סרדינים באשכול

ב'אשכול' הצטרפו ועדי ההורים למחאה הארצית.
בינתיים נפתרות הבעיות בעבודה משותפת של
מחלקת החינוך והנהלות בתי הספר  -בינתיים
עמ' 10 -11

האבות המייסדים

 232יוצא למסע היכרות עם ותיקי המועצה .מאיפה
הגיעו ,מה היו הקשיים שבהם נתקלו ומה הם חושבים
על אשכול .תחנה ראשונה  -מבטחים
עמ' 22

נפתח השער

שנת הלימודים הסתיימה והכל פורץ החוצה

גיליון 39

 ,1יום ג',

כ בתמוז

תשע"ה,

7.7.2015

בסוף השבוע האחרון קיבלנו
תזכורת חיה איפה בדיוק אנחנו
חיים ,כשאזעקת 'צבע אדום' וכמה
נפילות שהתלוו אליה החרידו את
שלוותנו מעט לפני כניסת השבת.
תושבי היישובים המערביים של
המועצה כבר רגילים לפיצוצים
'התקינים' שנשמעים לאורך היום
והלילה מכיוון מצרים .הדי המלחמה
שמתנהלת בצידו השני של הגדר הפכו
לחלק בלתי נפרד מפסקול החיים
שלנו  -ואנחנו נשמח להחליף לתחנה
אחרת ,רגועה יותר.
בשבוע שעבר הגיעה לסיומה שנת
הלימודים והתחיל 'החופש הגדול'.
הילדים וההורים ציינו ביחד את
המאורע המשמח (תלוי למי )...בשלל
מסיבות והופעות (עמ'  ,)5-4ובמקביל
החלו כבר לדאוג לשנה הבאה  -ובעיקר
לגודל הכיתות ולמספר הילדים בכל
כיתה .כן' ,מחאת הסרדינים' הגיעה
גם אלינו .ועדי ההורים בבתי הספר
היסודיים ניצני אשכול ויובלי הבשור
החליטו לשתף פעולה והשביתו ליום
אחד את הלימודים .במהלך החודש
נערכו פגישות ,דיונים ,נכתבו מכתבים
וגם זזו כמה דברים (עמודים .)11-10
אנחנו במערכת עקבנו וגם נמשיך
לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות.
אופרת הרוק "רסיסים" ,הפקת ענק
מקורית בהשתתפות עשרות שחקנים,
רקדנים וזמרים עלתה בחודש החולף
בבריכה בקיבוץ צאלים .הכוכבים שלה
הם בני הנוער שלנו ,שהשאירו את
הקהל הגדול שהגיע למקום מרותק
והוכיחו שוב  -יש לנו כאן תרבות חיה,
יוצרת ,בועטת (עמ' .)14
קריאה נעימה לכולם.
יובל רויטמן

עורך :יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור:
סטודיו עיצובניק
חברי מערכת :ארנון אבני ,בר צ'פט,
מיכל לויט ,נגה גדג' ,עטר אופיר
גנילוין ,עפרה בן נתן ותם פרחי.
כתובת ,232 :סטודיו עיצובניק
קיבוץ נירים 8512500

טל ,08-9985488 :פקס08-9985543 :

דוא"לiton.cz@gmail.com :
צילום השער232 :

תוכן מודעות הפרסום
ומכתבי הקוראים  -על אחריות
המפרסמים והכותבים בלבד!
2

 139יולי 2015

חוויה שלא נרצה לשכוח

בחודש שעבר זכיתי ,ביחד עם 900
מאושרים נוספים ,לצפות בערב
הסיום של האולפן למחול באשכול
ונמלאתי גאווה .זה היה ערב מלהיב
ומרגש ,שבו נפגשו על במה אחת
הכיתות הצעירות והבוגרות ורקדו
בכישרון שלא יסולא בפז .לרגעים
יכולתי לדמיין שאני יושב באחד
מאולמות התרבות הגדולים בעולם
ומולי מופיעה המפורסמת שבלהקות.
רקדניות ורקדנים יקרים ,הלהבתם
וריתקתם אותנו והוכחתם שגם באזור
כשלנו אפשר ליצור תרבות איכותית,
שאינה נופלת מן העשייה התרבותית
במקומות אחרים בארץ ובעולם ,ואולי
אף עולה עליה.
את המורים והמורות באולפן למחול
אינני מכיר ,אך יש לי הכבוד לפנות

אליהם ולומר – אתם עושים מלאכת
קודש .בכישרון ,בהתמדה ובאמונה
גדולה הוכחתם שהכול אפשרי והתוצאה
הסופית הייתה בהתאם .את ערב הסיום
הזה נזכור עוד שנים ארוכות בזכות
הכבוד העצום שהביא למועצה.
אני פונה גם לראש המועצה החדש .אני
מברך אותך על בחירתך ומזמין אותך
להפוך את אולפן המחול למרכז אמנויות
ארצי שיטפח כישרונות צעירים ויקדם
מצוינות בתחום .אין לי ספק שמרכז
מעין זה – בהנהלתם של תושבי האזור
– יהיה אבן שואבת למבקרים ולשוחרי
תרבות באשר הם .ומי יודע ,אולי ביום
מן הימים גם תצא מהמרכז באשכול
להקת המחול הטובה בישראל לסיבוב
הופעות חובק עולם.
שוב תודה גדולה לכל העוסקים
במלאכה ובהצלחה לכולכם בהמשך
הדרך.
אבי פרחי ,שדה ניצן

שפירו" :באתי לחזק ,יצאתי מחוזק"
שגריר ארצות הברית בישראל,
דן שפירו ,ביקר בשבוע שעבר
באשכול ונפגש לראשונה עם ראש
המועצה הנכנס גדי ירקוני ,שתיאר
לשגריר את הסוגיות המרכזיות שעמן
מתמודדת המועצה ,התוכניות לקידום
ופיתוח לשנים הקרובות והדרכים שבהן
יוכל השגריר לסייע .שפירו הבהיר את
החשיבות הרבה שהוא מייחס לחיזוק
האזור וציין ,כי יפעל לעידוד חברות
אמריקאיות ומשקיעים לפתוח מפעלים
ומרכזי מחקר באזורנו .השגריר וירקוני
סיכמו על המשך שיח ושיתוף פעולה.
השגריר שפירו ציין בתום הביקור,
כי "באתי לעוטף עזה כדי לחזק את

התושבים שם אבל האמת היא שאני
התחזקתי מחוסנם".

טור ראשון
לפני חודש ימים זכיתי לקבל את
אמון תושבי אשכול לעמוד בראשות
המועצה .זכות גדולה מאוד נפלה
בחלקי למלא את התפקיד המאתגר
והחשוב ואני חדור שליחות ומרץ
לפעול למימוש יעדי המועצה והצעדתה
קדימה.
הדבר החשוב שאני רואה לנגד עיני
עם סיום מערכת הבחירות הוא איחוד
השורות וההתלכדות הקהילתית לשם
השגת המטרה המרכזית והמשותפת
לכל תושב ותושב – קידום ופיתוח
המועצה .אני מייחס חשיבות רבה
לעבודה בשיתוף פעולה עם מנהלי
האגפים והמחלקות וסגן ראש המועצה,
מאיר יפרח ,כדי להצליח לעמוד בצורה
מיטבית ביעדים שהצבנו לעצמנו.

להמשיך לצמוח

אחד היעדים המרכזיים שלנו הוא האצת
הצמיחה הדמוגרפית ביישובי המועצה.
אני מאמין שזהו הבסיס לתנופת
הפיתוח העתידית ושיפור איכות
החיים שלנו ,שתביא עמה להגדלת
מקורות התעסוקה ,לשיפור תשתיות,
לשיפור התחבורה הציבורית ,להרחבת
אפשרויות החינוך וההיצע התרבותי.
בימים אלה ,כשאנו מציינים שנה ל"צוק
איתן" עשינו באשכול את הבלתי אפשרי
כמעט כשהצלחנו להגיע לשיא של כל
הזמנים במספר התושבים במועצה
( 14,500לעומת  14,000לפני המבצע)

הדבר מעיד על האיכויות האדירות של
האזור ,אשר עולות על כל חסרון .איכות
חיים גבוהה במיוחד ,אופי קהילתי
ייחודי בישובים ,חינוך איכותי ,אוויר נקי
וסביבה טבעית חקלאית מהיפות שיש.
המשימה שלנו היא להמשיך ולהביא
לכאן משפחות נוספות ואנו כבר פועלים
לקידום אישורי בנייה ומגרשים חדשים
למגורים .לצד זאת אנו ממשיכים ללחוץ
להאצת פרוייקט הרחבת כביש 232
וקידום הפרויקטים המועצתיים ,כמו
הקמת המרכז המסחרי ואזור התעשייה
באבשלום ,מעבר כרם שלום ובחינת
פרויקטים נוספים.

כל הכבוד להורים

יעד מרכזי נוסף הוא חיזוק החינוך
ובעיקר קידום הקמת בית הספר היסודי
החדש בקריית החינוך ,שיאפשר לקיים
אינטגרציה בין התלמידים ולימודים
בכיתות קטנות .אנו עומדים לקראת
הנעת התהליך הקהילתי המשותף
להתוויית רוח החינוך שלו .עד להקמת
בית הספר החדש ,משימתנו לחזק את
בית הספר "יובלי הבשור" שחווה בשנים
האחרונות שינויים תכופים ואי יציבות
בהנהגה .בכוונתי להקצות תקציבים
ייעודיים לחינוך ולגייס כספים נוספים
לחיזוק המענים החינוכיים בחינוך
הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
אחד הדברים היפים אליו הייתי עד עם
כניסתי לתפקיד הוא שיתוף הפעולה
שנרקם בין הורי בתי הספר היסודיים
סביב "מחאת הסרדינים" .ההורים
התאגדו והובילו יחד את המחאה

הצודקת מול משרד החינוך להקטנת
מספר התלמידים בכיתות בגיבוי
ובתמיכה מלאים של המועצה בעניין.
השיח היה "אנחנו" והוא שיקף רוח
שינוי במגמה הסקטוריאלית שהרימה
לאחרונה את ראשה .בני הנוער בתיכון
המאוחד "נופי הבשור" הוכיחו לכולנו
שזה אפשרי ואנחנו נפעל מול הנהגות
הישובים להמשך קידום התהליכים
סביב האיחוד הקהילתי.

עזרה לחקלאים

החקלאות היא מקור פרנסה מרכזי
ואחד ממנועי הצמיחה של האזור.
כיום מתקשה החקלאות להתקיים ללא
סיוע חיצוני ומשימתנו לפעול לקבלת
בטחונות מהמדינה ,להגדלת מספר
העובדים הזרים ,להורדת עלויות מס
המעסיקים והגדלת מכסות המים.
אני רואה את המסע למימוש היעדים
כמסע משותף של כולנו מתוך אחריות
משותפת על המועצה שלנו .אני קורא
לכל אחד ואחת מהתושבים להיות
שותפים בחשיבה ובעשייה על מנת
לעשות את הבית שלנו טוב יותר ,בכל
התחומים המשפיעים על מציאות חיינו.
אני פתוח וקשוב לכל ישוב וישוב ולכל
אדם וניתן לפנות אלי בכל עת ,עם כל
שאלה ,הערה או בקשה.
שלכם ,גדי ירקוני
054-7916552 08-9929102
gadi@erc.org.il

להתראות יבילים ,ברוכים הבאים מבני קבע
תושבי הישוב שלומית ציינו
בחודש שעבר שעבר בטקס חגיגי
את תחילת בניית מגורי הקבע בישוב,
ארבע שנים אחרי שעלו על הקרקע.
בטקס השתתפו רב הישוב אריאל
איגרא ,ח"כ חיים ילין ,ראש המועצה
גדי ירקוני ,מנהל האגף האסטרטגי
במועצה ,בועז קרצ'מר ,מנהלת אגף
החינוך ,יעל אדר וחברי הנהגת הישוב:
המזכיר מיכאל גוטסמן וקובי רביבו
דובר הישוב.
הישוב שלומית עלה על הקרקע בקיץ
 2011עם  14משפחות צעירות ,חלקן
מגרעין מכינת עצמונה וחלקן מכלל
חלקי הארץ ,שביקשו להקים קהילה
דתית לאומית בנגב המערבי .כיום מונה
הישוב  38משפחות והוא נמצא בתהליכי
קליטה מואצים .עד כה התגוררו
התושבים במבנים זמניים (יבילים)
ובשבוע שעבר השלימו את תהליך

התיישבות הקבע כשחתמו על בניית
 38מבני קבע .עם הגעתן של המשפחות
החדשות יאושרו מגרשים נוספים.
בימים אלה מוקם בישוב גן ,מעון יום
ומקווה ובהמשך צפוי להיבנות מרכז
מסחרי אזורי ופרויקטים נוספים.
ראש המועצה הנכנס ,גדי ירקוני אמר
במהלך הטקס  ,כי שלומית
הוא "פרויקט ציונות במלוא
תפארת ,כשקבוצת אנשים
חדורי
אידיאליסטים,
אמונה ,רוח וחזון החליטו
להפריח את השממה
והקימו ישוב קהילתי שוקק
חיים" .ירקוני הוסיף ואמר,
כי המועצה תסייע ככל
שיידרש להמשך פיתוח
הישוב ולחיזוק ההתיישבות
באזור.
קובי רביבו דובר היישוב:

"האירוע מסמן את תחילת המעבר
מיישוב ארעי ליישוב קבע ,ישוב גדול
וחזק בארץ ישראל שאמור להיות
משמעותי לאזור מתוך הגשמת ערכי
התורה ,העם והארץ .בניית מבני הקבע
מראה כי אנחנו בדרך הנכונה להגשמת
החלומות והערכים שעליהם גדלנו".
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חגיגה של סיום
צילום :תמרה כהן

1

צילום:
רוחמה טובי

חודש יוני התמלא ,כמיטב המסורת,
באירועי סוף שנה חגיגיים .ההורים
רצו עם הילדים ממסיבת סיום בגן של
הקטנה להצגת סוף שנה של הגדול
בבית הספר .התנורים אפו עוגות,
הזמרים צחצחו גרונות ,הנגנים כיוונו את
הכלים וכולם הגיעו לקו הסיום של סוף
החודש עם הלשון בחוץ  -עייפים מצד
אחד ,אבל מרוצים וגאים מצד שני .אז
לפני שנמסים בחום יולי-אוגוסט ,הנה
כמה תמונות נבחרות מכמה אירועים
יפים ומרגשים ,שמוכיחות שוב :האזור
שלנו עשיר בתרבות ,ביצירה ובאמנות.
 .1האולפן למוזיקה.
 .2הצגת סוף שנה של חוג דרמה.
 .3סיום כיתה ו' ביובלי הבשור.
 .4מופע סוף שנה של כפר 'ביכורים'.
 .5מופע סיום של האולפן למחול.
 .6ערב סרטי גמר של מגמת קולנוע.
ותקשורת בנופי הבשור ,על שם איה
מלאכי ז"ל.
 .7סיום שנה של חוג מצוינות.
 .8סדנת בוץ בהפנינג סיום שנה בארגון
ועד הורים של יובלי הבשור.
 .9מופע קשתני אשכול.
4
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4

צילום :עטר אופיר גנילוין

צילום :ירנין פלד

5
צילום :תמרה כהן

6

צילום :מתן זנזורי

7

צילום :עטר אופיר גנילוין

צילום :תמרה כהן

8

צילום :דוברות אשכול

צילום :עטר אופיר גנילוין

9
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5

מעזה לתל אביב  -ובחזרה
הזמרת והיוצרת סער
ליבן מתלמי יוסף ערכה
בחודש שעבר הופעת
השקה לאלבומה
"עזה-תל-אביב" בקיבוץ
רעים ,שבו גדלה .לדשא
שצופה על הבריכה הגיע
קהל של  250תומכים ,רובם
מהקיבוץ ומחבל שלום -
בית ילדותה ,ובית בגרותה
של סער.
אחרי המתנה שלווה
עם כוס של בירה צוננת
ואבטיח מתוק באוויר הקיץ
הנעים ,עלתה סער לבמה,
מתרגשת מאוד מהמעמד.
סער ,שאותה ליוו נגניה
המוכשרים ,סיפרה לקהל
שאחרי הופעת ההשקה
הרשמית של האלבום בבית
היוצר בתל אביב ,היא רצתה
לעשות הופעה בבית ,מול
הקהל שהיא מכירה ושלא
היה יכול להגיע למרכז.

