
סוף שנה בנופי הבשור
מחזור ו', הראשון שמסיים 6 שנים 
מלאות בביה"ס, אומר שלום עמ' 5

גיליון 137, יום ג', טז באייר תשע"ה, 5.5.2015

אלוף הארץ בג'ודו הוא משלנו
הנבחרת הצעירה חזרה מאליפות 
ישראל עם שלוש מדליות   עמ' 26

חיים ילין נפרד מתושבי אשכול
ראיון סיכום עם ראש המועצה לשעבר, 

שעבר למשכן הכנסת   עמ' 8
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תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות

המפרסמים והכותבים בלבד!

עורך: יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור: 

סטודיו עיצובניק 
חברי מערכת: ארנון אבני, בר צ'פט, 

יפעת ז'ז'ק דרומי, נגה גדג', עטר אופיר 
גנילוין, עפרה בן נתן ותם פרחי.

כתובת: 232, סטודיו עיצובניק 
קיבוץ נירים 8512500 

טל: 08-9985488, פקס: 08-9985543
iton.cz@gmail.com :דוא"ל
צילום השער: אור חרמוני

לחיים שלום,
שלך  הפרידה  דברי  את  קראתי 
לתושבי המועצה ובהם הנך מגולל 
את עשייתך הברוכה בשנים שבהם 

כיהנת בתפקידך. 
בעניין בית הספר המשותף, מצאתי 
דיוקם  על  דברים  להעמיד  לנכון 
ומניעת  ההיסטורית  האמת  למען 

שכתובה לרוחות עונתיות מזדמנות.
אכן קידמת את המועצה בתחומים רבים 
מתפלא  הנני  כך  משום  ודווקא  וטובים 
גם  לזכותך  לרשום  לנכון  מצאת  כי  על 

את איחוד בתי הספר.
היות  במיוחד  אצלי  רגישה  זו  נקודה 
ובשנות כהונתי כראש המועצה נכשלתי 
במשימה זו למרות מאמצי המרובים ואף 
התנגדותם  לאחר  מתפקידי  התפטרתי 
של הקיבוצים נירים וניר עוז לאיחוד בתי 
כולו.  ההליך  את  שהכשיל  דבר  הספר, 
)היתה דרושה הסכמה של כל הקיבוצים 

לפי התקנון של “מעלה הבשור”(.
שלו  במשמרת  הצליח  נעמתי,  אורי 
להגשים את הקמת בית הספר המשותף, 
מגזרי  כל  של  הסכמתם  השגת  ע”י 
בית  תכנון   החינוך,  משרד  המועצה, 

הספר והשגת המימון להקמתו.
במשימה  המשכת  שלך  במשמרת 
וביצעת בהצלחה מרובה את אשר אורי 
הפועל  אל  הכח  מן  הוצאת  לך,  הוריש 

את הליך הבנייה וגזרת את הסרט.
זו האמת, כל האמת ורק האמת!

תוכל  שבה  תקופה  לך  מאחל  הנני 
בכהונתך  אזורנו  ענייני  לייצוג  לתרום 
כחבר כנסת, אמנם באופוזיציה, אבל זה 

מה יש!
בברכה

צימבה  )אשר צימבליסטה(

צימבה ידידי,
בחנוכת בית הספר נופי הבשור בירכתי 
אשר  לשעבר  המועצות  ראשי  כל  את 
ניסו לאחד בתי הספר. ציינתי גם אותך 
בעקבות  התפטרת  שביושרה  צימבה, 
הספר  בתי  באיחוד  ההצלחה  חוסר 
הצליח  אשר  נעמתי  אורי  את  ובירכתי 
להעביר את ההחלטה במליאה. אני דוגל 
נמצא  שאני  מקום  ובכל  לפרגן  תמיד 

אורי קיבל את ברכותיי.
תכנון בית הספר הראשוני שבוצע בסוף 
הקדנציה של אורי שונה לחלוטין ונוספו 

אליו כ-2,500 מטר מרובע בפרוגרמה.
לבי”ס.  תקציב  אחד  שקל  היה  לא 
ב-2008  הגיעה  הראשונה  ההרשאה 
הספר  בית  שקל.  מיליון   26 של  סך  על 

הסתיים בעלות של 54 מיליון שקל.
להצלחה הזאת יש הרבה שותפים,  צוות 
 - פרויקטור  לכולם  ומעל  מנהלים  של 

משה מורג.
הקמת  על  המליאה  החלטת  מזה,  יותר 
בי”ס יסודי בקריית החינוך שמאחד את 
ואופן  פנים  בשום  היסודיים  הספר  בתי 
זו  ומי שיבצע משימה  היא לא על שמי 

יבורך.
בתפיסתי אנחנו משרתי ציבור שעושים 
מבוקרים  ואנו  שלנו  התושבים  למען 
יום יום למשפט ציבורי על מה שאנחנו 
בית  עושים.  לא  שאנחנו  ומה  עושים 
החינוך  בית  קירות.   4 רק  לא  זה  הספר 
מעל הכול, הוא מרכז החיים של הקהילה 
סרט  גזירת  ואופן  פנים  בשום  לא  והוא 

שמנפח את האגו של ראש המועצה.
בהערכה,

חיים.

הערת 232: האיגרת שמורה במערכת.

הנושא העיקרי שמעסיק בתקופה 
המועצה  תושבי  את  הנוכחית 
המועצה  לראשות  הבחירות  הוא 
הבא.  החודש  בתחילת  שייערכו 
על  דיווחנו  הקודמים  בגיליונות 
כמו  אנחנו,  וגם  המתמודדים 
בדריכות  עוקבים  התושבים,  כל 
ומגלים עניין. עם זאת, בגיליון הזה 
שיהיה,  במה  לעסוק  שלא  בחרנו 

אלא במה שהיה.
ילין לראיון סיכום  נפגשנו עם חיים 
שבהן  השנים  על  דיברנו   .)8 )עמ' 
הנושאים  ועל  המועצה  ראש  היה 
חינוך,   - בהם  באשכול,  הבוערים 
ביטחון, קליטה, כביש 232, מושבים-

התפקיד  על  כמובן  וגם  קיבוצים 
החדש שלו כחבר כנסת.

חשובים  תרבותיים  אירועים  שני 
אחרי  ב-15.5,  החודש.  מתרחשים 
חומר  ואיסוף  יצירה  של  שנים 
יוסף  מתלמי  ליבן  סער  משיקה 
תל  'עזה  שנקרא   משיריה  אלבום 
אביב' )עמ' 12(. יום לאחר מכן עולה 
ההצגה  של  הבכורה  אשכול  באולם 
בחיי  שעוסקת   ,)22 )עמ'  'גלות' 

משפחה חקלאית באזור.
 )26-27 )עמ'  שלנו  הספורט  מדור 
עמודים,  כפולת  וקיבל  התרחב 
ממשיכה  הג'ודו  נבחרת   - ובצדק 
לרשום ניצחונות בתחרויות ארציות 
ספורטאים  שלושה  עוד  לנו  ויש 
ברמה  מרשימים  להישגים  שהגיעו 

הארצית, כל אחד בתחומו.
לא  עדיין  אם  גם  כאן,  כבר  הקיץ 
ל"ג  את  נציין  החודש  רשמית. 
ואת  המסורתיות  במדורות  בעומר 
ובהצגת  לבן  בלבוש  השבועות  חג 

הביכורים. שיהיה לכולנו חג שמח.
קריאה מהנה
יובל רויטמן
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סגירת כביש 232 בשבתות
מסע  באשכול  נערך  ה-28/3  בשבת 
אופניים “נעים על גלגלים”, יצרתי קשר 
עם נמרוד הנגבי, יוזם האירוע וביקשתי 
מעבר  הסדרי   232 בכביש  שיהיו  ממנו 
של מכוניות מפעם לפעם כדי שהתנועה 
וממנו  המרכז  לכוון  ותארך  תתקע  לא 
יותר זמן מהמתוכנן. כך היה - המשטרה 
את  שאבטחו  אופנועים  הציבה 
צריכים  שהיו  ואחרים  ואני  המדוושים, 
באותה עת להגיע למרכז וממנו המתנו 

בסבלנות והמצב היה סביר. 
הכביש  נסגר  ה-25/4,  שבת,  ביום  אבל, 
המשטרה   ע”י  ת”א  לכיוון  מגן  בצומת 
לנו  הומלץ  מוקדמת.  הודעה  ללא 

לעשות עיקוף מאורים לרעים. 
היו פעילויות של רוכבי אופניים בכביש 
ותמיד ביום שבת. דבר נהדר לכשעצמו, 
אבל  וכייפית.  ספורטיבית  פעילות 
חיים  הפעם  לעצמה  עשתה  המשטרה 
קלים וסגרה את כל הכביש משני כיוונים 
מוביל  זה  דבר  מוקדמת.  הודעה  בלי 
להתמרמרות , לפחות שלי. אורחים שלי 

כביש  המתינו פעם בפקק ענק בסגירת 
של המשטרה מבארי לצומת מגן במשך 
בצומת  להם  שהודיעו  בלי  וחצי  שעה 
לעקוף  כדי  צריכים,  שהיו  כפי  סעד 
וצומת  נתיבות  דרך  ולנסוע  הפקק  את 
ומשם  מגן  לצומת  אופקים  דרך  גילת 
לקחת  שצריכה  נסיעה  שלום.  לחבל 
בשבתות  לאזורנו  מהמרכז  ורבע  שעה 
התחשבות  בלי   - שעות  שלוש  נמשכה 

במשתמשי הדרך.
שמחות,  משביתת  להיות  רוצה  לא  אני 
בכל  התחשבות  להיות  צריכה  אבל 
סובלים  אנחנו  הכביש.  משתמשי 
מתנועה של משאיות כבדות כל השבוע 
סוף  את  המנצלים  ויש  הזה  בכביש 

השבוע לטיולים או נסיעות. 
לקיצור  רבות  פניות  שיש  יודעת  אני 
טל  משה  )ביניהם  שבע  לבאר  הדרך 
ממושב דקל( כדי שיוקל למתגוררים פה 
ולא לנסוע בכבישים מסוכנים ועמוסים 
ראש  ע”י  יטופל  זה  שנושא  יהיה  וטוב 

המועצה שצריך להיבחר.
עופרה רוזנברג, מושב יבול

תגובת המועצה:
שלום עופרה,

בתקופה האחרונה נערכו באזורנו 
רמספר מסעות אופניים, שגרמו לשי
בושי תנועה. אנו שמחים לארח את 

הרוכבים, אך בתנאי שהפגיעה בשגרת 
החיים תהיה מעטה ככל הניתן. 

במסע האופניים האחרון אכן אירעה 
תקלה בפרסום המידע המוקדם לכלל 

התושבים לגבי הסדרי התנועה. יחד עם 
זאת חשוב לציין, כי סגירת הכבישים 
היתה יחסית קצרה וכבר בשעה 9:30 

נפתחו לתנועה. לצערנו, לא היתה 
רהקפדה מלאה מצד המארגנים והמשט

רה על התנאים והסיכומים לגבי הסדרי 
התנועה בכבישים במהלך המסע )כמו 

"שאטלים" ופתיחה או סגירה לסירוגין(. 
לאור זאת, התחלנו בבדיקת הנושא 

מול הגורמים הרלוונטיים כדי להבטיח  
שתקלות מאין אלה לא יחזרו בעתיד. 

מאיר יפרח, מ"מ ראש המועצה

לא עוצרים לרגע 
אנו נמצאים לקראת הבחירות 
המיוחדות לראשות המועצה, 

שייערכו ב-2.6. עם כניסתו של 
ראש המועצה החדש לתפקיד, 

אחזור ואמשיך לכהן בתפקיד סגן 
ראש המועצה, עד לסיום הקדנציה. 

אחרי לבטים, החלטתי שלא 
להתמודד בבחירות הקרובות על 
ראשות המועצה ולסיים קדנציה 

מלאה כסגן. 
בתקופה זו שמתי לנגד עיני לשמור 

ככל הניתן על הרצף הניהולי 
ולפעול לקידום הפעילות השוטפת 

של המועצה בצורה עניינית וללא 
מהפכות מיותרות.

במלוא  שוקדים  אנו  אלה  בימים 
המשימות  ביצוע  המשך  על  המרץ 
שעימם  המועצתיים  והפרויקטים 
התחלנו, שימשכו גם עם  כניסתו של 
ראש המועצה החדש. להלן הנושאים 
המרכזיים שעומדים על סדר היום של 

המועצה:
הדמוגרפית  הצמיחה  עידוד   .1
הקבע  במשבצות  הנחלות  והרחבת 
הישובים.  של  המים  מכסות  והגדלת 
את  ילווה  המועצה  מטעם  פרויקטור 

התהליך.
בתי  לאיחוד  הפרוגרמה  קידום   .2
הספר  בית  והקמת  היסודיים  הספר 
נמצאים  אנו  החינוך.  בקריית  החדש 
לרבות   הספר,  בית  תכנון  בתהליך 
קבלת האישורים המתאימים ולקראת 

הקמת צוות היגוי להתוויית עקרונות 
ורוח החינוך בו.

צבאית  קדם  מכינה  הקמת   .3
התיכון  ביה"ס  במתחם  )חילונית( 

"הבשור". 
לשיפור  המועצה  תקציבי  מימוש   .4
הישובים  וטיפוח  הסביבה  איכות 
חקלאית,  פסולת  מרכזי  ובניית 

בהתאם לתוכנית.
ליווי גרעין הראל בישוב המגורים   .5
בתכנון  החל  השיכון  משרד  הזמני. 
לקראת  ג'  בצוחר  המגרשים  יתרת 

פיתוח ושיווק.
הישובים  ארבעת  הכללת  קידום   .6
אליהו,  תלמי  )אוהד,  עזה"  ב"עוטף 
מושב  עם  יחד  וצוחר  ניצן  שדה 
ואנו  הבנות  הסכם  הוכן  עמיעוז(. 
ממתינים כעת לאישורו על ידי משרד 

הפנים.
צוחר-חולית  ביוב  קו  השלמת   .7
שפכים(  טיהור  )מרכז  מט"ש  ובניית 

להפקת מים בטיהור שניוני. 
תשתיות  לשיפור  תוכניות  ביצוע   .8
הישובים, דרכים עוקפות, שיקום בתי 
עלמין, שבילי הליכה ומתקני ספורט.

9. פתיחת בריכת השחייה באבשלום 
שנתיים  לאחר  הקרובה  הקיץ  בעונת 
אנו  אלה  בימים  סגורה.  היתה  שבהן 
נערכים להכנת חוזה עם אגודת חבל 

שלום להפעלתה.
הליכה  שביל  הקמת  קידום   .10
ואופניים בחבל שלום )"מבואות חבל 

שלום"(.
11. תקצוב הרחבת הדיונה להעשרת 

היצע הפעילויות במקום.

אתר  להקמת  תוכנית  השלמת   .12
והנצחה ראוי ומכובד לחללי  מורשת 
האיבה  ופעולות  ישראל  מערכות 

במרכז הצעירים של אשכול. 
 75%  – אבשלום  התעשייה  אזור   .13
ליזמים  שווקו  המסחר  משטחי 
את  להרחיב  עתיד  והאזור  ומפעלים 
לתושבים.  התעסוקה  מקומות  היצע 

החלו עבודות לקראת בנייה.
נווה  בין  מסחרי  מרכז  הקמת   .14
נמצאים  אנו   -  232 לכביש  אשכול 
לקראת אישור סופי של תב"ע  ויציאה 

למכרזים.
בהמשך  צמוד  וטיפול  מעקב   .15
ביצוע התוכנית הממשלתית לשיקום 
ופיתוח עוטף עזה: הרחבת כביש 232, 
תשתיות,  שיקום  הישובים,  הרחבת 
בינוי לקליטה. בנוסף, הוקצו 9 מיליון 
המליאה  באישור  צבועים"  "לא  שקל 
)אוהד,  עזה  ליישובים שאינם בעוטף 
בני   יוסף,  תלמי  צוחר,  ניצן,  שדה 
וגבולות(  אורים, צאלים  נווה,  נצרים, 
לביצוע תשתיות בישובים עד ה-20/6.

16. המשך פיתוח השטחים הפתוחים 
פרויקט  לרבות  התיירות,  ואתרי 

הארכת דרך הבשור עד רעים. 
משימות רבות ומשמעותיות לעתידה 
שולחננו.  על  ניצבות  המועצה  של 
יעמדו  אלה  משימות  קידום  המשך 
החדש  המועצה  ראש  של  לפתחו 
התמיכה  לכל  יזכה  אשר  שיבחר, 
המשך  למטרת  הפעולה  ושיתוף 

פיתוח וקידום המועצה. 

