השינוי בקיבוצים לכיוון של הפרטה לא נעצר.
באשכול אפשר למצוא את כל הסוגים:
מאלה שלא משלמים על הארוחות בחדר האוכל
ועד אלה שאצלם כמעט הכל מופרט
תמונת מצב מלאה בעמוד 12

גיליון 0

 ,14יום ג'

 ,י"ט בא

ב תשע"

ה4 . 8 . 1 5 ,

פרויקט 'מעגלים' להידברות קהילתית
יצא להתנסות 'חוצנית' .החבר'ה עלו על
האוטובוס ויצאו לראות האם גם ביצהר
שבשומרון אפשר להמשיך להידבר
בעמוד 20

האם יחזרו הסרדינים לקופסה?
משהו השתבש בתוכנית חלוקת התלמידים
בכיתות א' .עכשיו צריך פתרון יצירתי
שיציל את הפתרון היצירתי הקודם
בעמוד 4

מאיה מפריגן בשיעור שחייה עם גלעד
בבריכת אבשלום המחודשת

אני זוכר שכשהיינו ילדים היינו
הולכים ברגל לבריכה המשותפת
של מושבי הפתחה ,רק בגד ים
על גופינו השזוף ,כפות רגלינו
יחפות ,עור הסוליות שלהן שחור
משבועות של הליכה על האספלט
הרותח ,והמגבת משמשת לנו
שטיח הצלה מפני אימת החול
הלוהט.
היינו מתקדמים בצעדים מחושבים
ומדודים ,כמה פסיעות אמיצות -
ומהר פורסים את המגבת על הארץ
ודורכים עליה ,רגע לפני שכפות
הרגליים נשרפות .אחרי רבע שעה
(אולי יותר) של התבשלות בשמש
הצורבת ,היינו מגיעים למחוז חפצינו
וזוכים לטבול במים הצוננים  -נווה
המדבר הפרטי שלנו.
היום הילדים יוצאים מהבית הממוזג,
עולים על האוטו הממוזג ונוסעים
בנחת לבריכה המוצלת .אני לא יודע
מה טוב יותר  -אבל זה המצב .למען
האמת ,בחום הכבד ששורר כאן
בימים האחרונים ,אני לא בטוח שיש
אפשרות אחרת .ההרגשה היא שחיים
בתוך חממה.
הלהיט פעם היה ארטיק שוקו-
שוקו ואם ממש רוצים להתפרע אז
פעם בכמה זמן היינו מתפנקים עם
טילון .יושבים על המדרגות החמות,
השוקולד הנמס מטפטף על הרגליים
ומבסוטים מהחיים .כשאני מסתכל
על הילדים שלי אני רואה את עצמי
 רק שבמקום שוקו-שוקו הבת שלילא מוותרת על ארטיק אלזה (כן ,גם
לארטיקים זה הגיע) .למען האמת,
בחום כמו עכשיו ,לא הייתי מתנגד
להיכנס לאיזה ארמון קרח כמו בסרט
ולבנות איש שלג.
יובל רויטמן

עורך :יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור:
סטודיו עיצובניק
חברי מערכת :ארנון אבני ,בר צ'פט,
מיכל לויט ,נגה גדג' ,עטר אופיר
גנילוין 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!
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למידה משמעותית  -בממ"ד
במועצה האזורית אשכול נרשם הזינוק הגדול ביותר בארץ באחוזי
הזכאים לבגרות בשנת תשע"ד .מנהלת נופי הבשור זמירה בן יוסף:
"חזרנו למסלול  -עכשיו אנחנו מצפים לתוצאות טובות גם משנת
תשע"ה ,שבה אספנו את השברים מצוק איתן" • יובל רויטמן
סיבה לגאווה במערכת החינוך
במועצה .לפי נתוני משרד החינוך
שפורסמו ביום ד' שעבר ,ה ,29.7-אחוז
הזכאים לתעודת בגרות באשכול עלה
בשנת תשע"ד ל ,77.6%-זאת לעומת
 60.69%שנרשמו בשנת תשע"ג .מדובר
בזינוק של כמעט  17%וזהו הזינוק הגדול
ביותר שנרשם מבין הרשויות המקומיות
במדינה בשנה זו.
לדברי זמירה בן יוסף ,מנהלת בית הספר
נופי הבשור" :העלייה באחוז הזכאים
היא בעצם חזרה למסלול הרגיל .בשנת
תשע"ב אחוז הזכאות עמד על .76.6%
חשוב לציין כי אם לוקחים רק את נופי
הבשור  -בשנת תשע"ד עמד אחוז
הזכאים על יותר מ."80%-
זמירה מוסיפה ,כי "בסך הכול שנת
תשע"ד הייתה שנה רגילה .ביצענו
את כל הפעילויות הרגילות של הכנת
התלמידים לקראת הבחינות – תלמידים
מי' וי"א שנכשלו בקיץ קיבלו תגבורים
במהלך המחצית הראשונה וניגשו
למועד חורף ,על מנת לשפר את
הישגיהם .מדובר במחזור חזק שתפקד
מאוד יפה.

מחכים לתוצאות של תשע"ה

זמירה אומרת עוד ,כי "כעת אנחנו
ממתינים לתוצאות של השנה

שהסתיימה כעת ,תשע"ה ,ואותן נדע
בספטמבר .זה חשוב לנו ,כי זו השנה
שבמהלכה אספנו את השברים מצוק
איתן ,השקענו רבות במערך הטיפולי
לתלמידים ולצוות ,וניסינו לחזור
לשגרה".
לדברי זמירה ,צריך לפרגן לתלמידים
שעבדו ועובדים קשה .ההצלחה של
בית הספר היא בזכותם וכמובן שבזכות
הצוות המסור והמשקיע וגם בזכות רוח
בית הספר" :אנחנו בית ספר שקולט
את כל ילדי הקהילה" ,מתגאה זמירה,
"יש לנו כיתות חינוך מיוחד ,יש כיתות
אתגר ויש תוכניות אישיות לתלמידים
שזקוקים לכך ,ובמקביל גם עידוד
למצוינות .הצוות החינוכי עושה הכול
על מנת שהתלמידים יסיימו עם 12
שנות לימוד וייצאו עם תעודת בגרות
משמעותית".

צוות מצטיין

עוד מספרת זמירה ,כי "בשנתיים
האחרונות המורים של החטיבה
העליונה זכו בתגמול כספי על הצטיינות
חברתית וערכית ,על מניעת נשירה,
שילוב תלמידי חנ"מ ,התנדבות בקהילה,
שמירה על טוהר בחינות ,יציאה לשנת
שירות ולשירות משמעותי".

הפגנת
תושבי עוטף
עזה בת"א

שנה לצוק איתן
בשבועות אלה אנו מציינים שנה
ל'צוק איתן' ,אחת המערכות
הביטחוניות הקשות והארוכות
שידענו' .צוק איתן' היה שונה במהותו
ממה שידענו עד אז ,באינטנסיביות הירי,
באיום המנהרות שהתווסף ובפגיעות
בנפש של חברינו .בגופי שלי ,ניכרות
תוצאות אותה מערכה ואני יודע שלכל
אחד ואחת מתושבי אשכול נשארה
צלקת שעדיין לא הגלידה מאותם ימי
קשים וארוכים .משקעים שלא ניתן
לראותם ולרוב גם לא ניתן להסבירם
למי שלא חווה זאת בעצמו .אנו עדיין
בתהליך שיקום אישי ,קהילתי ואזורי.
בשנה שעברה מאז ,הקהילה שלנו
עברה טלטלה נוספת ,שכללה חוסר
יציבות שלטונית ומאבקים פנימיים עד
לבחירות לראשות המועצה .טלטלה
שלא תרמה לצורך שלנו באיחוי הפצעים
ואשר דורשת גם היא ,לתפיסתי ,שיקום
והתייחסות לחיזוק הקהילה שלנו.

צומחים ,למרות הכל

"כנגד כל הסיכויים" ,צמחה אוכלוסיית
המועצה שלנו ב 500-תושבים חדשים.
אנחנו עדים לתנופת צמיחה וקליטה
בישובים ,במרביתם אין דירות פנויות
ויש רשימות המתנה למגורים .פסטיבל
'דרום אדום' השנה היה אחד המצליחים
וההומים ביותר שידענו מאז תחילתו ויש
התעניינות רבה של יזמים ומשקיעים
כלכליים באזורנו .הצמיחה מצביעה על
החוסן הקהילתי והחברתי שלנו שנשמר
ומאפיין את האזור .איכויות המקום
ואורח החיים בו עולות על החסרונות.

די ל"טפטופים"

אין ספק שללא תחושת ביטחון ,לא
יתאפשר המשך פיתוח האזור .יישובינו

ושדותינו
שומרים
על גבולות
המדינה
ועוטפים את
ישראל .לאזור
שבו אנו חיים
יש חשיבות
אסטרטגית
למדינת
ישראל ועל
המדינה חלה
חובה להבטיח
את ביטחון התושבים ולראות בפיתוח
האזור וחיזוק ההתיישבות משימה
לאומית.
אנו ממשיכים ולוחצים בכל דרך
אפשרית על הגורמים הרלוונטיים
לקידום פתרון סוגיות ביטחוניות
והעמדת כל המשאבים התקציביים
הדרושים להצבת מערכות הגנה מפני
איום המנהרות וירי מרצועת עזה
וממצרים .במקביל ,המדינה חייבת
לפעול בזירה הבינלאומית כדי להבטיח
שקט ארוך טווח .למנוע מהתושבים
סבבי אלימות חוזרים ואת אירועי הירי
הספורדיים (מה שבאופן מקומם מכונה
"טפטופים").

ממשיכים לשקם

בחודשים אלו אנו עוסקים בקידום
התוכנית הממשלתית לפיתוח האזור.
חלק מהתקציבים הועברו במהלך שנת
 2014והתחלנו לטפל בחלק מסעיפי
התוכנית :שדרוג התשתיות בישובים,
שיקום הדרכים החקלאיות ,מרכיבי
הביטחון ועוד .עם הקמת הממשלה
החדשה והיעדר אישור תקציב המדינה,
ביצוע חלק מהתוכניות מעוכב ואנו
פועלים להעברת התקציבים לסעיפים
הרלוונטיים באמצעות ועדות חריגים,

עם הפנים לעתיד

הממשלתית,
לתוכנית
בנוסף
המשמעותית מאוד לאזור ,אנו נערכים
גם ליום שאחרי ופועלים מול משרדי
הממשלה לבניית תוכנית חומש
אסטרטגית ארוכת טווח לאזור .תוכנית
שתאפשר אופק פיתוח משמעותי ,ללא
תלות במצב הביטחוני.
הביטחון בלבד לא מספיק על מנת
לפתח את האזור ואת הקהילה .נדרשת
השקעה אמיתית וייחודית גם בתשתיות,
בחינוך ,בתעסוקה ,בחקלאות ,בתרבות
וברווחה .זה ייעדנו.
אני מאחל לכולנו להמשיך ליהנות
מחופשת הקיץ .מראה הילדים בבריכות
השחייה ובמדשאות הישובים ,פעילויות
הנוער ואירועי התרבות ההומים
בישובים ,מקבלים משמעות מיוחדת.
לאחר הקיץ שעברנו ,זהו ה'ניצחון'
הקטן של הקהילה שלנו.
שלכם ,גדי ירקוני
מתחם טיפולים אלטרנטיביים
בניר עוז שספג פגיעה ישירה

צילומים :רונית מינקר

חדשות  .10משדרים מחדר האוכל בבארי בזמן "צוק איתן"

ביניהם תוכנית הרחבת כביש .232
במקרים רבים אנו מוצאים את עצמנו
מול חסמים ביורוקרטיים מתסכלים
ונתק מצד הפקידות הממשלתית
שדורשים מאתנו להפעיל מכבש לחצים
ו"לבזבז" על כך אנרגיה ניהולית יקרה.
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האם יחזרו הסרדינים לקופסה?
לאחר שכבר גובש פתרון יצירתי של העברת תלמידים מיובלי הבשור לניצני אשכול ,ירד מספר
התלמידים שיעלו בספטמבר לכיתה א' בניצני אשכול ,אל מתחת לתקן שמאפשר פתיחת כיתה רביעית.
במועצה חזרו לעבודה על פתרון חלופי שיאפשר למרות הכל  -עמידה בתקן • יובל רויטמן
בחודש שעבר דיווחנו על
נושא הצפיפות בכיתות ועל
מחאת הסרדינים שאליה
הצטרפו הורי אשכול .כמו
כן כתבנו על הפיתרון
המקומי של המועצה.
כזכור ,ועדת החריגים
במועצה החליטה לאשר את
כל בקשות המעבר מיובלי
הבשור לניצני אשכול -
 14ילדים  -בכדי לאפשר
פתיחה של כיתה רביעית
תקנית בניצני אשכול
ובמקביל להפחית את מספר
הילדים בכל כיתה ביובלי
הבשור.

תכנונים ומציאות לחוד
בכתבה הקודמת הדגשנו
עד כמה המצב דינמי וכמה
הדברים יכולים להשתנות
מיום ליום  -ואכן זה המצב.
במהלך חודש יולי חמישה
ילדים שעולים לכיתה א'

שהיו אמורים לפתוח את
שנת הלימודים בניצני
אשכול ,לא ילמדו שם
נכון לעכשיו  -כל משפחה
מהסיבות השמורות לה.
בעקבות השינוי ,עומד
כעת מספר התלמידים
שרשומים לכיתה א' בניצני
אשכול על  - 116מספר
שלא מאפשר פתיחת כיתה
רביעית תקנית ,שבשבילה
זקוקים ל 121-תלמידים.
ביובלי הבשור עומד מספר
התלמידים נכון לעכשיו על
.101

אז מה עושים?

במחלקת החינוך במועצה
בראשותה של יעל אדר
עושים בימים אלה מאמצים
על מנת להגדיל את מספר
התלמידים בניצני אשכול,
בכדי לפתוח כיתה רביעית
תקנית.