סער שרה את שירי האלבום,
כשבין שיר לשיר היא
מספרת בקול רועד עד
כמה שהיא מתרגשת וכמה
דווקא פה ,בבית ,מול הקהל
שמכיר ואוהב ,הכי קשה לה
להופיע .אבל ההתרגשות
לא פגעה באיכות הביצוע,
להיפך ,הקהל נסחף אחרי
ההתרגשות של סער,
הצטרף לשירה ומחא כפיים
בהתלהבות אחרי כל שיר.
את סער ליוו קובי יהב,
מאור ויזל ,יפעת נץ ודני
בליך וכשההרכב עלה
להדרן ,כמתבקש ,סער שרה
חומרים בשפה האנגלית
מהאלבום הבא שעליה היא
עובדת בימים אלו  -יש למה
לחכות.
תודה רבה לצוות ועדת
התרבות של קיבוץ רעים
שהפיק את הערב.
יובל רויטמן

צילום :נעמה כספי

הדרן ,בבקשה
רבגוניות היא שם
המשחק בשכונה
שלנו :ביום היא עובדת ב"ביו
פליי" בסניף גבולות ,בערב
מטפלת בשלושת ילדיה
ובסוף השבוע  -אם רק
תבקשו יפה ,היא תנעים את
זמנכם ,מלשון נעים ונעימה
גם יחד.
זוהי מרינה מרקיל מאוהד,
שערכה קונצרט סוחף (וקצר
מדי לטעמנו) במועדון

6

המושב במוצ"ש.26.6 ,
בעוד הבעל מיכאל מציץ
עם הצאצאים מבעד
לחלון .ולא רק בחיים ,גם
בזמרה מרינה מוכיחה
רבגוניות :המופע החל
בשירי עם רוסיים ,המשיך
ביידיש וקינח לקול תשואות
הקהל בשירים עבריים
עכשוויים.
הדרן ,בבקשה.
(חברה מאוהד)
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שיעור לחיים

תלמידי שכבה ו'
ביובלי הבשור,
אירחו את האלוף (במיל')
דורון אלמוג ,מייסד הכפר
השיקומי עלה נגב-נחלת
ערן ,שקרוי על שם בנו,
ערן ז"ל ,שהיה מדייריו
הראשונים של הכפר.
אלמוג סיפר על הקמת
הכפר ועל ההתמודדויות
הרבות שהמטפלים והדיירים
חווים מדי יום ומדי שעה.
ההרצאה התקיימה במסגרת
הנושא המרכזי שבו עסקו
התלמידים ' -האחר הוא
אני' ,בהובלת המחנכות:
אביבה ספאיה ,אורית דינר
ושוש אהרון .דורון הוביל
וכיוון את התלמידים להבנה
שיש להם תפקיד מכריע
בשילוב החלשים בחברה
שלנו .במהלך השנה יזמו
הילדים מספר פרויקטים
כתרומה לאחר ולחלש
בחברה :איסוף משחקים

למקלט נשים מוכות,
השתתפות ב"משומשוק"
שגייס כספים למחלקת
הרווחה ומרוץ קהילתי שבו
מכרו את המוצרים של "עלה
נגב-נחלת ערן" ,מוצרים
שדיירי הכפר יוצרים במו
ידיהם .גם מופע הסיום עסק
בנושא החשוב.
ההרצאה הותירה חותם
עמוק בקרב הילדים ונגעה
בלב כולם ,והם לא הפסיקו
לשאול שאלות ולנסות
להבין איך מתנהלים חיים
של אדם מוגבל פיזית ,בין
אם זה תינוק ,ילד ,נער או
מבוגר.
בשער הפותח של ספר
המחזור מופיע ציטוט
מתוך דברים שאמר דורון
בהרצאה" :אם רוצים להיות
ראויים לתואר בן אנוש,
עלינו לפעול למען האחר,
השונה והחלש".
עטר אופיר גנילוין

סיום יפה לקפה
מפגש שישי ואחרון
של קפה אלצהיימר
התכנס החודש בנווה
אשכול בהשתתפותו של
הקונסול ההולנדי .כמדי
חודש ,גם הפעם הגיעו
לקפה חולי אלצהיימר ובני
משפחותיהם ,שבאו לחלוק
את חוויותיהם עם אחיהם
לצרה ונהנו מאתנחתא
תרבותית וחברתית.
בפתיחת הערב נשאו
דברים דינה פלג ,מנהלת
נווה אשכול ,ואיריינה בר
סלע ,רכזת פרויקטים בנווה
אשכול ,שהביאה ארצה את
הפורמט ההולנדי המצליח.
השתיים העניקו לקונסול
במתנה יונת קרמיקה לבנה,
מעשה ידיהם של החברים
במרכז היום – אות תודה

על תרומתה של ממשלת
הולנד להצלחת הפרויקט.
הקונסול התרגש מהמחווה
וסיפר על מפגשו הראשון
עם מחלת האלצהיימר ועל
אהבתו לנגב ולאנשיו .בערב
דיבר גם מר גרי רוט ,מנכ"ל
עמד"א (העמותה לחולי
דמנציה ואלצהיימר) ששיבח
את הפעילות הייחודית של
נווה אשכול למען החולים
בקהילה.
פעילות הקפה לשנה זו
אמנם הסתיימה ,אך כדי
שהחולים ובני משפחותיהם
לא יוותרו בודדים במערכה,
תמשיך להתכנס קבוצת
תמיכה בנווה אשכול גם
בחודשי הקיץ.
תם פרחי

שר המשפטים של גרמניה
חנך גן משחקים ברעים
כ 10-חברי פרלמנט
מגרמניה ,בהם שר
המשפטים ,הייקו מאס,
השתתפו בשבוע שעבר
בטקס חנוכת גן משחקים
ברעים ,שנתרם על ידי
הקרן הפילנתרופית "לב
לילדים" .בטקס השתתפו
ראש המועצה גדי ירקוני,
חברי וילדי קיבוץ רעים,
נציגי הקרן ונציגי העמותה
לקידום תושבי חבל אשכול,
מיה בונה (צאלים) ודני וילר
(מגן) ,שיצרו את הקשר עם
התורמים.
הקרן תרמה אחרי צוק איתן
 400אלף יורו לטובת הקמת
גני משחקים ב 23-ישובים
במועצה" .גני המשחקים
בכל ישוב מאפשרים לילדים
לבלות וליהנות מפעילות
הפגתית משחררת ובה בעת

מספקים נחת להורים" ,אומר
וילר .לפרויקט התגייסה
גם הפדרציה היהודית
האיראנית מניו יורק שתרמה
הקמת גני משחקים ב4-
ישובים נוספים .טקס חנוכת
הגנים עם נציגי הפדרציה
האיראנית התקיים בנירים.
בסך הכול נתרמו  28גני
משחקים ,בסכום כולל של
כ 2.5-מיליון שקל.
גדי ירקוני" :אין דרך
ראויה ,נכונה ויפה מלשקם
את הקהילות באמצעות
טיפוח וחיזוק החוסן של
דור העתיד .אנו שולחים
תקוותנו כי הילדים החיים
מצידו השני של הגבול יזכו
גם הם לגדול לחיים טובים,
חסרי דאגות ומלאי צחוק,
כפי שאנו מבקשים זאת
לילדינו שלנו".

דני וילר ,גדי ירקוני ושר
המשפטים הגרמני
הייקו מאס

סיום שנה בניצני אשכול
ביום הלימודים
האחרון התקיימה,
כבכל שנה ,מסיבת הסיום
של ניצני אשכול – באולם
אשכול .על פי המסורת
עושים תלמידי כיתות ו'
הצגה שמועלית לראשונה
בפני כל תלמידי ניצני
אשכול ובערב בפני ההורים
והמשפחות.
הנושא הפעם היה 'זיכרונות
מניצני אשכול' כיאה לזקני
השבט .ההצגה הורכבה
מקטעים שכתבו ילדי
שכבה ו' בסדנת כתיבה
שארגנה אורנה נעמתי,
המורה לדרמה ,שגם הפכה

את הטקסטים למחזה
וביימה אותו .בהצגה חזרו
הילדים בעין משועשעת אל
האירועים הבולטים של כל
שנה משש שנותיהם בבית
הספר ,עד סוף כיתה ו'.
בהפקת ההצגה השתתפו
כולם בלי שום עזרה מחוץ
לבית הספר :המורות
לאמנות  -על עיצוב
התפאורה ,המורות למוזיקה
 על השירה וכך גם מופעהאקרובטיקה (ספורט),
הג'אגלינג (העשרה)
והריקודים.
בתמונה  -ריקוד על פי השיר על
המלפפון בשיעורי האנגלית:
קיוקמבר ,קיוקמבר ,קיוקמבר...
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דגי זהב ,לא סרדינים
הכעס והדאגה של ההורים ,התמיכה של המועצה ,החיבור הנכון בין
יובלי הבשור וניצני אשכול ,ההחלטה להצטרף למחאה הארצית,
השבתת בתי הספר היסודיים ,הפיתרון שנתנה המועצה  -והקיץ
הארוך שלפנינו .מחאת הסרדינים באשכול ,דו"ח מצב • יובל רויטמן

עברו בתחנות ואספו בעיקר אוויר.
הילדים נשארו בבית עם ההורים .שיתוף
הפעולה הוכתר כהצלחה.

הנתונים
בהבהרה:
נתחיל
ובטבלה
בכתבה
המוצגים
המצורפת נכונים ליום ירידת הגיליון
לדפוס – יום ראשון בבוקר ,ה.5.7-
בחודש האחרון עקבנו אחרי 'מחאת
הסרדינים' .הדברים דינמיים ומשתנים
כמעט מיום ליום וכנראה שגם ישתנו
יותר מפעם אחת במהלך הקיץ.
כעת ,לסיפור' .מחאת הסרדינים' הלכה
והתרחבה בחודש האחרון ברחבי הארץ.
עם כל יום שחלף עוד ועד הורים בעוד
יישוב ,מועצה או עיר בארץ הודיע
שהוא מצטרף .השיא היה ביום ראשון
בשבוע שעבר ,ה .28.6-ביום הזה גם שני
בתי הספר היסודיים הגדולים במועצה -
ניצני אשכול ויובלי הבשור  -הושבתו על
ידי ועדי ההורים .נועם נצרים החליטו
שלא להצטרף להשבתה .האוטובוסים

אז למה לי פוליטיקה עכשיו?
הורי אשכול הצטרפו למחאה הארצית
בקריאה למשרד החינוך שלא לאפשר
לימודים בכיתות עם יותר מ32-
תלמידים .הקולות העיקריים במועצה
נשמעו מכיוונם של הורים לילדים
העולים לכיתה א' ,אבל הפנייה נוגעת
לכל השכבות ביסודי ,מא' ועד ו'.
מבחינת משרד החינוך המצב פשוט
 כיתה רביעית תיפתח רק אם יהיומעל  40תלמידים בכיתה ,כלומר 121
תלמידים בשכבה .לפי יעל אדר ,מנהלת
אגף החינוך במועצה ,העלות של
פתיחת כיתה נוספת מסתכמת ב250-

מספרי התלמידים בתשע"ו .נתונים :אגף החינוך במועצה
הכיתה

ניצני אשכול

יובלי הבשור

נועם נצרים

א

 4( 122-125כיתות)

 3( 99כיתות)

63

ב

 3( 105כיתות)

 4( 131כיתות)

73

ג

87

95

56

ד

84

93

35

ה

85

97

34

ו

83

86

35

סה"כ

 566ב 19-כיתות תקן

 601ב 19-כיתות תקן

296

אלף שקל בשנה והצעד כבר נעשה
בעבר ,כאשר כל משפחה שילמה 500
שקל לשנה .אבל ,משרד החינוך הוריד
את האפשרות הזו מהפרק  -וזו אחת
הסיבות העיקריות שבגללה תפסה
מחאת הסרדינים תאוצה.

ועד ההורים של יובלי הבשור:
"נמשיך להוביל מחאה כנגד מספר רב
כל-כך של ילדים בכיתה .השאיפה
שלנו היא להצליח להוריד את מספר
התלמידים אל מתחת ל"30-
נכון ליום השביתה ,ה ,28.6-אם
מסתכלים על כיתה א' של השנה הבאה,
המספרים בטבלאות אמרו כך114 :
ילדים בכיתה א' בשנה הבאה ב'יובלי
הבשור' ,שזה אומר  38תלמידים בכל
כיתה .בניצני אשכול  106תלמידים בסך
הכול – שתי כיתות עם  35תלמידים כל
אחת וכיתה אחת עם  36תלמידים .בלתי
נסבל.
טענת ההורים ברורה :מורה אחת,
טובה ככל שתהיה ,לא יכולה להגיע,
הן מבחינה פדגוגית והן מבחינה רגשית
לכל הילדים בכיתות בגודל הזה .מעבר
לכך נכנס המרכיב הביטחוני .אי אפשר
להכניס  38ילדים לממ"ד תוך  15שניות
ואי אפשר לקחת את הסיכון הביטחוני
הזה ,לא על חשבון הילדים שלנו .ושלא
יספרו לנו שבתרגילים זה מצליח.
ההצלחות האלו הן בעוכרינו :הילדים
והמורים מוכנים לתרגיל ויודעים מתי
הוא יתרחש .בהישמע אזעקת אמת זה
לא יהיה ככה.

