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תרבות אשכול - דצמבר 2015     "על הניסים ועל הנפלאות" פסטיבל ימי חנוכה אשכול
בין התאריכים 07-8/12.  פירוט אירועי חנוכה במודעה בעמוד  19.

סופרים פוגשים את העולם: 
ונוקשה. בת זנוחה מוכה ועזובה שכל משאת נפשה היא לרכך את ליבה ספר ראשון למגי אוצרי על ילדה, בת למשפחה גרוזינית, עם אם זועמת "שתי השמשות של דדיקה"

יום רביעי, 2.12, שעה 18:00, ספריית ידע כל. עלות לכרטיס: 30 ₪.של אימה ולעמוד בדרישותיה. מוסיקאית: אוריאנה שפי.

הצגת מנוי ילדים:
"טררם קידס- כוח המשאלות" 

תיאטרון מופע. הצגה מוזיקאלית 
מלאה בקצב, בתנועה ובאנרגיות.

יום רביעי, 09.12, שעה 17:00, 
אולם אשכול. עלות לכרטיס: 60 ₪.

הצגת מנויי מבוגרים:
 "רומיאו ויוליה" 

תיאטרון באר שבע. סיפור האהבה 
הגדול של כל הזמנים בלבוש מודרני.

פתיחת תערוכת אמני אשכול: מרגלית 
ברונשטיין וברוך קראוס בגלריית אולם 

אשכול. יום רביעי 16.12, שעה 20:30, 
אולם אשכול. עלות לכרטיס: 100 ₪.

ספר ראשון ליאיר שגיא על הניסיון של צעיר מקומי לגעת במהות סופרים פוגשים את העולם: "שחורציון"
יום רביעי, 23.12, שעה 18:00, ספריית ידע כל. עלות לכרטיס: 30 ₪.ההסתרה וההכחשה המתקיימים סביבו וסביבנו. מוסיקה: מעין מדר.העמוקה של קיומו, של משפחתו ושל המדינה שלו. על מנגנוני 

קלאסיקה ישראלית מכל הזמנים . במופע: שירי עליות, שירי להקות מועדון זמר: לשיר עם יעקב נווה...
צבאיות, שירי אהבה ושירי שלום. זמרת אורחת דורית ראובני 

בתכניתה "אדם צובר זיכרונות". יום חמישי, 24.12, שעה 20:00,
 נווה אשכול, עלות לכרטיס: 45 ₪.

הקרנת סרט ילדים: 
         "אסטריקס באחוזת האלים"

בשיתוף סינמטק שדרות. קומדיה 
מדובבת לכל המשפחה. יוליוס קיסר 
מתכנן להיפטר מהכפר גאול ולהפוך 

אותו לחלק מהתרבות הרומית באמצעות 
הקמת מבנים גרנדיוזיים. כמובן 

שאסטריקס ואובליקס לא מתכננים 
להפוך את חייו של הקיסר לקלים, 

ומתכננים לאחד כוחות עם אנשי הכפר 
כדי לסכל את המזימה. אך כאשר הבתים 

החדשים מתחילים להופיע ועמם גם התיירים, אנשי הכפר 
מתרגלים לחיים הרומיים הטובים. על הזוג להוכיח לתושבים כי 
כוונותיו של הקיסר אינן טהורות. יום ראשון 27.12, שעה 17:00, 

ספריית ידע כל, עלות לכרטיס: 10 ₪.

שעת סיפור:
"הכוכבים ערים בלילה" 

עם הסופרת זהבה הנדלמן 

יום ראשון, 6.12. בשעה 16:30. 
עלות: 10 ₪ לילד.

שלישי קסום

הצגת ילדים: "תהיה בריא מוריס מגי"
תיאטרון הקרון.

יום שלישי, 15.12 בשעה 16:30. גילאי: 3-6. 

עלות: 20 ₪, מלווה חינם.

הצגת ילדים" "צוציקים"

תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער

יום ראשון, 20.12, בשעה 16:30, גילאי 1-2.5. 

עלות: 20 ₪ לילד, מלווה חינם.