במקביל  -ומתוך הנחה
שקיים סיכוי שמספר
התלמידים לא יאפשר
פתיחת כיתה תקנית -
מעוניינים במחלקת החינוך
לקבל אישור לפתיחת כיתה
לא תקנית ,אישור שצריך
להתקבל במליאת המועצה.
גם אם יתקבל אישור כזה,
יש צורך באישור חריג
ממשרד החינוך על מנת
לבצע את הצעד הזה .ומה
יקרה אם משרד החינוך
לא יאשר? לדברי יעל אדר,
המועצה תסייע לניצני
אשכול ככל הניתן בכלים
העומדים לרשותה ,על ידי
הוספת שעות פיצול ותקצוב
של שעות סייעת.

מחכים לתשובות

חשוב לציין שהפניות
שנשלחו מהמועצה עוד
בחודש יוני למשרד החינוך

להחרגת בתי הספר במועצה
טרם קיבלו התייחסות .גם
הפנייה של ראש המועצה
גדי ירקוני להחריג את
אשכול ואת שאר המועצות
בעוטף עזה  -נותרה ללא
מענה.
המצב הנוכחי מורכב מאוד:
במועצה לא מעוניינים
לבטל את האישורים שניתנו
בוועדות החריגים ולהודיע
כעת לילדים שכבר קיבלו
אישור לעבור לניצני אשכול
שהאישור מבוטל  -חודש
בלבד לפני פתיחת השנה.
"אנחנו צריכים לקחת
אחריות על ההחלטות
שלנו .אסור לנו לאכזב ילד
ומשפחה" ,מוסרת יעל
אדר ,ומוסיפה כי הכיוון
המסתמן הוא לאתר שוב
מספר משפחות שמעוניינות
לעבור מיובלי הבשור לניצני
אשכול.

נשיא המדינה באשכול" :אתם עוטף ישראל של כולנו"
בחלוף שנה ממבצע
צוק איתן ,ביקר
במועצה נשיא המדינה
ראובן (רובי) ריבלין .הנשיא
נפגש עם ראש המועצה
גדי ירקוני והאזין לסקירה

4

ביטחונית מול שדות נירים
וניר עוז ,שאותה העביר
אלוף משנה אייל רוזן,
מפקד מרכז האש של פיקוד
הדרום .לאחר מכן שוחח
הנשיא עם מנהל גידולי
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השדה של קיבוץ ניר עוז,
דוד משה (סעיד) ,שסיפר
על עבודת החקלאים ביישוב
צמוד גדר ועל החשיפה לירי
צלפים מהרצועה.
הנשיא התרגש לשמוע
על הפעילות
החקלאית הענפה
ואמר" :את
ההישגים החשובים
ביותר של המבצע,
אני רואה כאן
היום .הנגב
המערבי פורח,
מתוייר ומתפתח
ומשפחות חדשות
קובעות כאן את
מושבן .אני גאה
לפגוש את האנשים
המיוחדים האלה
שעומדים מאחורי
המילים 'עוטף
עזה' .תושבי האזור
המיוחד הזה הם

בעצם 'עוטף ישראל' של
כולנו ,חוזקנו וחוסננו  -וזהו
עבורי כבוד אמיתי להגיע
לכאן היום".
הנשיא סיים את ביקורו
במשתלת "שורשים" במושב
עין הבשור (בתמונה)
שספגה פגיעה ישירה
במהלך המבצע ,והשתקמה.
הנשיא בחן את הזנים
השונים של שתילי פלפל
המפותחים במשתלה
ושוחח עם החקלאים על
האתגרים שעימם התמודדו
במהלך צוק איתן ובמסגרת
תקופת השיקום ממנו.
ראש המועצה אמר בתם
הביקור" :ניכר שלנשיא
יש קשר מיוחד לאשכול
ולאנשים שגרים כאן .אין לי
ספק שהוא יפעל ויסייע ככל
שיידרש לקידום התוכניות
שיבטיחו את המשך פיתוח
וחיזוק האזור".

מאריכים את דרך הבשור
בשורה משמחת
למטיילים באזור-
מאריכים את דרך הבשור.
בפגישה משותפת
שהתקיימה בחודש
האחרון בין מנהל קרן
קיימת לישראל מחוז
דרום ,עמי אוליאל ,מנהל
רשות שקמה-בשור ,ד"ר
נחמיה שחף ומנהל האגף
האסטרטגי-כלכלי במועצה,
בעז קרצ'מר ,סוכם המתווה
להארכת הדרך בחלקה
הצפוני  -מחניון הררי
ומצפור שי ועד רעים-תל
ג'מה .עם סיום הביצוע
ייפתח למטיילים אחד
האזורים היפים ביותר בדרך
הבשור ,שעד היום היה מוכר
בעיקר לנהגי רכבי השטח.

תוספת של  10ק"מ

לדברי קרצ'מר ,המדידות
בשטח החלו והעבודות
יתבצעו במהלך חצי השנה
הקרובה .השלב הראשון
צפוי להימשך בין שנה
לשנה וחצי ובסיומו ייהנו
המטיילים מקטע הדרך
החדש ,עם שילוט ,חניונים
ומצפורים .אורך הקטע
כ 10-ק"מ ועלות הפרויקט
כ 4-מיליון שקל ,כשעל
העבודות אמונה קק"ל.
מאיפה הכסף?
"מינהלת נחל הבשור
איגמה תקציבים של קק"ל,
משרד החקלאות ,רשות
ניקוז שקמה-בשור ,רשות
מקרקעי ישראל ואנחנו
מצפים להצטרפותם בקרוב

של גורמים נוספים ,בהם
המשרד להגנת הסביבה -
במסגרת החלטת הממשלה
לפיתוח עוטף עזה".

עוד שני קטעים באופק

קרצ'מר מוסיף ,כי יש תכנון
לעוד שני קטעים חדשים;
קטע אחד הוא מפארק
אשכול ועד מצפור שי .קטע
נוסף הוא מרעים ועד אזור
בארי – עד חירבת גררית.
"הדרך הזו כבר בוצעה
בחלקה בשנה שעברה ,אבל
ניזוקה קשה בצוק איתן
ובגשמי החורף האחרון.
ולכן בימים אלה נכנסים
לשיקום שלה והשבתה
לקדמותה ,בשלב זה רק
ברכבי ארבע על ארבע".

"קטע מהיפים בנחל"

"הקטע החדש בין מצפור שי
וחניון הררי ועד לתל ג'מה
הוא לטעמי אחד היפים
ביותר בנחל הבשור" ,אומר
בעז" ,ומתוכנן להיבנות בו
חניון גדול של קק"ל עם
אתרי רכיבה וטיול רגלי ליד
הבריכות.
"בעצם מדובר בנקודת
ריכוז ,חניון ופיקניק נוספים,
במטרה להוריד את הלחץ
בעונת התיירות משאר
האתרים "הקלאסיים"
לאורך הנחל ,כגון גשר
החבלים ,מצפור המאגרים,
גשר הצינורות ודרך מתקני
המים העמוסים מאוד בשיא
העונה".
יובל רויטמן

מבט ממצפור שי אל תוך נחל הבשור .באופק העיר נתיבות .צילום232 :

מנהל חדש ליובלי הבשור
ועדת המכרזים של
משרד החינוך בחרה
בגיל יערי ( )45משדה בוקר
לתפקיד המנהל הבא של
בית הספר יובלי הבשור,
במקומה של המנהלת רונית
גרינגולד .גיל נכנס לניהול
בית הספר ובחודש יולי החל
להיפגש עם אנשי הצוות.
החפיפה הינה בת מספר
שבועות ובמהלך אוגוסט
גיל יוביל את בית הספר
באופן עצמאי.
גיל הוא תושב מדרשת שדה
בוקר ,נשוי ואב לשלושה.

הוא בעל תואר ראשון
במדעי החיים ותואר שני
במדעי הסביבה וסיים את
תעודת ההוראה בבית הספר
"מנדל" למנהיגות חינוכית.
בנוסף ,הוא בעל הכשרה
בתחום הטיפולי ומדריך
בשיטת גרינברג  -שיטת
טיפול וריפוי לשינוי הרגלים
גופניים והתנהגותיים באמ־
צעות טכניקות שונות ,כגון
מגע ,נשימה ,תנועה וכדומה
המפתחות מודעות ושליטה
על הגוף .השיטה קרויה
על שמו של אבי גרינברג -

שפיתח אותה.
בעברו היה גיל מנהל
בשותפות מטעם הסוכנות
היהודית ,שליח תנועתי של
הסוכנות ביוסטון ,מחנך
בתיכון לחינוך סביבתי
במדרשת בן גוריון ומדריך
לשיטת גרינברג .בשנתיים
האחרונות השתתף כעמית
בבית הספר "מנדל" ועסק
בהרחבה בגיבוש התפיסה
החינוכית במרחב הבית
ספרי.
ראש המועצה גדי ירקוני:
"לגיל רקע מקצועי חינוכי

רב והוא זוכה להערכות
ממכריו ומאנשי מקצוע.
לאחר בחירת הוועדה נפג־
שתי עימו ואני בטוח שנבחר
האיש הראוי ביותר להובלת
בית הספר ולייצובו אחרי
תקופת השינויים שחלה בו.
חיזוק יובלי הבשור הוא יעד
מרכזי שהצבתי עם כניסתי
לתפקיד ואני רואה בכניס־
תו של גיל לתפקיד מרכיב
משמעותי בהשגת יעדי בית
הספר .נעמיד את כל המ־
שאבים שיידרשו להצלחתו
ולהמשך חיזוק בית הספר".
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הפך חול לשדות ירוקים

מותו של גל שפירא ( )53ממושב ישע בתאונת אופנוע במהלך טיול באוגנדה בחודש שעבר היכה בתדהמה
ובצער רב את משפחתו ,את חבריו ומכריו הרבים ואת שותפיו ועובדיו בחברת אג"ו .חברו הקרוב אבי פרחי
מספר על החקלאי והיזם שלא פחד לחלום בגדול והקים עסק משגשג כאן בנגב ,שהיה קשוב למצוקותיהם
של אחרים ושעזר לאנשים שנקרו בדרכו ברוחב לב" .גל ייחסר לנו מאוד  -ונמשיך להגשים את חלומותיו"
גל שפירא ז"ל הגיע לישע עם הוריו
מקיבוץ חצרים .בסיום התיכון
בחר לשרת באחת היחידות המובחרות
בצה"ל .השירות ביחידה נתן ממד נוסף
לאהבת הארץ שבו :הניווטים והאימונים
בארץ ,חציית נחלים זורמים וטיפוס על
הרים גבוהים ,צעידה ממושכת ב40-
מעלות במדבר – כל אלה נטעו בו אמונה
גדולה שהכול אפשרי.
אחרי השירות הקים בישע משק
ומשפחה ביחד עם יפה ,אהבת נעוריו.
אל החקלאות הגיע כבר בצעירותו
כשהצטרף לאביו תלי ,שהיה גדול
המומחים בארץ לטיפול בקוונועים
ולהפעלתם .גל החל לגדל תפוחי אדמה
– תחום שעד אז היה נחלתם הכמעט
בלעדית של יישובי חבל מעון .בשקדנות

ובמרץ למד את הגידול והאמין שכל
פיסת קרקע סרבנית יכולה להפוך
לשדה ירוק ומניב.

חקלאות הייטק

לפני כמה שנים נסענו יחד לאזור
החלוציות – האפשרות שבמקום הזה
יוקמו יישובים חדשים הייתה אז רק
בגדר חלום .משמאל ומימין היו גבעות
נמוכות של חול וצמחייה מדברית.
בהחלטיות האופיינית לו הצביע גל
לעבר המרחבים המצהיבים והודיע
לי שבפעם הבאה שאשוב לכאן,
ישתרעו מולי אלפי דונמים ירוקים של
תפוחי אדמה מלבלבים .ואכן כך היה;
הטרקטורים הגיעו ויישרו את השטח,
קווי מים נפרשו ,קוונועים נבנו ותוך

כמה חודשים הנגב פרח ופרנסה נוספת
ניתנה לחקלאי האזור .היה בגל רצון
עז לייצר דברים חדשים כל הזמן ולא
להשאיר אף שטח המתאים לחקלאות
מוזנח ונטוש כשדה קוצים.
לפי שלוש שנים החליטו גל ושותפו
אלי ארג'ואן להקים מערך מיון מתקדם
לשוק המקומי .אחרי שהסתובבו בעולם
ולמדו את הנושא ,הקימו מערך מיון
ענק ,אוטומטי ,מתוחכם ונקי שלא היה
מבייש את חברת ההייטק המתקדמת
ביותר.
גל היה פורץ דרך בהגשת המוצר הסופי
ללקוח .הוא אהב וכיבד את לקוחותיו
כמו שאהב וכיבד בני אדם באשר הם ,זו
כנראה גם הסיבה שבחברת אג"ו עבדו
כולם – אין קהילה בארץ שלא הייתה
מיוצגת בחברה הזאת ,ולא במקרה .גל
האמין שהוא יכול וגם צריך לעזור לכל
מי שזקוק לכך ולקדמו ככל יכולתו.
שעות ארוכות ישב והקשיב לאנשים
שבאו לשתף אותו ברחשי ליבם ,ותמיד
היה נחלץ לעזרתם בדרכים יצירתיות.

איש שטח

מעטים המקומות באזורנו שידו של גל
לא נגעה בהם בדרך זו או אחרת ,ורבים
כל כך האנשים שהוא נגע ללבם .אהבתו
הגדולה לנגב ולאשכול התבטאה גם
בטיוליו הרבים באופנועים ,באופניים או
ברכב .מדי שבת יכולים היו המטיילים
לראות שובל ארוך מרחוק ולנחש שגל
וחבריו שוב סורקים את האזור ,מחפשים
עוד כפל קרקע נסתר שמאחוריו נחל
קטן או באר חבויה .ולפעמים פשוט ראו
את המשפחה כולה רובצת על מחצלת
בין שלל כלניות או איריסים סגולים,
תופסים שלווה ברוגע המדבר .גל אהב
את הטבע ,והטבע החזיר לו אהבה
ואפשר לו לחוות הנאות וריגושים שלא
יודעים גבול .אנו ,אנשי הנגב ,חבים לגל
תודה גדולה על תרומתו העצומה לאזור
ועל שהיה פורץ דרך אמיתי בחקלאות
וידע לחדשה ולהתאימה לתנאים
המשתנים תדיר.
הוא ייחסר לנו מאוד.
אבי פרחי.
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סוף סוף קיץ אמיתי

הקיץ בעיצומו והילדים ובני הנוער מבלים
בשלל פעילויות  -קייטנות ,מחנות ,טיולים
וימי כיף במסגרת המועצה ותנועות הנוער.
התמונות  -באדיבות מחלקת הנוער ואגף
החינוך במועצה.