חכו לי ביולי

צילום :מעיין צוויג ,שדי אברהם

עוד לפני שהחליטו ועדי ההורים
להצטרף למחאה הארצית ולהשבית את
הלימודים בבתי הספר ,הם נפגשו עם
יעל אדר ועם ראש המועצה גדי ירקוני.
במועצה לא נשארו אדישים לקריאות
ההורים ופנו למשרד החינוך בבקשה
להחריג את בתי הספר במועצה בשל
המרכיב הביטחוני .תשובה עדיין לא
הגיעה .הפנייה יצאה לפני שבועיים.
הנוהל במשרד החינוך הוא שתשובת
ביניים ניתנת ,תחזיקו חזק ,תוך  14ימי
עבודה (ואנחנו מתלוננים על נותני
השירותים שאומרים לנו להמתין  5ימי
עסקים .)...לתשובה סופית צריך לחכות
 30ימי עבודה נוספים .המשמעות היא
שהתשובה ,אם במועצה ימתינו כמו
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ילדים טובים לפי הספר ,תגיע מתישהו
באמצע-סוף אוגוסט ,כשכבר לא יהיה
זמן תגובה אמיתי לפני ה 1-בספטמבר.
אפרופו זמן תגובה.
לכל אורך הדרך הבהירה יעל אדר את
עמדת המועצה" :אנו תומכים במחאת
ההורים ומגבים אותה .אנחנו חושבים
שזה לא נכון לפתוח כיתות עם מספר
תלמידים כל כך גבוה ,אבל בהשבתה
אנחנו לא תומכים .אנחנו לא חושבים
שזה נכון שהמחאה תהיה על גבם
של הילדים" .לכל אורך הדרך הבהירו
גם ההורים את עמדתם :אם מספר
התלמידים בכיתה יישאר כמו שהוא,
ב 1-בספטמבר הילדים שלנו נשארים
בבית.

יעל אדר ,מנהלת אגף החינוך
במועצה" :אישור הבקשות בוועדת
חריגים ניתן על מנת לצמצם את
מספר התלמידים בכיתה בשני בתי
הספר .הצלחנו לתת מענה לכולם -
להורים ולתלמידים בשני בתי הספר"

מה הלאה?
מוועד ההורים של יובלי הבשור נמסר:
"אנו מודים על הירתמות המועצה
וההבנה כי למידה בכיתה עמוסת ילדים
הינה בלתי נסבלת ובלתי מקובלת .ועד
ההורים ימשיך להוביל מחאה כנגד
מספר רב כל-כך של ילדים בכיתה.
מבחינתנו ,גם  32ילדים בכיתה הינו
מספר לא מבוטל ,ועל כן השאיפה
שלנו היא להצליח להוריד את מספר
התלמידים אל מתחת ל .30-במהלך
הקיץ אנו מתכננים מדי שבוע להשמיע
את קול המחאה של בתי הספר באשכול
והייחודיות שמאפיינת אותנו .נעלה את
סוגיית מספר הילדים בכיתה הן בהיבט

הפדגוגי אך גם בהיבט הביטחוני והרגשי.
כמו כן ,בהמשך לפתרון שהוצע על ידי
שר החינוך לשעבר ,פירון ,של הוספת
מורה או סייעת בכל כיתה ,אנו כוועד
רואים בכך מטרה נוספת שעליה נאבק,
מתוך ההבנה כי פתרון שכזה יכול להקל
משמעותית בהתמודדות עם מספר רב
של  32ילדים ,כמו גם ."27
רחלי בנאקוט ,נציגת מנהלות חינוך של
הקיבוצים מוסרת" :אנחנו מברכים על
המאמץ והעשייה של המועצה שהובילו
לפתיחת עוד כיתה .אבל ,עדיין בניצני
אשכול בשנה הבאה יהיו כיתות גדולות.
קיבוצים רבים נערכים לקליטה מסיבית
בקיץ ,והכיתות צפויות לגדול באופן
ודאי .נכון שבית הספר ניצני אשכול
ממוגן ,אבל הילדים מלאים בחוויות
טראומטיות וקשה מאוד להגיע אליהם
בכיתות קטנות פיזית וצפופות בילדים.
אנחנו ממשיכים בהתארגנות משותפת
ובהחלט לא מתכוונים לפתוח במצב
הזה את שנת הלימודים הבאה".
ממחוז הדרום במשרד החינוך נמסר:
"בשנה שעברה התקיים דיון בנושא
לגבי כל כיתה וכיתה ,וכן אושרו כיתות
חריגות באישורה של מנכ"לית המשרד,
הגב' מיכל כהן .בימים אלו כל מקרה
נדון לגופו ,בכדי לתת מענה מלא לטובת
כלל התלמידים".
צילום :מעיין צוויג ,שדי אברהם

במועצה טענו שאם משרד החינוך לא
ישנה את עמדתו בנוגע לרף התלמידים
שבעטיו פותחים כיתה נוספת או
שלחילופין לא ייעתר לבקשת המועצה
להחרגה ,יש דרכים אחרות שבהן
המועצה יכולה לסייע; למשל ,להוסיף
שעות פיצול  -שעות שבהן הכיתה
מתחלקת לשתיים והלמידה מתבצעת
בכיתות קטנות .כעת התקן עומד על 10
שעות כאלה מתוך  37שעות שבועיות
בכיתה א' ,והרעיון הוא להוסיף עוד
שעות כאלו על חשבון הרשות .אפשרות
נוספת היא לממן עוד שעות של סייעת.
עמדה שבה תומך גם שר החינוך לשעבר
שי פירון ,שלגרסתו הקטנת כמות
הילדים בכיתה היא לאו דווקא הפיתרון,
ומה שמשפיע יותר על איכות הלמידה
הוא היחס מורה-תלמיד .במועצה לא
היו מוכנים לחכות וראש המועצה גדי
ירקוני הוציא מכתב למשרד החינוך
בשם עוטף עזה להחריג את אשכול בשל
המרכיב הביטחוני.

נכון לעכשיו 99 ,ילדים בכיתה א' (ראו
טבלה בעמוד מימין) כלומר  3כיתות של
 33תלמידים כל אחת .מצב טוב בהרבה
מ 38-תלמידים בכיתה כפי שהיה לפני
אישורי המעבר.
בניצני אשכול מספר התלמידים יעמוד
על  ,122-125מעל  120תלמידים בשכבה,
מה שמאפשר פתיחת כיתה רביעית
ובכל כיתה ילמדו נכון לעכשיו 31
תלמידים .גם כאן המצב דינמי ,משום
שבמועצה יודעים על כמה משפחות
שצפויות לעלות ארצה במסגרת בית
ראשון במולדת והמספר עשוי לעלות
בעוד שניים-שלושה תלמידים בשכבה
עד תחילת שנת הלימודים.
יעל אדר מבהירה שהאישור הגורף ניתן
"על מנת לצמצם את מספר התלמידים
בכל כיתה בשני בתי הספר .אני רואה
בדרך זו מציאת פיתרון מקומי לצמצום
מספר הילדים בכיתות .הצלחנו לתת
מענה לכולם  -להורים ולתלמידים בשני
בתי הספר".

נציגת מנהלות חינוך בקיבוצים:
"הכיתות צפויות לגדול באופן ודאי
בשל קליטה מסיבית בקיץ .אנחנו
ממשיכים בהתארגנות משותפת
ובהחלט לא מתכוונים לפתוח במצב
הזה את שנת הלימודים הבאה"

לא מחכים לבנט
בינתיים  -וההתפתחות הבאה היא
משמעותית מאוד  -בשבוע שעבר כל
הבקשות שהמתינו על שולחנה של
ועדת החריגים במועצה ,של ילדי יובלי
הבשור לעבור לניצני אשכול אושרו.
מדובר ב 14-ילדים .המשמעות היא
שבשנה הבאה ביובלי הבשור ילמדו,
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הכביש הזה הוא שלנו

ניידת אחת (בינתיים) 50 ,מתנדבים (ועוד  15בדרך) ושאיפה להתרחב .משרד תנועה חדש נפתח במועצה
במטרה לאכוף את חוקי התנועה בכבישי אשכול .המתנדבים והמתנדבות עוברים הכשרה מקצועית,
מקבלים רובה ומצטרפים לשוטרים בניידת .מנהל התחנה" :אנו פועלים למען תושבי אשכול"; דנה שביט,
מתנדבת מעין הבשור" :שנהגי המשאיות יידעו שיש אכיפה ושלא ייקחו את החוק לידיים • יובל רויטמן
דנה שביט מעין הבשור הגיעה
בשנה שעברה למקום התאונה
שבה נהרגה חלי סולטן ז"ל דקה אחרי
האירוע .באותו הרגע היא הבינה שהיא
חייבת לעשות משהו .היא הבינה
שאסור שתקרה עוד תאונה קטלנית כזו
שבה מקפח את חייו תושב המועצה,
ליד הבית" .הנושא של כביש  232מטריד
אותי מאוד .הבנתי את הסכנה ושאם לא
נטפל בכביש ,יהיה עוד קורבן".
בשבועות האחרונים נפתח משרד
תנועה חדש במועצה וניידת נוסעת
על הכבישים המרכזיים באשכול.
דנה מתנדבת על הניידת ,מסייעת
באיתור ובגיוס מתנדבים ודואגת
שיעברו טסט ומטווחים" .כרגע אנחנו
פועלים בעיקר בהיבט החינוכי .תרבות

הנהיגה כאן מאוד מדאיגה  -לא עוצרים
בעצור ועוקפים בפס לבן ואנחנו מנסים
לחנך לתרבות נהיגה אחרת .יש מעל 400
משאיות שנוסעות פה מדי יום .אנחנו
רוצים שיידעו שיש במועצה האזורית
אשכול ניידת ויש אכיפה .שלא ייקחו
את החוק לידיים ושלא יורידו מכוניות
מהכביש".

10

למען תושבי אשכול

רס"מ בילי בן שטרית אמון על
גיוס והכשרת המתנדבים .הוא
צריכים עוד מתנדבים
כבר  20שנה בתחום התנועה
משרד התנועה ,מש"ת אשכול
ולדבריו ,הניידת לא עובדת
שמו ,מורכב משוטרים
בתוך היישובים ככלל ומתמו
וממתנדבים של אגף התנועה
קדת בעיקר באכיפת חוקי
זרוע דרום ,רובם תושבי
התנועה בקרב משאיות
המועצה ,ומטרתו העיקרית
שנוסעות בכבישים הבינו
היא לסייע באכיפת חוקי
עירוניים במועצה :כביש
התנועה כדי להקטין את
( 232צומת סעד-כרם
מספר תאונות הדרכים
שלום) ,כביש ( 241צומת
בכבישים המרכזיים במועצה.
מעון-צומת גילת) ,כביש
עד כה התגייסו כ50-
( 2222צומת גבולות-צ�ו
מתנדבים ,רובם תושבי
מת משאבים) וכביש 234
אשכול ,ועוד  15מתנדבים
(צומת צאלים-צומת רעים).
מועמדים להצטרף לפעילות.
לדבריו" ,עבירות התנוו
טווח הגילאים של המתנדבים
עה העיקריות שבהן נתקלה
עד כה נע בין  23ל63-
הניידת עד כה הן מטען
ושליש מהם נשים.
דנה שביט מעין הבשור :לא קשור ,מטען לא מכוו
במש"ת מעוניינים
"יש מעל  400משאיות סה ומטען יתר .אחת המו
לקלוט מתנדבים
שימות היא טיפול מונע
נוספים והמטרה היא
שנוסעות פה מדי יום  -באירועי 'כמעט תאונה'
להגיע ל 80-מתנדבים,
שיידעו שיש ניידת ויש  -כלי רכב שעומדים בשוו
על מנת לקבל ניידת
אכיפה .שלא ייקחו את לי הדרך בצורה שמסכו
נוספת.
נת את התנועה ואכיפה
ההכשרה של
החוק לידיים .שלא יורידו ממוקדת של משאיות
המתנדבים מורכבת
הנעות על כביש .232
מכוניות מהכביש"
משני שלבים :בשלב
מש"ת אשכול הוקם ופוו
א' לומדים את סמכויות השוטר,
על על מנת לשרת אך ורק את תושבי
נהלי מרדף ,שימוש בנשק וחוקי
אשכול" ,אומר בילי" ,מזה מספר שבוו
התנועה .לאחר חצי שנת פעילות
עות אנו אוכפים כנגד משאיות .מספר
המתנדבים עורכים את שלב
רכבים הושבתו ורישיונות הנהגים נפסו
ב' ,שבסיומו הם מוסמכים
לו .מספר גדול של נהגים קיבלו דוחות
לרשום דו"חות .שעות
שנושאים ניקוד שלילי גבוה במשרד
הפעילות של המתנדבים
הרישוי .אנחנו בתחילת דרכנו .יש לנו
הן שמונה בבוקר עד
ניידת אחת .ככל שיגיעו יותר מתנדבים
אחת בצהריים וארבע
 כך משרד התנועה יגדל ונקבל ניידותאחר הצהריים
נוספות שישרתו אותנו".
ועד תשע בערב.
המתנדבים,
המעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות
שנושאים נשק
לבילי בן שטרית בטלפון – 0586278883
מסוג מיקרו גליל,
רס"מ בילי בן שטרית
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מחויבים ל 12-שעות פעילות חודשיות
לכל הפחות .בתחילת דרכם הם
מצטרפים למשמרת ביחד עם שוטר,
לאחר סיום שלב ב' של ההכשרה הם
כבר עובדים לבד.

רסיסים מהחיים
סטריאוטיפים ,כסף ,בגדים,
קסאמים ,חרמות ,הפרעות
אכילה ,אלכוהול ואלימות .אלו
חלק מהנושאים שבהם עסקה
אופרת הרוק המקורית רסיסים
 הפקת ענק משותפת של גופיםרבים במועצה ,שנכתבה על ידי
בני נוער שלנו ,שגם שיחקו ,שרו
ורקדו .הקהל יצא נפעם
• בר צ'פט
כ 300-איש ,רובם תושבי המועצה
האזורית אשכול ,הגיעו ב18.6-
לבמה המושקעת שנבנתה בבריכה
בקיבוץ בצאלים כדי לצפות באופרת
הרוק המקורית "רסיסים" מבית היוצר
של תיאטרון השפם ,שאותה כתבו,
הלחינו והפיקו כמאה (!) בני נוער
בבימויו של יעקב אמסלם (יבול).
בסיום המופע הקהל נותר פעור פה
ועם התחושה החזקה שאכן יש לנו כאן
תרבות מקומית ,חיה ויוצרת.
ההפקה היא פרי שיתוף פעולה של
גופים רבים במועצה  -האגף לשירותים
חברתיים ,מדור נוער ,הנגנים מ'הבית
הירוק' ,בית הספר התיכון 'נופי הבשור'
והאולפן למחול .יעקב ,שמאחוריו כבר
הפקות רבות ,מספר" :זה היה תהליך
ארוך של עבודה בכמה מישורים ,עם
חיבור של הטקסט ,השחקנים ,להקת
הנגנים ,הרקדנים והתפאורה .הכל
פתאום התחיל ונהיה חי וקיים במקשה
אחת .נוצר משהו בועט ומעניין".