שלישי קסום: סדנת קרמיקה 

עם איריס סלם. יום שלישי, 22.12, בשעה: 16:30. 

עלות: 20 ₪ לילד, מלווה חינם.

         דיונה מרכז פנאי אשכול
לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 

מרכז פנאי אשכול: 052-5402975

טלפון: 08-9965306, פקס: 08-9965316
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שעת סיפור: "טיול מסביב לעולם" 
של תאטרון בים בם בום. יום ראשון, 6.12, 

בשעה 17:00 בספריית צוחר. הכניסה חופשית.

שעת סיפור: "הפיל שרצה להיות הכי"
עם תאטרון תות. יום שני, 7.12, בשעה 17:00 

בספריית ידע-כל. הכניסה חופשית.

סדנת כתיבה עם מירי שחם
מפגש שני: יום שני, 14.12 בשעה 17:00 בספריית ידע-כל. 

לבירור עלות ולרישום יש ליצור קשר עם לילך:

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

מופע "אין על אהבה" 
ערב מיוחד על אודות הסופר והמשורר יעקב שטיינברג. 

קומדיה משולבת בשירים שנוגעת בלב. יום רביעי, 16.12.15, 

בשעה 19:00, בספריית ידע-כל. הכניסה חופשית.

שעת סיפור: 
"אדום צהוב כחול וזה הכל" 

עם הגר חופש. יום שני, 21.12.15, 

בשעה 17:00 בספריית ידע-כל. הכניסה חופשית.

סדרת ההרצאות עם ד"ר אורי רוסט 
"סוגיות מזרח-תיכוניות בראי הקולנוע"

הרצאה שנייה בסדרה: "הטרור המזרח-תיכוני". יום שני, 

28.12.15, בשעה 18:00, בספריית ידע-כל. הכניסה חופשית.

הודעות הספרייה:
• בשבוע של חנוכה, בתאריכים 6.12-14.12 

הספרייה תהיה פתוחה בין השעות 8:00-13:00.

•  בתאריך 9.12.15 הספרייה תהיה סגורה.

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
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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:
• טיול עם מצלמה: מזווית אחרת – נווה צדק, עם יואל 

שתרוג, יום רביעי, 2.12. יציאה בשעה 07:00 מנווה אשכול.

• מפגש ספרותי והחלפת ספרים קוליים בשיתוף ספריית 

"ידע כל" בנושא: מאיר שלו יום ד', 2.12, בשעה 10:45, 
בנווה אשכול.

• איטליה: "מרומי ועד רומא-איטליה בימי הביניים" 

עם ד"ר אלון קליבנוב, יום חמישי, 3.12, בשעה 17:00.

• נר ראשון של חנוכה, מציינים גבורות לבני ה-80 במועצה. 

יום שני, 7.12, בשעה 10:00.  

• צלילי בוקר: "מקהלת מורן", יום שלישי, 8.12, בשעה 10:30.

• יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר, 

ימי ראשון:  6.12, 13.12, 20.12, בשעה 09:00.

• החיים כסרט מצחיק ימי ראשון,  6.12, 13.12, 20.12, 27.12,  

בין השעות 10:00 – 12:00.

• נר שמיני של חנוכה בסימן ציון המתנדבים והתורמים של 

נווה אשכול, יום שני, 14.12, בשעה 10:00. נפרגן לאנשים 

שתומכים ועוזרים במהלך כל השנה ונעניק את אות יקיר 

נווה אשכול. בתום הטקס יתקיים מופע "טבע מוסיקלי" 

עם גיל ארבל. נכדים מוזמנים! 

• תערוכת תיקים וקוסמטיקה יום ראשון, 20.12, 

בין השעות 09:00 – 14:00.

• עושים שוק באופקים יום רביעי, 16.12 בשעה 09:30.

• תזונה לפי עונות השנה: "חורף", עם אביטל סבג, 

יום חמישי, 17.12 בשעה 17:00.

• להפוך את כל האבנים עם דורית ראשוני, 

יום ראשון, 20.12, בשעה 17:00.