 .1קרקסתא  -פעילות קרקס בנופי הבשור
לילדי קייטנת היסודי.
 .3+2מחנה קיץ של השומר הצעיר.
 .4רפסודיה בכנרת  -ט'-י"ב.
 .5קייטנת הגנים  -יום הסיום ,על הרכבת
בעין הבשור.
 .6פעילות נוער של בני עקיבא
 .7סדנת אפיית מקרונים  -בבית הירוק
 .8קייטנה לכיתות ג'-ו' של אגף החינוך
במועצה  -בניהולה של לימור ראובני
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"במכסיקו היו בטוחים שבאשכול גרים מיליון תושבים"
ארבעה תלמידים מנופי הבשור יצאו לשליחות במכסיקו מטעם הסוכנות ,התארחו אצל משפחות יהודיות
בעיר הבירה והשתתפו במחנות קיץ" :זו היתה חוויה מרתקת ומלמדת לשני הצדדים" • 232
ארבעה תלמידים מנופי הבשור
יצאו ביולי לשליחות בת שבועיים
מטעם הסוכנות היהודית שבמהלכה
ביקרו בקהילה היהודית במכסיקו.
הארבעה  -יולי בן עמי מבארי ,גלעד
אפרתי מסופה ,מאור מינץ מחולית
ומאיה שלם ,ממושב שדי אברהם  -חזרו
נרגשים ומספרים על חוויותיהם:
"התארחנו אצל שתי תנועות נוער:
"החלוץ" ו"הנוער הציוני" .תחילה
התארחנו אצל משפחות יהודיות
במכסיקו סיטי .זו היתה חוויה מרתקת
ומלמדת לשני הצדדים .שמענו על
מצב היהודים שם ועל פועלם הציוני,
ושיתפנו אותם בחיים המורכבים במדינה
ובמועצה בפרט .לאחר מכן יצאנו
למחנות הקיץ של התנועות .במהלך
השבוע שם יצרנו קשר עם  180חניכים
ומדריכים מהקהילה היהודית .במחנה
הקמנו אוהל מיוחד לפעולות המוקדש
לישראל ולאשכול ושם העברנו פעולות

בנושאי שלום ,צה"ל ,סטארט-אפים
ישראליים ,וחקלאות.
התפלאנו מהידע הרחב שהחניכים
והמדריכים הפגינו בנוגע לישראל,
ומהעובדה שאין אחד שלא הכיר או לא

שמע על המועצה הקטנה שלנו .מסתבר
שהחניכים שמעו כל כך הרבה פעמים
על המועצה ,עד כדי כך ,שכששאלנו
אותם כמה תושבים מתגוררים באשכול
 תשובתם הייתה' :מיליון תושבים'."במהלך הביקור נוצרו קשרים חזקים
בינינו לבין המדריכים ממכסיקו וכן
נרקמו חברויות רבות שאין לנו ספק
שיימשכו גם בעתיד (כבר הפסקנו
לספור את ההבטחות לביקור באשכול
בפעם הבאה שיגיעו לארץ) .כבר
ביום שלאחר החזרה הגיעה משפחה
ממכסיקו לישראל ,שהתקבלה בברכה
ונהנתה מסיור מקיף בארץ.
"חשוב לנו לציין את התמיכה וההובלה
המסורה והמצוינת של טל קלמר גלעד
מהסוכנות היהודית ,שאיפשרה לנו
לקחת חלק ולהצליח בפרויקט".

שעת הוותיקים

בניר יצחק התארגנו חמישה יוצרים מוותיקי
הקיבוץ ופתחו תערוכה מעבודותיהם.
בלי יומרות גדולות הציגו בפני הקיבוץ את
עבודותיהם וקיבלו את המחמאות המגיעות בדין

יהודית מלמן,
דני מלמן ,פנינה לבר ,שרה תמיר
וכרמלה דיין  -חמישה אמנים ,מוותיקי
הקיבוץ ,מציגים בגלריית בית האמנים
בקיבוץ ניר יצחק כל אחד בתחומו.
הגלריה היא מבנה מאורך אשר בו
נמצאים גם חדרי הסטודיו שלהם.
ניתן להגיע בתאום מראש  -יהודית:
 / 052-4269472פנינה/ 052-4269970 :
שרה052-4269906 :

יהודית מלמן

דני מלמן
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פנינה לבר

שרה תמיר

מציל את הניצולים

חיים שילה (סולו) מקיבוץ נירים יחגוג בקרוב  .91הוא נוהג על רכב ,מסייע בהתנדבות לניצולי שואה להשיג
שילומים מגרמניה וחי בזוגיות מאושרת .מסע היכרות עם ותיקי המועצה ,תחנה שנייה • יובל רויטמן
צילום232 :

3

4

סולו במטבח ביתו" .הדור הצעיר מחזיק את המשק .הקיבוץ במצב טוב וכל הכבוד להם"

חיים שילה הוא האדם הכי
מבוגר מבין מייסדי נירים שחי
כיום בקיבוץ .הוא מכונה בפי כל
"סולו" ,קיצור לשם משפחתו המקורי -
סולובייצ'יק (זמיר קטן) .הוא בן  90וחצי
והעובדה שהוא יושב ומדבר איתי היא
סוג של נס ,משום שהוא כבר מת פעם
אחת ,אי שם בשנות ה - '50-וחזר לחיים.
"ניהלתי בית חרושת לנעליים בקיבוץ,
והגיעה משלחת ממשלתית לביקור.
במהלך הסיור עליתי על מגדל שמירה
והתחשמלתי" ,מספר סולו ,שאת פרטי
המקרה שנחרת בזיכרון המייסדים
שמע מהעדים למראות" .הייתי בעצם
מת .הורידו אותי בעזרת חבל מהמגדל
ועשו לי החייאה במשך שש שעות.
הוריי היו בביקור בקיבוץ ואבי שהיה
רופא ומומחה להנשמה מלאכותית ניהל
את הכול וחילק הוראות לאנשים  -לא
להפסיק ,להביא בלון חמצן מהמוסך.
אחרי שש שעות קמתי .זה היה מקרה
נדיר ביותר".

הילד מגרמניה מגיע למדבר

בשנת  ,1936כשהיה בן  ,11עלה סולו עם
משפחתו ארצה מלייפציג שבגרמניה.
הם גרו בתל אביב ואביו עבד כרופא של

מגן דוד אדום בחופי הרחצה "והציל
הרבה אנשים" .שנים אחר כך ,עם
הניסיון שצבר בחולות הרכים של העיר
הלבנה ,הציל את בנו ,ונתן לו את החיים
בפעם השנייה.
לסולו ולגילה רעייתו  4ילדים 14 ,נכדים
ו 8-נינים" .כולם לא בקיבוץ .אבל אין
בעיה ,אני נוסע עם האוטו עד שדרות,
שם אני עולה על רכבת ובתל אביב אני
לוקח טקסי ומגיע לאן שצריך .חבל לי
על זה שהילדים לא גרים בקיבוץ ,אבל
אנחנו מעריכים ומכבדים את רצונם,
ולשמחתנו כולם מסודרים".
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"עליתי על מגדל שמירה
והתחשמלתי .הייתי בעצם מת.
הורידו אותי בעזרת חבל ועשו לי
החייאה במשך שש שעות"
במהלך השנים עבד במגוון עבודות.
"סחבתי שקים של  100ק"ג בתחנת קמח,
ניהלתי בית חרושת לנעליים בראשון
לציון ואחר כך בקיבוץ ,עבדתי בהנהלת
חשבונות ,במחסן התבואות וגם הייתי
גזבר" .אבל העבודה הכי משמעותית
לדבריו ,היא זו שהוא עושה בשמונה
השנים האחרונות" .אני מתנדב בעמותת

'אביב שואה' ומטרתי היא למצות את
הזכויות של ניצולי השואה תושבי
המועצה מול הגרמנים ומול האוצר".
הוא נעזר בגרמנית ששגורה
בפיו ,בקפדנות ובסבלנות רבה
ומסייע במילוי ובשליחת
המסמכים הנדרשים .מרבית
העבודה מתבצעת בבית או
בנווה אשכול ,באמצעות
מיילים ,טלפונים ודואר.
"מתוך  100אנשים שאני בקשר
עימם ,ל 80-כבר הצלחתי להשיג את
מה שמגיע להם .אני מטפל באנשים גם
מבאר שבע ,מערד ,את חלקם אפילו לא
ראיתי".
סולו מגולל בפניי את סיפור חייו ,דרך
העלייה ארצה ,החיים בעיר ,ההצטרפות
לשומר הצעיר וההחלטה לרדת לנגב.
"לא היו כבישים ולא דרכים ,היינו
נוסעים על פי אזימוט" .כשאני שואל
אותו לזיכרון מיוחד מהשנים הראשונות
הוא מספר שבשנת  1955היתה התקפה
על נירים ,המצרים הפגיזו ומרכז הרפת
(חיים שפרוני ז"ל) נהרג" .בהפגזה נהרגו
גם  80פרות .כחלק מתפקידי כגזבר הייתי
צריך לבטח את כל הרכוש של הקיבוץ.
וכך יצא שחודש לפני כן ,באורח פלא,
ביטחתי את הפרות בביטוח לאומי".

בזכות הזוגיות

מהדור הצעיר הוא מבסוט" .הם אנשי
מקצוע ,למדו ,מחזיקים את המשק.
הקיבוץ במצב טוב וכל הכבוד להם" .על
השינוי שעבר הקיבוץ בשנים האחרונות
הא אומר" :ההפרטה היתה קשה .בסוף
הסכמנו .כלכלית אנחנו בסדר ,אבל
מבחינה חברתית זה גרם נזק .חלק
מהוויכוחים עברו לפסים אישיים שלא
כולם יודעים להתגבר עליהם.
"בסך הכול אני מרוצה .אנחנו הוותיקים
עשינו את שלנו והצעירים רוצים אחרת
וזו זכותם".
סולו וגילה נשואים משנת  .1952במהלך
השיחה גילה יושבת על הספה בסלון,
מאזינה בשקט ונותנת לסולו לדבר.
מדי פעם היא זורקת לו עקיצה שלא
צריך לספר את כל ההיסטוריה .כשאני
מתפנה ללכת היא מחייכת אליי ומנדבת
עוד משפט" :אתה יודע מה הכי חשוב?
שהזוגיות שלנו נהדרת" .ממי שנשוי
באושר שישים שנה  -כדאי רק ללמוד.
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השבט אומר את דברו

זה שנים שהקיבוצים נמצאים 'בתהליך' .השינוי שמדברים עליו כאילו לא נגמר לעולם ,אלא רק עובר
מקיבוץ לקיבוץ .תמיד יש קיבוץ בתהליך שינוי ותמיד יש מאבקים על השינוי .יצאנו לברר מה קורה ,מי
השתנה ,מי משתנה  -ומי לא .דבר אחד ברור :הקיבוצים היחידים שלא מדברים בהם על השינוי הם אלה
שכבר נמצאים אחריו .תמונת מצב שלמה על המצב בקיבוצי המועצה • תם פרחי
רוחות ראשונות של שינוי
אז למה בעצם הצבעת נגד?
ניר מצגר ,המזכיר של ניר עוז" :יש
נשבו בתנועה הקיבוצית כבר
"אני נגד המתווה הזה כי אני חושב שהוא
בקיבוץ הרבה אנשים שמרגישים
בשנות ה ,'80-אך לקיבוצי אשכול
רע למשפחות צעירות ,וכיוון שאין בו
צלצלו הפעמונים רק כעבור  20שנה.
התייחסות אמיתית לעניין הצמיחה
שעבר זמנה של השיטה הישנה
אולם מרגע שצלצלו ,גם הוותיקים
הדמוגרפית ,שהוא הבעיה של אורים
והגיע הזמן לשינוי .זה כנראה חלק
והאידאליסטיים שבקיבוצים לא יכלו
בה"א הידיעה .נראה לי שהוא יביא יותר
בלתי נפרד מהאבולוציה של התנועה
להתעלם .כיום אין אף לא קיבוץ אחד
רע מטוב".
במועצה שסוגיית ההפרטה לא נידונה
רפול (אילן) רפאל תמך בהצעה וקיבל
הקיבוצית"
בו בדרך כזו או אחרת .ואולי כאן הסיפור
האמיתי 14 .קיבוצים יש באשכול ,ולכל
אחד מהם הפרטה משלו .אחדים שרויים
בעיצומו של התהליך ,אחרים רק
בראשיתו ,ומקצתם עוד שומרים אמונים
לקיבוץ הישן .אך תהיה מה שתהיה
הדרך שבחרו בה ,מדובר לרוב בתהליך
מטלטל ולעתים גם מפלג .אומרים שהיה
פה שמח לפני שנולדתי .גם עכשיו,
מתברר ,לא משעמם.
כמחצית מקיבוצי המועצה נמצאים
בשלבים שונים של תהליך ההפרטה
וחבריהם הביעו נכונות לחולל שינוי

מרק מרכוס ,שהתנגד להצעת
ההפרטה באורים" :אני חושב
שהמתווה הזה רע למשפחות צעירות,
כיוון שאין בו התייחסות אמיתית
לעניין הצמיחה הדמוגרפית"
באורחות חייהם .אחד מהם הוא קיבוץ
אורים שחבריו צעדו החודש אל הקלפי
כדי להכריע בשאלת שינוי אורחות
החיים" .הזיכרון שלי את הדיבורים
על שינוי באורים הוא כאורך הזיכרון
שלי את עצמי" ,אומר מנהל הקהילה
בקיבוץ ,איתי אבני .אחרי שנים ארוכות
של דיונים עלתה לפני שש שנים הצעה
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לקלוט חברים בעצמאות כלכלית ,כדי
לפתור את הבעיה הדמוגרפית בקיבוץ,
אך היא נדחתה .לפני כשנתיים הוחלט
להקים צוות היגוי ועשרות חברי קיבוץ
היו מעורבים בפעילותו .בסוף השבוע
שעבר הצביעו חברי אורים על המתווה
שגיבש הצוות 112 :חברים תמכו57 ,
התנגדו ו 2-נמנעו .מדובר בשיעורי
תמיכה מרשימים ,אבל לא מספיקים.
כדי להעביר את השינוי דרוש רוב מיוחס
של .75%
איך התקבלו התוצאות בקיבוץ?
"זה טבעי שבימים הראשונים יש כעס
ואכזבה משני הצדדים ,אבל לא עד
כדי קרע חברתי .מבחינתנו התוצאות
מעידות על התהליך המשתף והמקיף
שעברנו ,ואני מאוד מקווה שעוד לפני
החגים נציג מתווה מעודכן שיזכה
לתמיכת החברים".
מרק מרכוס ,שהתנגד להצעה ,מסביר:
"אני מתנגד לתהליך השינוי בערבון
מוגבל .אישית אני בעד קיבוץ שיתופי,
אבל אני גם מבין שהקיבוץ צריך
להתאים את עצמו לרצון של החברים,
גם אם הוא לא הרצון הפרטי שלי".