"ילדי הטראומה"

עבור צופים רבים ,עלילת האופרה
לא היתה פשוטה כלל .המחזה עסק
במגוון רחב של נושאים המעסיקים
את הנוער של ימינו ונגע בקשיים רבים
שאיתם הם נאלצים להתמודד ,בחברה
שקוטלת ורומסת ילדים .אחד הנושאים
שבהם עסקה ההצגה הוא התמודדות
הנוער בעוטף עזה עם המצב הביטחוני

של היום" .ילדי הטראומה" ,כפי שכונו
במחזה ,הם לא מסכנים ,אך בהחלט
מצולקים.
סצנה אחת ,קשה לצפייה ,הציגה שיחה
בין אם לבתה ,ילדה בגן שלא מסכימה
לאכול מפני הפחד להשמין ובשל כך
להיות מוחרמת .האימא מפצירה בילדה
ומתחננת בפניה שתאכל.
לשיר
הובילה
הסצנה
אותה
"הסטריאוטיפים" ,שמדבר בין היתר גם
על אנורקסיה ,כסף ולבוש.

הבמאי יעקב אמסלם" :לא באנו עם
אג'נדה מסוימת ,המטרה היתה לשקף
את הלך הרוח של הנערים .הבסיס
זה דברים שהם כתבו .בחרנו בסגנון
אופרת רוק ,כי שם זה המקום שאין
עלילה עם סוף ברור ,אלא רסיסים
של רעיונות ומחשבות"
סצנה נוספת הציגה שיחה מגוונת
בדעות של בני הנוער על המצב
הביטחוני בארץ ועל הערבים שחיים
לצדנו ,ובנוסף הוצגה סצנה לא תלושה
ממציאות ימינו שעסקה בנער ,שיכור
ככל הנראה ,הדוקר את שכנו למוות,
לאחר שזה ביקש בנימוס אם אפשר
להנמיך את המוזיקה ולהיות בשקט.
יעקב ,תכנים רבים היו מאוד נוקבים
וקשים לצפייה.

"נכון .לא באנו עם אג'נדה מסוימת,
המטרה היתה לשקף את הלך הרוח של
הנערים .הבסיס זה דברים שהם כתבו.
בחרנו בסגנון אופרת רוק ,כי שם זה
המקום שאין עלילה עם סוף ברור ,אלא
רסיסים של רעיונות ומחשבות .בחרנו
לגעת במגוון רחב של נושאים ומחלוקות
בחברת הנערים .החשש היה איך הקהל
יגיב .תמיד מצפים מבני נוער להציג
סיפור ועלילה עם מסרים ועם קו סיפורי
ברור וחינוכי .עם זאת ,עסקנו בכך שלא
חייבים תשובות לכל דבר ועניין .הנוער
בהחלט הביא משהו חדש ושונה".

"לא היה אגו"

כשאני שואל את יעקב איך רוקמים
שיתוף פעולה פורה בין יוצרים שונים
עם רעיונות כה רבים ,הוא אומר שזה
אף פעם לא דבר פשוט ,אבל למזלם
האגו נשאר בבית" .עבדנו מסודר
והחלטנו שתחילה כל אחד יעבוד עם
הקבוצה שלו .לא היה עניין של אגו
בעבודה .אנו יוצרים שמכירים אחד את
השני משיתופי פעולה שונים וזה עבד
לטובתנו".
ואיך היתה העבודה עם הנוער?
"בהתחלה היה פחד שקבוצה אחת
תהיה דומיננטית יותר מהשנייה ,אבל
היה שיתוף פעולה נהדר והתוכן השתלב
בצורה טובה".
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תרבות אשכול

אהודואבבנאי
בנאי
יתר
(אשכול)-
בפארק הבשור
שני מופעים בערב אחד!!
יום חמישי  ,2.7.15שעה
 ,21:00פרטים נוספים
באתר הכרטיסים.

"משחקי פיראטים"

להקת המחול קמע .במהלך
לילה נאלצים שני פיראטים יריבים לאחד כוחות אל
הע
איום הגדול ביותר באוקיינוס :דרקון הים האגדי
למול ה
ושלושה צלופחים ערמומיים ,אשר עומדים בדרכם
במסע לעבר ממלכת הפנינה הנעלמת.
שלישי  ,7.7.15שעה  ,17:00אולם אשכול .עלות
יום
לכרטיס.₪ 40 -

שלמה ארצי

בפארק
הבשור (אשכול) יום חמישי
 ,9.7שעה  .21:00פרטים
נוספים באתר הכרטיסים.

סופרים פוגשים את העולם:

"צל עולם"
בין האדם הבודד המבקש לסלול את נתיבו בעולם
אותם כוחות רווי עוצמה המתעקשים לעצב אותו
לבין
למם .העלילה נעה בין חבורת צעירים לונדוניים
בצ
בעים לחולל אירוע שיכה את העולם בתדהמה ובין
שנש
ברת ייעוץ אמריקנית אשר מתמרנת בגמישות בין
ח
משטרים בכמה יבשות ,בתיווך גבריאל מנצור
שלים "האיש שנותנים בו אמון" .כל זאת בספרו
מירו
ניר ברעם .מוסיקאים :חמי רודנר וקרני פוסטל.
של
יום רביעי  ,15.7שעה  ,18:00ספריית ידע כל,
עלות לכרטיס .₪ 30

פורטיס ומשינה

בפארק הבשור (אשכול).
פעים בערב אחד!! יום חמישי  ,16.7שעה .21:00
 2מו
פרטים נוספים באתר הכרטיסים.

"התזמורת חיה בסרט":

מופע לכל המשפחה המשלב מוסיקת תזמורת חיה
וסרטי אנימציה.
יום שלישי  ,21.7שעה  ,18:00אולם אשכול .עלות
רטיס  .₪ 50פרטים והרשמה באתר הכרטיסים.
לכ

החומוס של הטחינה:

במרכז הצעירים .יום שישי ,24.7
החל משעה  13:00ועד הפיתה האחרונה.

סופרים פוגשים את העולם:

12

"מנגד"  -ספרה האוטוביוגרפי של יעל דיין.
הספר פותח דלת אל חייה האישיים מנקודת
מבטה של אישה המביטה לאחור אל חייה:
ומים שחלפו ,האהבות שהיו ,ימיה כאם צעירה,
העל
על החשבון שלא מוצה עם אביה משה דיין,
על הפרידה מאחיה אסי דיין ועל חייה
כאישיות ציבורית.
שחקנית :ריקי בליך .מוסיקאית :מיקה קרני
יום רביעי  ,29.7שעה  ,18:00ספריית ידע כל,
עלות לכרטיס.₪ 30 :
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עמו
תה:
במהלך פגרת

הקיץ (יולי ואוגוסט)
לא ית
קיימו פעילויות במועדון אשכולות" ,קפה בריטניה"
ו"א
לצה
יימר
קפה" ונשוב וניפגש בשנת הפעילות הבאה.
• על יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר
יום א'  12.07בשעה 09:30
• על יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר
יום א'  19.07בשעה 09:30
• על יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר
יום א'  26.07בשעה 09:30

חוג
בחודשיםכ
ושר
לתל
מידי
י"א
י"ביולי אוגוסט בחדר הכושר בנווה

אשכול

ימים א',ד',ה' בין השעות 17:30 - 16:00
יש להציג אישור רפואי
לפרטים והר
שמה :סמדר בלדיגה  -מנהלת מח' ספורט וחוגי
העשרה 054-7919202 / 08-9929108

מועדון "אנחנו פה" לני
צולי שואה
מועדון "אנחנו פה" לניצולי שואה ((מומוע
עדוןדון בריטניה):

בריטניה)
קפה בריטניה" :צבעונים על גדות הדנייפר " עם אנ
טולי
ליין
יום ג'  14.07בשעה 10:30
ני
צולי שואה  -אנחנו דואגים לכם .חיים שילה (סולו)
מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות .יש
לתאם הפגישה מראש בטלפון 9987519
למצטרפים
למרכז היום יש השתתפות של ועידת התביעות
בדמי החבר.

שירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת ,בנווה אשכול:
חדר כושר
חוגים
קהילה תומכת (לחצן מ
צוקה
וש
ירות רפואי)
יעוץ לדמנציה
ואלצ
היימר
נווה אשכול | 08-9987519 :ק
הילה
תו
מכת052-3575207 :
דינה פלג ,נווה א
שכול
19
08-99875

המעוניינים
מועצתית לקבל תכנית תרבות
שבועית למייל
מוזמנים ליצ
ור
ק
ש
ר:
9
14
91
31
707
g.il
Merav-d@nhs.or

ל  -יולי 2015
שעות הפתיחת ספריית ידע כל
ב
חוד :00שים יולי  -אוגוסט:
• א'-ה'

13:00-08
• בימים בהם מת
קיים
מ
פגש סופר הספרייה תפתח בשעה 17:30

מפגש סופר

ביום ר
ביעי  ,15.07שעה  ,18:00בספריית ידע כל,
ניר ב
רעם
עם ספרו "צל עולם",
מוסיקאים:
חמי רודנר וקרני פוסטל .עלות לכרטיס ₪ 30

מפגש סופר

ביום ר
ביעי  ,29.07שעה  ,18:00בספריית ידע כל,
יעל
דיין
עם
ס
פרה
ה
אוט
וביוגרפי "מנגד" שחקנית :ריקי בליך
מו
סיק
אית:
מ
יקה
קרני ,עלות לכרטיס .₪ 30
•
ביום שישי ה 31.07.2015-הספרייה פתוחה
מהשעה 12:00-08:30
מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:
http://www.hasifria.org.il/eshkol
וב
פייסבוקwww.facebook.com/YedaKol :
טלפו
נים ,077-3191132/3 :פקס,08-9982084 :
מייל:
.il
.org
nhs
@library
להתראות מצוות "ידע-כל"
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הכל באשכול
שם העסק :רפואת האדמה –
קליניקה לריפוי שאמני.
יישוב :קיבוץ נירים .הרצאות
וסדנאות נערכות בכל רחבי הארץ.
תחום העיסוק :רפואה
אלטרנטיבית ,בדגש על ריפוי
שאמני ,הרצאות וסדנאות
בנושאים של העצמה ,סיפור
סיפורים ,ריפוי וקריאה בקלפים.
ותק 15 :שנה כעיסוק צדדי ,בשנה
האחרונה הפך לעיסוק מרכזי.
בעל העסק :אלמוג חולות
פרטי התקשרות052-2841489 :
almog.holot@gmail.com
בפייסבוק :רפואת האדמה
מדוע החלטת לפתוח עסק עצמאי?
אני מאמינה שאושר אמיתי מגיע
מהגשמת חלומות.
את הדברים הללו אני לא רק מלמדת
אני גם חיה ,ולכן כאשר במהלך הדרך
שלי התחוור לי שיש בתוכי חלום
ישן לעסוק בריפוי במשרה מלאה,
החלטתי לעשות מעשה אמיץ ,לעזוב
קריירה מצליחה כעורכת דין ומנהלת
מקלט לנשים נפגעות אלימות ,לטובת
הגשמת חלום ישן ,לקפוץ ראש לתוך
החלום הזה ,והפיכת העיסוק בריפוי
אלטרנטיבי לעיסוק המרכזי.
איך הגעת לתחום הזה?
מאז ילדותי הייתה לי נטייה לטיפול
וחיבור לתחום הריפוי ולעולמות
הרוחניים והנסתרים .בגיל 17
התחלתי ללמוד ריפוי אלטרנטיבי
מסוגים שונים – רייקי ,שיאצו,
הילינג ,עיסוי ,רפלקסולוגיה ,עבודה
עם קריסטלים ,ארומתרפיה ,רפואה

אינדיאנית ,ריפוי שאמני .המשכתי
ללמוד ולעסוק בתחומים הללו
לאורך כל השנים במקביל לקריירה
"מערבית" כעורכת דין וכמנהלת ,עד
שבשלב כלשהו החלטתי לוותר על
הפיצול הפנימי ולהתמקד בעבודה
שמביאה לי הכי הרבה אושר שהיא
עבודת הריפוי וההדרכה.
קושי או אתגר מרכזי שנתקלת בו
האתגר המרכזי הוא להנגיש לאזור
שלנו תחום טיפולי חדש ופחות
מוכר .הריפוי השאמני הוא ריפוי
עוצמתי במיוחד .זהו הילינג המבוסס
עתיקות שתורגלו
על דרכים
במשך אלפי שנים ,ושמצליח לייצר
שינויים דרמטיים בחיים של אנשים
– כאבים נעלמים ,פחדים וחרדות
שוככים ,אנשים מוצאים דרך לשגשג
ולצמוח ,טראומות ובעיקר ההשפעה
המאוחרת שלהן שוככת .לרוב ניתן
לחוש בשינויים דרמטיים כבר אחרי
טיפול אחד .מכל תחומי הריפוי
שלמדתי זהו בלי ספק העוצמתי
שבהם ,אבל הוא פחות מוכר ,ואנשים
לעיתים חוששים לנסות דברים
חדשים ,וכאן טמון אתגר אמיתי.
סיפור מיוחד  /מפתיע ,אנקדוטה,
סיפור הצלחה...
במהלך מסע אישי שערכתי בהודו
הגעתי לפסגת יפיפייה של הר ליד
דרמאסאלה והתאהבתי במקום
ובהר עד כדי כך שהחלטתי להישאר
עליו ולפתוח על פסגתו קליניקה.
במשך חודש שלם ,התגוררתי על
ההר ,בלי חשמל ,מים זורמים או
נוחות מינימלית ,באוהל ,כשהאנשים
היחידים שמקיפים אותי הם אנשי
ההרים הפשוטים שחיו מהדרכת
מטיילים ומהפעלת חנויות צ'אי.
זכיתי לטפל באנשים מכל רחבי

העולם
שהגיעו לשם
ב מ ס ג ר ת
מסלולי הטיול
זו
שלהם.
הייתה חוויה
מ ר ה י ב ה
ומשנת חיים .עד היום חלק
מהמטופלים שלי מההר שומרים
איתי על קשר ,חלקם מוסיפים להגיע
לטיפולים ורובם ונשבעים בכל היקר
להם שהריפוי השאמני שינה את
חייהם.
חלום לעתיד
אני חיה את החלום שלי .נשאר לי רק
להרחיב ולהגדיל ולהעמיק שורשים
בחלום הזה – שזה במילים אחרות
לגעת באנשים .כל כך הרבה אנשים
באזור שלנו זקוקים לריפוי .אני
פוגשת אנשים שמתפקדים "כרגיל"
אבל למרות התפקוד מסתובבים
תשושים ,חוששים ,מחייכים פחות,
ילדים מתקשים להירדם בלילה,
מבוגרים חוו טראומות ומסתירים
פחדים .כולם חווים עלייה בדופק
מכל רעש חזק .אני יודעת שאני
יכולה לעזור להם .יש לי את הכלים
ואת הרצון לעשות שינוי בחייהם
והחלום היחיד שלי הוא להצליח
להגיע אליהם.