• טיול אשכולות: "ציפורים 

נודדות – עמק בית שאן" עם ערן 

בנקר, יום רביעי, 23.12. יציאה 

בשעה 07:00 מנווה אשכול.

• "מאחורי הקלעים של מלאכים ושדים", עם ד"ר אפי זיו

יום חמישי, 24.12, בשעה 17:00.

•  מועדון זמר עם דורית ראובני ויעקוב נווה 

יום חמישי, 24.12 בשעה 20:00 )באולם נווה אשכול(.     

• חוג ספרות עם ד"ר חיותה זילברמן, 

יום ראשון, 27.12 בשעה 09:00.

•  ראשית ההתיישבות: "תאודור הרצל הוזה או חוזה",

עם ד"ר ענת גואטה, יום ראשון, 27.12, בשעה 17:00.

• לצלול אל המסתורין: "איי מלנזיה באוקיינוס השקט", 

עם ד"ר רמי קליין יום חמישי, 31.12, בשעה 17:00.

אלצהיימר – סניף עמד"א
•   לוקחים פסק זמן: "הנשימה ככלי התמודדות" 

עם פנינה לוינסטון, יום שני 21.12, בשעה 17:00.

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

•  קפה בריטניה: "יהדות איטליה" עם זהבה וייסהאוז 

יום שני, 28.12 בשעה 17:00.

 • ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. חיים שילה )סולו( 

מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם  בהתנדבות. 

יש לתאם הפגישה  מראש בטלפון 9987519.

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת
התביעות בדמי החבר. 

לשירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת, בנווה אשכול:
חדר כושר, חוגים

קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר 

נווה אשכול: 08-9987519    |    קהילה תומכת: 052-3575207    |   דינה פלג, נווה אשכול: 08-9987519
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הכל באשכול

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

שם העסק:  שאולי 
יישוב: קיבוץ נירים

תחום העיסוק: פרלנים וטראפלס 
ללא סוכר, ועוגיות ללא סוכר וקמח. 

ותק: קונדיטור שנים רבות, בתחום 
המתוקים ללא סוכר כשלוש שנים.

בעל העסק: שאולי גדיש, גרוש 
ומאושר +2

מדוע החלטת לפתוח עסק עצמאי? 
הרבה  אחרי  עצמאי  להיות  החלטתי 

־שנים שבהן הייתי שכיר בתחומים שו
נים ומגוונים.

רציתי לעשות את הדברים שאני אוהב 
ואת האפשרות ליצור משהו חדש שלא 

קיים בשוק.
איך הגעת לתחום הזה? 

־מאחר שהרבה עושים מתוקים, החלט
תי ללכת לתחום שאין ממנו הרבה ומה 

שיש לא טעים - 
תחום המתוקים ללא סוכר!

בלילה כשכולם הלכו לישון, הייתי נכנס 
כדי  שונים  מרכיבים  ומנסה  למטבח 

פרל מכין  הייתי  הנכון,  לטעם  ־להגיע 

נים ועוגיות, לפעמים בטעמים מוזרים, 
שפן  להיות  מוכן  שהיה  מי  כל  בבוקר 
ניסיונות היה מקבל את תוצרת הלילה 

ומספק לי ביקורת.
אך לא רק הטעם היה לי בראש, רציתי 
וגם  בריא  שיותר  כמה  יהיה  שהמוצר 
,אסטטי לקח לי יותר משנה להגיע לר־

שרציתי  לטעמים  וגם  הנכונים  כיבים 
וכמובן גם למראה...