מאיר יפרח, מ"מ ראש המועצה
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ביום העצמאות האחרון 
קיבלו ארבעה חיילים 

בודדים שגרים באשכול 
ומשרתים בצה”ל 

במסגרת גרעין "צבר" את 
אות מצטייני הנשיא:

סמ”ר א’, לוחם ביהל”ם, 

תושב קיבוץ עין השלושה, 
בן 21. א’ עלה בשנת 2011 

מאוסטרליה עם אחיו 
התאום המשרת כלוחם 
בצנחנים. טרם עלייתו 

היה חבר בתנועת “בית”ר 
אוסטרליה”, הן כחניך 

והן כמדריך. אחיותיו של 
א’ שירתו אף הן בצה”ל 

כמדריכות. במהלך מבצע 
“צוק איתן” צוותו לקח 

חלק נרחב בהשמדת 
אמצעי לחימה, פיצוץ בתים 

ממולכדים ועוד פעילויות.
רב”ט צ’לסי גובר, מדריכת 

חילוץ והצלה בבה”ד 16, 
תושבת קיבוץ מגן, בת 

23. צ’לסי נולדה בפלורידה 
ועלתה באוגוסט 2013. 
טרם גיוסה, היא סיימה 

תואר ראשון בפסיכולוגיה. 
במסגרת תפקידה, היא 

מדריכה חיילי סדיר 
ומילואים בכל הנוגע 

לטכניקות הצלה. תחילה 
הייתה אמורה צ’לסי 

להתגייס עם כל בני הגרעין 
שלה בדצמבר 2013, אך היא 
הקדימה את גיוסה על מנת 

להתגייס לתפקיד שאותו 
היא רצתה.

סמ”ר י’, לוחם ביחידת 
669, בן 22, מניר עוז. י’ 

עלה ארצה מצ’ילה בגיל 
18 ובתחילה התגורר אצל 
אחותו. לאחר שסיים את 
לימודיו באולפן, התגייס 

בנובמבר 2012 ליחידה. 
מבצע “צוק איתן” החל 

כשי’ היה ברגילה בביקור 
אצל הוריו בצ’ילה. הוא 
מיהר לשוב וביום שבו 

תפס כוננות ביצע שלושה 
חילוצים.

רב”ט הילה קשאי, 
המשרתת בבסיס “שבטה” 

אחראית על העברת תכנים 
בנושא המערך הרקטי של 
ה-MLRS לטירונים. הילה 
היא תושבת כיסופים, בת 

19. היא נולדה בקליפורניה 
ועלתה לארץ באוגוסט 2013 

על מנת להתגייס לשירות 
צבאי משמעותי במסגרת 
גרעין “צבר”. טרם גיוסה 

הייתה פעילה בתנועות נוער 
יהודיות. אחותה הגדולה 

עלתה אף היא ארצה לפניה 
ושירתה בתפקיד זהה.

שתי אנדרטאות 
בשטח המועצה עברו 

מתיחת פנים בתקופה 
אחרונה; אנדרטת עוצבת 

הפלדה  בפתחת שלום 
והאנדרטה של חטיבה 401 

בכניסה לעין הבשור.
אנדרטת עוצבת הפלדה, 
להנצחת חללי אוגדה 84 
שכבשה את פתחת רפיח 

במלחמת ששת הימים, 
קיבלה טיפול כפול - גם 

מצד חיילי אוגדת עזה וגם 
מצד תלמידי נופי הבשור. 

ב-30/3 היו אלה חיילי 
מפקדת החטיבה הדרומית 

של אוגדת עזה, גדוד “שחם” 
מחטיבת הנח״ל והגדס”ר 

הבדואי, שהתגייסו למבצע 
לשיפור פני האתר לפני יום 

הזיכרון. ב-17/4 היו אלה 
תלמידי כיתה ח’ מנופי 

הבשור שקיימו לקראת יום 
הזיכרון פעילות מורשת 

באנדרטת עוצבת הפלדה 
ובדנגור. התלמידים שמעו 

הסברים על המקומות, 
טיפחו וניקו אותם.

כמו כן, ב-26/3  נחנכה 
בכניסה למושב עין הבשור 

אנדרטה מחודשת לנופלי 
גדוד “שלח” מחטיבה 401. 
האנדרטה הוקמה במקור 
לזכר חיילי הגדוד שנפלו 

בקרבות ששת הימים 
ולאחרונה שופצה, חודשה 

והפכה  לאתר הנצחה לכלל 
חללי הגדוד, בשיתוף פעולה 

של המשפחות השכולות, 
הגדוד  והיחידה להנצחת 
החייל במשרד הביטחון. 

שמות 87 נופלי הגדוד 
לדורותיו הונצחו על הקיר 

החיצוני, כיתוב וסמלים 
הוספו לאנדרטה והשטח 
נוקה וטופל על ידי חיילי 

הגדוד בשיתוף פעולה עם 
אנשי הישוב. 

 

מצטייני הנשיא - הצברים שלנו

לפני יום הזיכרון: מתיחת פנים לאנדרטאות 

אנדרטת עוצבת הפלדה

רב"ט הילה קשאירב"ט צ'לסי גובר

האנדרטה המחודשת 
בעין הבשור
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תלמידי כיתה י”ב 
בנופי הבשור חגגו 

ב-13/4 את מסיבת הסיום 
המסורתית בהצגה ובטקס 

באולם אשכול. האירוע 
היה מרגש במיוחד בשל 

העובדה כי תלמידי השכבה, 
השייכים למחזור ו’, הם  אלו 
שחנכו כתלמידי כיתה ז’ את 

בית הספר המאוחד והם 
הראשונים שמסיימים בו 6 

שנות לימוד מלאות.
צוות בית הספר מסר: 

“התלמידים העלו הצגה של 

מילים וצלילים הלקוחים 
ממחזות זמר, המקפלת 

בתוכה את חיי היומיום של 
השכבה, ההווי הבית-ספרי 

והאישי. התלמידים השקיעו 
שעות רבות, החל מכתיבת 
הטקסטים - שנכתבו כולם 
על-ידי התלמידים - וכלה 
בעיצוב התפאורה והפקת 

הערב. התהליך חיזק 
וליכד את השכבה ואפשר 
לתלמידים רבים, גם אלה 

הנחבאים אל הכלים, לבוא 
לידי ביטוי”.

600 תלמידי יובלי 
הבשור חרגו ליום אחד 

)17/4( משגרת הלימודים 
לטובת מבצע לטיפוח 

סביבת בית הספר. המבצע 
יצא אל הפועל ביוזמת 

ועד ההורים ותוכנן ואורגן 
בשיתוף עם צוות ביה”ס. 
כוח העבודה הנמרץ כלל 

הורים, גרעינרים עם הרכזת 
שלהם - שני אפטל, צוות 
ביה”ס ובראש ובראשונה 
-  התלמידים המקסימים 
שמילאו משימות שונות 

ועבדו במרץ עם הרבה 
שמחה והתלהבות.

הילדים חוו באופן מעשי, 
משמעותי ומהנה את נושא 

טיפוח וניקיון הסביבה 
והפכו את המקום שבו 

הם מבלים את מירב זמנם 
לנעים ומזמין. תוך מספר 

שעות בית הספר נראה 
אחרת: הרחבות בחצר נוקו, 

המיגוניות נצבעו בצבעי 
גלידה, וגם פחי אשפה, 

הספסלים, לוחות המודעות, 
הקירות, הדלתות ושערי 

הכדורגל קיבלו כולם שכבה 
נדיבה ושמחה של צבע 

חדש. גם פרחים צבעוניים 
נשתלו בעציצים ובאדניות 
שפוזרו בשטח בית הספר. 

מי שעבדו קשה במיוחד 
באותו היום היו תלמידי 

כיתות ה’. עבורם זה היה 
שיא וסיום מוצלח של 
תהליך למידה בנושא 

הבחירות לכנסת משולב 
עם יום המעשים הטובים. 

במהלך הפרויקט הם 
הקימו מפלגות, כתבו 

מצעי בחירות, יצאו במסע 
תעמולה - ובסופו של דבר 

בחרו בהליך דמוקרטי לבצע 
פרויקטים לשיפור החזות, 

האווירה והאקלים החברתי 
בבית הספר. בסופו של דבר 

הוציאו תלמידי השכבה 
אל הפועל את הפרויקטים 
ביחד עם הוריהם ובהובלת 

מחנכות השכבה - שרון 
הראל, חנה אידסס ואופיר 

ראובן והמורה לאומנות, 
רומי כהן-דגן.

הצלחת הפעילות ביום זה 
נזקפת גם ליורם טמסות 
מ”אשכול לבניין” שתרם 

חומרים וציוד צביעה, 
למשתלת ”ארמון בחול” 

מעין הבשור ומשק איזיקסון 
משדה ניצן - שתרמו 

פרחים ושתילים ולמשתלת 
”שורשים” שתרמה שקים 

של אדמה. עכשיו נותר 
לשמור על החזות היפה של 

בית הספר.
כתבה וצילמה: ענת מורד

תרומה מקרן היסוד מחזור ו' נפרד מנופי הבשור

יובלי הבשור - אתם מזהים?

25 תורר  משלחת של
רמים מקרן היסוד מק

סיקו סיירה ביום העצמאות 
באשכול, ביניהם גם לאון 

שטרמברג, נשיא מגבית קרן 
רהיסוד מקסיקו, שתרם בז

מנו להקמת אולם הספורט 
"כלנית". המשלחת ביקרה 

באולם ובחמ"ל המועצה 
ובעין השלושה. את הביקור 

ליוו ח"כ חיים ילין, מנהל 
שותפות ביחד, דורון רובין 

וטל קלמר-גלעד, רכזת 
קשרי הגומלין בשותפות.
בביקור הוצגה לתורמים 

התוכנית המועצתית להקמת 
קונסרבטוריון וחדרי חוגים 

ממוגנים במועצה, שעלותה 
נאמדת ב-10 מיליון שקל. 

4 מיליון שקל מתוך הסכום 
הוקצה מהתקציב המיוחד 

לעוטף עזה. במהלך הביקור 
הודיעה המשלחת על 

התגייסות להקמת המבנה 
ועל תרומה של 4 מיליון 

שקל. הודעה זו נתנה בעצם 
"אור ירוק" למועצה להתחיל 
בתהליכי תכנון המבנה. כעת 

חסרים עוד 2 מיליון שקל. 

23
2 

ם:
לו

צי
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ישחקו הילדים  לרוץ עם כל הקהילה

את יום השואה ציינו 
חמישה מיישובי 

המועצה אחרת: יבול, ישע, 
כרם שלום, מגן ושדה ניצן 

הצטרפו למיזם שנקרא 
”זיכרון בסלון” וערכו 

מפגשים אינטימיים בסלון 
הבית או במועדון היישוב.
ביבול אירחה רוי פלג את 

משה עציון מנירים במועדון 
המושב, בישע איש העדות 

היה שלמה כהן ממבטחים, 
שאותו אירחה לילי קזדו. 

בכרם שלום התארחה 
שושנה כרמין מקיבוץ מגן 

בביתה של ברוריה קרני 
הדס. בקיבוץ מגן אשת 
העדות היתה רחל שחר 

ואותה אירחו בביתם חיים 
ומירי צבר ולשדה ניצן הגיע 

מאיר כספי ממגן, שאותו 
אירחה יעל אדר בסלון 

ביתה. 
שונית דקל מקיבוץ מגן, 

שהביאה את היוזמה 
לאשכול, מספרת:  “זיכרון 
בסלון פונה לדור שמחפש 
שיח משמעותי על השואה 
והשלכותיה ומאפשר דיון 

לא פורמלי שחוצה גבולות 
תרבותיים ופוליטיים. 

המיזם מציע אלטרנטיבה 
משמעותית וקהילתית לכל 

מי שמחפש דרך אחרת 
לציון היום השואה, להתחבר 

להקשיב ולשתף”. 

מעניקים פרח לניצול
עוד מאירועי יום השואה: 
ביום ב’, ה-13.04 התקיים 

בנווה אשכול טקס של ”פרח 
לניצול” - פרויקט הוקרה 

ארצי שבו מבקרים חיילים 
ניצולי שואה ומעניקים להם 
תעודת הוקרה על תרומתם 
למדינה. הטקס הוכן על ידי 

מפקדי וחיילי חיל החינוך 
מהמועצה ביחד עם איריינה 

בר-סלע )אורים(, רכזת 
פרויקטים של נווה אשכול. 

במהלך הטקס הוזמנו שישה 
ניצולי שואה על ידי חיילים 

להדלקת נר, וכל ניצול 
במועצה קיבל תעודה על 
שמו. לסיום הופיע הרכב 

מלהקת פיקוד הדרום, 
מקהלת נווה אשכול ומאיר 

ארד )מגן(.

העמותה לקידום 
תושבי אשכול גייסה  

2.3 מיליון שקל לטובת 
בניית מגרשי משחקים 

חדשים בישובי המועצה. 
התורמים הם קרן ”לב 

לילדים” בגרמניה, הפדרציה 
היהודית האיראנית בניו-

יורק ואגודת הידידות 
שוויץ-ישראל.  במסגרת 

הפרויקט ייבנו מגרשי 
משחקים ב-28 ישובים 

במועצה כשב-4 ישובים כבר 
נחנכו המגרשים. המתקן 

הראשון נחנך ב-30.3 בקיבוץ 
מגן בנוכחות אורחים 

משוויץ. מנכ”לית העמותה 
מיה בונה והיו”ר דני וילר 

מוסרים: “ביום ‘שאחרי’ 
מבצע צוק איתן רצינו 

לראות את הילדים חוזרים 
לשגרה רגילה מחוץ לכל 
מרחב בנוי ובעיקר מחוץ 

למרחב מוגן. הדבר הכי 
טריוויאלי הוא מתקני משחק 

לילדים שיאפשרו להם 
ליהנות ויאפשרו להורים 

ולסבים רגע של נחת”.

יום השואה: זוכרים בסלון ומעניקים פרחים לניצולים

רשריקת הפתיחה למ
רוץ יובלי הבשור ה-2, 
שהתקיים ב-28/4, ניתנה על 

ידי ארבע אימהות משכבה 
ו' של השנה שעברה, שיזמו 
מרוץ שמטרתו גיוס כספים 

למסיבת הסיום של כיתה ו', 
שאותה מממנים ההורים. גם 

השנה הופק מרוץ קהילתי 
בארגון התלמידים, ההורים 

והמחנכות ובכך הפך מסורת 
בביה"ס. 

מאות הרצים נהנו מחגיגה 
רשל ריצה עממית או תחרו
תית ומי שרצה גם צעידה, 

על כביש אחד מרכזי העובר 
רבתוך יישובי צוחר שחסימ

תו, גם אם לשעה קלה, אינה 
דבר שבשגרה. 

במקביל למרוץ התקיים 
רבבית הספר הפנינג משפח

תי, עם פינת ספורט לקטנים, 
קפה לגדולים ודוכנים שונים 

כולל שוק חקלאים.
רעל כל האירוע ניצחו  תלמי

די השכבה והוריהם והאירוע 
התאפשר בזכות קהילה 

מקסימה שיודעת להעניק, 
לתרום ולשתף. 

עטר אופיר גנילוין
הגן בקיבוץ מגן

בסלון של משפחת צבר במגן

צילום: תמרה כהן
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ביום שבת, ה-17/4 
הגיעו כ-350 אורחים  

לפסטיבל ”אביביישן” 
שאותו הפיקו חברי גרעין 

הראל, שגרים במתחם 
הקרוואנים הסמוך ליישוב 

צוחר.  לילדים הוקם מתחם 
מוצל שבו נהנו מיצירה, 

מציורי פנים ומאמן בלונים. 

המבוגרים נהנו מפינת צ’אי 
ומדוכנים.  

לצעירים ולצעירים ברוחם 
היתה מסיבה אלקטרונית. 

בנוסף פתחו תושבי הגרעין 
חנות יד שנייה שזכתה 

להמון מבקרים ושתמשיך 
לפעול על בסיס שבועי. 

מקהלת ניצני אשכול 
הוזמנה להופיע בפני 

חיילי וקציני אוגדת עזה 
המשרתים במחנה רעים, 

בטקס חלוקת תעודות 
למצטיינים שנערך לקראת 

יום העצמאות ה-67 למדינת 
ישראל.

הזמרים הצעירים שרו את 
השיר: ”נולדתי לשלום” 

והלהיבו את קהל החיילים 
ומשפחות המצטיינים. 

בסיום הטקס הצטרפו 
הילדים ללהקת חיל החינוך 

בשירת התקווה. ההתרגשות 
הייתה רבה לאורך החזרות 

ובמהלך הטקס. 
מביה”ס נמסר: ”כולנו 

שמחנו מאוד והיינו גאים 
לקחת חלק בטקס המרשים 
שבו מציינים את הנחישות 

והעבודה היסודית של 
החיילים ששומרים עלינו 

ללא הרף”.

ירדנה ויסוקר, 
ששימשה כיו"ר 

ועדת ההיגוי של “שותפות 
ביחד” סיימה את תפקידה 

בתום חמש שנים. לפני 
יום העצמאות נפרדו חברי 

השותפות מירדנה והודו  לה 
על עשייתה הענפה 

שנעשתה בהתנדבות ועל 
תרומתה הרבה להידוק 

הקשרים בין קהילת אשכול 
לבין קהילות צפון-מזרח ניו 

יורק ומקסיקו. 
בימים אלה מתבצעים 

הליכים לאיתור מחליף 
שייכנס לנעליה של ירדנה.