רוצים להופיע במדור? פנו למחלקה ליזמות אשכול ,ענת חןanat@erc.org.il :

המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה של האיגרת השבועית לתושבים
מראש המועצה  -יש לשלוח בקשת הצטרפות לכתובתgadi@erc.org.il :
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 2מופעים בערב אחד

 16.7.15משינה ופורטיס

 2מופעים בערב אחד

 23.7.15אסף אבידן ובלקן ביט בוקס
כרטיסים ב ₪ 99 -בלבד
לתושבי המועצה באתר eshkol.smarticket.co.il
*עד גמר המלאי

סדרת הופעות קיץ

מעברים מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי
קורס פיתוח
אפליקציות WEB
מטעם מעברים ועמותת תפוח
עיצוב רספונסיבי HTML5, CSS,
 ,JAVASCRIPTעבודה עם Canvas
ועוד.
הקורס בן  120שעות ,פעמיים בשבוע
בין השעות .18:00-21:00
עלות הקורס.₪ 4,500 :

קורס בניית אתרים
באמצעות WORDPRESS
מטעם מעברים ועמותת תפוח –
 ,HTML, CSSממשק ,WORDPRESS
כתיבת תוכן באתר ועוד.
הקורס בן  120שעות בימי ראשון

ושלישי בין השעות 18:00-21:00
בקריית החינוך מרחבים .עלות הקורס:
 .₪ 4,000לפרטים והרשמה -
דורון 08-6211814 :דוא"ל:
maasikim@merhavim.matnasim.co.il

קורס אנגלית
מטעם מעברים וברליץ -
תוכנית לימוד אנגלית המאפשרת
ללמוד מכל מקום ובכל זמן!
 74שעות לימוד המשלבות שיעורים
פרונטאליים קבוצתיים ,וירטואליים
וטלפוניים .עלות הקורס .₪ 1,500
לפרטים והרשמה –
אנה 08-6211813 :דוא"ל:

רוצה להיות אנליסט?
הכשרת אנליסטים מטעם מעברים
וחברת אסקו – בסופה מובטחת
עבודה!
קבלה לקורס מותנית במעבר מבחן
מטעם חב' אסקו .קריטריונים
להרשמה :חריפות וחדות מחשבה –
שיבחנו באמצעות חידות היגיון ראש
מתמטי וחשיבה אנליטית ,חיבה
לאקסל ,יכולת למידה עצמית ,יכולת
קריאה באנגלית.
לפרטים והרשמה -
קרן 050-2176981 :או .08-6211810

hasama@merhavim.matnasim.co.il
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אני מאוהב בדרום

אחרי  20שנה שלוחמיו שמרו על תושבי אשכול ,עזב גדוד הסיור הבדואי את הגזרה והוא עובר לשומרון.
סא"ל זאהי רחאל ,מפקד הגדוד ,מספר על האהבה לתושבים ולנוף הנגב ,על שילוב של בני מיעוטים בצבא,
על הקשר המיוחד בין משפחתו לצה"ל  -ועל איך הכול התחיל באדם אחד ,יגאל אלון • יובל רויטמן

אני פוגש את סגן אלוף זאהי
רחאל בשעות הבוקר בכניסה
למחנה הצבאי שבכיסופים ואנחנו
עולים לנקודת התצפית הקרובה על
רצועת עזה ,ממש מרחק נגיעה .הרוח
נעימה ומלטפת ואת הים רואים בבירור
באופק .לפני שנה ,השכונות שמולנו היו
שדה קרוב עקוב מדם .היום הן שקטות,
לפחות מעל לפני השטח .במהלך מבצע
צוק איתן ,גדוד הסיור הבדואי שבפיקודו
היה עסוק בהגנה על הישובים במועצה
ובעבודה בגדר .פלוגה אחת מהגדוד
נכנסה לדרום רצועת עזה ופעלה באזור
שדה התעופה ההרוס בדהניה.

"אין רבש"צ שאני לא מכיר"

הוא משבט אלהייב וגדל בכפר רומת
אלהייב שבצפון בקעת בית נטופה .בן
 ,36.5נשוי ואב לשלושה ילדים ,אשתו
מורה לאנגלית .זאהי התגייס לצה"ל
באוגוסט  1998וכמעט את כל שירותו
עשה עד כה בגדס"ר הבדואי .מלבד שתי
יציאות בודדות  -ללימודי תואר ראשון
ולפו"מ  -את כל תפקידיו המבצעיים
הוא עשה בגדוד :לוחם ,מ"כ ,מ"מ,
סמ"פ ,מ"פ ,ק.אג"ם ,סמג"ד  -ועכשיו
כבר שנתיים מג"ד" .שנתיים ויומיים",
הוא מתקן אותי.

"הבדואים עושים הכול
ביחד עם היהודים  -קידוש,
ליל הסדר ,שבועות.
בצוק איתן חגגנו עיד אל
פיטר .גם את הסיגד של
האתיופים חוגגים"
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בחודש שעבר ,אחרי  20שנה ,גדוד
הסיור הבדואי עזב לראשונה את
גזרת החטיבה הדרומית של אוגדת
עזה ,כשרוב השנים הגדוד היה מוצב
במחנה אמיתי .עכשיו חייליו של זאהי
מתאמנים לקראת עלייה לחטיבה
המרחבית מנשה ,שבשומרון .הם עזבו
שבועיים לפני הראיון ועתידים לחזור
אלינו עד סוף השנה ,אבל זאהי כבר
נוסטלגי" :אני מאוד מתגעגע לתושבים
ולרבש"צים .אין רבש"צ שאני לא מכיר.
היו מגיעים כל יום שישי להערכת מצב
אצלי ,תמיד הם תמכו ועזרו לגדוד בכל
מה שהם יכולים .הקשר הוא לא רק טוב
 אנחנו חד משמעית משפחה".כמעט מחצית מחייו זאהי בצה"ל.
התפקיד הבא שלו הוא סמח"ט מנשה
והשאיפות שלו הן להמשיך הלאה
ולהגיע גם לתפקיד מח"ט .כשאני שואל
אותו אם תמיד הוא חלם על קריירה
צבאית ,הוא עונה בגאווה" :כולם
מתגייסים אצלנו בכפר .אין בית שאין
בו חיילים .זו מסורת אצלנו .זה התחיל
עוד בפלהייב – פלוגת אלהייב .לפני קום
המדינה ,עם יגאל אלון ,גייסו  70לוחמים
מהשבט שלי והם לחמו ביחד עם
הפלמ"ח במלחמת העצמאות  -וככה
השבט שלי נכנס לשירות בצה"ל".
צילום232 :

השירות הצבאי תורם לצעירים
הבדואים להשתלב בחברה הישראלית?
"מאוד .אני מציע לכל צעיר בדואי
להתגייס לצבא ולכל בן מיעוטים שצריך
לתרום את חלקו .החיילים שמתגייסים
לגדוד יוצאים בצורה אחרת ממה שהם
נכנסו .לומדים ערכים ,מכירים את הארץ,
פוגשים אנשים ,מתערבבים עם כל
האוכלוסיות ,והחייל שיוצא מכאן יש לו
גם עתיד .הוא יכול להתפתח במקומות
אחרים .אני חושב שכל מי שלא מתגייס
עושה טעות גדולה .זו מדינה שאנחנו
חיים בה ונולדנו בה וצריכים לתרום את
חלקנו .אני הצעתי שהבדואים ישרתו
כחובה ולא בהתנדבות".
אז איך משכנעים את מי שלא רוצה בכל
זאת להתגייס?
"אנחנו עושים את זה כל הזמן .אני מגייס
לעצמי חיילים .אני לא כמו כל מג"ד
בצה"ל שמקבל חיילים .יש לנו 'נבחרות
גיוס' ,אנחנו משתלבים בקבוצות 'אחרי',
בסמינר מנהיגות של הבדואים ,בחוגי
בית שאליהם אנחנו הולכים .פוגשים את
השייח'ים ואת הצעירים שלקראת גיוס".
זאהי מספר גם על המארג העדתי
הייחודי בגדוד" :רוב החיילים שלנו
הם בדואים ,אבל יש לנו גם נוצרים ,יש
יהודים ,יש אתיופים ,יש רוסים .הלוואי
וכל המדינה היתה מתנהלת ככה .אנחנו
כמו מדינה בקטן .אנחנו מדברים על
המנהגים של כל הדתות והעדות .עושים
קידוש בשבת ,עושים סדר .הבדואים
עושים הכול ביחד עם היהודים .בצוק
איתן חגגנו עיד אל פיטר (חג המציין
את סיום צום הרמדאן) .גם הסיגד של
האתיופים וחגים של היהודים ,כמו
שבועות למשל".
מבחינה מבצעית ,מה לדעתך מייחד
את הגדס"ר הבדואי מיחידות אחרות?
"זה שהלוחמים שלנו מתנדבים  -זה
עושה את ההבדל .וגם שהם מכירים את
השטח מצוין ויודעים לנתח אותו ,אנחנו
השדאים הכי טובים שיש .וגם אומץ
הלב של הלוחמים והביטחון שלהם עם
הנשק הוא יתרון גדול".
מסר לתושבי אשכול?
"אני רוצה להודות לכל התושבים ולראש
המועצה על התמיכה בגדוד .על העזרה
בכל דבר .אני יכול להגיד לך שאני אמנם
מהצפון  -אבל אני אוהב יותר את הדרום
ואם לא הייתי נשוי אז הייתי עובר לגור
פה".

מעצבים כאב באבן

לפני  4שנים החליטו אורן והילה ברקוביץ' מיתד לפתוח עסק משלהם .עד כאן מדובר בסיפור סטנדרטי.
אלא שהיזמות העסקית שלהם הייתה בלתי שגרתית בעליל :לבני הזוג בית מלאכה לבניית מצבות וחלום
אחד גדול  -להיות הכי מקצועיים והכי טובים .מי שהגיע לרגע הזה  -יודע על מה הם מדברים • תם פרחי
אורן והילה ברקוביץ' ממושב
יתד הגשימו את חלומם של
הרבה בני זוג  -יש להם עסק משלהם,
אלא שהעסק הוא ,איך לומר ,לא כל כך
שגרתי .השניים פתחו לפני ארבע שנים
בית מלאכה לבניית מצבות שמספק
שירותים לתושבי המועצה והסביבה.
אז איך פתאום קם אדם בבוקר ומחליט
שהוא בונה מצבות? "את רזי המקצוע
למדתי כשגרתי בצפון ועבדתי כשכיר
במפעל לייצור מצבות" ,אומר אורן,
"לפני  6שנים חזרנו לאזור ולפני כ4-
שנים הקמתי את העסק .בהתחלה רק
שיפצתי מצבות קיימות ,ורק אחר כך
העסק התרחב לבניית מצבות.
איך הגיבו בני המשפחה והחברים על
ההחלטה לפתוח עסק למצבות? הרי לא
מדובר בחלומה של כל 'אימא פולנייה'.
הילה" :כולם תמכו בנו ופרגנו לנו מאוד,
ואפילו נתנו לנו הרבה טיפים בהתנהלות
מול לקוחות .התייעצנו איתם למשל
בבנייה של אתר האינטרנט וקיבלנו
משוב על העיצוב ועל התוכן של האתר".
איך מסבירים לילדים מה עושים אבא
ואימא?
הילה" :הם שואלים שאלות מתוך
סקרנות ,אבל לא בטוח עד כמה הם
באמת מבינים את המשמעות של
הדברים .הבן הגדול שלנו מאוד אוהב
לאסוף אבנים כשהוא מסתובב בחוץ.
אולי זאת הדרך שלו להתחבר למה
שאנחנו עושים".

מיתה טובה

גם אחרי שיחה נעימה של שעה ,אני לא
מצליחה להתעלם מהמורכבות הכרוכה
במקצוע של הברקוביצ'ים .והרי יש כאן
איזשהו פרדוקס יסודי שקשה לחיות
(וגם למות) איתו בשלום – ההצלחה
העסקית שלהם היא האסון הכבד ביותר
של כולנו.
אז איך בכל זאת משווקים עסק שאף
אחד לא שש לקבל את שירותיו?
אורן" :מילות המפתח מבחינתנו הן
רגישות והתאמה אישית .אנחנו שם
בשביל הלקוחות שלנו ומלווים אותם
מ-א' ועד ת'".
הילה" :חשוב לנו שהכול יהיה על
השולחן ,ולכן אנחנו מציגים בפני
הלקוחות שלנו את כל האפשרויות .אם
זו משפחה דתית או מסורתית ,אנחנו

מסבירים להם מה נהוג ביהדות במקרים
כאלה ,ואם צריך משתפים גם סמכות
דתית .כמובן שגם משפחה חילונית
מקבלת את כל המרחב שהיא צריכה
כדי להחליט מה מתאים לה .אחרי
שמסכמים את כל הפרטים אני שולחת
למשפחה טיוטה של העמדת הכיתוב,
ועד שהם לא מאשרים לי כל אות וכל
פסיק ,אנחנו לא מתחילים בעבודה".

הילה" :נעשה הכול כדי לתת ללקוח
חוויה נעימה במצב הרגיש שהוא
נמצא בו .בשבילנו זאת בהחלט לא רק
עבודה ,אלא במידה רבה גם שליחות"
ומלבד הפן הרגשי ,אילו שירותים אתם
מציעים ללקוחות שלכם?
אורן" :אנחנו בונים מצבות מאבן,
לפעמים בשילוב עץ וברזל ,מוצרי
יודאיקה ומוצרים נלווים אחרים,
חורטים על זכוכית ומדפיסים תמונות
צבעוניות על קרמיקה .אם הלקוח
מעוניין אנחנו מכינים גם את הגינה
סביב חלקת הקבר .אין עוד עסקים
במועצה שמציעים את השירות הזה,
העבודה שלנו איכותית ובליווי אישי
הרבה יותר משל בעל מקצוע שאשכול
היא לא הבית שלו ,וגם את חומרי הגלם
אנו רוכשים מבעלי עסקים באשכול.
באשכול יש גם קיבוצים וגם מושבים,
והם מתנהלים אחרת בענייני אבלות.
מה ההליך במקרה של מוות באשכול,
ואיך אתם יודעים על כל אדם שנפטר?