קושי או אתגר מרכזי שנתקלת בו
שיהיה  מוצר  להרכיב  חשוב  לי  היה 
שהרכיבים  אך  הסוכרתי  לאדם  טעים 

שבו יהיו הנכונים.
הכנת סוג המתוקים ללא סוכר מצריכה 

־התעמקות בתחום מחלת הסוכרת והני
סיון ליצור את המוצר הכי נכון שאפשר 
זאת,  ממחלה  הסובלים  אנשים  עבור 
הוא תהליך ארוך והרבה פעמים מתסכל, 
התגובות  את  ושומע  רואה  כשאני  אך 

של הלקוחות, זה שווה את כל הקושי!
סיפור  אנקדוטה,  מיוחד/מפתיע,  סיפור 

הצלחה... 
אתגרתי את עצמי גם ביצירת מתוקים 

קמ רבות  וניסיתי  חקרתי  גלוטן:  ־ללא 
־חים מסוגים שונים המהווים תחליף וב

סופו של דבר, הגעתי לעבוד עם אבקת 
שקדים נטו. הדבר מאפשר גם לאנשים 

או  )צליאק(,  גלוטן  מבעיות  שסובלים 
מה ליהנות  גלוטן,  מאכילת  ־נמנעים 

מוסיף  אני  אין  מכין.  שאני  מתוקים 
עם  רק  ועובד  למיניהם  טעם  תמציות 
רכיבים טבעיים עד כמה שאפשר כגון: 
חמאת  גולמית,  טחינה  שונים,  אגוזים 

אגוזי לוז, תמרים ועוד,
חלום לעתיד

בגדול - אני מגשים את החלום שלי, 
־אומנם יש עוד כמה חלומות קטנים בה
משך הדרך, אך גם הם בדרך להגשמה.

למי שמעוניין יש לי אתר
www.shaulisugarless.co.il 

יגיעו  והמוצרים  הזמנה  בו  לבצע  וניתן 
עד פתח הבית, שאולי - 052-6914110
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השנה  שנכנסו  ז'  שכבה  ילדי 
בפעילויות  החלו  הבשור,  לנופי 
והן  הספר  בבית  הן   - מצווה  הבר  שנת 

בחלק מהיישובים. מטרת הפעילות היא 
שבו  ולמקום  לקהילה  הנוער  את  לחבר 

הב בנופי  הפעילויות  אחת  חיים.  יהם 
לנחל  טיול  היא  השנה  במהלך  שור 
השיטפונות  בשל  השנה,  חווארים. 
הטקס  ואת  המסורתי  הטיול  נדחה 
כשבוע  לפני  ערכו  בסיומו  שתוכנן 

במעמד המחנכות, הילדים וההורים. 

בכיי ילדים   31 יש שם  שלום,   בחבל 
במשותף,  הפעילויות  נערכות  ז',  תה 

ומ הגרעינרים  המד"ביות,  יבהובלת 
דריכי הקבוצה. את פתיחת הפעילות 

משות במשימה  נובמבר  בסוף  יציינו 
פת של ילדים והורים. 

אתם תשנו, אנחנו נטפל בילדים
החליטו  החבל,  לפעילות  במקביל 
ההורים במושב יבול, שם יש 8 ילדים 
בשכבה ז', שהם רוצים לייחד את שנת 
את  שיחברו  בפעילויות  מצווה  הבר 
הילדים לקהילה שבה הם חיים, בדגש 
קבוצת  גיבוש  ותרומה,  היכרות  על 

וכבו כקבוצה  והעצמתם  יהילדים 
דדים. את שנת הפעילות פתחו בראש 
שותפים  היו  ז'  ילדי  כאשר  השנה, 
עוד  המושבי.   החג  לארגון  מלאים 
למושב,  תרומה  משימת   - בתוכנית 

גנים  בגילאי  ילדים  מפעילים  הם  שבה 
יועד כיתות ג' בימי שישי בצהריים - במ

טרה לאפשר להורים לנוח בצהריים. 

הפ את  הבוגר  המדריך  מוביל  יבבארי, 
עם  ביחד  המצווה  בני  לשכבת  עילות 
מחנה  בבניית  נפתחת  השנה  המד"צים. 

ישמפורק לאחר שבועיים-שלושה. בהמ
שך יוצאת הקבוצה לטיול גיבוש, כמו כן 
הילדים לוקחים חלק בפעילויות החגים 

בקיבוץ.