תמונת ניצחוןחגיגת אביב בגרעין הראל

מקהלת ניצני אשכול 
הופיעה במחנה רעים

אומרים תודה לירדנה

החולצות - לצה"ל
ממשיכים במסורת: 
גם השנה, כמו בכל 

שנה לקראת יום העצמאות, 
חילקה האגודה למען החייל 

באשכול חולצות בצירוף 
ברכה לחיילינו. 

החולצות נארזו וחולקו 
בעזרת מתנדבי האגודה, נהגי 

הישובים וכן הרבש"צים.
תודה רבה לכל העוזרים 

במלאכה. 

ירדנה ויסוקר 
ומורדי ביטון

כרמלה, הדסה והחולצות 

מימין: אוהד, אורן, מעיין ועומרי 

מקהלת ניצני אשכול

שבוע מתוח עבר 
על חברי נירים עד 

שהגיעה ההודעה הזו. בנות 
הקיבוץ מעיין עציון ואורן 
גוטשטט עם חבריהן אוהד 

ועמרי, שיצאו לטיול בנפאל 
נפרדו על המסלול כתוצאה 
מרעידת האדמה. הקשר בין 

הזוגות נותק והם נתקעו 
במקומות שונים על מסלול 

הלנגטאנג. ידיעות שונות 
וסותרות הגיעו למשפחות 

ויצרו תקוות ומפחי נפש. 
התקשורת הארצית שגילתה 

עניין רב במיוחד במשפחת 
עציון, יצרה קשיים אבל 

גם שימשה  את המשפחות 
במאמצים ליצירת קשר. 
ביום שישי הגיע המסרון 

הזה ממקום מבטחים. 
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למסדרון  נכנס  ילין  כשחיים 
המועצה,  ראש  ללשכת  שמוביל 
העובדות  ידי  על  בחום  מתקבל  הוא 
שליוו אותו במשך שנות כהונתו. במשך 
הזו,  בלשכה  ישב  הוא  וחצי  שנים  שבע 
ובמהלכן עבר גם שלושה סבבי לחימה. 
ואנחנו  כנסת  חבר  כבר  הוא  עכשיו 

איתו  נפגשים 
להסתכל  במטרה 

לאחור  ביחד 
לסכם  ולנסות 
שנות  את 
ו  ת נ ו ה כ

באשכול.     

שלך  גדול  הכי  ההישג  לדעתך  מה 
כראש מועצה?

הישגים,  על  כשמסתכלים  כלל  ”בדרך 
בית ספר  מדברים במושגים של הקמת 
שהיום,  חושב  אני  חדשים.  ישובים  או 
גאווה  שיש  הוא  שלי  גדול  הכי  ההישג 
שאין  חושב  אני  אשכול.  תושב  להיות 
בפקידות  וגם  בממשלה  גם   - בנאדם 
הבכירה ביותר וגם במדינה - שלא יודע 
אזורית  או מועצה  זה חבל אשכול  מה 

אשכול”.

לצערנו, הרבה בזכות צוק איתן לא?
”אני חושב שגם בנסיבות, החוכמה 

היא לא רק למנף אותן, אלא להגדיר 
שזה אחד הדברים החשובים - 

שאנשים יהיו גאים. כשהתחלתי, 
כתבתי שאני רוצה שאנשים 

יהיו גאים וכיוונתי לשם. 
המשפט הראשון 

שאמרתי כראש 
מועצה הוא 

שנעשה את 
אשכול 

למקום 
הבטוח 

ביותר בעולם. אנשים צחקו 
עלי, חשבו שאני שרוט. היום, 

למרות המצב הביטחוני, אשכול 
זה אחד האזורים 
הבטוחים שיש - 

היחיד עם מיגון, 
מוקד והיערכות 

ביטחונית 24 
שעות ביממה, 

צוותי צח”י )צוות 
חירום ישובי( 

וכיתות כוננות, 
עם כמעט 700 
מתנדבים. אין 
דברים כאלה 

בארץ בפרופורציה 
לאוכלוסיה”.

מה המועצה קיבלה לאחר המבצע?
לטובת  כסף  הרבה  מקבלת  ”המועצה 
צמיחה  ולטובת   232 כביש  הרחבת 
מדברת  הממשלה  החלטת  דמוגרפית. 
ביטחון  על מרכיבי  על הרחבת הכביש, 
בכל הישובים, גם אלו שנמצאים בטווח 
של עד 4 ק”מ מרצועת עזה ואלו שיותר 
מ-4 ק”מ ועל תוכנית לצמיחה דמוגרפית 
- של תשתיות, קרוואנים, בינוי, מענקים. 
חשובים:  הישגים  שני  יש  בהחלטה 
המסחרי  והמרכז  שלום  כרם  מעבר 
במועצה שניתנים עם פטור ממכרז. אלו 
שני עוגנים כלכליים למועצה ולתושבים 
הצלחנו  למועצה.  נוספות  הכנסות  וגם 
לפני שלושה חודשים לאשר קרוב ל-500 
לביצוע  הכספים  בוועדת  שקל  מיליון 
רוב המשימות בקו הקדמי. עכשיו צריך 
לדאוג שתקציב 2015 יאושר כדי לעשות 
נושא  בכל  לטפל  נשאר  השני.  הקו  את 
הקרקעות והמים. המים יסודר כי כרגע 
עובדים על שני מיזמים שצריכים להביא 
מתעכב  הקרקעות  נושא  לנגב.  מים 
הסדרה  על  מדובר  נפלים.  ניקוי  בגלל 
דונם   8,000 מתוכם  דונם,  אלף   16 של 
קצין  זה  בזמנו  שעיכב  מי  תוספתיים. 
הנדסה ראשי, שאמר שמי שצריך לבצע 
כשהוא  המועצה.  זו  הנפלים  פינוי  את 
אישור  השיג  הביטחון  משרד  התחלף 
שהפינוי ייעשה על ידי צה”ל - ואז הגיע 

צוק איתן”.

מה רצית לעשות ולא הצלחת?
שב-100%  משהו  היה  שאם  חושב  ”אני 
לא הייתי מבצע לפי המטרות שהגדרתי 
רץ  שהייתי  בטוח  לא  אני   - לעצמי 
ממשלה  בהחלטת  לראיה,  לכנסת. 
שרציתי  הדברים  כל  את  יש  האחרונה 
אחרי  שיבוא  למי  הספקתי.  ולא  לקדם 
נשאר לבצע. לאחר שהצגנו את החלטת 
עזה  לעוטף  כספים  להעברת  הממשלה 
למליאה  אמרתי  שקל,  וחצי  במיליארד 
להסתכל  זה  עכשיו  שלהם  שהתפקיד 
ולהגדיל את החזון  קדימה לעשור הבא 

ל-10 השנים הבאות לאשכול". 

בכל זאת, אין דברים שרצית 
ולא קרו?

רציתי מרכז מסחרי  ”נורא 
ברמת  קרה  לא  זה    -
 - יהיה  זה  אבל  הביצוע. 
לא  אתה  החלטות.  יש  כי 
כדי  מועצה  כראש  נשאר 
לגזור סרטים. אני לא מהזן 
הזה. אם הייתי גוזר סרטים 
הייתי כל יום במקום אחר. 
אם אתה רוצה כבוד ולגזור 
לעשות  תוכל  לא  סרטים 

כלום”.

חיים ילין - סיכום
מה השגת ומה לא, כביש 232, חינוך, ביטחון, מגזרים וקרקעות. 

וגם פוליטיקה: יש עתיד, אופוזיציה, ושתי מדינות. דיברנו עם 
ראש המועצה לשעבר על כל הנושאים הבוערים וגם שאלנו - 

האם יש סיכוי שיחזור ללשכה בעתיד • יובל רויטמן

המשפט הראשון 
שאמרתי כראש מועצה 
הוא שנעשה את אשכול 

למקום הבטוח ביותר 
בעולם. אנשים צחקו עלי, 
חשבו שאני שרוט. היום, 
למרות המצב הביטחוני, 
אשכול זה אחד האזורים 

הבטוחים שיש"
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מה יעשו בכביש 232?
הכביש  הרחבת  על  מדברת  ”ההחלטה 
מסוימים  ובקטעים  מסלולים  לארבעה 
לשישה, בעלות של עד 250 מיליון שקל. 
זאת  מע”צ.  בתחום  תיעשה  ההרחבה 
הכביש.  קצה  עד  שמרחיבים  אומרת 
תוואי  את  שמשנים  היחידי  המקום 
ושם  יצחק,  ניר  של  בסיבוב  זה  הכביש 
של  והרפת  פריגן  מול  תהיה  הכניסה 

הקיבוץ”. 

מתי נהנה סוף-סוף מהכביש הזה?
”אפשר לסיים את התוכנית הזו תוך 4-3 
שנים, כולל תכנון מפורט וביצוע. משרד 
שב- אפשר  זה.  על  אחראי  התחבורה 

2019 כבר יסתיימו העבודות. זה תלוי מי 
יישב פה וכמה לחץ הוא יפעיל”. 

המגזרים  בעיית  על  קצת  נדבר  בוא 
והקיבוצים.  המושבים  במועצה. 
ניגוד  העיקרי,  הפער  לדעתך  מה 
המגזרים  שני  בין  המרכזי  האינטרסים 

האלו?
ניגודי  על  פעם  אף  הסתכלתי  ”לא 

אינטרסים. כי אתה לא יכול 
אצלי  מועצה.  ככה  לקדם 
הישובים היו ישובים - לא 
וישוב  מושב  קיבוץ,  היה 
על  הסתכלתי  קהילתי. 

המגמות”.

מה זאת אומרת?
להיות  רוצה  ”המושב 
דומה כמה שיותר לקיבוץ 
לחיי  שקשור  מה  בכל 
והקיבוץ  וחינוך  קהילה 
סוציאלי  ביטחון  מחפש 

קרקע  חלקת  לו  שיש  זה  ידי  על  ואישי 
שנה   20 בעוד  לדעתי  משלו.  ודירה 
קיבוץ  בין  יידעו מה ההבדל  לא  אנשים 
הישובים  הם  הדופן  יוצאי  למושב. 
ואין  חקלאות  להם  אין   - הקהילתיים 
מאוד  תלויים  הם  ולכן  נוספת  הכנסה 
באופן  תמכנו  שלי  בקדנציה  במועצה. 

מאסיבי בצוחר, באבשלום ובשלומית”.

קיבוצים  בין  יש מחלוקות   - זאת  ובכל 
ומושבים.

"נקודת המחלוקת הראשונה היא כאשר 
האגודה   - משותף  מיזם  רוצה  אתה 
צריך  אתה  המושבים  מול  משלמת. 
היא  מה  משפחה  כל  מול  להתמודד 
האגודות   – אשכול  ניצני  למשל  רוצה. 
תוספת  שיהיה  זה  למען  משלמות 
תקציבית רצינית. אתה לא יכול לעשות 
הבשור  בנופי  הבשור.  ביובלי  זה  את 
שמנו 1.3 מיליון שקל כל שנה כדי לגשר 
על הפער. וגם עכשיו צריך לשים סכום 
מעניין  לא  כמועצה  כי  ליסודי.  דומה 
אותך איפה גר הילד, אתה חייב לתת לו 

אומר  וזה   - שווה  הזדמנות 
שהורה  כדי  כסף  לשים 
כלכלית  לעזרה  שזקוק 

יקבל את זה. 
שנייה  מחלוקת  "נקודת  
נושא  היא  שקיימת 
לכן  והמים.  הקרקעות 
פרוגרמה  עם  באתי 
לעשות  צריכה  שהיתה 
עברה  היא  לצערי  סדר. 
ברגע  תהפוכות.  כמה 
במשהו,  לטפל  שהתחלת 
התחיל  קשה,  זה  אם  גם 

תהליך. בסוף כולם מבינים”. 

מה רצית לעשות שם?
את  להשלים  צריכים  המושבים  ”כל 
כמות  את  כלומר,  שלהם.  המשבצת 
מצד  להתפתחות.  שדרושה  הקרקע 
שני - הקיבוצים יכולים לישון בלילה כי 

הקרקעות שלהן קבועות ולא זמניות”.

אז מה הכעיס כל כך את המושבים?
לא  זה  לעולם  שנוצר  במצב  ”בסוף 
תמיד  כשמדברים  מספיק, 
כמו  כסף.  של  במושגים 
רוצה  כשמיליארדר 
עושה  לא  זה  כסף.  עוד 
מההנהגה  לחלק  טוב 
הקיבוצים  של  הפוליטית 
מההנהגה  ולחלק 
המושבים.  של  הפוליטית 
שיש  ככל  להבנתי,  אבל 
כלפי  דרישות  יותר 
המועצה -  זה סימן שאתה 
כמועצה יותר רלבנטי. אם 
 – כלום  עושה  לא  אתה 
זה  מהלך  להוביל  כשניסינו  טענות.  אין 
גם  מהפוליטיקאים  לחלק  הספיק  לא 

במושבים וגם בקיבוצים". 

אולי טעיתם?
נכון.  היה  לא  שהתהליך  להגיד  "אפשר 
אופק.  להביא  רצתה  הפרוגרמה  אבל 
הרעיון היה טוב - המחיר לא התקבל. זה 
נוגע ב’קישקעס’  תהליך שכואב כי הוא 
של  העמוקים  בשורשים  אנשים,  של 
תהליך  כל  כמעט  פה.  שנמצא  אחד  כל 
זה   - לפיצוץ  מביא  היה  מביא  שהיית 

בלתי נמנע”.

בתי  איחוד  של  הנושא  עומד  איפה 
הספר היסודיים?

אושר  המשותף  היסודי  הספר  ”בית 
קיבוץ  היגוי.  צוות  על  והוחלט  לתכנון 
מגן נתן 50 דונם. זה בשלבים האחרונים 
החינוך  משרד  הקרקע.  ייעוד  שינוי  של 
להיבנות  מתוכנן  הספר  בית  אישר. 
בי”ס,  רק  לא  אשכול.  לניצני  מערבית 
תהיה  החינוך.  קריית  בהגדלת  מדובר 

קריית  לכל  גדולה  גדר 
החינוך ובפנים יהיו גדרות 

בין בתי הספר”. 

מה לטעמך צריך להיות - 
שני בתי ספר זהים? אפיון 

שונה?
צריך  לא  זה  ”לדעתי 
מה  לדעתי  יישובי.  להיות 
חנייה  שתהיה  זה  שחשוב 
אחת וכשכל הילדים יירדו 
מהאוטובוסים כל ילד יידע 
לאיזה בית ספר הוא הולך. 
הספר  מבתי  כאחד  מוכר  אשכול  ניצני 

הטובים בארץ ויש לו הרבה מה לתת”.

המועצה תסייע במימון?
”המועצה קיבלה החלטה נוספת בדומה 
היא  הדרך  כל  שלאורך   - הבשור  לנופי 
מממנת את הדלתא של הכסף וההורים 
החובה.  תשלומי  את  רק  משלמים 
צריכה  המועצה  קורה.  לא  זה  עכשיו 
הקו  וזה  החינוך  על  מנהיגות  לקחת 
שאנחנו מובילים. ההורים צריכים להיות 
מעורבים ולא מתערבים. ולתת לגבי בתי 
הספר היסודיים את אותו האמון שנתנו 
בנופי הבשור. זה תהליך, אתגר. זה אחד 
הדברים שצריכים לקרות. צריכים לגדול 
תורמים  ויהיו  י”ב  ילדים שמסיימים  פה 
וכולם  ישוב  מאיזה  יבדיל  לא  אחד  ואף 

יקבלו כלים מקסימאליים”. 

כשנכנסת לכנסת הצהרת שלא תשכח 
מאיפה הגעת. והתושבים גם רואים בך 
כנציגם בכנסת. מה אתה מתכנן לעשות 

שם?
השדולות.  את  שפתח  הראשון  ”אני 
מדובר ביוזמות של חברי כנסת שמכינים 
השדולה  לחקיקה.  או  לוועדה  דברים 
אחרי  עימות.  קו  של  היא  הראשונה 
)מקרית  שאשא  יפעת  הגיעה  שבועיים 
בדרום  תטפל  ’אתה  לי  ואמרה  שמונה( 
ואני בצפון - ונלמד אחד מהשני’.  אני גם 
היו”ר של שתי  אני  בשדולה החקלאית. 
השדולות. שדולה שלישית שהתבקשתי 
להיות שותף זה של השלטון המקומי – 
ואני  אזוריות  מועצות  מייצג  אני  ששם 
מכולנו  פלוסקוב  טלי  עם  משותף  יו”ר 
שהיתה ראש העיר ערד. והדבר הרביעי 
אמריקה  מדינות  ידידות  אגודת  זו 
הלטינית. לי חשוב מאוד בגלל שותפות 
בפעם  מקסיקו.  עם  המועצה  של   2000
בכנסת  ארגנטינאים  שני  יש  הראשונה 
מהעבודה.  טרכטנברג  ומנואל  אני   -
לכנסת  שנכנסתי  הראשונה  השיחה 
החוץ  ממשרד  אנשים  של  היתה 

שמבחינתם בפעם הראשונה יש 

המשך בעמוד הבא

נושא הקרקעות נוגע 
ב’קישקעס’ של אנשים, 

בשורשים העמוקים של כל 
אחד שנמצא פה. כמעט כל 
תהליך שהיית מביא היה 
מביא לפיצוץ - זה בלתי 

נמנע”

השדולה הראשונה היא 
של קו עימות. אחרי 

שבועיים הגיעה יפעת 
שאשא )מקרית שמונה( 
ואמרה לי ’אתה תטפל 

בדרום ואני בצפון - ונלמד 
אחד מהשני"
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שזקוקים  ספרדית  דוברי  ח”כים 
בדרום  וגם  בספרד  גם  לנשימה.  כאוויר 

אמריקה". 