את התוצאות ברגשות מעורבים:
"התגובה הראשונית שלי הייתה כעס,
אבל אז הבנתי שבעצם מדובר כאן
בתוצאה יפה .אמנם עכשיו הצוות
יצטרך לעבוד קשה יותר כדי לשכנע את
המתנגדים ,אבל אני מאמין שבסופו של
דבר נצליח".
ומדוע בעינייך קיבוץ אורים זקוק כל
כך לשינוי הזה?
"השינוי באופן כללי הוא פחות העניין
כאן .מה שאותי מעניין זו הצמיחה
הדמוגרפית ,שהיא הבעיה העיקרית
שצריך לפתור".
אז בוודאי תתפלא לדעת שיש מי
שמתנגדים לתוכנית מהסיבה הזאת
בדיוק .הם טוענים שההצעה לא תקדם
את הצמיחה הדמוגרפית.
"אז הם לא קראו את כל החומר .שינוי
מביא לצמיחה דמוגרפית  -זה קרה בכל
הקיבוצים האחרים ,ואין שום סיבה שגם
באורים זה לא יקרה".
באורים בוודאי ישמחו לשמוע שהם
לא לבד .עם אותן השאלות והמחלוקות
מתמודדים גם קיבוצים אחרים
במועצה:

שמיל דפנר ,מזכיר קיבוץ גבולות:
"החברים הוותיקים מוכנים ללכת
לקראת הצעירים ולהתפשר על
העקרונות שלהם רק כדי שנמשיך
להתקיים .הקיום של הקיבוץ הוא מעל
לכל"
מגן

בימים אלה מתגבשות בקיבוץ שתי
הצעות לשינוי – האחת קיצונית יותר
ומדברת על שינוי כולל באורחות
החיים ,והשנייה – מתונה יותר ושומרת
על האופי השיתופי .סלע המחלוקת
אפוא אינו על עצם הצורך בשינוי אלא
על היקפו ואופיו .בחודשים הקרובים
אמורים החברים להכריע איזו מבין
שתי ההצעות מקובלת עליהם .כך
או אחרת ,מסבירה דינה ברנשטיין,
מזכירת הקיבוץ ,הצורך בשינוי לא נובע
ממצוקה כלשהי ,להיפך" :במגן ההנחה
היא שהשינוי בלתי נמנע ושכדאי
לעשות אותו מעמדה של כוח ולא מתוך
אילוצים כלכליים".

ניר יצחק

דיונים על הצורך בשינוי אורחות חיים
מתנהלים בניר יצחק כבר שנים .המגמות
השליליות בצמיחה הדמוגרפית והירידה
בהכנסותיו של הקיבוץ הביאו לידי הבנה
שדרוש שינוי .לפני כחודשיים תמכו 58%
מתושבי הקיבוץ בחוברת השינוי ,אך
בכך אין די .יגיל אבין ,מזכיר הקיבוץ,
אופטימי" :ההצבעה מראה שרוב
חברי הקיבוץ רוצים שינוי ,ולכן אנחנו
מגבשים הצעה נוספת שתגיע להצבעה

בקרוב .מרגע שעולים על הגשר של
השינוי מוכרחים לחצות אותו .האתגר
שלנו כיום הוא להשביע את רצון הרוב,
אבל גם לשמור על קהילה מאוחדת
ומלוכדת".

ניר עוז

הצעה ראשונה לשינוי הובאה לאישור
החברים בשנת  2008אך נדחתה על
הסף .לפני כחודשיים הציעה המזכירות
לדון בנושא בשנית ,והפעם ההצעה
אושרה .כיום מורכב צוות היגוי שיוביל
את הדיון הציבורי וינסח בתוך חצי שנה
מסמך עקרונות .המניע העיקרי לשינוי
הוא העניין הדמוגרפי .לדברי המזכיר
ניר מצגר" ,הבנים שנמצאים במעמד
של תושבים לא רוצים להתקבל כחברים
בקיבוץ השיתופי .מלבד זה יש בקיבוץ
הרבה אנשים שמרגישים שעבר זמנה
של השיטה הישנה והגיע הזמן לשינוי.
זה כנראה חלק בלתי נפרד מהאבולוציה
של התנועה הקיבוצית".

נירים

קיבוץ מתחדש במודל של רשת ביטחון.
תהליך השינוי החל בשנת  2008בעקבות
מצוקה דמוגרפית והזדקנות הקיבוץ.
המזכירה דרורה כוכבי מסבירה
ש"המודל כיום הוא מאוד רך  -ערבות
הדדית גבוהה ,רשת ביטחון והרבה
מאוד משמעות ליחד הקיבוצי .זה אמנם
לא היה פשוט ובהחלט היו עימותים,
אבל מרגע שקיבלנו החלטה הפסקנו
להתעמת" .לדעתה העדות הטובה
ביותר להצלחתו של המהלך היא 10
המשפחות החדשות שעומדות להתקבל
לחברות מלאה בסוף החודש 20" -
חברים חדשים בקיבוץ של כ 160-חברים
הוא לא עניין של מה בכך".

רעים

כיום אורח החיים ברעים הוא שיתופי
לחלוטין .למעשה עד לפני שנה וחצי
נושא השינוי מעולם לא עלה לדיון ,בין
השאר בשל מצבו הכלכלי היציב של
הקיבוץ .שתי הסוגיות האחרות שדחקו
בקיבוץ לצאת לדרך חדשה הן המשבר
הדמוגרפי שהתעורר בעקבות הזדקנות
החברים ושאיפתם למידה רבה יותר של
חופש פעולה .כיום עובד צוות השינוי
על המתווה של קיבוץ מתחדש ומזכיר
הקיבוץ ,ניר ים ,רואה בהגשמת תוכנית

חיים בן-ארי ,מזכיר קיבוץ כיסופים:
"הרבה דברים טובים קרו בכיסופים
מאז שאושר השינוי ,הטוב ביותר
הוא שהחברים אחראים להכנסות
ולהוצאות שלהם ושנפסק הבזבוז
שהיה קודם לכן"
השינוי משימה אישית ומקווה "שבתוך
שנה מהיום נוכל לקבל החלטות
מעשיות בתהליך שקול ,הגון ,מכבד
וללא עימותים".

חולית

מן הקיבוץ נמסר שהם מצויים בתהליך
שינוי.

שלושה קיבוצים במועצה עברו
בהצלחה את תהליך השינוי ורואים
כעת שכר (דיפרנציאלי כמובן) בעמלם:

גבולות

בשנת  2004אושרה בגבולות תוכנית
השינוי וכעבור שנה כבר היה הקיבוץ
מופרט לחלוטין .המניע להפרטה היה
מצבו הכלכלי העגום של הקיבוץ ,אך
השיפור שבא בעקבותיה היה בכל
תחומי החיים.
המשך בעמוד הבא
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המשך מהעמוד הקודם

כיום נבנית בגבולות הרחבה קהילתית,
הבנים חוזרים הביתה ותושבים חדשים
מתקבלים לחברות .בקיצור  -אידיליה.
המזכיר שמיל דפנר מסביר מהי נוסחת
הפלא של גבולות" :יש אצלנו תופעה
מוזרה מאוד :החברים הוותיקים מוכנים
ללכת לקראת החברים הצעירים
ולהתפשר על העקרונות שלהם רק כדי
שנמשיך להתקיים .הקיום של הקיבוץ
הוא מעל לכל".

כיסופים

מאז שנת  2005הקיבוץ מופרט כמעט
לחלוטין ,מלבד שירותי הבריאות
והסיעוד .המניע העיקרי להפרטה
היה מצבו הכלכלי הרעוע של הקיבוץ
ובגינו הוחלט באמצע שנות ה'90-
לקום ולעשות מעשה .קרוב לעשר
שנים נמשך תהליך השינוי בכיסופים,
וכיום כבר קרובים החברים לברך על
המוגמר .בעקבות השינוי גם נקלטו
בשנים האחרונות כ 30-חברים חדשים
בעצמאות כלכלית .לדברי המזכיר
חיים בן-ארי ,הרבה דברים טובים קרו
בכיסופים מאז שאושר השינוי ,אבל
הטוב ביותר בעיניו הוא "שהחברים
אחראים להכנסות ולהוצאות שלהם
ושנפסק הבזבוז שהיה קודם לכן".

סופה

כבר קרוב ל 10-שנים שסופה מוגדר
קיבוץ מתחדש .בניגוד לקיבוצים
ותיקים במועצה ,השינוי כאן עבר
בקלות יחסית .כשהוחלט על השינוי
היה הקיבוץ באיתנות כלכלית מובהקת,
ודווקא מתוכה יצא לדרך חדשה .מנהלת
הקהילה ,זהבה הנדלמן ,מסבירה:
"לא רצינו לחיות בגן עדן של שוטים.
הרגשנו שיש לנו כל מה שאנחנו צריכים,
אבל שאלה לא החיים האמיתיים.
היה חשוב לנו מאוד להישאר קיבוץ,
אבל קיבוץ שמאפשר לחברים שלו
להתפתח גם כאינדיבידואלים .התהליך
גם גרם לחברים להכות שורש ולהשקיע
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בסביבתם .הם בעצם אומרים בלי מילים:
'אנחנו כאן כדי להישאר'".
בארבעה קיבוצים באשכול השינוי הוא
פרסונה נון גרטה ,לפחות נכון לעכשיו.
אמנם גם הם גיששו אחר מודלים של
שינוי ,אך דחו את כולם על הסף:

בארי

נכון להיום  30%מהוצאות הקיום בקיבוץ
הם תקציב אישי שמנהלים החברים
לעצמם ,ו 70%-הוצאות משותפות ובהן
חינוך ,תרבות ,נוי וכו' .במהלך השנים
היו כמה הצעות לשינוי היחס הזה ,אך

מזכיר בארי ,אברהם (מנצ'ר) דבורי:
"אנחנו מאוד אוהבים את המקום
שאנחנו חיים בו ,ואין לנו שום רצון
או צורך לשנות את אורחות חיינו .וכל
זמן שאני מזכיר ,זה גם לא יקרה"
הן לא התקבלו .לפני כשנתיים הייתה
הצעה להפריט את ענף המזון ,אך גם
היא נדחתה .הצעה לשכר דיפרנציאלי
לא עלתה מעולם לדיון" :באופן כללי
אנחנו מאוד אוהבים את המקום
שאנחנו חיים בו ,ואין לנו שום רצון או
צורך לשנות את אורחות חיינו" ,מסביר
המזכיר אברהם (מנצ'ר) דבורי" ,וכל זמן
שאני מזכיר ,זה גם לא יקרה".

כרם שלום

קיבוץ שיתופי לכל דבר ועניין .בקרוב
ייבחן מודל ההתפרנסות בקיבוץ ,וייתכן
שתהיה לכך השפעה על השאלה אם
הקיבוץ יישאר שיתופי או לא .לדברי
מרכז המשק אילן רגב ,מרבית החברים
מאוחדים ברצונם להמשיך ולהיות
קיבוץ שיתופי" :נכון להיום אנחנו לא
מצליחים לגרום לזה שחובת העבודה
תהיה נחלת הכלל ,ולכן ייתכן שבלית
ברירה נאלץ לשנות את הקודים ,אבל זו
בהחלט לא השאיפה שלנו".

עין השלושה

קיבוץ שיתופי לגמרי .לדברי יעל
סטדין ,מנהלת הקהילה ,מצבו
הכלכלי של הקיבוץ טוב ומאפשר להם
להמשיך ולנהל אורח חיים שיתופי.
מבחינה דמוגרפית המצב מורכב יותר:
"האוכלוסייה מבוגרת בחלקה והחברים
הצעירים שבינינו מאיישים תפקידים
רבים בקיבוץ .יחד עם זאת גם הבנים
של הקיבוץ שנמצאים במעמד של
תושבים הם חלק בלתי נפרד מהקיבוץ
ומהעשייה בו .כיום אנחנו נערכים לקבל
את הבנים כחברים חדשים בעצמאות
כלכלית בקיבוץ השיתופי .זה החזון
שלנו וכך נרצה להישאר .אנחנו גרים בגן
עדן".