הילה" :קודם כל מדובר באזור קטן
שבו כולם מכירים את כולם ,והידיעות
עוברות מהר מאוד .בקיבוצים הנושא
הזה יותר מוסדר והפנייה אלינו נעשית
דרך ועדת אבלות .אנחנו עובדים עם
כ 80%-מהקיבוצים במועצה וגם עם
קיבוצים במועצות שכנות .במושבים
אין נוהל מסודר או פנייה רשמית מטעם
הישוב ,אלא כל אחד מחליט לעצמו.
מגיעים אלינו בעיקר דרך המלצות מפה
לאוזן .אנו עובדים מול מחלקת הרבנות
במועצה והעסק שלנו שומר שבת".
אתם נחשפים לאנשים במצבים הכי
קשים בחייהם .איך מתמודדים עם
הקושי הזה מדי יום ביומו?
הילה" :אין ספק שהמקצוע הזה מצריך
הרבה כוחות נפש .חלק מהלקוחות
שאני נפגשת איתם מבקשים לשמור
על קשר גם אחרי הנחת המצבה .אנחנו
נעשה ועושים הכל כדי לתת ליווי אישי
עם הסבר על כל הפרטים הקטנים במצב
הרגיש .בשבילנו זאת בהחלט לא רק
עבודה ,אלא במידה רבה גם שליחות".
נסיים בברכת בריאות ואריכות ימים
לכל קוראינו.

אורן" :אני מאמין
שהעבודה שלנו היא
איכותית ואכפתית
הרבה יותר משל
בעל מקצוע
שאשכול היא לא
בית בשבילו"
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לא יכול לנוח

שלום נחום ממבטחים עובד בחריצות כל יום במשק ,מגדל עגבניות .הוא בן  85ועלה מעיראק בשנת .1951
לאורך השנים הוא ראה איך מבטחים גדל ומתפתח למושב שקולט את הבנים והנכדים בחזרה .הוא ניצל
שלוש פעמים מנפילת קסאם ,אבל המצב הביטחוני לא מפחיד אותו" .אני אוהב את המושב ,כולנו משפחה".
מסע היכרות עם ותיקי המועצה ,תחנה ראשונה • יובל רויטמן
שלום נחום ממושב מבטחים
קם כל בוקר בשש וחצי לעבוד
בחממות .בעשר וחצי הוא יוצא
להפסקה קצרה" ,שותה קפה עם עוגה",
וחוזר לעבוד עד  .13:30בימי הקיץ הוא
חוזר לפעמים לעבוד גם אחר הצהריים.
העובדה שהוא בן  85לא מפריעה לו
להמשיך בסדר היום הזה .הוא עובד
במשק המשפחתי 300 ,דונם של שרי
ועגבניות ,שותף שווה ביחד עם ארבעה
מילדיו .יש לו  8ילדים 23 ,נכדים ו13-
נינים  -והוא האדם הכי מבוגר מבין
ותיקי מושב מבטחים.
מה אתה עושה בעבודה?
"אני נמצא עם הפועלים .מפקח על
העבודה שלהם ,מסתובב בחממות ,עוזר
בידיים כשצריך".
לא אומרים לך לנוח?
אומרים ,אבל אני לא יכול .מה אני

אעשה ,אשב בבית? אני אשתגע .אני
רגיל לעבוד".

בעקבות האח

הוא נולד ב 1930-בעקרה ,עיירה בצפון
עיראק ,סמוכה למוסול .שבעה אחים
במשפחה .בשנת  1951עלה ארצה ביחד
עם עוד  550צעירים" .לקחו אותנו
לשער העלייה בחיפה וקיבלנו זריקות".
משם התגייס לצבא .היה בצריפין ,אחר
כך במחנה סירקין "שהיה אז בסיס של
חיל האוויר" ולאחר מכן עבר לחיל
התותחנים ,עד שסיים את השירות בגוש
מגן ,ליד אורים.
יש לך זיכרון מיוחד מימי הצבא?
"יום אחד לקחו אותנו לקלקיליה ,היינו
צריכים לפוצץ משטרה .התאמנו לפני
זה על הפעולה ,שמנו חומר נפץ ,פוצצנו
וחזרנו בשלום".
איך הגעת למבטחים?
"אחי הגדול היה
במבטחים ובאתי לבקר
אותו .המדריך החקלאי
מנהלל התקשה לתקשר
עם העולים וביקש
שאבוא לעזור כי ידעתי

"ניהלתי את המושב עד
שכל אחד יהיה בעל
בית לעצמו .היום אין
מריבות ,כולם חברים.
אנחנו משפחה אחת"

שלום בחממת העגבניות" .אם אשב בבית אשתגע .אני רגיל לעבוד"
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עברית ,ערבית וכורדית.
אמרתי לו שכשאשתחרר
מהצבא  -אבוא .באותה
שנה ,ב ,1953-גרתי
בצפת עם המשפחה.
בוקר אחד הוא דופק לי
בדלת ואומר לי 'בוא,
סידרתי הכול' .הוא
דאג לכל הניירת וארגן
משאית שתוביל את
הציוד שלנו .וככה הגענו
למבטחים.
באותם ימים היה נשוי
שלום לג'ולי ,אשתו
הראשונה .נולדו להם
שני ילדים ,בת ובן .בוקר

אחד ,כשג'ולי הכינה לשלום את האוכל
ליום העבודה ,הפתיליה התהפכה
והיא נספתה בשריפה" .אחרי שנתיים
נישאתי לאשתי השנייה ,שמחה".
לשלום ושמחה  6ילדים.

עבודת כפיים אמיתית

השנים הראשונות לא היו קלות .הישוב
הוקם ב ,1951-תחילה כקיבוץ ,מעברה
עם פחונים .בשנת  1952התחילו לבנות
את בתי הקבע" .לא היו לנו אדמות
משלנו והיינו עובדים בחוץ ,בייעור
בקק"ל .הייתי סדרן העבודה ובבוקר
הייתי מחלק טוריות ומגרפות לחבר'ה
שיצאו לעבוד .ב 1956-התחלנו לעבוד
באדמות של עמיעוז ולאחר מכן של
ישע .רק ב 1966-קיבלנו אדמות משלנו.
 5-4דונם כל משפחה .היה מאוד קשה,
הכול עשינו בידיים ,זורעים ,מוציאים
ביד".
מה אתה אוהב במושב?
"אני מאוד אוהב את המקום ,הילדים
והנכדים פה .עבדתי קשה ,הייתי  35שנה
ראש הוועד .ניהלתי את המושב עד שכל
אחד יהיה בעל בית לעצמו .היום אין
מריבות ,כולם חברים .אנחנו משפחה
אחת ,יש אירוע שמח  -כולם באים ,יש
לווייה  -כולם מגיעים".

ניצל בנס מקסאם

אני מבקש שייקח אותי לחממות .שלום
נוהג בביטחון ,ברוגע .בדרך מנפנף
לטרקטורים וטנדרים שחולפים על
פנינו .הוא מכיר את כולם וכולם מכירים
אותו .אנחנו עוברים ליד שדרת ברושים
גדולה" .זה אני נטעתי" ,הוא אומר,
ומצביע על החלקה היתומה שמאחורי
השדרה" ,פעם היה לנו כאן פרדס".
כמה מטרים אחר כך שלום עוצר את
הרכב ומצביע לי על ברוש אחד" .הנה,
כאן נפל קסאם .שמעתי את האזעקת
'צבע אדום' ונשכבתי מתחת לאוטו".
"הייתי  50מטר מהנפילה .שלוש פעמים
זה קרה לי" .הוא מצביע על טלאים
בחממה ,עדות לרסיסים.
חשבת פעם לעזוב?
"אין לי לאן ללכת .הנכדים פה ,כולם
באזור  -מבטחים ,צוחר ,ישע ,דקל .זה
הבית שלי".

מחלקת ביטחון מאי 2015
ביטחוני

השקט היחסי בגזרתנו נמשך .אמנם
היו מספר אירועי שיגור רקטות לכיוון
יישובים צפונית לנו ,אך בכל המקרים
לא נגרם נזק .יחד עם זאת ,הצבא עוקב
כל העת אחר ההתפתחויות באזור ומצו
ליח לשמר הרתעה מספקת בכדי שנוכל
להמשיך את השגרה .במקביל ,מבוצו
עים תרגילים ודיונים וההיערכות לשעת
חירום נמשכת ,הן בצבא והן ברשות
וביישובים .אנו מטפלים בתוכנית הפינוי
יחד עם אנשי צח"י והנהגות היישובים
ומנסים לוודא שכולם מדברים על תוכו
נית אחידה וישימה שתתן מענה בשעת
הצורך.

פלילי

גם כאן יחסית שקט למעט מקרה של
גניבת טרקטור מהחממות מחוץ לקיו
בוץ נירים.
החלה תופעה חדשה-ישנה של גניבת
כבלי חשמל מקוונועים על ידי טרקטוו
רונים .אנשי מג"ב ,מתנדבים וסדירים

כאחד ,עוסקים במרץ בניסיונות לתפוס
את המעורבים ובעיקר להרתיע.
לקראת סוף החודש התבצעה בצהרי
היום פריצה לביתה של אחת מתושבות
יבול .הפריצה זוהתה על ידי רבש"צ דקל
ולמקום הגיעו רבש"צים נוספים לסיוע.
פעולה מהירה של הרבש"צים מיבול
וחולית הביאו לאיתור החשוד ותפיסתו.
כל הכבוד!

כללי

בסוף החודש הקודם אירע פיצוץ מיכל
גז שגרם לשריפה בבית מגורים בבארי.
השכנים תושבי המקום הפגינו אזרחות
למופת וחילצו את הנפגעים מהבית
הבוער.
בתחילת החודש התקיים יום למען
הקהילה בבית הספר ניצני אשכול .היום
היה בהובלת השוטר הקהילתי ,שוקי
מורד ומטרתו היתה לחשוף את המשו
טרה וכוחות החירום השונים במועצה
ולהפחית מהרתיעה שיש לצעירים מהו
משטרה .בתצוגות לקחו חלק גם הכו

הילדים מתרגשים ממפגש עם הכבאית

באים ומתנדבים מיחידת החילוץ שלנו
"סע"ר אשכול" שהשקיעו יום עבודה
והציגו לילדים במשך מספר שעות את
אמצעי החילוץ השונים .היה מקסים.
מבחינת שריפות ,אנחנו במקום טוב .אין
דרמות ואין אירועים יוצאי דופן .מומלץ
להמשיך ולוודא שאין גורמי סיכון כגון
גזם בקרבת מבנים או עשבייה סמוך
לבתי התושבים .ערנות מונעת אסון.
החופש הגדול מתחיל  -זה הזמן לצאת
לחופשה ולהשתחרר אך לא לשכוח את
כללי הבטיחות באש ,לשתות הרבה ,לא
לנסוע בטרמפים ולהישמע להנחיות
המציל.

פנו אלינו בכל שעה ,על כל בעיה .מוקד אשכול08-9966333 :
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שתי מדליות לכל שחיין

שחייני "ספיישל אולימפיקס" אשכול חזרו הביתה עם  17מדליות מתחרות שנערכה בבית יצחק .מנהלת
הקבוצה ,שרון מרקוביץ' מרעים" :ההישגים מעניקים משמעות למושגים של נחישות ,מוטיבציה ואהבה"
ביום רביעי ,ה 3.6-יצאו
שחייני נבחרת השחייה
"ספיישל אולימפיקס
אשכול" לאליפות ישראל
לרמות גבוהות שהתקיימה
בבריכת בית יצחק
שבמועצה האזורית עמק
חפר .ההתמודדות במים
לא היתה פשוטה ,אך הישגי
הקבוצה היו מרשימים,

כאשר השחיינים חזרו עם
שתי מדליות לכל שחיין ו17-
מדליות בסך הכל 9 :זהב5 ,
כסף 2 ,ארד ואחת במקום
השלישי בשליחים.
ספיישל אולימפיקס
הוא ארגון עולמי הכולל
בתוכו ענפי ספורט רבים
ומגוונים שנועדו לתת
מענה לאוכלוסייה עם

לקות שכלית .התחרויות
והאימונים נערכים בהתאם
ליכולות המשתתפים.
בתחרות הגמר השתתפו 82
שחיינים שהגיעו ממסגרות
וקבוצות רבות בכל רחבי
הארץ .מאשכול הגיעה
נציגות מכובדת של כל
שמונת שחייני הקבוצה:
עמרי אלגזר מתלמי אליהו,
ניר סגל ורביד נבון מניר
יצחק ,רעות רוסט ממגן,
סיוון סגל ,עמית סגל ,נועה
ארביטמן ודניאל בן אסא
מכיסופים.

בקי" :זה הישג גדול"

את הקבוצה מאמן מאז
היווסדה לפני שמונה
שנים מיכאל (בקי) בקלש
מגבולות ,שגאה בשחייניו:
"כל שחיין חזר עם שתי

שטילוב ,מאחוריך
ביום רביעי ,ה17.6-
התקיים טקס הסיום
של חוג התעמלות קרקע
המועצתי לילדי כיתות א'-ו'.
בטקס ,שהתקיים באולם
"סביון" השתתפו כ80-
תלמידים והוריהם הנרגשים
שהגיעו לצפות מהיציעים.
לאחר שנים ללא פעילות,
בחודש ינואר השנה הוחלט
לנסות ולהשיב את החוג
לפעילות מלאה ורציפה.
מיכל גרסיה ממבטחים,
מורה לחינוך גופני ביובלי
הבשור ומתעמלת קרקע
בעצמה ,מובילה את החוג:
"הצלחנו להרים טקס

20

סיום מאוד יפה ומכובד,
המתעמלות הציגו עבודה
טובה בתחומים רבים.
הטקס נפתח בריקוד גדול,
לאחר מכן עברנו לקפיצות
במקפצה ואז לתרגילי קרקע
עם שרשראות אקרובטיות
ופירמידות".
מיכל הוסיפה" :אני רואה
את הכישרון שברוב
המתעמלות ואני מאוד רוצה
להמשיך ולפתח את תחום
ההתעמלות במועצה .אני
מקווה שכבר בשנה הבאה
נוכל להתאמן בתנאים
טובים יותר ועם ציוד יותר
איכותי".
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מדליות ואני חושב שזה
מדבר בעד עצמו .זה בהחלט
נחשב הישג גדול ומקום
של כבוד בשורה הראשונה.
יחסית אנו אגודה לא גדולה
ובהחלט בולטת מאוד בין
הקבוצות".
שרון מרקוביץ' מרעים,
שמלווה ומנהלת את
הקבוצה בהתנדבות ,אמרה
על חברי הקבוצה בסיום:
"תסתכלו טוב על כל אחד
מהאנשים היקרים האלו.
אלה הם השחיינים שלי!
הם מעניקים לי משמעות
למושגים של נחישות,
מוטיבציה ואהבה .גאה בכל
אחד מהם על היותם בני
אדם כל כך מיוחדים ויקרים.
אוהבת אתכם".
אנחנו כמובן נמשיך לעקוב
אחרי ההישגים.