למה דווקא יש עתיד?
ללכת  החלטה  שקיבלתי  "לפני 
אנשים.  הרבה  עם  ישבתי  לפוליטיקה 
ראיונות  בעקבות  באו  שבעצם  פגישות 
כמה  לי  הסבירו  בטלוויזיה.  לי  שהיו 
דברים על הפוליטיקה בישראל והתחילו 
בפוליטיקה.  שמקומי  אותי  לשכנע 
שהיה  האוזר  צביקה  עם  שיחות  לי  היו 
מזכיר הממשלה, וגם עם יועז הנדל. לא 
לפני  עוד  סער.  גדעון  עם  שיחות  מעט 
היה  לא  איתי.  דיברו  החלטה  שקיבלתי 
היהודי  והבית  ליכוד  אנשי  כולל   - אחד 
כל  ש”ס,  כולל  המפלגות,  כל  וכולל 
המפלגות – שלא אמר לי שהמקום שלי 
ברמה  להשפיע  ושצריך  בכנסת  נמצא 

זה  הכנסת.  מתוך  המדינית 
לפני שקיבלתי החלטה”.

נכנס  לפיד  יאיר  מתי 
לתמונה?

להגיע  התחיל  ”כשהוא 
אנחנו  איתן.  בצוק  לאזור 
שיחות.  לנהל  מתחילים 
וידידותיות,  אישיות  כולן 
לעולם  דעות.  מחליפים 
’בוא  לי  ואמר  בא  לא  הוא 
היו  השיחות  תצטרף’. 
ופילוסופיות.  פוליטיות 
למקומות  נוסעים  היינו 
ברגע  שיחות.  וניהלנו 
הממשלה  שהתפרקה 
קרו  בחירות  על  והכריזו 

כמה מהלכים: התהדקו השיחות עם יש 
הביתה  אליי  מגיע  בוז’י  ובמקביל  עתיד 

לפגישה אישית לארוחת ערב”. 

אז למה דווקא יש עתיד ולא עבודה?
"בחרתי במפלגת יש עתיד כי מי שעושה 
מפלגה זה לא רק כותרות ואידיאולוגיות 
אצל  החבורה  אדם.  בני  לכל  מעל  זה   -
מיד.  אליה  שהתחברתי  כזו  היתה  יאיר 
אותי  קיבלו  זה.  את  להסביר  יכול  לא 
למרות  גדולה  מאוד  ובשמחה  בחיבוק 

שידעו שאני דוחף מישהו החוצה”. 

אז הלכת בגלל החבר’ה?
”אחת הבעיות של השמאל - מבחינתי זה 
מרצ והעבודה - זה שהשינוי שהם רוצים 
פוליטי- הוא  ישראל  במדינת  לעשות 

ניהולי שלא ניתן לעשות. כחזון, כחלום 
אם  השאלה  יפה.  שהוא  להיות  יכול   -
אפשרי מבחינה ניהולית לעשות את זה. 
יש עתיד בסופו של דבר תצטרך לגדול 
כתפיסה.  עצמו  מרכז  של  כיוון  ולקבוע 
שקל   5,000 של  שכר  עם  אדם  לדוגמה: 
200. שלי  ואחד עם מיליון שקל - זה פי 

’לא  אומרת  יחימוביץ' 
יותר  שיהיה  להיות  יכול 
50’. אבל זה לא יקרה  מפי 
לעשות  רע  מה  בחיים. 
פי  שיהיה  ביניים  כשלב 
120? אני הולך על האפשרי 
זה   - האידיליה  על  ולא 
המהותיים  הדברים  אחד 
חייבים  עתיד.  ביש  שיש 
המציאות  על  להסתכל 
למקום  להוביל  ולנסות 
יותר טוב. זה משהו פרקטי 

בהסתכלות”. 

ומה עם אג’נדה מדינית?
”כמובן שיש אג’נדה מדינית. זו המפלגה 
היחידה שאני שומע במצע המדיני שלה 
משהו שאני קונה בשתי ידיים - הדיבור 
עם מדינות ערב המתונות שיש להן אויב 
את  פנימה  ולהכניס  משותף 
ולהגיע  ואירופה  ארה”ב 
להפסיק  פעולה.  לשיתופי 
ארה”ב-ישראל- הדיון  את 
לא  זה   - פלסטינית  רשות 

משיג כלום כבר שנים”.

סכסוך’  ’ניהול  המושג 
בשנים  מעט  לא  שנאמר 
נורא  נשמע   - האחרונות 

לתושבי אשכול.
”נכון. זה לא רק הימין. גם 
איילנד  וגיורא  ברק  אהוד 
משתמשים בו. זאת אומרת 
לשום  אפשרות  שאין 
יוצא  פיתרון. ברגע שאתה 
כזו,  דטרמיניסטית  בצורה 
כמה  שכל  לזה  עצמך  את  מביא  אתה 
שנים יהיה פה סבב. כי אתה לא מנסה. 
עתיד  יש  של  שהמצע  אומר  לא  אני 
- אבל אתה לפחות מנסה. אחרי  יצליח 
נפצעים  אנשים  כשראיתי  איתן  צוק 
נפצע,  שלי  שהבן  וכשראיתי  ונהרגים 
אחד  להשפיע.  אנסה  שאני  החלטתי 
המקומות שאפשר להשפיע זה בכנסת”. 

יש סיכוי שיש עתיד תהיה בקואליציה 
במהלך הכנסת ה-20?

”לא”.

גם בממשלת אחדות אתם בחוץ? 
”כן”.

 
אתה מאוד נחרץ.

להיות  שרוצה  מפלגה  שכל  חושב  ”אני 
מפלגת שלטון לטווח ארוך מבוססת על 
אני  הצעיר.  והדור  אותנטיות  שורשים, 
ודבר  פריפריה  מביאים  שטרן  ואלעזר 
שורשי, כי הרוב ביש עתיד תל אביבים. 
כל  רואה  כשאתה   - הצעיר  הדור  לגבי 
יש  עתיד,  ביש  צעירים  עם  שקורה  מה 

חדורי  צעירים  של  פלנגות 
להיות  שרוצים  מוטיבציה 
בנוסף,  מהעשייה.  חלק 
עצמה  שרואה  מפלגה  כל 
חייבת  שלטון  כמפלגת 
 - האופוזיציה  דרך  לעבור 
את  לבנות  ההזדמנות  זו 
עצמנו. כולם ילמדו מה זה 
להיות  כנסת.  חברי  להיות 
ולבנות.  לשמוע   - בשטח 
ראש  להיות  כשנבחרתי 
אני  ’עכשיו  מועצה אמרתי 
מתחיל את מסע הבחירות 
לעשות  חייב  אתה  השנייה’.  לקדנציה 
טוב לאנשים כי אם לא - לא תזכה בפעם 
הבאה. אם לא תתחבר לעם, לעולם לא 
תהיה מפלגת שלטון או חלק מהשלטון”.

מה הפיתרון המדיני לדעתך?
מדינות  שתי  צריך   - וידוע  כתוב  ”הכול 
אחר.    סיפור  זה  המחיר  עמים.  לשני 
שמתנהגת   67 בת  במדינה  חיים  אנחנו 
כמו בגיל ההתבגרות. אם אין לך גבולות 
אתה נעשה מפונק או אנרכיסט. חייבים 
מדינת  של  ולאחדות  לחוסן  זה  את 
מהתקציבים  שחלק  בשביל  ישראל 
שיגיעו יילכו לצדק חברתי – דיור, רווחה 
ובריאות. גם בליכוד יש אנשים שיודעים 
תהיה  איפה  היא  המלחמה  יהיה.  שזה 

המדינה השנייה”. 

משהו להגיד לתושבי אשכול?
זו  לי  שקרו  טובים  הכי  הדברים  ”אחד 
תמים,  הכי  באופן  ציבור  לשרת  הזכות 
האהבה  זה  השני  הדבר  שיש.  וישר  נקי 
למקום ולאנשים. אני אהבתי את המקום 
ובמקום.  באנשים  התאהבתי  בו.  וחייתי 
פה  שהיו  העיקריות  ההחלטות  אחת 
מנהלים  זה שאנחנו  המנהלים  צוות  עם 
מועצה לא סקטוריאלית ופוליטית אלא 
ברגע  מקצועית.  בצורה  זה  את  עושים 
פוליטיות  החלטות  עם  שמתחילים 
אתה עושה זיג זג ולא מגבה מנהלים זה 
ותומך  לא טוב. אני כראש רשות מכבד 
במנהלים ובכל החלטה מקצועית שיש. 

בסוף גם התושבים מכבדים את זה”. 

ראש  שוב  בעתיד  שתהיה  סיכוי  יש 
מועצה?

וח"כ.  מועצה  ראש  להיות  חלמתי  ”לא 
אדם  בני  ולהציל  רופא  להיות  רציתי 
ותראה לאן הגעתי. קברתי חברים, ראיתי 
עצב,  המון  שכולות,  ומשפחות  פצועים 
אותך.  שמחבר  מה  זה  ושמחה.  עשייה 
מקום,  באותו  שלי  השורשים  גדל.  העץ 
זה  לירושלים,   ומגיעים  גדלו  הענפים 
ההבדל. חשוב לי להודות לכל המנהלים 
והעובדים שהייתה לי זכות גדולה וגאווה 
העשייה  בלעדיהם  ביחד.  איתם  לעבוד 

במועצה לא הייתה מתבצעת".

בחרתי במפלגת יש 
עתיד כי מי שעושה 

מפלגה זה לא רק כותרות 
ואידיאולוגיות - זה מעל 
לכל בני אדם. החבורה 

אצל יאיר היתה כזו 
שהתחברתי אליה מיד. 

קיבלו אותי בחיבוק 
ובשמחה מאוד גדולה"

כל מפלגה שרואה עצמה 
כמפלגת שלטון חייבת 
לעבור דרך האופוזיציה 

- זו ההזדמנות לבנות את 
עצמנו. כולם ילמדו מה זה 
להיות חברי כנסת. להיות 
בשטח - לשמוע ולבנות"
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ב-21:30  במאי  ה-15  שישי  ביום 
יוסף  מתלמי  ליבן  סער  תעלה 
לבמה בבית היוצר בהאנגר 22 בנמל תל 
אביב, למופע ההשקה של האלבום שלה 
- ”עזה-תל אביב”. בקהל יישבו 140 איש. 
כולם קנו את הכרטיס למופע דרך אתר 
'הדסטארט',  הישראלי  ההמונים  מימון 
מהכסף  חלק  גייסה  היא  שבאמצעותו 
ביום  נפגשים  אנחנו  האלבום.  להשקת 
באולפן  לשיחה  האלבום,  הודפס  שבו 
 50 היה  הגיוס  יעד  בביתה.  המוזיקה 
ימים  ארבעה  אליו  הגיעה  והיא   - יום 
לפני: ”היה מדהים לראות את ההיענות, 
גם  גדול  פרגון  וקיבלתי  תמכו  האנשים 

באזור”.
סער )40( נולדה באשדוד. כשהיתה  בת 
כילדות  לרעים  ואחותה  היא  עברו   6
מהקיבוץ.  משפחה  ידי  על  ואומצו  חוץ 
”בגיל 12 הרגשתי שיש בי לחנים ומילים 
ושמתישהו זה ייצא. היה לי כבר אז ברור 
מנדולינה  למדתי  במוזיקה.  שאתעסק 
וגיטרה וגיליתי את החיבור המופלא של 
נרשמתי   26-27 בגיל  רק  ושירה.  גיטרה 
ושנה  ב’הד’  )שנתיים  מוזיקה  ללימודי 

ב’רימון’ - ”לא יצאתי עם תעודה”(. 
במהלך השנים הופיעה עם השירים שלה 
לג’ניס  מחווה  מופע  העלתה  ובנוסף 
ג’ופלין. "הופעתי עם החומרים שלי לא 
ובקושי  נשים  בערב  יצחק  בניר  מזמן 
הצלחתי לסיים מרוב התרגשות. יש שיר 
שלי  המעבר  על  שמדבר   ’1980’ שנקרא 
שאנשים  קולטת  אני  ופתאום  לקיבוץ 
לבכות  מתחילה  ואני   - בקהל  בוכים 
איתם גם.  זו היתה ההופעה הכי מרגשת 
כל  שאצל  חושבת  אני  עכשיו.  עד  שלי 
מי שחווה מעבר לקיבוץ, יש משהו נורא 

טעון שהולך איתו כל החיים”. 

”התאהבתי בדרום בחזרה”
באשכול.  גרה  היא  החיים  כל  לא  אבל 
סוערות  שנים   10 היו  הצבא  אחרי 
אולפני  להקה,  ”מועדונים,  אביב.  בתל 
הקלטות. הכול קורה שם לכאורה - ואז 
כאן  ורק   - העולם  לקצה  לפה,  חזרתי 
בעצם התחלתי ליצור. בהתחלה החזרה 
היתה מאוד קשה. שלוש שנים ישנתי עם 
תיק ליד המיטה. היה לי משהו ששיתק 

הבנתי  שלב  באיזשהו  אבל  אותי. 
לי  שדווקא השקט והשממה מאפשרים 
מרחב ואוויר והתחלתי לכתוב מוזיקה". 

איך את מסבירה את זה?
ואתה  מראה אמיתית  מול  עומד  "אתה 
רואה את האמת ואין לאן לברוח ממנה 
מה  אין  ומלבה.  שמעודד  משהו  וזה   -
זה  מפה.  אני  שלי.  לשורשים  להתכחש 
שלב  באיזשהו  וקבלה.  והשלמה  בגרות 
התאהבתי בדרום בחזרה. למדתי להכיר 
את הסקס-אפיל של המקום - וזה נתן לי 
דחיפה רצינית ליצירה. הייתי יושבת על 
התחלתי  שהדרמתי  ככל  וכותבת.  הדק 
היתרונות  את   גיליתי  יותר.  לכתוב 
במרחק ובניתוק. יש לנו פה הכול - רק 
צריך לפתוח את העיניים וללמוד לאהוב 

את מה שיש ואת מה שאתה”.
כולל     - הכול  פה  לנו  שיש  ובאמת 
מלחמה ממש כמה קילומטרים מאיתנו 
אפשר  אי  מדברים,  שאנחנו  ובזמן 
להתעלם מהפיצוצים העזים שנשמעים 

מכיוון מרפיח. 
 התותחים רועמים והמוזות שותקות?

”ממש לא - הן עובדות שעות נוספות, כי 
אתה לא שוקע בשינה עמוקה. ברגעים 
שמחייה  משהו  אין  ובכלל,  כאלה 
שאני  התחושה  מיצירה.  יותר  אותך 
עושה משהו ויוצרת משהו זו תחושת 

חיות. לא משנה מה קורה בחוץ - אני 
מייצרת אמנות אפילו ש- ולמרות- ועל 

אף”.
אז בגלל זה השם "עזה תל-אביב"?

רק  יוצרת  לא  שהיא  מדגישה  סער 
בעיקר  ”אני  פוליטיים.  בהקשרים 
שבעתיד  מקווה  מאוד  כרגע.  בעצמי 
אביב’  ’עזה-תל  השיר  החוצה.  אצא 
עושה  שאני  הדרך  ועל  עלי,  מדבר 
הלוך ושוב בין המושב לעיר. הוא יוצר 

כותרת טובה". 
הנסיעות משפיעות על היצירה?

ולדרך  ולאדמה  לנוף  יש  "בהחלט. 
ועל הסאונד שלה.  השפעה על היצירה 
אתה שומע  צלילים זורמים. שירים של 
דרך. מרגישים את זה בכתיבה. יש משהו 
מתל  הליליות  בנסיעות  נוסע.  נמרח, 
את  מוצאת  הייתי  למושב  חזרה  אביב 
זה  מצחיק  הכי  אבל  בוכה.  קבוע  עצמי 

הנסיעות שנכנס פתאום משהו בערבית, 
אתה  החלום.  לתוך  חודרת  המציאות 
לך  יש  ואז  בארה”ב  שאתה  מדמיין 

תזכורת - ’הלו, אתה בדרך לרפיח'".
מה התכנון הלאה?

אקוסטיות  הופעות  סיבוב  ”לעשות 
והופעות סלון. טרנד חזק. הופעת כובע 

- כל אחד שם כמה שרוצה”. 
יהיה עוד אלבום בעתיד?