צאלים

לפני כשלוש שנים קם בקיבוץ צוות
היגוי שבחן כמה מודלים של הפרטות
וגיבש הצעה משלו ,אך החברים דחו
אותה .מאז נדחו גם כל יתר הניסיונות
לשינוי אורחות חיים ,מלבד הפרטה
של ענף המזון שהתקבלה ברוב קולות.
"נכון להיום" ,מסביר מזכיר הקיבוץ
דוד בנרוש" ,המצב די סטטי .השיפור
הנוכחי במצבו הכלכלי של הקיבוץ
מפחית את הסיכוי לשינויים כלשהם
בתקופה הקרובה" .העניין הדמוגרפי
שמניע קיבוצים רבים להשתנות ,דווקא
לא מטריד את חברי צאלים ,להפך  -יש
קליטה יפה בקיבוץ והבעיה היחידה היא
מצוקת דיור.
אף שמקצת הקיבוצים נחושים בדעתם
שלא לשנות את אורחות חייהם ,נראה
שבמוקדם או במאוחר יצטרכו גם הם
להשתנות ,או לכל הפחות לאמץ דגם
מרוכך יותר של קיבוץ .ולא משום
שהדגם הישן רע כל כך ,אלא משום
שהקיבוץ המסורתי הולך ומאבד את
קסמו בעיקר עבור בני הדור הצעיר,
וגם משום שהמודלים החדשים הוכיחו
התאמה טובה יותר לתנאי הסביבה.

כל הקלישאות  -מיותרות

במשך שש שנים פתח קיבוץ צאלים את דלתו ואת ליבו ואימץ את שגיא טאוב ,בן  12.5מעין הבשור בפעילויות
אחרי שעות הלימודים .שגיא ,ילד אוטיסט ,הפך לבן בית בקיבוץ והחיבור בינו לבין הילדים האחרים הוא שיעור
אמיתי על קבלת האחר והשונה ללא תנאי .שירי ,אימא של שגיא" :הילדים ב'מרכזון' היו חלק מההתקדמות
של שגיא ותרמו רבות להתפתחותו  -זה שיעור שילווה אותם בחייהם הבוגרים" • יובל רויטמן
כששירי טאוב מספרת על בנה
שגיא ,היא נרגשת ,ובצדק .אחרי
האהבה הרבה שקיבל שגיא ללא תנאי
בשש השנים האחרונות בקיבוץ צאלים
 אי אפשר להישאר אדישים.שגיא ,בן  ,12.5הוא ילד אוטיסט.
המשפחה גרה בעין הבשור ובבית הספר
היסודי הוא למד בניצני אשכול ,בכיתה
רגילה בליווי משלבת.
"בכל השנים האלה" ,מספרת שירי,
"קיבוץ צאלים אימץ את שגיא ולקח
אותו תחת חסותו בפעילות של
ה'מרכזון' אחרי שעות הלימודים".
שירי הכירה את שרון גבאי ,רכזת
החינוך של הקיבוץ ,שהציעה לשלב
אותו בפעילות .כמעט כל יום שגיא
היה מגיע למרכזון ונשאר שם עד .15:30
שגיא היה חלק מהקבוצה והיה שותף
מלא בכל הפעילויות בהתנדבות מלאה,
למרות שהוא בכלל לא גר בקיבוץ.

והחגים ואפילו בחופש הגדול" .לולא
המסגרת הזו ,הוא בעצם היה יושב בבית
 כי אין באזור שום מסגרת בחופשיםבשבילו" ,אומרת שירי" ,זה כרוך
בעלויות גבוהות ובנסיעות ארוכות.
קיבוץ צאלים הפך ממש לבית שני
בשבילו ,וזה משהו מאוד לא טריוויאלי
לילד עם אוטיזם ,לבוא למקום ולהרגיש
בו בבית.

הצלה בחופשים

לא רק בימי חול שגיא היה מגיע למרכזון,
הוא היה שותף מלא בפעילויות של
הילדים בצאלים גם בכל החופשים

בלי לחץ

שירי מספרת ששגיא מאוד התחבר
לקיבוץ ,למרחבים ולשגרה ,אהב מאוד
את חדר האוכל ויכל לתרגל שם כישורי
חיים שמאוד חשובים להמשך חייו
ולעידוד עצמאות.
"צאלים בשביל שגיא לא היה סתם
פעילות ,צאלים שימש מקום שבו יכל
לתקשר בצורה נינוחה וללא הלחצים
שיש בבית ספר והחברים שיתפו איתו
פעולה בצורה מלאה .היה להם חשוב
ששגיא יהיה נוכח בכל הפעילויות וגם
בסיטואציות שלשגיא היה קשה  -הם
לרגע לא עזבו ולא נרתעו ממנו .שגיא
הרגיש ביטחון איתם ,דבר שמאוד
קידם אותו .אין ספק שהילדים במרכזון
היו חלק מהתקדמות התפקוד של
שגיא ותרמו רבות להתפתחותו .צוות
המדריכים איתמר גל ,מיטל סוטיל
וענבר לוזון קיבל את שגיא באהבה
ודאג תמיד שירגיש בבית.

לקבל את השונה

בסוף יוני סיים שגיא את כיתה ו' בניצני
אשכול ואת כיתה ז' הוא יתחיל בבית
ספר אחר שיש בו כיתת תקשורת,
שמותאמת לצרכיו.
"אנחנו נפרדים ורציתי שתושבי אשכול
יידעו שבצאלים עושים דברים יפים
למען החברה ,למען השונה ולמען
אנשים עם צרכים מיוחדים  -והכול ללא

"לילדים היה חשוב ששגיא יהיה
נוכח בכל הפעילויות וגם בסיטואציות
שלשגיא היה קשה  -הם לרגע לא
עזבו ולא נרתעו ממנו"
שגיא (מצד שמאל) עם חבריו בקיבוץ צאלים

שירי ,אימא של שגיא:
"הוא מאוד התחבר לקיבוץ צאלים,
למרחבים ולשגרה ויכל לתרגל שם
כישורי חיים שמאוד חשובים להמשך
חייו ולעידוד עצמאותו"
תמורה .הקיבוץ עשה מחווה אנושית
ולא רגילה כשלקח את שגיא תחת
חסותו .הדבר תרם מאוד גם לילדים
לקבל את השונה.
"העברנו להם סדנאות בנושא והילדים
ממש למדו את זה על בשרם  -איך זה
לקבל באמת את השונה ואת החריג
בחברה ,ובשבילם זו לא רק סיסמה,
זו התנסות שתלווה אותם בחייהם
הבוגרים".
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תרבות אשכול -

סופרים פוגשים את העולם:

"סימנים של גבר זר"  -שיחה של הסופרת מיכל
זמיר על ספרה האחרון "סימנים של גבר זר" .הספר
הוא מופע של דמות אחת ,דיוקן של דמות יוצאת
דופן .אירונית ,בוגדנית ,חריפה ,חצופה ,פלרטטנית,
אינפנטילית וסקסית...
מוסיקאית -לימור בלס
יום רביעי  ,12.8שעה  ,18:00ספריית ידע כל.
עלות למשתתף.₪ 30 :

סופרים פוגשים את העולם:

"בין ספרות חברה ופוליטיקה ע"פ אבירמה גולן"
ופרת והעיתונאית הידועה אבירמה גולן תצביע על
הס
יחסי הגומלין וההשפעות שבין שלושה עיקרים בחייה:
הספרות ,החברה והפוליטיקה ותראה על הקשר הזה
מתוך ספריה ומתוך ספרים של אחרים.
מוסיקאית :שירי גולן
יום רביעי  ,26.8שעה  ,18:00ספריית ידע-כל.
עלות למשתתף.₪ 30 :

בין התארי
כים  28.8-2.9יצא טיול גמלאים לברלין.
לפר
טים והרשמה יש לפנות לזהבה פופר:
.052-3575207

מרכז יום:

ביקור בספ
ריית "ידע כל" יום א'  2.8בשעה 09:30
בוקר בסימן
דרום אמריקאי יום ג'  4.8בשעה 10:30
על יה
דות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר
יום א'  9.7בשעה 09:30
צלילי בוקר -
"חולצה כחולה עם כובע קש" שרים עם
יוסי לב וליאור ייני ,יום ג' 11.8
בשעה 10:30
על יה
דות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר
יום א'  16.8בשעה 09:30
נסיעה
למרחצאות "נווה מדבר" – יום ג' 18.08
בשעה 14:00–9:00
ביקור
בחלוציות  -יום ה'  27.8בשעה 09:30
על יה

דות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר
יום א'  30.8בשעה 09:30

(מועמועדוןדון"אנבריחנו פה" לניצולי שואה
טניה):
ניצולי שואה  -אנ
חנו דואגים לכם .חיים שילה (סולו)
מקיבוץ
נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות.
יש לת
אם
ה
פגי
שה מראש בטלפון 9987519
למ
צטר
פים
למ
רכז היום יש השתתפות של ועידת
תבי
ה עות בדמי החבר.

שירו
תים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת,
בנווה אשכול :חדר כושר וחוגים
קהילה תומ
כת (לחצן מצוקה ושירות רפואי)
יעוץ לדמנציה ואלצהיימר
נווה אשכול08-9987519 :
קהילה תומכת052-3575207 :
ד
ינה פלג ,נווה אשכול 08-9987519
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"מעיל הפלאים"
תיאטרון הקרון ,לגילאי .3-8
יום שלישי,25.8 ,
בשעה  .17:00עלות.₪ 20 :

שעות פתיחת ספריית
ידע כל בחודש אוגוסט:

א'-ה' 8:00-13:00
בתאריך ה 16.8-הספרייה סגורה
בימי שישי ה21.8-
וה 28.8-הספרייה תהיה פתוחה להשאלת
ספרים עבור תלמידי נופי הבשור בלבד.

עםשעתאמסיהותפורהמו ":
מיץ
פ
טל"
עצה
יום שני10.8 ,

בשעה 10:00

היחידה להתנדבות  -אשכול

הגיעו ספ
רים חדשים עבור ילדים ונוער ,בואו ותיהנו!!

תושבי אשכול,
כחלק מההיערכות של היחידה להתנדבות לעתות
חירום ,דרושים מתנדבים המעוניינים לקחת חלק
במערך החירום המועצתי.
תחומי ההתנדבות הנדרשים:
• תגבור במערכות חינוך
• הפגות לילדים במקלטים
• בעלי מקצועות לוגיסטיים -חשמל ,אינסטלציה
וכד'
• מתנדבים מתחום הטיפול :עו"סים ,פסיכולוגים,
מטפלים אלטרנטיביים
• עבודת מזכירות ואדמיניסטרציה למכלולים

מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:
http://www.hasifria.org.il/eshkol
וב
פייסבוקwww.facebook.com/YedaKol :
טלפו
נים ,077-3191132/3 :פקס,08-9982084 :
.il
מיילlibrary@nhs.org :

המתנדבים יעברו הכשרה מטעם היחידה להתנד־
בות ויצוותו למכלולי החירום במועצה.
אנו מאמינים בחשיבותה של עזרה מהכוח המקו־
מי ,שמכיר היטב את שגרת חיינו.
להצטרפות :הילה קטרי מהיחידה להתנדבות
052-7215959 ,08-9929170
hitnadvut@erc.org.il
בתקווה לימים
שקטים.

להתראות מצוות "ידע-כל"

החלה ההרשמה לעונת המנויים
להצגות הילדים 2015/16
באולם אשכול
השנה מגיעות אלינו ההצגות:
פטר והזאב של (תיאטרון אורנה פורת)
טררם קידס – כח המשאלות (תיאטרון מופע)
בת הים הקטנה (תיאטרון מופע)
הזמיר (תיאטרון גושן)
פרח לב הזהב (תיאטרון השעה הישראלי לילדים ונוער)
הקוסם מארץ עוץ (בית ליסין)
פרטים נוספים והרשמה באתר:
www.eshkol.smarticket.co.il
מצפים לראותכם  -מחלקת תרבות

המעוניינים לקבל תכנית תרבות
מועצתית שבועית למייל
מוזמנים ליצור קשר:
077-3191149

Merav-d@nhs.org.il
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הכל באשכול

שם העסק :ג'אניס הפקות
יישוב :יבול
תחום העיסוק :הפקה,
צילום ועריכת וידאו
ותק 5 :שנים
בעל העסק:
יובל ועינת בן יעקב
נשואים פלוס ( 1אסף)
מדוע החלטתם לפתוח עסק עצמאי?
הרעיון להקמת העסק נולד מתוך
רצון שלנו כזוג ליצור במקום שבו אנו
חיים ,התאהבנו בנגב ובמושב יבול
ולא רצינו להעתיק את חיינו למרכז
הארץ ולהתברג לאט ב"שרשרת
המזון" של תעשיית הקולנוע .רצינו
להיות חופשיים ליצור ולהתפרנס
בדרך שלנו מתוך אמונה שאפשר
ליצור מכל מקום ,לכן ידענו שאם
אנחנו נשארים בנגב עלינו לייצר
לעצמנו פרנסה .כך נוצרה חברה
קטנה ומשפחתית " -ג'אניס הפקות",
שנקראת על שם הכלבה האהובה
שלנו  -ג'אניס .אנחנו יוצרים סרטי
תוכן לחברות ועסקים ,אומנים
ושחקנים ,אירועים ,סרטי תוכן לחגים
וכל רעיון שרק תרצו .שנינו מגיעים

מרקע של הדרכה ומאמינים כי
הקולנוע הוא כלי מדהים שדרכו ניתן
לעבור תהליכים משמעותיים ולכן
בשילוב שני התחומים האלו יצרנו
את פרויקט "לכל אחד יש סיפור"
 סדנאות קולנוע לכתיבה ועשייתסרטים קצרים לנוער ומבוגרים.
איך הגעתם לתחום הזה?
הכרנו במהלך הלימודים לתואר
ראשון במחלקה לקולנוע וטלוויזיה
במכללת ספיר .עינת במקור ממושב
יבול ויובל מקיבוץ עין החורש
שבעמק חפר .כבר בגיל תיכון למד כל
אחד מאיתנו במגמת קולנוע ואפשר
לומר שלשנינו זאת הייתה אהבה
ממבט ראשון .עיסוק בתחום היה
הדבר הטבעי ביותר בשבילנו.
קושי או אתגר מרכזי שנתקלתם בו?
בניית עסק עצמאי בשילוב עם
העתקת המגורים שלנו לאזור ובניית
המשפחה הפרטית שלנו הם כמובן
מאוד מאתגרים .אנחנו גרים באזור
כבר שנתיים ועדיין הרבה אנשים לא
מכירים אותנו .ללא ספק המלחמה
שהייתה בקיץ הייתה מאוד קשה לנו
כזוג צעיר (אז עם ילד בדרך) וכמובן
שהעסק שלנו נחל הפסדים גדולים
ובעיקר היינו במצב קיפאון לתקופה
ארוכה עד שהתאוששנו .באופן
טבעי בזמן מלחמה אף אחד לא
זקוק לסרטים אז מצאנו את עצמנו
מובטלים.