מלכות הרשת של הדרום
ביום שלישי ,ה16.6-
ניצחה קבוצת
"כדורשת  "232נשים
של המועצה את הפועל
שער הנגב  ,1:2וחיזקה
את מיקומה בדרך למקום
הראשון בליגה האזורית
מבין ששת הקבוצות
המשתתפות .הקבוצה
מתאמנת באופן סדיר
ומשתתפת בתחרויות ליגה
ובטורנירים רבים ,בהם היא
גורפת תוצאות מרשימות.
הקפטנית ,דינה כהן מרעים:
"הפכנו לקבוצה החזקה
בדרום בזכות הקבוצה
הנהדרת שבנינו יחד עם

המאמן אלכס צייטלין.
בחודש שעבר נסענו
למשחק ידידות מאתגר
בראשון לציון .את העונה
נסיים במשחק קליל ,נשים
נגד בעלים ובאירוע גדול
בעין הבשור ,שיציין את
סיום עונת המשחקים".
בשנה הבאה מתכננת
הקבוצה לערוך את אליפות
אשכול הראשונה בכדורשת,
שתיערך ככל הנראה באחד
מהקיבוצים .בנוסף ,הקבוצה
מחפשת להגדיל את
שורותיה .על מנת להצטרף
ניתן לפנות לאלכס במספר-
.054-433-3959

יומולדת  28לחוג הקראטה
תחרות אשכול ה 14-בקראטה נערכה בחודש
שעבר ,עם  180משתתפים .המאמן הוותיק משה
גליסקו מספר שהיתה תחרות מצוינת ושבשנה
הבאה ייפתח חוג קראטה לקטנטנים בגילאי 6-3
ביום שבת ,ה20.6-
התקיימה באולם
הספורט "כלנית"
שבשטח המועצה "אליפות
אשכול ה 14-בקראטה".
האליפות הגדולה
והמסורתית התקיימה השנה
לזכרו של זאב (זאביק)
עציון ז"ל מקיבוץ נירים,
שנפל בשעות האחרונות
למבצע "צוק איתן".
חוג הקראטה המועצתי
מתקיים כבר קרוב ל28-
שנה ,מספטמבר .1987
השנה ,בשל סיבות
ביטחוניות ,הצטמצם
מספר משתתפי התחרות,
מ 300-בשנים עברו לכ180-
משתתפים ,ביניהם חניכי
החוג בגילי  ,18-6בוגרי

החוג ,שופטים ואורחים
רבים.
משה גליסקו ממבטחים,
מאמן קראטה וקפא"פ
ותיק מטעם המועצה
מספר על האירוע" :למרות
השינויים שערכנו בתחרות
בשל המצב הביטחוני,
התקיימה תחרות ראויה
ומצוינת .המשתתפים
התחרו בקראטה מסורתי
בינם לבין עצמם .לאחר מכן
עברו לקראטה אומנותי
וספורטיבי .בין המשתתפים
אירחנו אלופי ישראל ושני
אלופי אירופה ,וכמו כן
רבים מתלמידינו הבוגרים.
השנה הקדשנו את התחרות
עבור זאביק עציון ז"ל שהיה
תלמיד שלנו בקראטה

"יש פה אהבה לרכיבה"

 40רוכבים צעירים
ברמות רכיבה
שונות ,רובם תושבי
המועצה ,מתאמנים בחווה
של יעל ראם מצפון בשדי
אברהם .מתוכם  7משתתפים
בתחרויות.
החווה עוסקת במגוון
פעילויות ,ביניהן יסודות
הטיפול וגידול סוסים,
וברכיבה ספורטיבית שבה
היא מתמחה.
"התלמידים שלנו הם
מגיל יסודי ועד סוף תיכון.
מעניין לראות כמה ביקוש
ואהבה יש באזור שלנו
לנושא הרכיבה .העיסוק
העיקרי שלי הוא בהקניה
מקצועית בתחום גידול
הסוסים וטיפולם ,ובנוסף
החווה מתמקצעת ברכיבה
ספורטיבית (דרסאז'-רכיבה
אומנותית וקפיצות) .מדי
פעם אני מעבירה פרויקטים
שונים של רכיבה לקבוצות
גדולות".
כיצד מתאפיינת הרכיבה
הטיפולית בחווה?
"מדובר בילדים בעלי
הפרעות קשב וריכוז ,בעיות

חברתיות ,מוגבלויות ועוד.
כאשר הורה מגיע ואומר
לי 'אני רוצה לחזק את
הילד שלי' ,אני מייחסת

מימין :משה עציון ,משה גליסקו והילדים על הפודיום

ולדברי גליסקו בשנה
הקרובה ייפתח חוג קראטה
לקטנים בגילאי  .6-3בנוסף
ייפתח חוג הכנה לצה"ל
לילדי שכבה י"ב ,שישלב
בתוכו שלל אומנויות
לחימה ,בדגש על קראטה
וקפא"פ .כמו כן ,מתוכנן
להיפתח חוג קפא"פ
לבוגרים ,משוחררי צבא.

ובקפא"פ ,ובנוסף היה מגיש
עזרה ראשונה והוביל אותנו
באירועים רבים .משפחתו
של זאביק הגיעה לתחרות
ואף העניקה מדליות
למשתתפים".

לקטנטנים ולמתגייסים
תחום אומנויות הלחימה
במועצה ממשיך להתפתח,

לכך חשיבות ולוקחת אותו
לרכב .הסוס הוא כלי כל-כך
חזק שמקנה את החוויה
הרגשית בפני עצמה .בשביל

ילד שמרגיש את העוצמה
האדירה שבסוס  -זה סיפוק
עבורו שאין לתאר".
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תערוכה קבוצתית באורים
קיבוץ אורים .בתערוכה קיים מגוון רחב
של עבודות בתחומי הציור ,הפיסול,
הצילום ,קרמיקה ,תכשיטים ,קולאז'ים
ועוד ,ללא נושא מרכזי אחד .כל אחד
מציג מעבודות השנה האחרונה.
התוצאה  -תערוכה מגוונת ,מעניינת
וצבעונית .המשתתפים בתערוכה הם:
ברוך קראוס ,גילה ספיר ,למי הלפרין,
נעה קרייתי ,רון גנג ,לוטן הולצר,

ביום שישי האחרון ,ה 3.7-נפתחה
בגלריה ציאורים שבקיבוץ אורים
תערוכה של אמני הקיבוץ.
התערוכה הקבוצתית ,שתינעל
ב ,18.7-היא מסורת באורים
ונוטלים בה חלק גם חברים העוסקים
באמנות כתחביב ,כולם חברי ותושבי

יונינה למדן ,דודו ברוש ,אסנת ססקין
וגלדיס פישביין.
תאריכים 18.7.15 – 3.7.15 :כולל.
שעות הגלריה :ימי שישי בשעות
 ,19:30-20:30שבתות –  11:00-13:00או
בתיאום עם אסתי בטלפון – 089920561
או בנייד ( 0546786432גם לפתיחת
השער).

נופים  -קצת אחרת
ביום ראשון ה 5.7-נפתחה בגלריה
"הקיטור" שבקיבוץ מגן התערוכה

"נופים – קצת אחרת" של גילי זיוון,
חברת קיבוץ סעד .זיוון היא ד"ר
לפילוסופיה יהודית
ובעבר ניהלה את
'מרכז יעקב הרצוג
לתרבות יהודית'
בעין צורים .היא
פעילה בתחום
ההתחדשות
היהודית ,מרצה
ומנחה קבוצות
בתחום היהדות
ומנחה במכון מנדל
למנהיגות חינוכית.
לצד עיסוקיה
אלה ,מפתחת
זיוון את תחביבה
ומציירת את הנופים
הנפרשים לעיניה
ובמיוחד את נופי

חייה .בתערוכה "נופים – קצת אחרת"
שתוצג בגלריה הקיטור ,הנופים
המוכרים משנים את צורתם וצבעיהם.
לצופים בתמונותיה לא ברור האם אלה
נופי ארצנו או נופי עולמה האישי .זיוון
משתמשת בטכניקה מעורבת ולצד
משיכות המכחול היא מדביקה טלאי
רקמה בדואית בחולות הנגב ,פורשת
מטפחת על הקנבס שהופכת לשדות,
ומצמיחה שדרת עצים מנייר עיתון.
לא רק השימוש בהדבקת גזירי עיתון,
נייר גלי ,רקמה ובדים משנה את
משמעותו הריאלית של הנוף ,אלא גם
משחקי הצבעים המרובדים .כך נשפך
בד סגול על נוף הררי ,סדין לבן מסתיר
גבעות באופק ,וגזעים אדומים פורצים
מהבד ומתמרים מעלה ,מעלה.
אוצרת התערוכה :מריאנה שלייפר.
נעילת התערוכה :ביום ראשון ה.26.7-
הציבור מוזמן.

המלצת החודש :גויאבות
בבניין המשותף במועצה מקומית קטנה ,גרות שלל דמויות :פרצי'ק המנקה ,ג'ובאני הספר והכלב
שליכטה ,ירדוס החופף הרגזן ,עדנה השכנה הרכלנית וגם דייר מסתורי שאף אחד לא ראה מעולם .אל
הבניין עוברת משפחה חדשה עם ביתם בילי ,שנהנית לגלות את הפינות הקסומות בבניין המשותף
ובעיקר את עץ הגויאבות .מי שפחות אוהב את העץ הוא
ראש המועצה העשיר שגר בבית הסמוך ,והגויאבות הבשלות מתנה לקוראי :232
נופלות היישר בשטחו .ראש המועצה והעוזרת האישית שלו
ברכישת כרטיס אחד לסרט בסינמטק
מחליטים לעקור את העץ.
הכרטיס השני חינם!
שחקנים :חנה לסלאו ,יהורם גאון ,יובל המבולבל ,נאיה פדרמן,
הדוד חיים ,מאיר סוויסה ,במאי :קובי מחט,
ז'אנר :ילדים ,ישראלי ,מוסיקלי 80 ,דקות ,עברית.2015 ,

למביא מודעה זו .תוקף הקופון עד ה31.7.15-
* לא כולל :סרטי ילדים ,והסרט הקפות

סינמטק שדרותwww.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-684969508 :
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"בבקשה סלֹול את הכביש במקום אחר"
מזיכרונותיו של ארכיאולוג נ ְֶג ִּבי

בשנת  ,1989כאשר אגף העתיקות
 שפעל עד אז במסגרת משרדלרׁשּות,
ָ
החינוך והתרבות  -הפך
הצטרפתי אליּה בתור "מפקח עתיקות"
למ ְׂש ַרת
ולאחר כשנה וחצי נתמניתי ִ
ארכיאולוג מחוז מערב הנגב .באחריותי
היתה טריטוריה ענקית דמויית מעּויָ ן
– מאשל הנשיא במזרח ועד לגבול
הרצועה במערב ומכפר עזה בצפון ועד
לבארותיים (עזּוז) בדרום.
משימתי הבסיסית היתה לאכוף את
"חוק העתיקות" בשטח  -לדאוג
שהעתיקות לא תפגענה; מאחר וכמעט
בכל מקום יש עתיקות ,השתמע מכך כי
כל מי שבצע שינוי כלשהו במקרקעין,
היה חייב לקבל מראש את אישורי!
ואל יהא הדבר קל בעיניכם :היתה
זאת התמודדות יום-יומית (הדורשת
התחשבות ופשרות מחד-גיסא והקפדה
על מילוי החוק מאידך-גיסא) עם
אנשים שבונים בית על אדמתם ,עם
חקלאים המעבדים את חלקותיהם
ועם גופים כמו מע"צ ,קק"ל ,מקורות,
חברת-חשמל ,חברת "מושבי הנגב",
"הסוכנות היהודית" (שאף היא הקצתה
קרקעות)ִ ,מנְ הל מקרקעי ישראל וצה"ל
(שהיה "בעל-הבית" על קרוב למחצית
השטח) .תמיד ניסיתי לקבל מראש
תכניות-עבודה הקשורות במקרקעין
בעזרת מעקב אחרי תיקי-פיתוח
שהוגשו לוועדות התכנון והבנייה
(בשתי הרמות  -המקומית והמחוזית)
והשתתפות בישיבותיהן; אם צפיתי
פגיעה אפשרית בעתיקות ,הייתי מציע
ַל ְּמ ַפ ֵּת ַח דרכים לעקיפת הבעיה כדי
שלא יכנס להוצאות כספיות ענקיות של
חפירה ארכיאולוגית אשר קשה לנחש
מראש את היקפיּה ,תוצאותיּה ומישכּה.
במקרה אחד אף יזמתי יום-עיון מרוכז
להכרת עתיקות  -מלווה בסיור  -לעובדי
השטח של קק"ל מתחנת גילת .להלן
אתאר מקרים אחדים (מתוך מאות!)
של התנגשות-אינטרסים בין ְמ ַפ ְּת ִחים
לבין רשות העתיקות  -עם הצלחות
וכישלונות:
מח"ע ("משקי חבל עזה") נטעו פרדס
שולי שטח עתיקות מוכרז (חורבת
בתוך ֵ
באר שמע) ,על-אף הזהרה שקבלו ממני
מראש .לאחר התערבות משטרתית
נאלצו לעקור שורות שתילים אחדות
(אך לאחר סיום תפקידי ברשות ,השלימו
את הנטיעה.)...