בקבוצת  הילדים  מספר  ישע  במושב 
השנה  משימות  את   .5 הינו  המצווה  בר 
למושב  תרומה  בפעילות  הילדים  פתחו 

יכבר בקיץ, לפני שלושה חודשים, כשה
כינו שלטי שנה טובה שאותם תלו בכל 
הקבוצה  חברי  הכינו  כן  כמו  המושב. 
כדורי שוקולד למסיבת הקיץ. הפעילות 

הבאה מתוכננת לחנוכה.

בשכבה  ילדים   25 יש  שם  הבשור,  בעין 
ז', מובילים ההורים את הפעילויות. את 

אופ על  ברכיבה  הילדים  פתחו  יהשנה 
ועד  לכיוון תל-שרוחן  זריחה  ניים לאור 

הרכי במהלך  אשכול.  פארק  ילמבואות 
גיבוש  במשימות  הילדים  הופעלו  בה, 
קבוצתיות, ולבסוף הגיעו לנקודה שבה 
עם  מחכים  הוריהם  את  לגלות  הופתעו 
הילדים  במיוחד.  שווה  בוקר  ארוחת 
בטקס  המצווה  בני  מגילת  על  חתמו 
מרגש שציין את פתיחת שנת הפעילות. 

יבהמשך מתוכננות לילדים משימות שו
נות, הן של היכרות המושב, צורות חיים 
לאירוע  כספים  וגיוס  טיולים  שונות, 

השיא - ההצגה שתתקיים בסוף השנה.

בבית הספר נופי הבשור וכן בישובים שונים במועצה עוברים ילדי כיתה 
ז' שלל משימות במסגרת שנת בר המצווה, כשהדגש העיקרי מושם על 

תרומה לקהילה וחיבור למקום שבו הם חיים • עטר אופיר גנילוין

צילום: תמרה כהן

מצוות תרומה לקהילה

 1. קציני/ות התנהגות אוכלוסיה
דרושים/ות אקדמאים/ות בוגרי/ות תואר ראשון במדעי 

ההתנהגות, אשר מעוניינים /ות לעבור משירות המילואים 
שלהם/ן או להתנדב לשירות מילואים משמעותי כקציני/

 ות התנהגות אוכלוסיה.
 התפקיד כולל:

 · עבודה מול רשות מקומית.
 · עבודה מול גורמי חינוך ורווחה ברשות.

· תרגילים משותפים של הערכות למצב חירום עם 
 רשויות.

 · תרגילים והכשרות.
· חשיבות רבה לחוסן העורף במצבי חירום. המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 2. קציני/ות הסברה
דרושים/ות אקדמאים/ות בוגרי/ות תואר ראשון 

בתקשורת )או בעלי נסיון בדוברות(, אשר מעוניינים/ות 
לעבור משירות המילואים שלהם/ן או להתנדב לשירות 

 מילואים משמעותי כקציני/ות הסברה.
 התפקיד כולל:

 · עבודה מול רשויות מקומיות.
 · עבודה מול גורמי צבא ותקשורת ארציים.

 · תרגילים והכשרות.
· חשיבות רבה לחוסן העורף במצבי חירום. המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד.
מי שמעוניין - ליצור קשר בפרטי בלבד. תודה.

ליחידה חדשה המוקמת בעוטף עזה 
דרושים אנשי מילואים לתפקידים הבאים:

0 5 2 - 4 7 0 3 6 7 2  : ל ט ל  צ א ם  י ט ר פ   ,negevi to@gmai l .com  : ר ש ק ת  ר י צ י

ילדי עין הבשור בפעילות



19 דצמבר 2015    144

23
2 

ם:
לו

צי

חקלאי ליום אחד
בבוקר יום שני קריר של חודש נובמבר עלו מאות חקלאים מכל רחבי הארץ בטרקטורים וטנדרים לכנסת. 