סיפור מיוחד/מפתיע ,אנקדוטה,
סיפור הצלחה...
כשסיימנו את הלימודים שלנו
בספיר הקרינו את סרטי הגמר שלנו
בפסטיבל קולנוע דרום בשדרות
וזאת הייתה הצלחה גדולה .הסרט
של יובל "דמות משנה" זכה לשבחים
וביקורות מאוד מפרגנות ,שבאחת
מהן אף נכתב עליו שהוא "העתיד של
הקולנוע הישראלי" .הסרט של עינת
"לס" שצולם כאן באזור ומספר את
הסיפור של המקום והאנשים הגרים
כאן התקבל למספר פסטיבלים כמו
חיפה ורחובות ואף נסע אל מעבר
לים לפסטיבל סרטים בבולגריה.
חלום לעתיד
החלום שלנו הוא לעשות סרט
עצמאי באורך מלא ,שהעסק שלנו
ישגשג ויצליח וכמובן שנצליח
להישאר לחיות ולגדל את ילדינו כאן.
לסיכום ניתן למצוא אותנו ביוטיוב
ובפייסבוק תחת השם ג'אניס הפקות
והאתר החדש שלנו כבר באוויר.
/http://www.janis.co.il

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

הזמנה לתושבים ולממלאי תפקידים

העומס על כביש 232
מפגש חשיבה פתוח
בנוכחות ראש המועצה
ומנהלי המועצה
יתקיים ביום ראשון ,9.8.15
בשעה  ,20:00בחדר הישיבות במועצה
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לידיעת הציבור :תמיכות מועצה אזורית אשכול לשנת 2015
מליאת המועצה אישרה בישיבתה מיום  6.7.2015את התמיכות בגופים הבאים:
מס'

שם העמותה  /מוסד

מטרות ופעולות המוסד

סכום התמיכה

1

מדרשת נצרים

חינוך ודת

₪ 25,000

2

עמותה לקידום אשכול

רווחה וחינוך

₪ 115,000

3

אוהל כולל לאה

דת  -שיעורי תורה

₪ 40,000

4

העמותה למען הזקן

רווחת הקשיש וקהילה תומכת

₪ 595,000

5

אירגון זק"א

איתור חילוץ והצלה

₪ 2,000

6

תיאטרון הנגב

תרבות

₪ 200,000

7

עמותת על -לקידום תוכניות לנוער בנגב טיפול בנוער בסיכון

₪ 2,000

8

כולל "מדבר שור" ב.נצרים

דת  -שיעורי תורה

₪ 30,000

9

עמי-דע פעילות תורנית

דת  -שיעורי תורה

₪ 10,000

10

עמותת חבל שלום

חינוך וחברה

₪ 15,000

11

קרן מולכו

מלגות לסטודנטים לתושבי הנגב

₪ 5,000

12

ידידי סורוקה

בריאות

₪ 2,000

13

עמותת מסל"ן

סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות

₪ 2,000

14

שונות (רזרבה )

₪ 27,000
סיכום₪ 1,070,000 :
בברכה ,וועדת התמיכות  -מרדכי (מורדי) ביטון

מלגת מועצה אזורית אשכול
מרכז צעירים אשכול
מעניק מלגות לימודים
לשנת הלימודים התשע"ו

סכום המלגה יעמוד על ₪ 4,000
תנאים לקבלת המלגה:
* תושב/ת מועצה אזורית אשכול המתגורר בה שנתיים לפחות.
* לימודים לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המועצה
להשכלה גבוהה.
* סטודנט שאינו זכאי למלגה מקרן אחרת.
* סטודנט ששירת שרות צבאי/לאומי.
* ביצוע תרומה לקהילה באשכול במסגרת  65שעות שנתיות.
יש להוריד את טופס הבקשה למלגת מועצה לשנת תשע"ו
מאתר המועצה האזורית אשכול www.eshkol.info :
(מרכז צעירים אשכול  -קבצים מצורפים)

* * *
ניתן להגיש בקשות עד לתאריך  10.9.2015עד השעה 12:00

נא להעביר את טופס הבקשה לoshragabay@gmail.com :

לשאלות :אשרה גבאי 050-5063165
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נוסעים רחוק

רואים קרוב
"מעגלים באשכול" הוא פרויקט
שמתקיים זו השנה הרביעית
ומטרתו להעמיק את ההיכרות
בין המגזרים השונים במועצה.
השנה עלה מתוך הוויכוח
האידאולוגי רעיון מעניין :למה
רק לדבר? בואו לראות בעצמכם.
אל האוטובוס של "מעגלים"
בדרכו ליצהר שבלב השומרון -
המשוחרר או הכבוש  -הצטרפה
כתבתנו שחזרה עם מעט
תשובות ,אך עם כמה תמונות
וסיפור • תם פרחי

ב 22-ביולי יצא מחניית המועצה
אוטובוס מלא בתושבי אשכול
– דתיים וחילוניים ,ותיקים וצעירים,
גברים ונשים .בתוכנית :פגישה עם
פעילת ארגון "מחסום ,"WATCH
כניסה לגדה דרך אלפי מנשה ומשם
נסיעה לקדומים וליצהר .הנסיעה היתה
במימון האגף לשירותים חברתיים של
המועצה .יוזמת הפרויקט היא עידית
גריניס משדה ניצן.
גם כאשר המסע הוא לצורך הידברות ,כל
בחירה לשונית (הגדה המערבית? יהודה
ושומרון?) היא הכרעה אידאולוגית לכל
דבר ועניין .ואני ,רק את עצמי לייצג
ידעתי – מי אני שאפסוק בין כיבוש
לזכות אבות? בחרתי לספר את סיפור
המסע (בעיקר) דרך התמונות .במקום
שבו המילים כה טעונות ,אולי מוטב
להניח למראות לדבר בעד עצמם.

המדריכה ענת שפיר ,פעילת "מחסום
 ."WATCHהתנועה מתעדת את
הפעילות במחסומים בלב הגדה
המערבית ולאורך גדר ההפרדה,
ומתריעה על הפרת זכויות אדם" .אכפת
לנו בראש ובראשונה מדמותה הערכית
של מדינת ישראל .אנחנו עומדות לימין
החיילים  -ולא נגדם".
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גדר ההפרדה סביב לקלקיליה .עלות
בנייתו של כל קילומטר בגדר היא כ13-
מיליון שקל ,שלא לדבר על המחיר
האנושי ,הערכי ,המוסרי והתדמיתי.
מדובר ,לדברי שפיר ,בפרויקט
התשתיות הגדול ביותר שהיה בישראל,
והוא עדיין לא הושלם.

מחסום ַח ְּב ֶלה החוצץ בין בתי הכפר
ַח ְּב ֶלה לבין האדמות החקלאיות של
תושביו .השער נפתח למעבר חקלאים
שלוש פעמים ביום בשעות לא קבועות,
ואי הנוחות מזמנת עימותים תכופים בין
החקלאים הפלסטינים לחיילים.

ביקור במשתלת אחים אלאקרע.
עומאר" :לפעמים החיילים מגיעים
למחסום חבלה באיחור ומנסים להכניס
פנימה  500–400איש בתוך חצי שעה.
אנחנו לא עבדים .מצד שני יש גם חיילים
שנקשרים אלינו .הרבה חיילים מגיעים
הנה אריות ויוצאים איילות".

עץ זית בן  500שנה ביציאה מהמשתלה
של עומאר.

עומאר אלאקרע והרב אריק אשרמן
מארגון "רבנים לזכויות אדם" – עמותה
א-פוליטית שמגנה על זכויותיהם של
יהודים ולא-יהודים החיים עמנו או
בשליטתנו .בין השאר נוטע הארגון
אלפי עצי זית בשנה באזורים שבהם
המתנחלים כרתו ,עקרו או שרפו עצים
בעבר

בדרך העולה ליצהר .יפה כאן כל כך
וקל כל כך להתפתות ליופי הזה ולשכוח
כמה הוא נפיץ .עזרי טובי ,הדובר של
יצהר" :אפשר למצוא אצלנו כל מה
שאדם מן הישוב זקוק לו – מאפיה,
בית קפה ,מרפאות אלטרנטיביות,
פסיכולוגים ומאפרות מקצועיות".

שמחים בבואכם ליצהר .ובאמת ,אין
שום דבר ציני באמירה הזאת .התחושה
היא שהתושבים ביצהר שמחים לקבל
מבקרים ,גם את אלה המתנגדים לעצם
ישיבתם כאן .ואולי בעיקר כאלה
שמתנגדים לה – גם משום שההתנגדות
מחזקת בהם את האמונה בצדקת
הדרך ,וגם כי המפגש הבלתי אמצעי עם
התושבים פוער סדקים אפילו בחומות
הבצורות ביותר.

משיח איש מפתח – הדגל של חב"ד
מתנוסס מעל לישיבה במצפה יצהר.

מקשיבים לדבריו של ראש ישיבת חב"ד
במצפה יצהר .הרב איציק סנדרוי מספר
על התלאות בדרך להקמת המצפה ועל
הניסיון להסדיר את הישיבה בו ולעגנה
בחוק" :היו שני חורבנות של מצפה
יצהר ,וחורבן שלישי לא יהיה".

הרב של יצהר ,דוד דודקוביץ' ,מדבר
בשבח המפגש" :אנשים לרוב מעדיפים
לחיות על תדמיות ולוותר על היכרות
אישית .בשנה שעברה יצאה קבוצה
של נערים מיצהר לרפסודיה בכנרת,
וברפסודיה ,כמו שאתם בוודאי יודעים,
לא מסתובבים לבושים בשטריימל".

פינה חמה לחיילים במצפה יצהר .הרב
סנדרוי" :זה שטח סטרילי לחיילים.
בנוסף לפעילות שלנו כאן ,כל הגדודים
שמשרתים באזור זוכים לראות את
הבחורים פעמיים בשבוע ,והם דואגים
להם וגם מציידים אותם בכרטיס VIP
לבתי חב"ד ברחבי העולם".

מבט מגבוה על ישיבת "עוד יוסף חי".
בתחילת דרכה שכנה הישיבה השנויה
במחלוקת בקבר יוסף בשכם ,עד לנסיגת
צה"ל מהמקום בשנת  .2000מאז היא
יושבת ביצהר והעימותים בין ראשיה
לבין כוחות הביטחון נמשכים.
ולנו יש
פלאפל
– הנוער
ביצהר
מוצא
דרכים
יצירתיות
לנצל
את ימי
החופשה
– פלאפל,
נקניקיות
וטרופית לכל מי שרוצה לשבוע ולא
מוכן להתפשר על איכות.

הדובר של יצהר מסכם" :אנחנו
בקרב על המדינה שלנו .עומק חדירת
הטנקים כעומק החדירה שלנו לתודעה
הבינלאומית .כל מי שיערער על זכותנו
להיות מדינה יהודית ,ימצא את עצמו
מחוץ לשיח הלגיטימי של מדינת
ישראל".

אורי וצוריאל יוזמי הסיור ,במועדון
ביצהר .אורי" :הסיור בין הגבעות
של יצהר הבהיר לי כמה עמוקה
התהום בינינו לבין הגרעין הקשה של
המתנחלים ,שיצרו בשטח מצב בלתי
הפיך .שוב התחדדה אצלי התפיסה
שאת הסכסוך הזה אי אפשר לפתור,
אלא צריך לנהל .הדרך היחידה שנראית
לי כרגע ריאלית היא העברה הדרגתית
של עוד שטחים לסמכות אזרחית
פלסטינית ,מבלי לצמצם את יכולת
התגובה הביטחונית של ישראל ,למשל
במקרים שעניינם סיכול הטרור".
צוריאל" :שמחתי לראות את תושבי
המועצה מתאמצים לבוא לסיור מורכב
כזה .בשבילי ההצלחה הגדולה היא
היכולת של כולנו להקשיב לדעות
אחרות מתוך מתן כבוד האחד לשני.
אשמח לארגן עוד סיורים כאלה גם
בהמשך".

יונה לוי גרוסמן מעניקה מתנת פרידה
לשני המדריכים  -ספר שירים פרי עטה.

עכשיו ,כשאני בבית

יצאנו לסיור במקום רחוק עם קבוצה
מגובשת שכבר עברה כברת דרך של
הידברות וחיפוש ערוצי תקשורת.
בשעתיים של נסיעה הגענו לארץ שבה
חיות שתי קהילות ללא הידברות כלל.
ברור שאין להשוות  -קהילה אחת היא
אזרחי ישראל והשניה איננה כזו .האחת
היא השלטת והשנייה נשלטת ,מה
שאינו שייך בכלל למקום שממנו באנו.
אבל יש בתוך היחסים שם משהו שאולי
רומז על דמיון  -פערי השפה .אצלם זו
שפה של ממש ,עברית וערבית ,אצלנו
פערי השפה הם פערים אידיאולוגיים
ואמוניים .צריך הרבה רצון טוב והקשבה
כדי לגשר על פערים כאלה .ומה שקורה
'שם'  -אסור שיקרה כאן.
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מחלקת ביטחון מאי 2015
ביטחוני

במהלך החודש קיבלנו תזכורת
למורכבות של השכונה שבה אנחנו
חיים ,כאשר ביום שישי אחד ,אחר
הצהריים ,נורה מטח רקטות אל חבל
שלום מגבול מצרים .לא היו נפגעים
ולא נגרם נזק אך ההשפעה של האירוע
בהחלט ניכרה באוכלוסייה.
המועצה קיימה דיון על המשמעויות
של האירוע בהיבט האזרחי שלו ונקבעו
כמה צעדים לשיפור המענה ,בעיקר
בתחום העברת המידע לציבור.
מעבר לכך ,עדיין נערכים תרגילים
במרחב וכנסים בכדי לשתף את הנהגות
היישובים ולהכינן לשעת חירום.
קיימנו דיונים על מנת לבחון את
המוכנות שלנו לחירום ואת הטיפול
בלקחים שעלו בצוק איתן ובדיונים
שלאחריו ואנו בהחלט מתקדמים בקצב
טוב.