ולפחות  10 שירים  נכנסו  ”באלבום הזה 
לעוד  חומר  ככה שיש  בחוץ,  נשארו   30
אלבום, אבל האלבום הבא הולך להיות 
באנגלית. באלבום הזה הדגש הוא לא על 
הכתובה.  המילה  על  אלא  הווקאליות, 
אני תמיד נקרעת בין הרצון לספר סיפור 
של  שירים  הווקאלית.  הלוליינות  לבין 
ג’ניס ג’ופלין אני צורחת, אבל את האמת 
בקושי  אני  שלי 
ת  ל ג ו ס מ

ללחוש”.

"אין מה להתכחש 
לשורשים שלי"

סער ליבן ממושב תלמי יוסף משיקה החודש את אלבום הבכורה שלה,  
הרגע  על  מספרת  היא  אישי  בראיון  חגיגי.  במופע  "עזה-תל-אביב" 
ועל  היצירה תחת אש  על תהליך  מוזיקאית,  הבינה שהיא תהיה  שבו 

ההתרגשות שלה מהתגייסות ההמונים למימון האלבום • יובל רויטמן
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מסיום  עברו  חודשים  שמונה 
עובדי  של  וידיהם  איתן  צוק 
במועצה  האסטרטגי-כלכלי  האגף 
ראש  קרצ’מר,  בועז  עבודה.  מלאות 
האגף מספר: "חלק גדול מהחששות 
בזכות  השאר  בין  התבדו,  שלנו 
וחיזוק  לשיקום  הממשלה  תוכנית 
מרץ  זריקת  הייתה  זו   - עזה  עוטף 
ולא  לעשייה  להיכנס  שחייבה אותנו 

נתנה לנו לשקוע ברחמים עצמיים"
איך נחלצה הממשלה לעזרתנו?

ושיקום  תיקון  ובראשונה  "בראש 
מבנים, תשתיות ושטחים חקלאיים. 
הממשלה הקצתה כספים גם לחיזוק 
לבנייה  הדמוגרפית,  הצמיחה 
ולשיפוץ מבנים ובתי אגודה לקליטה 
ולמימון  חדשות  משפחות  של 

פרויקטים  הרבה  יש  מיזמים. 
שקיבלו דחיפה רצינית, כמו הטיפול 
בכביש 232 שאת האישור הסופי שלו 

נתנה הממשלה אחרי צוק איתן".
שלמרות  מדגיש  בועז  זאת,  עם 
הסיוע, "יש גם לא מעט עניינים שלא 
לעסקים  מיגון  כמו  לקדם  הצלחנו 
שהתחילו  הפיצויים  גם  ולתעשייה. 
לצערי  במלואם.  ניתנו  לא  להגיע 
קודמים  ממבצעים  פיצויים  גם  יש 

שעדיין לא שולמו".
נסגרו עסקים בעקבות המבצע? 

ועסקים:  יזמות  רכזת  חן,  ענת 
על  לנו  ידוע  לא  אחד,  עסק  "מלבד 
המלחמה,  בעקבות  שנסגרו  עסקים 
אבל כולם נפגעו מאוד. מצד שני, היה 
קיבלנו  באשכול.  לעסקים  פרגון  גם 
המון פניות להציג בירידים והזמנות 

המלחמה  בזמן  שלנו  מהעסקים 
ואחריה. 

ומי שלא הייתה לו אפשרות למכור 
מחוץ לאשכול, כמו התיירנים?

להיפגע  הראשונה  היא  "התיירות 
אומרת  להתאושש",  והאחרונה 
תיירות  רכזת  גינזבורג,  לבנת 
שנסגר,  תיירותי  עסק  "אין  באגף. 
את  מלקקים  בהחלט  אנשים  אבל 
הפיצויים.  אחרי  ורודפים  הפצעים 
בשבועות הראשונים אחרי המלחמה 
אנשים פחדו להגיע לכאן, אבל המצב 
מעם  גדול  חיבוק  הרגשנו  השתפר. 
מדהים  היה  אדום'  'דרום  ישראל. 
ובפסח זכינו לכמויות מבקרים שלא 

הכרנו בעבר".
עינת אלישיב, מנהלת מרכז צעירים 
מתחילה  עכשיו  שרק  מספרת 
התעוררות מחדש בכל הנוגע לצריכת 
התרבות. "מאז סיום המבצע, פורמט 
העבודה שלנו הוא לחודשיים קדימה 

היא  היום  שלנו  הגישה  יותר.  ולא 
מופעים  שיותר  כמה  לכאן  להביא 

שמחים".
עניין חשוב אחר הוא הפגיעה בתחום 
במועצה.  הדמוגרפית  הצמיחה 
ירחי מהמחלקה  וצורית  שרון בסיל 
על  מספרות  דמוגרפית  לצמיחה 
צוק  במהלך  שנקלטו  משפחות   5
אחת  שלום,  לכרם  שתיים   - איתן 
נצרים:  לבני  ושתיים  לשלומית 
שבה  בשנה  התקופה  הוא  "הקיץ 
דירה  עוברות  המשפחות  מרבית 
שלהן  המעבר  את  דחתה  והמלחמה 
לכאן או טרפדה אותו לחלוטין. מצד 
שני, לא ידוע לנו על תושבים שעזבו 

את האזור בעקבות המלחמה". 
דירה  כל  כמעט  כי  מוסיפה,  שרון 
"שמחנו  מיד.  התמלאה  שהתפנתה 
בישובים  נקלטו  שמשפחות  לגלות 
המלחמה.  אחרי  גם  הגדר  צמודי 
משפחות   11 נקלטו  לדוגמה  בנירים 
בתים  אין  כבר  ובחולית  חדשות 

צמודי  שאינם  ביישובים  גם  פנויים. 
ביתד,   - יפים  ביקושים  יש  גדר 
בשלומית  באבשלום,  בגבולות, 
להגיד  אפשר  אחרים.  ובמקומות 
פנויות  דירות  כמעט  אין  שכיום 
ותוכנית  במועצה,  הישובים  בכל 
גם  לנו  לסייע  אמורה  הממשלה 
)שיפוץ  יחידות  כ-30  הזה:  בעניין 
דירות ישנות ומבנים יבילים( בישובי 
כבר  לקליטה  מוכנות  יהיו  הגדר 
להשכרה  מבנים  כ-150  ועוד  הקיץ 
או לרכישה ומגרשים לבנייה יוכשרו 

במהלך השנתיים הבאות".
הוכנה  "ב-2013  מוסיפה:  שרון 
תוכנית להיערכות מועצתית לצמיחה 
לשנים  חינוך  ומבני  דמוגרפית 
)בעקבות  שב-2015  מסתמן  הבאות, 
המלחמה בקיץ( נשיג רק 80% מיעדי 
לעצמנו.  גידול האוכלוסייה שהצבנו 
שיהיה,  שחשבנו  כמו  גרוע  לא  זה 
שציפינו.  כמו  טוב  לא  גם  אבל 
צפויה  הסתיימה(  )שטרם  ב-2015 
תושבים  מ-14,300  לצמוח   אשכול 
לכ-15,000 תושבים. הנתונים האלה 
קליטה  וגם  טבעי  גידול  גם  כוללים 
מבחוץ של משפחות חדשות שהגיעו 

ועוד יגיעו השנה לאשכול".
את  כאן  לבנות  נרתעים  לא  אנשים 

ביתם?
אנחנו  הקבלה  "בוועדות  צורית: 
שואלים את המועמדים את השאלה 

הזאת בדיוק, והתשובה היא 'לא'".
איך זה ייתכן?

שרות  מנהל  שער,  יזהר  לדברי 
אשכול  )שפ”ח(  חינוכי  פסיכולוגי 
הגישה  בתל”מ,   ראשי  ופסיכולוג 
עמוקה  "הבנה  משקפת  הזאת 
וכנראה  היו,  ביטחוניים  שקשיים 
במדינתנו.  בעוד חבלי ארץ  יהיו,  גם 
רוב האנשים מתמחרים את הסכנה 
שיש.  מה  כל  מול  אל  הפוטנציאלית 
ומתברר שנכון להיום, מה שיש כאן 
מחזיק את האנשים באשכול ומהווה 

אבן שואבת לאחרים להצטרף".
עד   הדמוגרפית  הצמיחה  תחזית 
ל-2023 צופה גידול של יותר מ-60% 
שרון,  לדברי  המועצה.  באוכלוסיית 
מאוד,  אגרסיבי  בנתון  "מדובר 
להיערכות  המועצה  את  שיחייב 
כל  אבל,  החיים.  בכל תחומי  מחדש 
עוד  יהיו  שלא  ובתקווה  בהנחה  זה 
נזק  יש  כזה  מבצע  לכל  מבצעים. 
מצטבר עצום שגם לנו קשה להעריך 
שומרים  אנחנו  שלו.  ההשלכות  את 
ומאמינים  זהירה  אופטימיות  על 

בעבודה שאנחנו עושים".

כמובן שנשארנו

מימין עומדות ענת, אושרה, ליבנת ועינת
למטה: צורית, שרון ובועז

שמונה חודשים לאחר סיום 

מבצע צוק איתן, עובדי האגף 

האסטרטגי-כלכלי מספרים על 

מצב התיירות, התרבות, וקליטת 

המשפחות החדשות במועצה: 

"התעסקנו בעשייה ולא 

ברחמים עצמיים" • תם פרחי
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מחלקת ביטחון אפריל 2015

פלילי
באזור  ששרר  היחסי  השקט  לצערנו, 
שני  כאשר  החודש  סוף  לקראת  הופר 
אורים.  מקיבוץ  נגנבו  קטנים  טרקטורים 
נתפסה  ואף  רגוע  יחסית  היה  אז  עד 
חולייה שעסקה בגניבת כספות מיישובים 
של  וגניבה  הקירות  פריצת  באמצעות 

הכספת. 

ביטחוני
החודש עבר בשקט יחסי גם בתחום הזה. 
הגדר  את  לחצות  ניסיונות  נעשים  עדיין 
של  בטווח  לרוב  מסוכלים  אלו  אולם 

מטרים ממנה. 
החודש חגגנו את יום העצמאות ובמהלך 
המרכזי,  המופע  תחילת  לפני  האירוע, 
נורתה רקטה לכיוון שער הנגב. בעקבות 
מערך  של  מצב  הערכת  קיימנו  הירי 
המפקדים  עם  הרשות  של  החירום 
מהמשטרה ובראשות מ"מ ראש המועצה 
האירוע  את  להמשיך  החלטנו  ובסופה 
מנת  על  פעולות  מספר  ביצוע  תוך 
מצב.  החמרת  של  מקרה  לכל  להיערך 

במועדה  הסתיימה  ההופעה  לשמחתנו 
ללא שינויים וכמובן, ללא נזק או נפגעים. 
נכון לעכשיו, התקריות בגבול הצפון לא 
עוקבים  אנו  אולם  אזורנו  על  משפיעות 
הגורמים  עם  בנושא  דיונים  ומקיימים 

הרלוונטיים.

כללי
בנושא  דיונים  מספר  קיימנו  החודש 
הרשות.  ברמת  לחירום  היערכות 
בדיונים השתתפו גם נציגי פיקוד העורף 
היו  הדיונים  בחירום.  לנו  המסייעים 
מועדים  ונקבעו  מאוד  ופוריים  חשובים 
נוספים לתרגול הלקחים והתובנות שעלו 

במהלך עבודת המטה. 
קל  חילוץ  הכשרת  נקיים  החודש  בסוף 
החדשים  המתנדבים  )סע״ר(.  נוספת 
יצורפו ליחידה הקיימת ויגדילו את מספר 
חירום  לאירועי  המגיבים  המתנדבים 

ברחבי המועצה. 
השבוע הסתיים קורס חובשים של איחוד 
הצלה. עשרות מתנדבים מרחבי המועצה 
הכשרת  קבלת  לצורך  רב  זמן  השקיעו 
חובש רפואת חירום של הארגון. הקורס 

מהקהילה  מתנדבים  של  כיוזמה  החל 
לא  אך  רבש״צים  בעיקר  חלק  בו  ולקחו 
זהו בהחלט שדרוג משמעותי למתן  רק. 
המועצה.  ברחבי  חירום  לאירועי  מענה 

ברכות למסיימים. 
שוחקת  קשה,  עבודה  לתאר  כשרוצים 
נוטים  תוחלת  כחסרת  נראית  ולעיתים 
זהו  סיזיפית,  עבודה  במונח  להשתמש 
את  לתאר  כדי  משתמשים  שבו  המונח 
עושים  ״הם  בביטחון,  העוסקים  אלה 
עבודה סיזיפית״. לדעתי זו טעות. סיזיפוס 
גלגל את הסלע במעלה ההר כעונש, ללא 
תוחלת וללא מטרה ואילו אנשי הביטחון 
הרבש״צים  ביישובים,  אלה  ובעיקר 
מלאכתם מתוך  את  עושים  והמתנדבים, 

אמונה שלמה בצדקת הדרך והמטרה. 
גם  כמו  החודש,  שציינו  הזיכרון  יום 
לחזור  טובים  ימים  הם  העצמאות,  יום 
עושים  אשר  לאלה  ולהודות  ולהרהר 
לילות כימים בכדי להבטיח את ביטחוננו, 

בשגרה ובחירום.
שנבחר  אברהם  שדי  לרבש"צ  גם  ברכות 
כמצטיין חטיבה דרומית ולרבש"צ צאלים 

שנבחר כמצטיין אוגדה.

 

חידה לחודש אייר
על המצב, על מקומות, 

אירועים, דעות ומחשבות.  

עוזיה הכה בעוז, 
ואחז נאחז ונבזז, 

ומשורש נחש צפע יצא,
והכה חזקיה ממגדל עד מבצר. 

אבן מבחן לשורשיות,
כהיום - כשנים קדמוניות, 

האם מפוקחת היא הריאליות, 
או שמא דווקא הנצחיות.

כח וזך 
באייר תשזך – 

מימוש חזון,
או אסון ?

בשילוש לא טוב בלחימה,
נוצרה בליבה חומה,

ובאחדות לאומית תחילה 
ואשכול

חזרנו לליבנו בגדול. 
הכיבוש משחית –

מימין או משמאל ?

ישראל או ישמעאל ?
האתגר גדול, 

אולי קורא לנו לגדול,
הפתרון אינו צבאי, 

ולא מיקסם שווא,
ולא שרביט קסמים,

ימגרו את הקסאמים,
האם ויתור בחוץ,

או כלפי פנים,
האם תלוי בגורמי חוץ,

או הכול מבפנים. 
סלע שעמד 

באב תשע”ד- 
חתירת רשע תחת אושיות,

או )גם( חתירה עצמית 
לשורשיות?

טוב שכל אחד ישמור על עמדתו,
וקטן הוא מי שלא 

מקשיב היטב למה שמחוץ 
לדעתו.  

פיתרונות לחידה ניתן לשלוח 
במייל או בפייסבוק

הניצנים שלא נראו בארץ הם אנשי קיבוץ 
ניצנים שנלקחו לשבי למצרים, ולא נראו בארץ 

קרוב לשנה.
גם בחזרתם לא נראו כל כך בארץ עקב 

ההשפלה שעברו בדף הקרבי של גבעתי,
שעסק בנפילתם ללא לחימה עד האיש 

האחרון.  לוחמי המעוזים בתשל”ד, שנכנעו 
לאחר עמידה בגבורה לא ידעו האם לא יעברו 

בחזרתם השפלה כתושבי ניצנים. 
בשבי עונו בעבודות פרך  - עבודות ללא 

תכלית, עד ששבוי מקרב אחר, מתנדב גוי ברח 
מהשבי, הגיע לארץ, ודיווח על המצב, והדבר 

טופל ע”י המדינה.
חילופי השבויים היו כרגיל מעטים מול רבים 

- מספר השבויים המצרים היו בערך פי 7 
ממספר אנשינו. 

פתרו במשותף נכון: נוניק מקיבוץ אורים 
ואסתי ממושב מסלול.

פתרון החידה האחרונה:  
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תרבות אשכול - מאי 2015 תיפוף על כדורים - דראמס, קפציות, סטריטבול כדורסל, כדורגל הפנינג ספורטיבי אקטיבי קהילתי לילדים, נוער ומבוגרים שבוע הספורט בישראל:
לילדים והפתעות נוספות. יום שלישי 5.5, בין השעות -17:00

19:30, מגרש כדורגל מועצה אזורית אשכול. הכניסה חופשית.

טורניר כדורגל אזורי 
מגיל 18 ומעלה. יום חמישי 7.5 בין השעות

16:00-22:00, מגרש הכדורגל במועצה אזורית אשכול. הרשמה 
למשתתפי הטורניר מראש דרך פבלו:

052-8811189. הכניסה לקהל חופשית. 

סופרים פוגשים את העולם: 
"אחותו של הנגר"

הסופרת מירה מגן תשוחח על ספרה החדש. גיבורת הרומן 
בוחרת להסתגר אחרי אסון שמנפץ את חייה, אולם המציאות 

משנה את בחירותיה לגבי העתיד. על מידת הבחירה החופשית 
שיש לאדם ועל זכותו לריב עם אלוהים. מוסיקאית: יעל 

דקלבאום. יום רביעי 13.5, שעה 18:00, ספריית ידע כל. עלות 
למפגש: 30 ₪.