הצטרפתי לחבורה של אשכול. חמש חוויות ותובנות על היום הזה - ועל מאבק החקלאים • יובל רויטמן

1. אין כמו בייגל'ה
יכשמוכר הבייגל'ה הירושלמי מגיע למד

שאת גן הוורדים, תוך שתי דקות המלאי 
מחוספסות  ידיים  כפות  מחוסל.  שלו 

ובמ בשדה  עבודה  של  ארוכות  ימשנים 
וחוטפות את  טע מסתערות על האוצר 
האושר הרך והעגול הזה, עם השומשום 
ולא  זעתר  לא  הכיוונים.  מכל  שדבוק 

ילבנה - בייגל'ה בלי כלום. ככה זה כשא
שערים  חקלאים  של  לחבורה  מגיע  תה 

יכבר משעות הבוקר המוקדמות ולא הכ
ניסו כמעט דבר לפה. כי עם כל הכבוד 

ילירקות ולפירות שהיו שם בשפע בארג
זים, לפעמים צריך איזו חתיכת לחם כדי 

להירגע כמו שצריך.

2. אחדות גורל
עופר  במחנה  במפגש  משהו  היה 
תחושה  היציאה.  לקראת  ובהיערכות 

יום פקודה באוויר. אווירה של אח ישל 
כועסים  עייפים,  החקלאים  גורל.  דות 
קבוצות-קבוצות  מהמדינה.  ומאוכזבים 

יהם מדברים ביניהם ועם עיתונאים שה
יגיעו לסקר את האירוע. אני מאזין לדב
לעי מגדרה  חקלאי  בלהט  שאומר  ירים 

סליחה  אומר,  לא  שני.  ממבט  תונאית 
- זועק אותם ממר ליבו: "המדינה, באופן 

ישיטתי מחסלת את ענף החקלאות. תס
האנשים  כמה  בני  תראי   - סביבך  תכלי 
ושישים.  חמישים  גיל  סביב  רובם   - פה 
דור  אין  צעירים,  חבר'ה  כמעט  פה  אין 
המשך". כמוהו הגיעו כולם להילחם על 
להתפרנס  הזכות  על  ובעיקר  הפרנסה 

בכבוד. 

3. הדרך היא העיקר
הנסיעה בשיירה ממחנה עופר לירושלים 
בכל  ועוצמתי  מרגש  הכי  החלק  הייתה 
היום הזה. אחרי שכל אחד לובש חולצה 

"חק הכתובת  שבחזיתה  זוהרת  יצהובה 
"המהפכה  ובגבה הכתובת  גזע"  זה  לאי 
בנסיעה  מתחילים  אנחנו  החקלאית", 
בשיירה ארוכה ומסודרת. נוסעים לאט, 
מאות טנדרים וטרקטורים מכל הגדלים 

יומכל המינים. בדרך צועקים, שרים, נע
צרים מדי פעם. לא שוכחים לשים שלט 
- כדי  - עוטף עזה"  "חקלאי חבל שלום 

שחול מכוניות  הגענו.  מאיפה  ישיידעו 
ומדרבנות  לעידוד  צופרות  לידינו  פות 
את  שמלווה  המשטרה,  הלאה.  אותנו 
גם  סופו,  ועד  מתחילתו  הזה  המסע 

מראה סימני אהדה והזדהות. 

4. מישהו מקשיב בכלל?!
יהשעה כבר שעת צהריים ומסע הטרק
טרק להפגנה.  עוברים  הסתיים.  יטורים 

טורים גדולים חוסמים את הכיכר שלפני 
הכנסת. חקלאים זורקים על הארץ פירות 
"בלי  גדול:  בקול  ביחד  וזועקים  וירקות 
עוברים,  משם  ציונות".  אין   - חקלאות 
במסע רגלי של דקה בערך לגן הוורדים 

יהצופה על משכן הכנסת. מנהיגי המא

האיכרים  התאחדות  ראש  ובראשם  בק 
על  זה  אחר  בזה  עולים  אמיתי,  דובי 
הבמה שהכינו מבעוד מועד ומשמיעים 
כנסת  חברי  גם  לדבר  עולים  קולם.  את 
חלקם  החקלאים,  במאבק.  שתומכים 
בישיבה וחלקם עומדים, צועקים הערות 
שכמה  היא  התחושה  לנואמים.  ביניים 
שמשכן הכנסת קרוב פיזית - הזעקה לא 
נשמעת ורוב היושבים בתוכו לא מבינים 

על מה המהומה. 