פלילי

עדיין רגוע .מתקיימות פעילויות מניעה

של כלל יחידות המתנדבים שלנו ואנשי
מרכז השיטור הקהילתי.
החודש התחלנו במיזם משותף עם אנשי
"השומר החדש" החיים בחולית .הרעיון
הוא ליצור רצף של עמדות תצפית
והרתעה לאורך גבולות המועצה עם
שטחי האש ,יחידת שטחים פתוחים.
בנקודות
מתמקמים
המתנדבים
אסטרטגיות עם חשיכה ועד לפנות
בוקר כאשר דיווחים על כל תנועה
חריגה בשטח מועברת למוקד המועצה
ומגיבים לה המתמי"דים ,רבש"צים או
כל גורם ביטחוני אחר שנמצא בשטח.
זהו שיתוף פעולה מבורך עם חבר'ה
צעירים וערכיים מאוד .למעוניינים
להצטרף לפעילות ,ניתן להשאיר שם
ומספר טלפון במוקד ואנו נתחבר אליכם
ונבצע את הקישור לאנשים בשטח.

כללי

הקיץ החל והקייטנות פועלות במרץ.
נכון לעכשיו ,ללא אירועים חריגים.
אנו עוסקים כבר בהכנות לקראת שנת
הלימודים.

נושא נוסף שתופס תאוצה הוא
המתנדבים .לפני כחודשיים סיימו 41
מתנדבים הכשרת חובשים על ידי איחוד
הצלה והצטרפו לצוות רפואת החירום
שהיה קיים ברשות .המתנדבים הללו
מגיעים בכל שעה לכל מקום ומגישים
עזרה ראשונה וממש מחמם את הלב
לראות את הרצינות וההשקעה שלהם.
בנוסף ,אנשי יחידת החילוץ הקל ,סע"ר
מגיבים גם הם כל אימת שהם נדרשים
וממצבים את עצמם כיחידה רצינית
שניתן לסמוך עליה בכל אירוע.
המשך קיץ נעים ,ניפגש בכניסה
למוסדות החינוך בסוף אוגוסט.

פנו אלינו בכל שעה ,על כל בעיה .מוקד אשכול08-9966333 :

רוצות ליגת כדורשת
בשורה משמחת
לשחקניות הכדורשת
המקומיות .אחרי
שנה עמוסה בחוויות,
טורנירים והצלחות,
ייתכן ובשנה הקרובה
תיפתח ליגה אזורית
לכדורשת .כך מוסרת סמדר
בלדיגה ,מנהלת מחלקת
ספורט ,חוגים והעשרה
במועצה .הפתיחה תלויה
במספר הבנות שיירשמו
ובמחלקה עמלים על בניית
התוכנית ,פרסום והרשמה.
במקביל ,בימים אלו מקימים
קבוצת כדורעף בוגרת
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לגברים שתשחק בליגה
למקומות עבודה בבאר
שבע.
"בשנה הקרובה נפתח
קבוצות נוער חדשות
תחרותיות בכדורסל
ובכדורגל וילדים בשחייה.
כמו כן נשים דגש גדול
יותר על פעילות קהילתית,
כדוגמת טורנירים בין
ישובים בתחומי משחקי
הכדור" ,מספרת סמדר
ומוסיפה ,כי בשנה הקרובה
ההרשמה לחוגים תתקיים
באינטרנט בעזרת תוכנת
רישום חדשה.
לדבריה ,הפייסבוק של
המחלקה הינו הכלי
המרכזי בהעברת מידע
לציבור ולמשתתפים
על אירועים ,משחקים
תמונות ותוכניות,
חדשות " -אז היכנסו
ל-ספורט ,חוגים
והעשרה  -מ.א אשכול
עשו לייק ותהיו
שותפים ומעודכנים".
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רוכביםכאןוזוכים
הם
בגיליון הקודם סיפרנו
על חוות הרכיבה של יעל
ראם מצפון בשדי אברהם
 והפעם זו הזדמנות לפרטאת הישגיהם של הרוכבים
הצעירים שם.
במהלך השנה השתתפה הנ־
בחרת בשש תחרויות יומיות
בהן זכו כל חבריה   -שי גרי�נ
פלד ,ענבר ראם מצפון ,עדי
ראם מצפון ,נעם מרזייב,
טל ארד ,שילי ווסטלנד,
נצר ברכה ,יעל ראם מצפון
 באחד משלושת המקומותהראשונים.
באליפות ישראל שהתקיימה
במאי בקיבוץ יגור זכו שילי

ווסטלנד ונצר ברכה במקום
 4ו 8-בהתאמה ,ברמה א.
יעל ראם מצפון הגיעה
למקום  3ברמה העוקבת עם
סוס צעיר שנולד בקיבוץ
אורים ואומן ע"י יעל.
בדירוג הכללי השנתי בליגת
בתי הספר שנערכה בסוף
מאי בקיבוץ ניר דויד זכו
טל ארד מקום  2במקצה
קבוצתי ,עדי ראם מצפון
מקום  6במקצה אישי
ונצר ברכה מקום  7ברמה א.
שאר הרוכבים תרמו גם הם
תוצאות מצויינות ובתחרות
הנבחרות סיימנו במקום
החמישי המכובד.

"השותפות היא חיבור בין אנשים"
אחרי חמש שנים בראש שותפות אשכול-צפון מזרח ניו יורק ,מספרת ירדנה ויסוקר משדה ניצן על
הפעילות והתרומה הרבה של השותפות למועצה  -ועל הקשר החם שנרקם בין הקהילות • תם פרחי

לאחר חמש שנות פעילות
נפרדה בחודש יוני ירדנה ויסוקר
(שדה ניצן) מתפקיד יו"ר השותפות
אשכול-צפון מזרח ניו יורק .כעת היא
סוקרת את פעילויות השותפות ,מודה
לאלה שהלכו איתה יד ביד ומסכמת:
"השותפות מבחינתי היא קודם כל
החיבור בין האנשים".
באשכול לא נחים לרגע .אינספור
פעילויות ושיתופי פעולה קרמו כאן
עור וגידים בחמש השנים האחרונות
– חלק לא מבוטל מהם התגשם בזכות
הקשרים שנרקמו בין קהילת אשכול
לבין הקהילה היהודית במכסיקו
וקהילת אולבני וסביבותיה שבניו-
יורק .לרשות השותפות עומד מדי שנה
תקציב של כרבע מליון דולר ,והוא
מושקע בפרויקטים שונים בתחומי
החיים באשכול .החל מתחום התחום
החינוך" :מאות מילדי המועצה בבתי
הספר 'יובלי אשכול' ו'ניצני אשכול' זכו
להשתתף בפרויקט המוזיקה לכיתות ג'-
ד' – כלי לכל ילד – ולנגן במשך שנתיים
בכינור ,בצ'לו או בחליל לפי בחירתם.
החינוך הבלתי פורמלי זוכה לתמיכת
השותפות ובראש פרויקט תנועות
הנוער בניצוחה של אדווה פורטל-כהן
(מנהלת מדור ילדים ונוער במועצה).
מאות נערים מהמועצה העבירו לילדים
פעולות שבועיות ,טיולים ,מסעות ,ימי
כיף ועוד.
"פרויקט חינוכי אחר בתמיכת השותפות
נעשה ב'בית הירוק' – עבור הנערים
נרכשו כלי נגינה ועשרות אופני שטח
לחוגי רכיבה בשעות אחר הצהריים.
השותפות תומכת גם בפעילותו של
מרכז הדיונה בפתחת שלום לרווחת
ילדי הפתחה".
ומלבד בתחום החינוך ,באילו תחומים
נוספים בחיינו מעורבת השותפות?
"לשותפות יש נגיעה בחיים של רובנו.
זו השנה החמישית למשל שגני הילדים
באשכול נהנים מתוכנית לקידום
הבריאות בחסותה של ענת תבורי
(מנהלת מחלקת הבריאות) ומקבלים
כלים לניהול אורח חיים בריא; בסיוע
לתל"ם  -השירות הפסיכולוגי לילד;
במרכז הצעירים במועצה ניתנות
מלגות מכספי השותפות לעשרות
סטודנטים מהאזור ,היוצאים ללימודים
במכללות האקדמיות ובאוניברסיטת
בן גוריון בנגב; גם את בנייתו של אולם
הספורט הממוגן החדש אי אפשר היה

להשלים אלמלא תרומתם הנדיבה של
שני אישים מקהילת מכסיקו – דניאל
ליברנט וליאור שטרנברג .מלבד האולם
המרכזי ,יש במבנה גם אולמות לחוגי
מחול וספורט ומלתחות חדישות;
עשרות אלפי דולרים שתרמה הפדרציה
של צפון מזרח ניו-יורק סייעו להקים גם
את מרכז החוסן החדש ותרמו לרווחת
הקשיש בנווה אשכול.
"נוסף על אלה מימן ארגון 'הוועד למען
החייל מכסיקו' את הבודקה שהוקמה
עבור חיילי האזור בסמוך למועצה –
פינה נעימה לקפה וכריך מעשה ידיהן
של מתנדבות מהמושבים".
ומהי בעיניך גולת הכותרת של
הפעילות שלכם?
"פרויקט הדגל של השותפות הן
משלחות הצעירים היוצאים לחו"ל כדי
להתארח בבתי המשפחות ומשלחות
הגומלין .בשנה החולפת לבדה יצאו
מאשכול שלוש משלחות לאולבני ושתי
משלחות של בני נוער ובהן משלחת
של ועדת ההיגוי .במקביל מגיעים מדי
קיץ כ 500-בני מצווה מבתי ספר שונים

במרכז הצעירים במועצה ניתנות
מלגות מכספי השותפות לעשרות
סטודנטים מהאזור ,היוצאים
ללימודים במכללות האקדמיות
ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב

במקסיקו לטיול של חודש ימים בארץ
במסגרת פרויקט 'חוויה' ומבקרים גם
באשכול .אחת מהקבוצות גם נשארת
באשכול למשך עשרה ימים ומתארחת
בבתי התושבים.
"לאשכול מגיעה מדי שנה גם קבוצה
של כ 300-צעירים שחזרו ממסע בפולין,
וכאן הם נפגשים עם תלמידי י"ב שעברו
גם הם את המסע .זהו רגע מכונן עבור
האורחים והמארחים גם יחד .על
הפעילות המבורכת הזאת אחראית טל
קלמר גלעד ,רכזת קשרי הגומלין".
וכמה מילים לסיום...
"בביקוריי בשתי הקהילות פגשתי אנשים
טובים וחמים המתמודדים ביום-יום עם
שאלת הזהות היהודית ,בזיקה לארץ
ולאשכול .חזרתי הביתה נפעמת ומלאת
מוטיבציה .קודמתי בתפקיד – חוה מילה
– הביאה ליצירת המסגרת החשובה
הזאת והגדירה את יעדי השותפות .אני
מודה לה על כך אישית וכמוה גם לכל
חברי ועדת ההיגוי ,העושים עבודתם
נאמנה בהתנדבות ובמסירות אין קץ.
תודה גדולה גם לדורון רובין המנהל
מטעם הסוכנות היהודית" .בהזדמנות
זו אני פונה לגדי ירקוני ,ראש המועצה,
ומציעה לו להצטרף לצוות ההיגוי של
השותפות ולהכיר במחויבות שלנו
כיהודים וכישראלים לשותפינו מעבר
לים .ולסיום ,אני שולחת את מיטב
האיחולים גם ליו"ר החדש של השותפות
ד"ר איתן חי-עם – הצלחתך ,הצלחתנו".

מימין :ירדנה ויסוקר ורוב קובץ' ,מנכ"ל הפדרציה היהודית מאולבני ,בביקור בבית הירוק
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כולם ביחד  -וכל אחד לחוד

תערוכתה של נעה רז מלמד בגלריה בבארי עוסקת בחפצים אישיים של אנשים ,בזיכרונות ילדות
ובזיכרונות מארץ אחרת  -ובקשר המיוחד ביניהם לבין החיים בקיבוץ שיתופי

ביום שישי ה21.8-
תיפתח בגלריה
בבארי תערוכתה של
נעה רז מלמד ,בת
קיבוץ גבע .התערוכה,
"חפץ חיים" ,עוסקת בקשר
שבין החפץ לבין האדם
שנושא אותו ושומר
עליו ,לעיתים לאורך
שנים רבות .הרעיון
לתערוכה התעורר
בעקבות מבצע צוק

איתן ,שבו נחשפה נעה
באמצעות הטלוויזיה
לתושבי עוטף עזה הנאלצים
לעזוב את בתיהם או לחיות
בתחושת אי ודאות קיומית,
ולתושבי עזה שבתיהם

נהרסו כליל .באותה
תקופה עברה לגור
עם משפחתה
בסירה ,מה שאילץ
אותה להיפרד
מחפצים רבים שהיו
ברשותה שנים
רבות .לשמחתה
של נעה נעתרו
מספר רב של חברי
קיבוץ בארי להזמין
אותה לבתיהם
ולשתף אותה

בסיפורי החפצים היקרים
להם .רבים מהסיפורים היו
קשורים בזיכרון אדם יקר
שמת ,בזיכרונות ילדות
מארץ אחרת ,במתנות
ומזכרות ממסעות ובחפצים

המייצגים שינוי (אלבומי
תמונות ומזכרות אישיות
מתקופות עבר).
אנשים שנאלצו להשאיר
מאחור משפחה ,בית ,אורח
חיים ומקום מוכר ולבוא
להתיישב פה ,לקחו איתם
חפץ מוכר שעוזר להפיג את
הגעגוע ,לקרב את הרחוק.