גדי ויליצ'רסקיסטנד אפ קורע של האחד והיחיד:
יום חמישי 14.5, שעה 21:30, 

מרכז צעירים.
עלות לכרטיס במכירה מוקדמת: 

55 ₪. כרטיס ביום האירוע 
)במידה ויישארו כרטיסים(  65 
www.eshkol. :רכישה באתר .₪

smarticket.co.il

"גלות"
הצגה המבוססת על סדרת הטלוויזיה המצליחה מאת 

ובבימוי: רני בלייר. מוצ"ש, 16.5, 
שעה 21:00 אולם אשכול. עלות לכרטיס: 50 ₪.

תיקון שבועות- "בית"
"מקורוק"- נוער יוצר רוק בהשראת המקורות. הופעת אורח: מיקי לימוד בית מדרשים קהילתי לקראת שבועות. הופעה של 

שביב. 
יום רביעי 20.5, ב' בסיון, שעה 17:30, תיכון נופי הבשור.

הצגת מנוי ילדים: "אריה הספרייה"
תיאטרון המדיטק, הצגה מוסיקלית לכבוד שבוע 

הספר. יום רביעי 25.5, שעה 17:00, אולם אשכול. 
עלות לכרטיס: 70 ₪.

קרני. יום רביעי 27.5, שעה 18:00, ספריית ידע כל. עלות למפגש: 30 ₪ילדותו והתבגרותו בשכונת התקווה בשנות ה-70. מוסיקאית: מיקה הסופר דודו בוסי ישוחח על ספרו הראשון. מוסא, מגולל את סיפור סופרים פוגשים את העולם: "הירח ירוק בוואדי"

 קונצרט בהשתתפות תלמידי בתי הספר היסודיים, התזמורת הקאמרית קונצרט קשתני אשכול
הצעירה נגב ותזמורת ירושלים. יום חמישי 28.5, שעה 18:00, 

אולם אשכול. הכניסה חופשית.
15:00. לפרטים איילה: 052-3964174. כרטיס במכירה מוקדמת: 230 ₪.קורט זינגר ז"ל ויוסף אברהמי ז"ל. האולם פתוח בין השעות -09:00במהלך החודש יוצגו בגלרייה של אולם אשכול יצירותיהם של האמנים: 

www.eshkol.smarticket.co.il 

אחרי 5 שנים של חזון 
וחלום על גן שייסוב 

את נווה אשכול, 
שבו קשישים יוכלו 

לטייל במהלך כל 
ימות השנה ולקיים 

פעילות מגוונת, החלום 

קורם עור וגידים ולנגד 
עינינו הופך למציאות. 

"גן שכל" - לשיפור ושימור 

מיומנויות זיכרון, בהובלה של דני וילר 

הוא פרויקט ייחודי בארץ. ניתן להירשם 

בנווה אשכול להדרכה ולהכרות עם 

התרגילים של "שביל השכל " שיעמדו 
במרכז הפעילות בגן. 

לפרטים נוספים: 08-9987519

מתחילות מבראשית

מפגש נשי ללימוד ספר בראשית 

בהנחיית הרבנית עידית לנזר - 

בדיונה, בימי א' במאי-יוני, 

בשעה 20:30. עלות 10 ₪
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שעת סיפור: "בת הטוחן" 
שעת סיפור עם ניר טל, יום שני 

11.5 , שעה 17:00-18:00 בספריית ידע כל.

הצגה של תאטרון 
הנגב: "רוברטו נקמה"

יום א' 31.5 שעה  18:00 

בספריית ידע כל.

שעות פעילות הספריה מיוחדות  
                  במהלך חודש מאי:

• 7.5 - ל"ג בעומר, הספרייה פתוחה בין השעות 
08:00-13:00

• 25.5 -חופשת שבועות, הספרייה פתוחה בין 

השעות 08:00-13:00.

• 29.5 - יום שישי הספרייה פתוחה בין השעות 

8:30-12:00.  לכבוד שבוע הספר נערוך ביום הזה 

פעילות מיוחדת! פרטים נוספים בהמשך.

להתראות מצוות 'ידע־כל' 

 library@nhs.org.il , 077-3191132/3

מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:

http://www.hasifria.org.il/eshkol 
www.facebook.com/YedaKol :ובפייסבוק

"הפיל שרצה 
להיות הכי"     

תיאטרון תות, לגילאי 1-2.5 

יום ראשון, 3.5, 16:30, 15 ₪ 

שלישי הקסום

סדנת קרמיקה עם איריס, לכל המשפחה, 12.5, 

16:30, 15 ₪ מומלץ להירשם!!!

סדרת הרצאות להורים בת שלושה מפגשים 

חווייתיים בנושא חינוך ילדים וטיפוח אווירה 

משפחתית נעימה עם רותם נחמני

מפגש ראשון:  "גבולות ללא מלחמה" 

• למה קשה להציב כיום גבולות יותר מבעבר?

• איך להשיג שיתוף פעולה?

• איך מתמודדים עם הפרת גבולות

• כלים להצבת גבולות

יום שני, 18.5, 20:30, 40 ₪ לאדם, לזוג 50 ₪

הפנינג שבוע הספר 

"הרפתקה בשביל הקסמים", עם תיאטרון 

אגדה הצגה מרהיבה ואיכותית - נצא לחוויה 

בתוך ספר גדול. יום שלישי, 19.5, 17:00, 20 ₪.  

גילאי 3-10. מכירת פיצות "פיצרלה".

מפגש סיכום "בכל אישה אלה" –

"התעוררות לחלום" עם אלמוג חולות

25.5, שני, 20:30, 50 ₪ )כולל כיבוד עשיר(

         דיונה מרכז פנאי אשכול
לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 

מרכז פנאי אשכול: 052-5402975

תרבות אשכול - מאי 2015

חדר כושר, חוגים
קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר, סיוע לניצולי שואה
נווה אשכול: 08-9987519 | קהילה תומכת: 052-3575207

הרצאות, פעילויות ואירועים:
• "ארוחה שלמה בכוס אחת", עם אביטל   

• "סמינר מטייל בנושא הערכה אומנותית", עם לאה פופר, יום ב' 6.5     סבג, יום ג' 5.5 בשעה 10:30 
•  הקרנת הסרט: "בתוך הבית" עם איתן מלמד 

   יום ה' 7.5 בשעה 17:00 ) עד 20:00(         
• על יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר, 

   יום א', 10.5, בשעה 09:30
• "סודות המודיעין, אלי כהן הסיפור מבפנים" עם ירון בכר,

• "לוקחים "פסק זמן", קפה אלצהיימר,  יום ב' 11.5 בשעה 17:00   יום א' 10.5, בשעה 17:00
• "סודות המודיעין, סיפורים מהשטח", עם מרכז למורשת המודיעין • דוכן מכירת בגדים לקיץ יום א,' 17.5, בין השעות 09:00 – 14:00   תרבותית", עם ד"ר אלון קליבנוב, יום ה' 14.5 בשעה 17:00                                                                                                     • "רוסיה לאורכה ולרוחבה: המאה ה-19 פיגור מול פריחה  

•  טיול אשכולות: "אדריכלות ירושלמית חדשה" עם אלה שיפמן    יום א' 17.5 בשעה 17:00         
   יום ג' 19.5 )יציאה בשעה 07:00(        

• עושים שוק, יום ד', 20.5, בין השעות 09:30 – 11:30
• "ראשית ההתיישבות בנגב - חלק א'", עם יעקוב גרוס 

   יום ה' 21.5 בשעה 17:00 
•  טיול חלבי לקראת שבועות לחברי מרכז היום,

• לחיות בתוך השיר - השירים האהובים של היוצרים הגדולים",     יום ב' 26.5 )יציאה בשעה 09:00(
• "ירמיהו אופוזיציונר בלתי נלאה, עבשות בעלות ורוחות מלחמה"    עם יעקב נווה יום ה' 28.05 בשעה 17:00

   עם ד"ר גילי זיון, יום א' 31.5, בשעה 17:00       
 

• קפה בריטניה : "צלילי בוקר – סיפור פשוט " עם שלישיית עתר                           )מועדון בריטניה(:מועדון "אנחנו פה" לניצולי שואה
   יום ג' 12.05 בשעה 10:30

• בשעה 10:00 פתיחה לתערוכת ציורים " מלחמה ושלום" 
• קפה בריטניה : ילדי טהראן -  סיפור אישי " עם משה עציון יום ב' 18.05   עם חברי החוג לציור בהדרכתה של אורנה קפלון.

בשעה 17:00 
חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות. יש לתאם ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת התביעות בדמי החבר. הפגישה  מראש בטלפון 08-9987519. 

שירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת, בנווה אשכול:
חדר כושר

חוגים
קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

יעוץ לדמנציה ואלצהיימר
נווה אשכול: 08-9987519 | קהילה תומכת: 052-3575207

דינה פלג, נווה אשכול 08-9987519

דינה פלג, נווה אשכול.
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הכל באשכול

ההרשמה בעיצומה



17 מאי 2015    137

הכל באשכול

eshkol.smarticket.co.il :כרטיסי השקה מוזלים, ב-99 ₪ בלבד )עד ה- 1.6 או עד גמר המלאי.( באתר

16.7.15 משינה ופורטיס 

23.7.15 אסף אבידן והבלקן ביט בוקס

9.7.15 שלמה ארצי
 2.7.15 אהוד ואביתר בנאי 
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יישב  במאי  ה-16  שבת,  במוצאי 
רני בלייר באחד המושבים באולם 
אשכול וימחא כפיים לשחקנים בבכורה 
תיאטרון  בהפקת  ”גלות”  ההצגה  של 
הוא כתב בסיועו של  הנגב. את ההצגה 
והיא  התיאטרון,  מנהל  ממנוב,  איסי 
מחווה לסדרת הטלוויזיה שלו ”אדמה”, 
ועוסקת   2011 בשנת  בהוט  ששודרה 
בהצגה  בנגב.  חקלאית  משפחה  בחיי 
יוסי  )יבול(,  אמסלם  יעקב  משחקים 
וגם  )דקל(,  אלינור שושן  )סעד(,  כרמון 
וחיים  ברזילי  ענת  אלימלך,  שמעון 

זנאתי.
למה קוראים להצגה גלות?

היהדות  לערכי  קשור  ’גלות’  ”המושג 
עוסק  הסיפור  הרוח.  הנפש,  גלות   -
החקלאות  של  העליון  הערך  באיבוד 
בידי המדינה. החקלאים מרגישים גולים 
לנושא  מבחינתי  מתחבר  זה  בארצם. 
של הון-שלטון ולרצון של אנשים בעלי 
הלוואות  לייצר,  ולא   - לייבא  השפעה 
משוק אפור, עולם תחתון שנכנס ומלווה 

כספים”. 
מאוד מתחבר לדברים שקורים היום.

החקלאות.  של  הפנים  את  רואה  ”אני 
ייוצר  שהמזון  דואגת  שלא  המדינה  את 
הזה  בניתוק  אני חושב שמשהו  בתוכה. 
בין השלטון למגזר החקלאי מסמל גלות 
’אדמה’  בסדרה  אחר.  דבר  מכל  יותר 
הקונוטציות מקדשות אדמה. עכשיו זה 
פה,  גרתי  פה,  גדלתי  אני  פוליטי.  יותר 
אני נושם את האזור ואוהב אותו אהבה 
גדולה. אחד החקלאים אמר לי לא מזמן: 
לך  שאין  במדינה  היחידי  המוצר  ’זה 

מושג מחר בבוקר מה יהיה המחיר’. וזה 
עצוב”.

מה ההבדל העיקרי בין ההצגה לסדרה?
ואילו  שבועות   3 פני  על  נעה  ”הסדרה 
בחיים.  שעות   24 פני  על  ההצגה 
הצגת  זו  בעצם  דמויות.   6 יש  בהצגה 
בעבר  התעסקתי  בסדרה  פרינג’. 
בהצגה  בזיכרונות.  הוויז’ואל,  ברמת 
אווירה  ליצור  ניסיתי  ריאליסטי.  זה 
נטולת  מאופקת,  ההצגה  טלוויזיונית. 
לא  אני  בחיים.  כמו  פומפוזיות, מדברת 
מחפש לעשות תיאטרון כמו חנוך לוין, 
כי אני יודע שאני בחיים לא אצליח. אני 
רוצה להביא את מה שאני יכול להביא, 

מערכות יחסים מהטלוויזיה”.

"יש לי חשק לעוד תיאטרון"
אכזבה  חווה  ישע,  מושב  בן   ,)53( רני, 
קשה בבחירות הקודמות ב-2013,  לאחר 
אלדד  בראשות  חדשה”  ”ארץ  שרשימת 
יניב ושבה היה חבר, לא עברה את אחוז 
אבל  לכנסת.  מחוץ  ונותרה  החסימה 
הקצרה  הפוליטית  ההרפתקה  מלבד 
במאי  בעיקר  הוא  חלק,  נטל  שבה 
טלוויזיה מוכר ומוערך ואחראי בין היתר 
”פרשת  וחגים”,  ”שבתות  הסדרות  על 
השבוע”, ”תיבת נח”, ”אדמה” ו”שביתה”. 

הבמה היא עסק חדש בשבילו. 
איך זה להיות במאי תיאטרון?

אחד,  לוקיישן  עם  עומד  אתה  ”פתאום 
צריך  שוט’.  שוט-לונג  ’וואן  שחקנים,   6
ומקומות  זמנים  לוקיישנים,  לדמות 
בעזרת  הרבה  זה  את  עושים  ואנחנו 

משחקי תאורה. זו עבודה מאוד פרטנית. 
ועוד  חזרה  ועוד  חזרה  היא  תמונה  כל 
זו  ולדיוקים.  לפרטים  וכניסה  חזרה 
הנאה אחרת. עבודה יותר יסודית. אתה 
דרך  שלו  לדמות  השחקן  את  מביא 
את  לעשות  מאוד  אותי  עניין  העבודה. 
אני  עוד.  לי חשק לעשות  וזה עושה  זה 
אישית קורא לכל מי שמכיר אותי לבוא 
ולראות. זה אירוע ערכי, סוג של הפגנה 
אם  גם  מבחינתי,  החקלאות.  לטובת 

תהיה הופעה אחת מלאה - זו הצלחה”.

במוצ"ש ה-16 

במאי תעלה 

באולם אשכול 

הבכורה של 

ההצגה 'גלות' 

בהפקת תיאטרון 

הנגב. הבמאי רני 

בלייר: "זו הפגנת 

תמיכה בחקלאות 

ובחקלאים.

בואו כולם" 

• יובל רויטמן

עונת המנויים בתיאטרון הנגב: 
שינוי שיטת הרישום

המנויים  לעונת  הכרטיסים  מכירת 
החדשה של תיאטרון הנגב נפתחת 
ב-4/6. בתיאטרון שמחים להודיע כי 
ל-750.  מ-300  עלה  המנויים  מספר 
בשיטת  תהיה  הכרטיסים  מכירת 
יישמרו  ולא   - זוכה  הקודם  כל 
בעבר.  נהוג  שהיה  כמו  מקומות 
שינוי נוסף הוא שבשל גודל האולם, 
דרגות  לשלוש  יחולקו  הכרטיסים 
לעונה  הנבחרות  ההצגות  מחיר. 
אירוע  לסין(,  )בית  טרטוף  הבאה: 
)בית  המוגבלים  הנגב(,  )תיאטרון 
איבנוב  )הקאמרי(,  גורדוויש  לסין(, 
שטרם  הצגות  שתי  ועוד  )הקאמרי( 
נבחרו. רכישת הכרטיסים היא דרך 
יש אפשרות  כן  אתר המועצה. כמו 
לקבל הסבר טלפוני על רכישת מנוי 
דרך האינטרנט בתאריכים 15/5-1/6 

בטלפון 08-9985172/5.

הון שלטון תיאטרון
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למביא מודעה זו. תוקף הקופון עד ה-31.5.15 
*לא כולל: סרטי ילדים,עדיין אליס,סיפורים פרועים,

מפגשים ומופעים

ברכישת כרטיס אחד לסרט בסינמטק

הכרטיס השני 
חינם!

מתנה לקוראי 232:

www.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-684969508 :סינמטק שדרות

חקלאות מפלסטיק

תפתח  ה-13.5,  רביעי,  ביום 
התערוכה  בבארי  בגלריה 
קוצ’קוביץ  סיגל  של  "התעבות", 
מצטיינת  בוגרת  ניצן,  שדה  ממושב 

במכללת ספיר.
מגדלת  חקלאי,  משק  בעלת  היא  סיגל 
מהחומרים  ניזונות  ועבודותיה  פרחים 
מוצרים  חייה,  מציאות  את  שמרכיבים 
ורשתות,  ניילונים  החקלאות:  ענף  של 
להבי  מחברים,  השקיה,  צינורות 
חקלאי,  וציוד  מכונות  חלקי  מתחחת, 
שנעקרו  ושורשים  מכונות  שמן 

מפרדסים. 
בתערוכה  מייצרת  שסיגל  ה”נוף” 
מצב  על  הכואבת  האמת  את  מטשטש 
החקלאות הקשה בארץ ועל השתלטות 
החומרים התעשייתיים על הנוף הטבעי.