קיבוץ עלומים התחיל לעבד שדה נרחב
ממערב לכביש אורים-צאלים .הזהרתי
אותם מראש על קיום אתר מוכרז בלב
השטח ודרשתי מהם לגדרו .עלומים אכן
סימנו את השטח המוכרז ,אך בעונה
הבאה פרקו את הסימונים וזרעו בו
תפוחי-אדמה .הגשתי תלונה במשטרה
נגד הקיבוץ ,נערך משפט ,מנהל הענף
הואשם ,נקנס ב 800-שקל ,שילם ,צחק
והמשיך לעבד את השטח .האתר נהרס
כליל.
מע"צ תכננו כביש חדש בין הגשר על
נחל בשור ליד רעים לבין צומת גמה.
הזהרתי אותם שהכביש החדש אמור
לחצות את האתר המוכרז חורבת גמה
(לרגלי התל) והם יאלצו לממן חפירות
נרחבות לפני הסלילה .מאחר ונתקלתי
בסירוב לשיתוף פעולהִ ,הצעתי את
אשר צימבליסטה ("צימבה") ,אז ראש
המועצה האזורית אשכול ,כבורר מוסכם.
נערך דיון מעניין בסלון בית צימבה
בקיבוץ רעים ,כשהטענה העיקרית של
נציג מע"צ היתה" :אם נעביר מזרחה
את הכביש מהאתר ,רדיוס הסיבוב שלו

וגם מבחינת אפשרויות הכניסה אליו.
בהתאם ל"קובץ פקודות מטכ"ל",
לפיו צה"ל אמור להתנהל ,חוק
העתיקות הישראלי הינו שריר וקיים
גם בשטחי הצבא; לכאורה ,מצב נוח
עבור ארכיאולוג המחוז  -אבל רק
לכאורה :בסוף הפרק בו מצוטט חוק
העתיקות בקובץ ,נחבאת לה פיסקה
צנועה" :על החייל לדווח למפקדו
על כל חשש לפגיעה בעתיקות."- - -
כאן טמון המוקש  -אין הגדרה ברורה
ל"חשש" ול"מפקד" ונותרת האופציה
של "תסמונת הראש הקטן" ,שלרוב
ננקטה" :לא הבחנתי בחשש כלשהו
ובדיוק המפקד אמר שזה לא הוא."...
שיטה מקובלת נוספת ל"נפנף" אותי
פעלה כך :הייתי נכנס לבסיס (היה לי
אישור-כניסה קבוע) ,פונה למשרד
המבצעים ,מנסה לתאם כניסה לשטח
כדי לפקח ולמנוע פגיעה בעתיקות,
זוכה להתעלמות ,נכנס לקמב"ץ (קצין
מבצעים) וממנו שומע" :אי-אפשר,
יורים שם" .אני" :בפד"ם (פיקוד הדרום)
נתנו לי אישור טלפוני" .והוא" :הם לא

יקטן והרי אי-אפשר להקטין את הרדיוס
כי זה מוריד את מהירות הנסיעה".
צימבה פסק שאפשרי בהחלט להקטין
את הרדיוס ,וכך הסתיימה הפרשה...
לאחר בדיקה בשטח ,אישרתי את
התכנית של הכביש החדש מצומת
כיסופים למעבר הגבול אך עקבתי
מקרוב אחרי מהלך העבודות .יום אחד
על-ידי מחפר ומפעילו צעק אלי
ִ
נעצר
כי "יוצאות אבנים מהאדמה" .הסתבר
שתוך כדי העמקת התוואי בשולי גבעה,
חשפו עבודות העפר אתר עתיק לא-
ידוע בעומק של כ 2.5-מטרים .הקבלן
הסכים לעבור ולעבוד בינתיים בקטע
אחר ,נערכו חפירות ארכיאולוגיות
מסודרות ונחשף מתחם קבורה ייחודי
בחשיבותו מראשית האלף הרביעי
לפני הספירה ("אתר כביש כיסופים"
בן התקופה הכלקוליתית) .לאחר תום
המחקר (*) נסלל הכביש במקום והאתר
נותר רק בדוחות ובמוזיאונים.
פיקוח על השטח שבשליטת צה"ל
(מחנות ושטחי-אימונים) גרם לתסכול
מתמשך ,גם מבחינת גודלו ומורכבותו

מעודכנים" ...וכך הלאה ברוב המקרים.
מכאן אפשר להסיק כי ַה ְצלחות רבות
לא נָ ַחלתי שם (ואפילו ביקורים תכופים
בבסיס מצ"ח – משטרה-צבאית-חוקרת
בבאר שבע ,לא היו לעזר) אך יש לציין
כי במהלך השנים ,בזכות קומץ מפקדים
חכמים והגונים ,נחלצו כמה אתרים
עתיקים מהרס בידי הצבא .הבעיה היתה
נעוצה בתחלופה הגבוהה בצה"ל  -ועם
כל מפקד "טרי" צריך להפעיל את כל
מערך ההסברה והשכנוע מההתחלה...
דן גזית
(*) עם הגילוי חשתי בחשיבּות האתר
אך נזקקתי בדחיפות לבר-סמכא .היחיד
שהיה מוכן להגיע מיידית היה פרופסור
לפרהיסטוריה מאוניברסיטת בן גוריון,
יצחק גלעד ,שאישר את ַה ֲע ָר ַכ ִּתי.
כשנודע העניין למנהל רשות העתיקות,
("הזְ ַמנְ ָּת מישהו שאינו
ננזפתי ונענשתי ִ
מרשות העתיקות ולכן לא אתה תחפור
את האתר")...

יולי 139 2015

23

תופעה

בנירים הולכת ומתמלאת
רשימת ההמתנה לראיונות
לקראת 'שנתיים לצוק איתן'

מדריך הישרדות
להורה בחופש הגדול

יש דרכים רבות לגנוב שעתיים שינה בחופש הגדול ,אך כולן
דורשות הכנה מדויקת ,מידע מוקדם ,מקומות מסתור ,תאומי
גרסאות ותמרוני הטעיה .מדריך מקוצר לשינה קצרה.

המושב האחורי של המכונית :טיפול עשרת אלפים יכול
להתבצע גם עם בעל הרכב במושב האחורי .זה אולי לא נוח,
אבל לפחות יש תחושת בית.
חדר מעצר במשטרת צוחר :שלא כמקובל בחדרי מעצר
במקומות אחרים ,כולל חדר המעצר במשטרת צוחר לא רק
מיטות אלא גם מזגן .בני זוג יכולים לקבל את החדר באמצע
היום תמורת הפללה הדדית ("הוא היכה אותי") ואחרי
שעתיים חילופים זריזים (שיקרתי) .
ספסל בלשכת התעסוקה :בקשו חופשה קצרה וספרו לילדים
שפיטרו אתכם .במקום להישאר בבית ספרו שאתם הולכים
לחתום בלשכה .שכבו על ספסל ונצלו את הזמן .אם יעירו
אתכם עובדי המקום צאו עליהם בצעקות" :תמיד אתם נותנים
רק עבודות כאלה ...למה מה ,אני ניראה לכם אריתראי?!"
שאלו את הילדים "אתם רוצים אח קטן"?
"אז אל תפריעו שעתיים"
הזמינו לעצמכם מילואים :השיטה אינה הוגנת כלפי הנשים
כמובן ,ויתכן שגם הן ינסו לסדר לעצמן מילואים  -עם הורים
של ילדים אחרים .פקחו עין או שתבקשו גם מהן לעצום עין
בתמורה.
תפסו שפעת קיץ :שתו קצת נפט ,זה לא טעים אבל זה
נראה כמו שפעת וזה פחות נורא משלושה ילדים שרבים על
המחשב.

בקיבוץ לא עומדים במתקפת הראיונות והתחקירים" :אנשים פה
צריכים לצאת לעבודה ולקיים שגרת חיים" ,מסבירה מזכירת
הקיבוץ .נשקלת אפשרות של העברת ניהול הקיבוץ לצח"י עד
סיום המתקפה התקשורתית.
ואיך אפשר בלי:
גם מהלך השינוי שעבר על הקיבוץ בשנים שקדמו ל'צוק איתן'
חזר לעין הסערה אך הפעם מצד התקשורת" :פעם היה בקיבוץ
סדרן עבודה ומי שצריך היה להתראיין  -עשה את עבודתו במלוא
הרצינות .היום אנחנו צריכים לרוץ אחרי חברי קיבוץ שכל מה
שמעניין אותם זה להגיע לעבודה בזמן"
שרה'לה (נירים)
מספרת על המפגש
עם התקשורת:
"הסברתי להם שגם
לפני המלחמה הייתה
לכלב שלי נטייה
לייללנות בשעות
הדמדומים ,אבל הם
לא האמינו וניסו
להיפגש איתו מאחורי
הגב שלי כדי להוציא
ממנו וידוי מרגש".

הטרנד של הקיץ

השנה ייתקיימו באשכול לא
פחות מחמש "קייטנות צוק
איתן"

הביקוש נובע כנראה מהחוויות שעברו בני הנוער בשנה שעברה
במשמר העמק ,שפיים והזורע.
התברר שהאירוח בזמן המלחמה בקיבוצי הצפון הרים ציפיות
שלא ניתן לממש בקיבוצים קטנים באזור עוטף עזה" :בבוקר
לקחו אותנו לים ,אחר הצהריים נחנו והתארחנו אצל החברים
שלנו ובערב נסענו למופע על חשבונם .היה ממש ,ממש כיף".

בשיתוף עם שגרירות הודו

קייטנת ויפאסנה באשכול
פליטת פה מביכה

"כשראיתי שהחופש מתקרב,
והבנתי שעוד מעט הילדים
נופלים עלי  -החלטתי לרוץ
לראשות המועצה".
"טעות של טירון  -הטלפון נשאר פתוח" .גדי ירקוני.
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תוכנית הקייטנה:
הקייטנה תיפתח כל בוקר בעין הבשור.
המשתתפים יגיעו כל אחד עם מזרון ,בקבוק מים וסנדוויץ.
בתכנית :שתיקה ,הפסקת סנדוויץ ,מנוחת צהריים

אפשר להביא ילדים  -בתנאי שלא יפריעו

מדור סאטירי מרחב מוגן :יובל רויטמן וארנון אבני

אין כמו אשכול בלילו-תה
זה התחיל באהוד בנאי ואביתר בנאי  -והחודש יגיעו לפארק אשכול גם שלמה ארצי ,משינה ,פורטיס
והבלקן ביט בוקס בסדרת מופעים בסופי שבוע .במרכז הצעירים נערך כנס מתגייסים אזורי גדול ,הצעירים
ממשיכים לנגב חומוס בימי שישי  -וראיתם פעם יען רוקדת זומבה?
הקיץ בעיצומו ועימו גם הפעילות ' ,19.6החומוס של טחינה' ,מרכז  ,2.7אביתר בנאי ואהוד בנאי,
התרבותית במועצה .פארק
'לילות קיץ' בפארק אשכול
אשכול ,הצעירים
שבקיץ שעבר הפך לשטח כינוס
במהלך 'צוק איתן' ,פתח את שעריו
לסדרת הופעות ענק של אמנים גדולים.
הראשונים היו אביתר ואהוד בנאי.
ההופעות הבאות יתקיימו בסופי שבוע,
מה שימשוך אלפי אנשים מרחבי הארץ
שימלאו צימרים וחדרי אירוח במועצה,
ואף יבקרו באתרי תיירות רבים.
פאב 'הבאר' בצאלים חוזר גם לתפקד.
אחרי שנים שהיה סגור במהלך השבוע,
ניפתח הפאב עם צוות עובדים חדש
ועם תפריט אוכל מגוון .הפאב מושך
אליו מילואימניקים צמאים לבירה
עם המבורגר .עוד מצאלים  -בקיבוץ
מנהלים מגעים לקליטה ראשונה של
קבוצת גרעין 'צבר' .פרויקט 'תגלית'
של הסוכנות היהודית יביא אלינו הקיץ
קבוצות נוספות ,רובן לנות בקיבוצים
אורים וגבולות .בניר יצחק ארגנו
מסיבת כביש קטנה ליד הפאב (,)26.6
ובבארי נאלצו הבמב"חים לתפוס את
מושכות הארגון (כי אם לא ,שום דבר
לא יקרה) במסיבת מוזמנים ,שאליה
הגיעו בסביבות המאתיים אנשים .נאחל
לכולנו המשך קיץ שקט מבחוץ ,אך
רועש מבפנים.

כמיטב המסורת ,החומוס של 'החומוס
של טחינה' משדרות הגיע להתנגב
במרכז הצעירים שלנו .צעירי האזור
ומתנדבי המרכז הכינו את המקום
לעשרות תושבי המועצה שהגיעו לנגב
חומוס ונהנו ממוזיקה ומאווירה טובה
במקום .בין האורחים היו מספר נציגים
ממפלגת 'יש עתיד' ,ביניהם ראש
המועצה לשעבר וח"כ חיים ילין ,שבירך
על העשייה החברתית באזור.

 ,30.6שיעור ספורט ,חוות היענים
אל היען

כחלק מתוכנית טלוויזיה חדשה,
'עושים עסק' שתעלה בקרוב בערוץ
 10ובה משתתפת לורן ואן חרבנברוק
מחוות היענים 'אל היען' ,נערך בחווה
שיעור זומבה גדול בהובלתה של לורן.
לשיעור הגיעו כ 40-משתתפים ,רובם
תושבי המועצה" .היה כיף גדול ומוצלח
מאוד" ,סיפרה לורן" .כרגע זה היה
אירוע חד פעמי ,אך אשמח להפוך את
זה לאימון גדול בחווה ,שיתקיים פעם
בחודש .המטרה שלי זה להוות סטודיו
נייד לתושבי האזור שאינם יכולים
להיות ניידים בשביל להתאמן" .אחרי
שנים במרכז הארץ ,החליטה לורן לחזור
ולנסות את מזלה בתחום כאן אצלנו,
במועצה .היום היא עובדת במקומות
שונים במועצה ומלווה קבוצת אימון
כוח בכרם שלום.

לפני שלמה ארצי ,משינה (ביחד עם
פורטיס) והבלקן ביט בוקס ,הראשונים
לפתוח את הופעות 'לילות קיץ בפארק'
היו אביתר בנאי ואהוד בנאי בהופעה
גדולה ומוצלחת .יותר מאלף אנשים,
מתינוקות ועד מבוגרים מילאו את
הפארק .ראשון לעלות היה אביתר
בנאי ,שלפני שנתיים הוציא את האלבום
'יפה כלבנה' .אהוד בנאי ביצע משיריו
המובחרים בליווי מאיה בלזיצמן ,זמרת
ונגנית הצ'לו המוכשרת שהוסיפה
ביצועים מיוחדים .בשטח נפרשו
מחצלות וכיסאות שהוסיפו רבות
לאווירה וכמו כן בר משקאות גדול .עד
להופעה הבאה (שלמה ארצי ב.)9.7-

 ,27.6כנס מתגייסים מחזור א',
מרכז הצעירים

בשבת בערב התקיים כנס המתגייסים
הראשון של מרכז הצעירים במועצה,
בשיתוף פעולה עם מדור נוער וסניף
האגודה למען החייל במועצה .כ70-
חבר'ה הגיעו מתוך  150בני נוער
מסיימים .הכנס המושקע נחל הצלחה
גדולה .לנערים נערכה קבלת פנים
חגיגית מלאה באוכל ומטעמים .בהמשך
הערב חולקו מתנות ממדור נוער
והאגודה ,וכן התקיימה הופעה של
הרכבים מהבית הירוק .את הערב סגר
הסטנדאפיסט יוסי גבני .כנס המתגייסים
יהיה למסורת במרכז הצעירים.

מימין למעלה :כנס המתגייסים במרכז הצעירים .ימין למטה :אהוד
ואביתר בנאי בפארק אשכול .משמאל :לורן וצוות הצילום
צילום :שי שמואלי
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