המסע של נעה

נעה יצאה למסעות משלה

בעקבות החפצים הנבחרים
ברישום ,בפיסול ,בצילום,
באנימציה ובווידאו .היא
חשבה שייווצר מכנה
משותף בין החפצים
והסיפורים של אנשים
שחיים בקהילה
אחת זה לצד זה,
בקיבוץ שיתופי,
והופתעה לגלות
שהסיפורים
והחפצים הם
מאוד אישיים
וייחודיים לכל
אדם ולא ניתן
לבנות מהם
פרופיל קיבוצי.
נעה שמחה על
גילויי הפרטיות
והאינדיווידואליות
הזו בתוך תוכו של
היחד הקיבוצי .כל
חפץ קיבל תשומת
לב מיוחדת ,כל
סיפור קיבל אוזן
קשבת .כולם
נאספו והפכו למלאי אנושי
מרגש שבונה את התערוכה.
זיוה ילין  -אוצרת הגלריה
בבארי .סופי ברזון-מקאי -
עוזרת אוצרת ומפיקה
שעות פתיחת הגלריה:
חמישי ,17:00-19:00 :שישי:
,19:30-20:30 ,9:00-13:00
שבת 11:30-14:30 :או
בתאום מראש עם זיוה ילין
054-7918049
www.gallerybeeri.co.il

המלצת החודש :הקול בראש
מדובב לעברית
עלילת הסרט מתרחשת בתוך ראשה של נערה צעירה בשם ריילי,
המובלת בחייה על ידי חמשת רגשותיה :שמחה ,פחד ,כעס,
גועל ועצב .לרגשותיה יש מפקדה בתוך ראשה שבעזרתה הם
שולטים בריילי ומדריכים אותה .בין הרגשות פורץ ריב והם
מנסים להישאר יחד על מנת להוביל את ריילי בדרך הטובה
ביותר בחייה החדשים עם אביה בסן פרנסיסקו.בימוי :פיט
דוקטר .מוזיקה :מייקל גיאצ’ינו ,ארה”ב ,2015 ,עלילתי,
 100דקות ,מדובב לעברית(.יוקרן גם באנגלית פרטים
באתר הסינמטק) לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק
סינמטק שדרות
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מתנה
לקוראי
:232

ברכישת כרטיס אחד
לסרט בסינמטק

הכרטיס
השני
חינם!

למביא מודעה זו .תוקף
הקופון עד ה31.8.15-
* לא כולל :סרטי ילדים,
וארועים.

סינמטק שדרותwww.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-6849695 :

לוחם.
צילום ההשראה שלו היה
צילום של דמויות בובות על
רקע המדבר .משם המשיך
צפריר לצלם חיילי צעצוע על
רקעים שונים" .אני מעדיף
שהלחימה לא תהיה אמיתית,
אלא סוג של משחק שיכול
להיות יפה ,נקי וכולם יוצאים
בשלום ,מצד שני ,מאנשי
קיבוצי שמעתי כי צילומי
הדמויות יכולים לשקף את
הפחדים שלנו מהעתיד".

סוחט את הדק המצלמה
צפריר ניר השתתף בלחימה בצוק איתן.
את החוויות משם הוא תרגם לתערוכת צילומים
ביום שישי ה7.8-
תיפתח בגלריית
הקיטור בקיבוץ מגן
תערוכת צילומים של צפריר
ניר ,תושב קיבוץ יד מרדכי
וצלם סטילס מקצועי .שמה
של התערוכה הוא "עברה

שנה" והיא נוגעת למבצע
צוק איתן.
צפריר ,לוחם וקצין בצה"ל,
החליט ,כדבריו" ,להחליף
את הדק האקדח בהדק
המצלמה" וכך מצא עצמו
לומד את "תורת הלחימה"

של הצילום בסטודיו גברא.
צפריר מספר כי הצילום
הוא הדרך שלו לחבר בין
עברו כלוחם לבין ההווה
כצלם מקצועי .בכישרון
רב ,תמונותיו מנציחות את
העוצמה בפעילותו של

פתיחת התערוכה :יום שישי
ה ,7.8-בשעה 20:30
נעילת התערוכה:
יום ראשון ה30.8-
אוצרת התערוכה:
מריאנה שלייפר
תערוכות נוספות:
בבית רובינשטיין ,נמל יפו,
תערוכה isdef

זאב בבית הלבן
הבית הלבן מארח תערוכת פיסול של האמן זאב
קרישר ,שעוסקת בזיכרון ,מוות ובחיים מתחדשים

ביום שישי ה7.8-
בשעה  ,17:00תיפתח
בבית הלבן שבין נירים לניר
עוז תערוכת פיסול של
האמן זאב קרישר מקיבוץ
חצור .זאב נולד בשנת 1946
ברכבת הפליטים האחרונה
שיצאה מרוסיה לפולין אחרי
מלחמת העולם השנייה.
לעולם האמנות הוא נחשף
באופן עצמאי עוד בהיותו
נער צעיר ,ובהמשך בשילוב
לימודים.
על רקע טראומת מלחמת
יום הכיפורים וזיכרונות
השואה של משפחתו ,דרכו
האמנותית של זאב עוברת

ברצף של עבודות הקשורות
בזיכרון ,מוות וחיים
מתחדשים .לאורך שנות
העשייה יצר זאב רצף של
כארבעים עבודות גדולות
המוצבות במקומות שונים
בעולם ובארץ .בין עבודותיו
סדרה של הפניקס  -עוף
החול ,סדרת
מזבחים ,סדרת
סרקופגים
וסדרת
ספינות מעבר
המסמלות את
המסע לעולם
הבא .בנוסף
לאלו נוצרה עם
השנים סדרה
של עבודות
ברושים .בין
לבין ,על מנת
להמתיק
את החיים
(של אחרים בעיקר) ,יצר
זאב פסלים של צמיחה
והתחדשות ובעלי חיים
מיתולוגיים כגון דרקונים
סיניים גדולים באבן
ומפלצות.

הסטודיו של זאב בקיבוץ
חצור פתוח למבקרים
ולמעוניינים בסיפור המלא.
פתיחת התערוכה בבית הלבן:
יום שישי  7.8בשעה .17:00
יום שבת  8.8בשעות 10:00-
.18:00

יום שישי  14.8בשעות:
17:00-20:00
יום שבת  15.8בשעות:
10:00-18:00
לביקורים במהלך השבוע,
נא לתאם טלפונית,
חיים פרי054-7916620 :
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ילדי גן העדן
קבורת ילדים ותינוקות אצל הבדואים ובעולם העתיק
ואתרי קבורה באזור שלנו
"הבדווים מאמינים כי ראוי לקבור
ילדים (עד גיל שבע) בקרבת מקום
קדוש ,שכן הוא שומר על נשמותיהם.
בתי קברות כאלה נמצאים ,בדרך כלל,
במבואות הכפר או המאהל .מאחר
שהילדים לא חטאו ,נשמתם זכה
ומקומם מובטח בגן עדן לאחר מותם"
(סואעד מוחמד יוסף ,חוקר תרבות
הבדווים).
ארכיאולוגים מנסים לשחזר חברות-
עבר ממצבורי אשפתות ,שהן שאריות
שאין חפץ להם והחיים נפטרים מהם.
ארכיאולוגים גם ָׂש ִׂשים לבדוק קבורות
עתיקות ,כי בימי קדם היה לעתים
מקובל לבנות לנפטר בקברו את ביתו
ולמ ְצער מציידים אותו בכלים
ִ
שנטש
שימושיים (לדעתם) בדרכו החדשה; אם
תכולת הקבר לא נשדדה  -הרי זהו אוצר
ללימוד התרבות העתיקה (*) .היחס
אל המתים מלמד על מערכת הערכים
של החברה החיה; מבחינה זאת ,יש
לדעת כי מדע הפרהיסטוריה טוען
שניתן להבחין בתולדות הגזע האנושי
בקבורות מאורגנות מראש של פרטים
שנפטרו ,רק מתקופת האבן התיכונה
ואילך  -לאמור ,אולי מלפני  100אלף
שנים ופחות מכך.
בתרבויות קדומות היו קיימות גישות
שונות מן הקצה אל הקצה לקבורת ילדים,
המצביעות על מעמד הילֹודים בחברה;
למשל ,בחפירות הארכיאולוגיות
בשכבה הרומית בתל אשקלון נחשף
בית-זונות גדול שבמערכת הביוב
שלו נמצאו שלדים רבים של ילודים
עּוּברים ,שפשוט
ָ
צעירים ,בחלקם
הושלכו לשם על-ידי שוכנות המוסד
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הזה .המציאה המזעזעת הזאת מזכירה
המּוּכרות מהמרכזים העירוניים
ָ
תופעות
הרומיים המצביעות על מעמדם הנחּות
של הילודים בחברה העירונית ,שממילא
כמחצית מהם נפטרו בטרם הגיעם לגיל
 ;10בחברות הכפריות ברומא התייחסו
לילודים ככוח-עבודה זמין ,כעין תוספת
אנרגיה למשפחה הגרעינית ולעתים אף
פשוט מכרו אותם .ביטוי הפוך ליחס
אל הילודים מופיע בקבורות קדומות
במזרח התיכון :הם זכו לעדיפות
בהטמנתם בקרב בני המשפחה החיה,
ישירות מתחת לרצפת המגורים וקרוב
למוקד האש המחמם והמאיר .אף
בימינו ,במדינתנו הדוּויה ,הבאתם
עּוּברים אינה דרך
למנוחת עולמים של ָ
סּוגה בשושנים (וראו לאחרונה פרשת
"העּוּבר בקופסת הקרטון").
ָ
בסקרים שנערכו בחבל הבשור הובחנו
שתי צורות-קבורה של ילודים מהדורות
האחרונים ,החל מהמאה ה 18-לספירה
ועד שנת  :1948צורה אחת היא טיפול
פרטני בקבר בודד של ילוד ,בדרך-כלל
בראשו של אתר קדום המכיל אבני בנייה
(כשרידי קירות עתיקים וכו') .באבנים
אלה השתמשו כדי לרפד ,לדפן ולכסות
את הקבר בקפדנות וגם להקים עליו ציּון
בולט .טיפול פרטני כזה מביע הפגנה
רגשית של יחס המשפחה אל הנפטר
הזעיר ומדגיש את חשיבות הטריטוריה
בחיי המשפחה והשבט.
צורה שנייה של קבורת ילודים בחבל
הבשור הייתה ארגון בתי-עלמין
מיוחדים להם; ליד ציּון קבר שיח' נוראן
(היום בשולי קיבוץ מגן) היה בית-
אּב ָחה
הד'ּוַ ְ
עלמין מיוחד לילדים משבט ַּ
הת ַ'ר ִּבין .האדריכל יורם בר-
שבמטה ַ

סיני מקיבוץ בארי מסר לי כי ממזרח
לבארי ,בעת עבודות העפר לקראת
נטיעת הפרדסים ,נחשף בית-עלמין
ובו קבורת ילדים צפופה בקנקני-חרס
גדולים .קבורה כזאת ,שהייתה אמנם
מקובלת בחברות קדומות ,היא נדירה
מאוד בתקופה החדשה ויש עדיין לבדוק
את התופעה.
קילומטרים ספורים צפונית לפארק
אשכול ,בגדתו המזרחית של נחל בשור
סמוך למאגר חולית ,קיימים שרידי אתר
קבורה נרחב .רוב החרסים הפזורים
בשטח הוא מהמאות  8-7לספירה,
אך מצויים שם גם חרסים קדומים
ומאוחרים יותר ובעבר אף זוהו שם
שרידי קבר קדוש .האזור הזה היה מכּונה
בערבית "קֻ ּבּור ֶאל ּוַ ָלאיְ ֶדה" ,לאמור -
קברי הולאידה ,מקבץ של משפחות
בדוויות שהגיע במהלך המאה ה19-
ממצרים והצטרף לאיגוד בתי האב של
שבט גַ ַ'ּב ָראת .הייתכן כי שמם (ולאידה,
מלשון ּוַ ַלד = ילד) מצביע על מסורת
מקומית הרומזת על ריכוז של קבורות
ילדים בתחומי בית העלמין הנרחב?
וראו ב"ככה זה"  62ו.69 -
(*) המצרים הקדומים החכמים ,במהלך
התפתחותם ,ניסו להתגבר על שוד
הקברים  -תופעה נפוצה שם  -בתחבולה
מעניינת :בהיותם מאמינים בכוחּה של
המ ָּלה ,ניתן למצוא על מצבות כתובת
ִּ
"הה ֶלְך ,תזכה לחיים
בזו הלשון (בערך)ֵ :
טובים וארוכים אם תאמר עתה בקול:
ייקרא בשמו של הנפטר),
ֵ
המנוח (וכאן
הענקנו לך בקברך ,למילוי כל צרכיך,
כך וכך וכך; יהי רצון שמילותינו יהפכו
לחפצים"...

צריכים להפוך?
ככה זה לפי תקנון הועדה :לא יחלו
תהליכים לפני הפיכת שולחן.

אל המרחב המוגן התגלגלה התכתבות מסרונים
עצבנית בין מועצה אזורית אשכול לבין ועדת
החריגים באגף התקציבים באוצר  -על תקציבים
שאושרו ועדיין לא הגיעו
בכחול  -אשכול ,בצהוב  -אוצר.
ערים?
לא.
למה לא?
כי אתם מנג'סים.
עוד לא אמרנו כלום...
יופי ,אז לא צריך.
אבל יש לנו בקשה...
אז אתם כן מתחילים לנג'ס?..

לפי מיטב ידיעתנו חיים כבר הפך.
לא תקף ,אין חיים.
מה עושים?
שגדי יהפוך.
יש לו פטור מוועדה רפואית ,הוא לא
במצב של להפוך שולחנות.
שיפנה לוועדת חריגים.
או קיי  -אנחנו פונים.
חחח ...לא מתביישים להיות חריגים?
לא מתביישים .מה עם התקציבים?
לא ...עכשיו אתם צריכם לשאול :ערים?
ואז אנחנו עונים  -לא.

כן ,מתחילים.
נו טוב ,ערים...
מה קורה עם התקציבים
בוועדת חריגים?
חחח ...לא מתביישים להיות חריגים?
לא מתביישים .מה עם התקציבים?
תקציבים למה?
איסמעיל הנייה

בתי אגודה ,ממ"דים בשני מושבים
וכמובן כביש .232
כתוב לי פה שיש בעיה עם השולחן.
איזה שולחן?
השולחן של הועדה.
מה עכשיו?
לא הפכתם אותו.
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