הפוליאוריטן  הסינתטי,  החומר 
המוקצף, מתנפח ומתעבה ויוצר נוף של 

גבעות ובקעות. 
עבודת הרצפה הנופית מובנית על 

מגשי ’חישתיל’ מקלקר, המוכרים היטב 
לחקלאים, עליהם מוזרק הפוליאוריטן 

המוקצף, ובתוכו מוטבעים פרחי 

הלוזיאנטוס. הנוף עובר תהליך בליה 
טבעי, מצהיב בשמש, הפרחים קמלים, 

נרקבים ומתייבשים 
לאורך התערוכה, משנים 

את צבעם מלבן לצהוב-
חום, כמאובנים בסלע. 
פתיחה חגיגית במעמד 

הסטודנטים ומרצי 
האמנות ממכללת ספיר 

תיערך ביום רביעי ה-13.5 
בשעה 17:00. שיח גלריה 

בהשתתפות האמנית 
יתקיים בשעה 17:30.

שעות פתיחת הגלריה: 
חמישי - 17:00-19:00, 

שישי - 9:00-13:00, 
 ,19:30-20:30

שבת - 11:30-14:30 
או בתיאום מראש עם זיוה ילין 

054-7918049 או עם סופי ברזון -054
www.gallerybeeri.co.il .7918464

נעילת התערוכה ב-6.6.2015
אוצרת: זיוה ילין, עזרה בהפקה 

ובאוצרות: סופי ברזון-מקאי.

יוצרים מקומיים 
באולם אשכול

תערוכה חדשה נפתחה השבוע )3.5( 
באולם אשכול ותוצג עד ה-27.5. 

בתערוכה יוצגו עבודותיהם של יוסף 
אברהמי ז”ל מקיבוץ מגן ושל קורט זינגר 

ז”ל מקיבוץ ניר עוז. הקהל מוזמן.

בוב  שנקרא  לב  וטוב  שמח  חייזרי  זן 
פולש לכדור הארץ כדי לגרש את האויב 
הכוכב  את  להפוך  בתקווה  האנושי 
החדש לבית. אבל ילדה מוכשרת אחת 
מהגירוש  להימלט  מצליחה  טיפ  בשם 
"או",  ושמו  מנודה  בוב  לחייזר  וחוברת 
החייזרים  את  להציל  ינסו  הם  ביחד 
מראה  בטעות  ש"או"  אחרי  הבובים 

לרעים היכן הבובים נמצאים.
בימוי: טים ג'ונסון. מוזיקה: לורן באלף, 
ארה"ב, 2015, עלילתי, 94 דקות, מדובב 

לעברית.

לוח הצגות: 
יום א' 10.5 - יום ה' 14.5 בשעה 17:00

המלצת החודש: "בית" -  מועדון הילדים 

חצי יובל בקיטור
כמיטב המסורת זה 25 שנה, גלריית 

הקיטור במגן תציג בחג שבועות 
תערוכה מעבודותיהם של בוגרי י”ב 

במגמת אמנות, תושבי וחברי הקיבוץ. 
הקהל מוזמן.

סיגל קוצ'קוביץ משדה ניצן, בוגרת מצטיינת במכללת ספיר 
ומגדלת פרחים, יוצרת עם חומרים מעולם החקלאות  

מימין: סיגל קוצ'קוביץ
למעלה: אריה ברזילי

משמאל: מריאנה שלייפר

קורט זינגר
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ב-29.3 השתתפה 
נבחרת הג’ודו הצעירה 

של המועצה, בהובלתו של 
המאמן הוותיק  אופיר דריי 

)43, עין הבשור( באליפות 
הארץ ברעננה לכיתות ד’-י’. 

לאחר תחרות לא קלה עם 
יריבים חזקים, התוצאות 

של הילדים שלנו דיברו בעד 
עצמן: איתי בראב ממושב 
יבול )כיתה ד’( זכה במקום 

הראשון בקטגוריה שלו 
והוכתר "אלוף ישראל". 
עדי שצקי )ה’( מקיבוץ 

מגן חזר עם מדליית כסף 
לצווארו  וגיא סולומון 

)ח’( גם ממגן וסהר 
ניסנוב )ח’( ממושב עין 

הבשור, התמודדו על 
מדליית הארד, כאשר את 

הניצחון גרף בסופו של דבר 
גיא סולומון. 

ניב ברזילאי )ז’( ושחר 
יונגרמן )ז’(, שניהם מעין 
הבשור אומנם לא דורגו 

בתחרות, אך הציגו לאורכה 
יכולת מרשימה. גם אצל 

הבנות היתה נציגות 
מרשימה - ובתחרות 

שנערכה ב-1.4 הגיעה 
אחותו הגדולה של איתי,  

מעיין בראב )ו’( מיבול לקרב 
על המקום השלישי - ודורגה 

חמישית.
“היתה הרבה מאוד 

התרגשות אצל החבר’ה”, 
מספר דורון פלג )37, 

גבולות( מאמן בקבוצה, “עם 
כל הצניעות המתבקשת, 

לשלוח שבעה ספורטאים 

במועדון שמתאמן רק 
פעמיים בשבוע זה בהחלט 

הישג מרשים. ולחזור 
מאליפות עם 3 מדליות זה 
בכלל אדיר! אפשר לראות 
את ההישגים כתוצאה של 

ההשקעה באימונים של כל 
חברי הנבחרת. הג’ודו הוא 

הספורט ההישגי המוביל 
בישראל - ולנו באשכול יש 

מקום לגאווה גדולה”.

ענף הג’ודו באשכול הוא 
מבין הענפים הוותיקים 

במועצה. היום מונה הענף 
כ-25 ספורטאים, כולם 
בני כיתות א’-י”ב. צוות 

המאמנים המיוחד בראשותו 
של אופיר מונה כארבעה 

מאמנים, כולם נולדו 
והתחנכו ביישובי המועצה 

וכיום מובילים את הענף 
בצורה מרשימה.

איתי בראב מיבול הוא 
אלוף ישראל בג'ודו

נבחרת הג’ודו של אשכול חזרה מאליפות 
הארץ ברעננה עם שלוש מדליות, אחת 

מהן מזהב. המאמנים גאים: "הישג אדיר - 
והכול בזכות ההשקעה של חברי הנבחרת"

בינואר האחרון 
ראיינתי את אדם 

ברדיצ’בסקי )31( מניר יצחק, 
לאחר שזכה באליפות ישראל 
בטניס כיסאות גלגלים ודורג 

במקום ה-70 בעולם. 
אדם כזכור איבד את רגלו 

בטיול בתאילנד לפני שבע 
שנים. מאז אליפות ישראל 

הוא ממשיך להתאמן 
ולהתחרות בארץ ובעולם, 

ובפברואר אף ניצח שחקן 
מהמקום ה-25 בעולם 
בתחרות שהתקיימה 

באנגליה. 
בנוסף ניצח אדם בטורניר 

ארצי שהתקיים בבאר 
שבע בחודש מרץ, ושם 

זכה במקום הראשון בשתי 
הקטגוריות - יחידים וזוגות, 
כאשר בזוגות שיתף פעולה 

עם שחקן טניס בינלאומי 
מיוון. 

בעקבות ההישגים 
האחרונים טיפס  

אדם למקום 
ה-53 בעולם. 

המטרה כמובן 
היא המשחקים 

האולימפיים 
שייערכו בריו דה 

ז’ניירו, ב-2016.  
אנחנו נעקוב 

ומאחלים בהצלחה.

בחודש שעבר זכה 
רועי קסטנבאום 

)16( מסופה, תלמיד 
כיתה י’ בנופי הבשור 

במקום השלישי באליפות 
הארץ באתלטיקה במקצוע 

קרב-רב. בתחרות בת 
יומיים שנערכה באצטדיון 

האתלטיקה בהדר יוסף 
בתל אביב, השתתף רועי 

בקטגוריית הקרב-רב, שבה 
התמודד במספר ענפים, 

ביניהם ריצת 100 מ’, הדיפת 
כדור ברזל )כאן בתמונה(, 

קפיצה לרוחק, הטלת כידון 
ועוד. “הייתה תחרות קשה 

מאוד ומאתגרת”, מסכם 
רועי את היומיים המתישים, 

“התמודדתי מול יריבים 
חזקים ולמעשה רק ביום 
השני לתחרות הצלחתי 
בקושי להתברג למקום 

השלישי כשהשגתי תוצאה 
טובה בריצת ה-1,500 מ’”. 

בשנה האחרונה מתאמן 
רועי בקבוצת האתלטיקה 
המקצועית  “מכבי אתלטי 
כיוונים באר-שבע” ובנוסף 

משלב יום אימון אחד 
בווינגייט. למרות גילו הצעיר 

מתאמן רועי עם חבר’ה 
גדולים ממנו בגיל. היעד 

הבא מבחינתו הוא להתברג 
לנבחרת ישראל באתלטיקה, 

כבר בשנה הבאה.

טניס כיסאות גלגלים: 
אדם ברדיצ'בסקי טיפס 

למקום ה-53 בעולם

מדליית ארד לרועי 
קסטנבאום מסופה 
בתחרות "קרב-רב"

למעלה מימין: איתי 
בראב ועדי שצקי. 

למטה מימין: אופיר 
דריי, גיא סולומון, סהר 

ניסנוב וניב ברזילי
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 )17( מובשוביץ’  נדב 
ניצן,  שדה  ממושב 
בבית  י”א  כיתה  תלמיד 
הבשור,  נופי  התיכון  הספר 
וחצי לפחות  נוסע כבר שנה 
שלוש פעמים בשבוע ברכבת 
להתאמן  כדי   לבנימינה, 
בקבוצת הרכיבה המקצועית 
האימונים  שאר  את   .CCC
בשטחי  משלים   הוא  שלו 
שאותם  אימונים   - המועצה 
מאמן  במיוחד  לו  מרכיב 
אחריו  שעוקב  הקבוצה 

בקפדנות גם מרחוק.
איך הכול התחיל?

שלי  הראשונות  “הרכיבות 
כבר  התחילו  באופניים 
בכיתה ח’ עם אבא שלי. הוא 
למקומות  אותי  לוקח  היה 
לשטח  ובעיקר  באזור  רבים 
בבארי. הרכיבות היו  קלילות 
ופשוטות בשביל הכיף, אבל 
מתאהב  שאני  ידעתי  מיד 

בספורט הזה.
לקחת  החלטתי  ט’  "בכיתה 
צעד  הרכיבה  נושא  את 
והצטרפתי  קדימה  אחד 
בבארי.  הרכיבה  לקבוצת 
בקבוצה  הראשונה  בשנה 
שם  שהאימונים  לב  שמתי 
לא מספיקים לי ומצאתי את 
בבית,  הרבה  מתאמן  עצמי 
להתקדם  שכדי  ידעתי  לבד. 
במקום  להתמקצע  חייב  אני 
גדול. כשהתעניינתי בקבוצת 
אוכל  רכיבה מקצועית שבה 
ספורטאים  עם  להתקדם 
ידעתי  גבוהה,  ברמה 
  CCC לקבוצת  שאצטרף 
שמעתי  שעליה  בבנימינה 

הרבה לפני כן”.  
ארוכה  עוד  לתהילה  הדרך 
רשם  כבר  נדב  אך  ומפרכת, 
ביניהם  יפים,  הישגים  כמה 
בויוליה  ראשון  מקום 
דו- זוגות  מרתון   - צ’אלנג’ 

יומי במועצה האזורית תמר, 
מקום שלישי בשליחים ושני 
“מרתון  בתחרות  ביחידים 
בארי”, מקום שלישי במרתון 
מגידו ובתחרות יער המגנים 
 14 ומקום  ללטרון  סמוך 
מן  באחת  מוזנקים   70 מתוך 
שנערכו  בבלגיה  התחרויות 
בנוסף  האחרון.  יולי  בחודש 
מרשימות  יכולות  הציג  הוא 
תפוח  ובמרוץ  ערד  בטור 

שנערך ברמת הגולן. 
לקבוצה  זומן  הוא  בינואר 
הלאומית של נבחרת ישראל, 
לאליפות  מתכונן  הוא  וכעת 
הארץ שתיערך ביוני הקרוב.

 מה השאיפות שלך?
לשנה  העיקרית  “השאיפה 
להמשיך  היא  הקרובה 
מקצועית.  ברכיבה  ולעסוק 
הלא  בקריטריונים  לעמוד 
שצריך  בכלל  פשוטים 
מצטיין  ספורטאי  להוציא 
שאוכל  מנת  על  פעיל,  או 
בזמן  ולהתאמן  להמשיך 
חושב  אני  ובכלל,  הצבא. 
בספורט  לעסוק  שאמשיך 
הזה במהלך החיים גם בתור 

מאמן רכיבה".

אנחנו במדור נמשיך לעקוב 
ומאחלים המון בהצלחה.

רוכב אל ההצלחה
הכירו את נדב מובשוביץ’ )17( משדה ניצן - 

רוכב אופני כביש מקצועי. הוא מתאמן בקבוצה 
בבנימינה, זומן לנבחרת ישראל - ומתאמן בימים 

אלה לאליפות הארץ שתיערך בחודש הבא

טורניר כדורסל לזכרם 
של הרוגי צוק איתן

ה-30/4  שישי  ביום 
הספורט  באולם  נערך 
הבשור"  ב"נופי  "כלנית" 
שבו  כדורסל  טורניר 
ילדים,  קבוצות  השתתפו 
נערים ובוגרים מעוטף עזה. 

של  לזכרם  נערך  הטורניר 
מלמד,  שחר  עציון,  זאביק 
עדי  ורס"ל  לביא  ליעד  סרן 
במהלך  שנהרגו   - בריגה 
חלק  והוא  איתן  צוק  מבצע 
ישראל  ספורט  משבוע 

באשכול. 
נערך  הטורניר  של  בסיומו 
הבוגרים  קבוצת  בין  משחק 
המנצחת - הפועל יד מרדכי, 
רלף  "מכבי  קבוצת  לבין 
משחקים  שבה  ת"א  קליין" 
ביניהם:  המועדון,  ותיקי 
בוסני,  רוני  דניאל,  מוטי 
אלון  גוט,  דני  ג'מצ'י,  דורון 
ברודי  טל  ואחרים.  זקן  בן 
ואולסי פרי כיבדו בנוכחותם 

שהצטלמו  הילדים  לשמחת 
חתימות  מהם  וגבו  איתם 

ו'סלפים'. 
עמם  שהביאו  העבר,  כוכבי 
שהוצג   אירופה  גביע  את 
וגם  בכיף  התמסרו  לקהל, 
יד  קבוצת  את  בכיף  ניצחו 
שהחמיאו  למרות  מרדכי 

להם על יכולתם. 

תמונה משותפת של בני המשפחות 
יחד עם שחקני שתי הקבוצות

נדב בתחרות בבלגיה
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מדור סאטירי מרחב מוגן: 
יובל רויטמן וארנון אבני 

ביטול הסקטורים
ידוע שהסקטורים 

מעצבנים את כולם. 
המצב הזה נמשך שנים 

ועד עכשיו לא נעשה 
כלום חוץ מדיבורים: 

סקטור קיבוצי, סקטור 
מושבי... אני בעצמי עדיין 

לא נתקלתי במשהו כזה, אבל כראש מועצה אני מתחייב לחסל 
אותם. דבר ראשון שאעשה, אקרא לפדידה, שיש לו ידיים הכי 

חזקות במועצה, ואנחה אותו לחסל במיידי כל סקטור שיתגלה 
ולא חשוב מאיפה הוא בא. 

צמיחה דמוגרפית
הצמיחה היא בנפשנו. ברור לכל שאיננו יכולים להמשיך לחכות 
לכל ילד חדש שייוולד. אין לנו זמן. איננו יכולים להרשות לעצמנו 
צמיחה שמתחילה היום ואת פירותיה נקטוף רק בעוד 20 שנה. 
אנחנו זקוקים לתושבים משלמי ארנונה בזמן סביר. לכן, בתוך 
 - אבשלום  של  התעשייה  לאזור  יועבר  בחירתי  מיום  שנתיים 
כידוע משלמת המדינה ארנונה  על אלפי תושביו.  חולות  מתקן 
על השטח ועל כל דייר במתקן. כאלה תושבים אנחנו צריכים – לא 
רואים אותם, לא מסתובבים במועצה, לא בלגאנים - רק משלמים. 
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זה שנים שמדברים על הרחבת הכביש וכולם יודעים שאין לזה 
תקציב. כאשר אבחר יתברר מיד שמה שהיה חסר זה יצירתיות. 
בתוך פחות משנה אוציא לפועל את 'תכנית יע"מ' )יאללה עופו 
יישובי  שמות  עם  גדולים  שלטים  יוצבו  תכניתי  פי  על  מפה(. 
נהגי  נודניקים,  שכנות.  במועצות  לישובים  בכניסות  אשכול 

לשם  ייכנסו  המועצה,  תושבי  שאינם  פקחים  ואפילו  משאיות 
שרצו  מה  שם  לשפוך  שאפשר  יגלו  חלקם  שלם.  ליום  וייעלמו 
יתחתנו  אולי  אחרים  יחזרו,  ולא  יתייאשו  חלקם  אצלנו,  לשפוך 
ויקימו שם משפחה )רק תחשבו על הקטעים(...  אבל הכי חשוב 
– לנו, לתושבי אשכול, זה לא יקרה. אנחנו הרי לא קוראים שלטים 
)“אחי, פה זה כיסופים? וואלה, עשרים שנה אני במועצה... אז מה 

זה פה?”(

איחוד בתי הספר
זה מאוד פופולרי לדבר על האיחוד אבל מתברר שאצלנו שום 
דבר לא זז כתוצאה מדיבורים. אני, ג'קי פנטזיה, מתחייב לאחד 
את בתי הספר היסודיים בהזדמנות הראשונה. והזדמנויות צריך 
זוכרים  מאין.  יש  ליצור  לדעת 
אז  התיכונים?  את  איחדנו  איך 
זקוקים  שאנחנו  מה  כל  זהו, 
מבצע  לא  'טיפטופים'.  זה  לו 
 – סגורים  הספר  בתי  שאז 
חדש  ספר  בית  בניית  על  יוכרז  שאחריהם  'טיפטופים'  רק 

לי יש את הקשרים  ממוגן. 
קצת  עוד  ללחוץ  איך 
את  יקבלו  שחמאס  כדי 

ההחלטה הנכונה.

רפורמה 
בחלוקת שטחים

יצירתיות  צריך  פה  גם 
קשור  לפתרון  והכיוון 
בפתרון איחוד בתי הספר. 
ובניית  הטיפטופים  אחרי 
בית הספר נצטרך איכשהו 
הזה.  הרעש  את  להפסיק 
יישארו  המבצע  בסיום 
דונמים  אלפי  כמה  בידינו 

טובים לחלק. 
תסמכו על ג'קי.

ג'קי 
פנטזיה

האיש 
שלנו 

למועצה

"שנים שאני בלב העשייה, הגיע הזמן 
לתרום מניסיוני למען הקהילה. 

רבים מכירים אותי כאיש שנמצא 
בכל מקום: ברווחה, בקופת חולים, 

בתעסוקה... 
כולם יודעים: אם ג'קי עומד 

בתור – יש אקשן"

שלט אחד מתוך 
תכנית יע"מ להקלת 
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תגליות בחולות 
הפתעות בצפון חלוצה

אני מתנצל מראש, אך עלי להגדיר 
תחילה ארבעה מושגים שאשתמש 

בהם ברשימה:
חולי(;  רכס  )או  תלולית-חול  חולית: 

הגיעה בכוח הרוח שנשפה בגרגריּה.
סקר ארכיאולוגי: סריקה רגלית קפדנית 
צילום  מדידה,  רישום,  תיעוד:  תוך 
פעילות  של  משרידים  ִמְדָּגם  ואיסוף 

אנושית קדומה.
אנשים  לנוכחות  סימנים  חנייה:  אתר 
לתקופה קצרה )לילה, שבוע, עונה( ללא 

שרידי בנייה קשיחה.
מוקד: שרידי מדורה שבקרבתּה התנהלו 

החיים ומסביבּה פזורים השרידים.
יופי. ועתה נתחיל בסיפורנו: 

באתר  פורסם   2013 שנת  בראשית 
סיכום  העתיקות  רשות  של  האינטרנט 
כוללת  עבודת-סקר  של  שלם  מדעי 
כחצי- במשך  לבדי(  )כמעט  שערכתי 
 10x10 של  בריבוע   )*( שנים  יובל 
רוב  לצאלים;  דרומית  קילומטרים 
ְרבּועים(  ק”מ  )כ-70  הסקור  השטח 
מצוי בתחום החֹוליֹות הנודדות שבצפון 
ל-400  קרוב  חקרתי  ובו  חלוצה  חולות 
מהאתרים  אחד  כל  דלים.  חנייה  אתרי 
)או  הכיל שרידי מדורה  הקטנים האלה 
אחדים,  וכֵלי-צֹור  חרסים  מאחת(,  יותר 
לעזר  שהיתה  שטוחה  אבן  גם  ולעתים 
ולקלייה  לריסוק  )לטחינה,  מזון  בהכנת 
המדורה(;  באש  הלוהטת  האבן  גבי  על 
הוא אשר אמרתי - ממצא דל, משעמם 
)וברשימותיי הקודמות  וחוזר על עצמו 

פזורים פה ושם הדים לסקר הזה(.
למזלי, על-אף הדלּות של אתרי החנייה, 
לחדוות-גילוי  זכיתי  נדירות  לעתים 
על  חד-גונית.  עבודה  על  שפיצתה 

תגליות אחדות כאלה יסופר להלן.
החֹוליֹות  בין  לפגוש  מאוד  שמחתי 

בשטחם  בולטים  חנייה  אתרי 
מוקדים,   25 עד  כ-15  הכוללים 

דונמים  של  ניכר  בשטח 
משלהי  אחד,  כל  אחדים 

לפני הספירה  המאה ה-11 
תקופת  )בארכיאולוגיה: 
הברזל א’2, ימי השופטים 
הכרונולוגיה  לפי  ושאול 
הנקּוטה במקרא(:  בדיוק 
ארכיאולוגית  בתקופה 
בעבודת  זאת התמחיתי 
והיה  שלי  השני  התואר 
בידידים  להיפגש  נעים 

מוכרים )כלומר, בחרסים...(. היו חמישה 
על  אותם  וכשֶהֱעֵליתי  כאלה,  אתרים 
המפה - רבה היתה ַהְפָּתַעִתי: הם כמעט 
קצובים  במרווחים   בשּורה,  “הסתדרו” 
 - דרום-מזרח  בקו  ק”מ,  כ-2  של  למדי 
משמעות?  לכך  יש  האם  צפון-מערב. 
מסעיפי  אחד  לאורך  הוקמו  הם  האם 
דרכי הסחר המדברי )“ככה זה” 65(? ואם 
מוצרי- ממכירת  התקיימו  הם  האם  כן, 
או  מוצרי-עדר(  )מים,  לשיירות  צריכה 

הועסקו כמאבטחי-דרך בשכר?
באחד האתרים ליקטתי חרס מוזר ומיד 
מְּכִלי-קיבּול:  שבר  לא  שהוא  הבחנתי 
ובהטבעה  בִכיּור   מעוטר  היה  הוא 
)בתבנית או בחותם( והיה מעוגל קמעא 
לי שכדאי להתאמץ  בשוליו. נראה היה 
ולהבינו:  נוספים  חלקים  ולמצוא 
לנוע  התחלתי  הממצא  מנקודת 
במעגלים, במסלול לּולָיני ההולך ונפתח 
שכמעט  חלקים  עוד  מצאתי  ובאמת 
ידנית  ַמְרָאה  של  מסגרת-חרס  השלימו 
כ-1,500  בת  מגונדרת?...(  נערה  )של 
שנה ונותרתי עם התהייה: מה למצרך-
ולחניון-לילה  שכזה  אופייני  מותרות 
בודד של רועים או ציידים בלב הישימון 
בך,  יביט  בכלל  שמישהו  הסיכוי  שבו 
שואף לאפס?... )אגב: הנשים הבדואיות 
בימינו אכן משתמשות במראות כאלה, 

ֶמְרֻּגָּבה בלשונן(.
תגלית נוספת, באתר בן האלף השביעי 
לפנה”ס, בין שטחי קיבוץ צאלים לשטחי 
לאתר  קשור  אינו  כלל  אך   – האימונים 
מנּוקב  מטבע/מדליון  עצמו:  החנייה 
תבליט  אחד,  מצד  ועליו,  טהור  מכסף 

של שור רובץ וכתובת בערבית 

השני  ומהצד  ִּבאְלָלה”  “ַאְלֻמְקָּתֶדר 
וכתובת  סוס  על  מהודר  ַּפָרׁש  תבליט 
המלים  ארבע  ָג’ַפר”.  “ִליָלה  בערבית 
מרכיבות )בשיבוש...( את שמו של ָח’ִליף 
המלא:  שמו  )שפירוש  ַעָּבאס  מבית 
“הכל-יכול, בעזרת אללה ולמען אללה, 
 908-932 בשנים  בבגדד  ששלט  ג’עפר”( 
לספירה וָטַבע את המדליון לכבוד אירוע 
ממלכתי כלשהו. מדליונים כאלה, בזכות 
מטבע  שימשו  הכספי,  וערכם  ַמְראם 
עובר לסוחר בכל העולם הקדום, הרבה 

מעבר לגבולות האימפריה העבאסית.
הנדיר?  המדליון  לכאן  הגיע  כיצד 
שם  דווקא  אותו  איבד  כנראה,  מישהו, 
וכך גרם לי נחת )ואולי היתה זאת אותה 
הַמְרָאה מהסיפור  גנדרנית בעלת  נערה 

הראשון?...(.
אתרי  במאות  שביקרתי  לאחר         
חנייה דלים, הופתעתי מאוד כשהבחנתי 
באבן  בנייה  של   עתיקים  בשרידים 
נרחב  מישור  בשולי  החולות,  בלב 
חול  “תל”  כעין  זה  היה  החוליות.  בין 
שהסתיר  גובהו,  ס”מ  כ-60  בודד,  רדוד 
תחתיו מבנה מאבני-גזית גדולות למדי, 
אחת  פינה  מטרים.   8x8-כ על  ומשתרע 
ומגלה  החול  ממעטה  בולטת  מהמבנה 
אך נדבך אחד בלבד )היכן שאר האבנים, 
חרסים  ליקטתי  באתר  בכלל?(.  היו  אם 
השביעית  המאה  כבני  הנראים  מעטים 
מהות  את  לזהות  ניתן  לא  לספירה. 
מתקן-ייצור?  ֵמָצד?  )מגורים?  המבנה 
ארכיאולוגית.  חפירה  ללא  מים?(  מאגר 

תעלומה.
הפרוע:  הדמיון  לפעול  מתחיל  וכאן 
המגדל  של  יסודותיו  את  גיליתי  האם 
בו נכלאה הנסיכה מאגדת “על שלושה 
היא  אליו  ביאליק,  ח”נ  של  וארבעה” 
נגררה על-ידי אביּה המלך )שנע בעקבות 
על- הבטוחים(  המדברי  הסחר  מסלולי 

מנת שלא תינשא לאהוב-ִלָּבּה )ובמסלול 
רכיבתּה השאירה לו “סימני-דרך” - את 
תליון הכסף ואת מראת היד שלּה שכבר 

מצאנו( ?...

                                                                
רבות  שנים  לאורך  “נמרח”  הסקר   )*(
של  שטחי-אימונים  הינו  האזור  כי 
בסופי  רק  שם  לעבוד  ויכולתי  צה”ל 
עם  רק  אליו  ולהיכנס  ובחגים,  שבוע 

רכב גבוה ורב-מינּוע. 
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הקיץ הזה יהיה חם
במכה  חגים  כמה   - השתגע  הבית  בעל 
לפעילות  זכינו  האחרון  בחודש  אחת. 
יום  שאירועי  נקווה  במועצה.  ערה 
תקופה  על  מבשרים  אכן  העצמאות 
קיצית של פעילויות חברתיות, הופעות 
שעבר  החודש  במהלך  כבר  ומסיבות. 
גדולות  הפקות  שתי  על  התבשרנו 
"פסטיבל  היא  הראשונה  במועצה. 
ביכורים" שיתקיים בסוף החודש בקיבוץ 
של  קיץ  "לילות  היא  והשנייה  צאלים, 
הופעות" שתתקיים בחודש יולי בפארק 
אשכול. פרטים על שתי ההפקות בסוף 

הטור. 

23.4, יום העצמאות במועצה
יום  את  לחגוג  אלפים  הגיעו  השנה  גם 
בחלק  המועצה.  ברחבת  העצמאות 
הופעות  התקיימו  הערב  של  הראשון 
המחול  להקת  עם  שהתחילו  מקומיות 
ז"ל.  מלאכי  איה  שם  על  אשכול"  "איה 
של  החבר'ה  הערב  את  המשיכו  משם 
בהופעה  הירוק  והבית  ביכורים  קומונת 
המחול  בנות  עלו   אחריהם  משותפת. 
החלק  ואת  ז'-ח'  מכיתות  האולפן  של 
הירוק  הבית  חניכי  שוב  נעלו  הראשון 
היה  השני  החלק  על  המחול.  ולהקת 

אחראי אביב גפן בהופעה מוצלחת.  
עניין שהעסיק רבות את תושבי המועצה 
ממיטל  הזיקוקים.  מופע  ביטול  היה 
טמסות, אחראית מחלקת תרבות ופנאי 
שנבע  ניסיון  היה  "זהו  נמסר:  במועצה 
מכמה שיקולים, ביניהם עלות תקציבית 
גבוהה מאוד. בשנה הבאה יחזור המופע 

המסורתי". 

8.4, בירה ונשירה, ברביט נירים
את מועדון הברביט כולנו זוכרים מימיו 
סגור  שהמקום  שנים  אחרי  העמוסים. 
מהקיבוץ  לוי  אדם  עצמם  על  לקחו 
וערן לוי את הפקת הערב המוצלח. על 
מקומיות  להקות  והתחלפו  עלו  הבמה 
ואת  ההופעה  סגנון  את  שהחליפו 
האווירה בכל פעם מחדש. בין ההרכבים 
לקחו חלק חבורת נגנים צעירה מכיתה 
י'  ב'נופי הבשור'.  אחריהם עלו בשירים 
מיתד.  וסופיה  אלי  ישנים  לועזיים 
בהופעת יחיד - יערה גולן מקיבוץ נירים 
הקהל  בעצמה.  והלחינה  שכתבה  בשיר 
"חדר  ההרכב  נעל  הערב  את  התרגש. 
מושבניקים  חבר'ה  חמישה  מוזיקה", 
מוכשרים:  ניר, אנר, איתן, אייבי ואיתמר. 

1.5, מסיבת כביש, ניר יצחק
את חג הפועלים חגגנו על הכביש בניר 
יצחק. בשביל החבר'ה הצעירים בקיבוץ 
אז  במספר.  שנייה  כביש  הפקת  היא  זו 
תחימת  ידי  על  בכביש?  מפיקים  איך 
השטח הופכים חלק גדול בכביש הראשי 
הרחבה  את  גדולה.  ריקודים  לרחבת 
רצוי לתחום בבלות קש רבות שתורמות 
מ-150  יותר  הגיעו  למקום  לאווירה. 
מיישובי  פלוס,  ה-20  בגילאי  צעירים 
למסיבה  הכניסה  לו.  ומחוצה  האזור 
נמוכים.  אלכוהול  מחירי  בבר  חינם,   -
נסגר  האחרונים  שבחודשים  נזכיר 
הבארדו, הפאב הקיבוצי בניר יצחק בשל 
שיפוץ כולל של המקום. בקיץ מבטיחים 

לנו שהמקום ישוב לפעילות מלאה מידי 
שבוע. 

21.5, פסטיבל ביכורים בצאלים
פסטיבל  לאוויר   יעלה  החודש  בסוף   
ביכורים, שיתקיים במתחם לינת השטח 
 3 יכלול  הפסטיבל  צאלים.   בקיבוץ 
הופעות  וכ-15  גדולות  מוזיקה  במות 

בנות שעה כל אחת. 
יום חמישי, ערב  יחל בצהריי  הפסטיבל 
חג שבועות ויסתיים בשעות הזריחה של 

יום המחרת. 
ולכן  מוגבל  המקומות  מספר  חשוב: 
במקום  כרטיסים  לרכוש  ניתן  יהיה  לא 
בדף  כרטיסים  לרכוש  ניתן  האירוע. 

האינטרנט של תרבות המועצה. 
צוות  רשום  הפסטיבל  של  הפקתו  על 
חן  דקל  איתי  ביניהם  אנשים,  של  גדול 
מניר עוז, יזם קומונת המוזיקה ביכורים 
ותום  מצאלים  תלמודי  אייל  במועצה, 
גל משדה ניצן. כמו כן, תומכים באירוע 
ובהקמתו  קרן מיראז', מחלקת התרבות 
במועצה, קיבוץ צאלים ואנשים נוספים 

רבים, תושבי המועצה. 
בין האמנים וההרכבים שיגיעו להופיע: 
גרשון  רמירז,  עוזי  שבן,  שלומי 
וייסרפירר, ערן צור, קותימאן ועוד רבים 

וטובים. 

לילות קיץ בפארק אשכול
אשכול  פארק  את  תפקוד  יולי  בחודש 
ניתן  כרטיסים  ארוכה.  הופעות  רשימת 
ובהוזלה  מוקדמת  ברכישה  להזמין 
של  בהפקתה  האירוע  המועצה.  באתר 

עמותת התיירות שקמה-הבשור. 

האמנים המופיעים: 
2.7 - אהוד ואביתר בנאי

9.7 - שלמה ארצי
16.7 - משינה ופורטיס

23.7 - אסף אבידן והבלקן ביט בוקס

חדר מוזיקהאלי וסופיה

אביב גפןלהקת איה אשכולביכורים והבית הירוק