5. מה הלאה
צריך לחזור הביתה, השדה מחכה.  מסע 
הטרקטורים תוכנן לצאת אל הפועל עוד 
הטרור  גל  בשל  נדחה  אך  באוקטובר, 
נפסק,  לא  הטרור  המדינה.  את  שפקד 
וכך גם הבעיות של החקלאים - והוחלט 
הארצית  בתקשורת  לירושלים.  לעלות 

ידי מצומצם,  ביטוי  מקבלת  יההפגנה 
קט אייטמים  בעיתונים,  קצרות  יעות 

אבל  מאכזב,  החדשות.  במהדורות  נים 
השלב  על  מדברים  עכשיו  מפתיע.  לא 
הפרק.  על  נוסף  טרקטורים  מסע  הבא, 
גם עניין השבתת השיווקים עודנו מרחף 
ברירה'.  'אין  של  אחרון  כצעד  באוויר 
המעסיקים  מס  להתבטל  עתיד  בינואר 
שכל כך מכביד על הכיס. אבל הבעיות 
- מחירי המים, פערי התיווך  רבות  עוד 
הגבוהות  העלויות  הגבוהים,  והשיווק 
רשימה  רק  וזו   - הזרים  העובדים  של 
תלך  שהיא  מקווים  החקלאים  חלקית. 

יותצטמצם במהרה ובסופו של דבר תיע
לם. בינתיים ממשיכים לעבוד. כי הכסף, 

לצערנו, לא גדל על העצים.
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הוא  שלי,  סבא  רויטמן,  מריו 
האדם המבוגר ביותר מבין מייסדי 
לו  יש  בקיבוץ.  כיום  שחי  השלושה  עין 
וארבעה  נכדים  שמונה  ילדים,  ארבעה 
נינים. הוא נולד בארגנטינה בשנת 1927, 
ילד שני במשפחה עם שלושה בנים ושתי 
בנות. "בגיל חמש וחצי עברנו אני ואחי 
בבואנוס  יהודי  יתומים  לבית  הבכור 
מדיכאון  סבלה  שלי  אימא  כי  איירס, 

בי לטפל  רצתה  ולא  לידה  אחרי  יקשה 
לדים", הוא מספר. "שתי האחיות שלנו 
בחודש  פעם  לבנות,  יתומות  בבית  היו 

יהיה מותר לבקר אותן והיינו הולכים אר
בעים רחובות ברגל כדי לתת להן כסף". 
אחיו הקטן שטופל על ידי נזירות הוכנס 
לבית היתומים כשהיה בן שנתיים וחצי 

יומריו פרס עליו את חסותו. "דאגתי שי
ישן איתי  לו ברית מילה. הוא היה  עשו 

במיטה". 

פרידה מארגנטינה
עם  ביחד  עזב   14 בן  צעיר  נער  כשהיה 
השניים  היתומים.  בית  את  הבכור  אחיו 
"עבדתי  לעבוד.  ויצאו  בעיר  חדר  שכרו 
על מכונת תפירה במקום שהכינו מעילי 
 200 הרווחתי   .17 גיל  ועד   14 מגיל  עור. 
מהכרטיסן  יותר  היה  זה   – לחודש  פסו 
לצבא  גויס  הוא   48 בינואר  בחשמלית". 
ו-20  חודשים   14" שם  ושירת  ארגנטינה 
יום". במאי 1949, שלושה שבועות לאחר 
שנים,   22 וכשמלאו  מהצבא  שחרורו 
 - מאחוריו  ארגנטינה  את  מריו  השאיר 

כמה  אחרי  לישראל.  אונייה  על  ועלה 
שנים עלה אחיו הצעיר בעקבותיו. האח 
בבואנוס  נשארו  האחיות  ושתי  הבכור 

איירס. 

למה עלית?

היו  אימא.  בלי  יתומים,  בבית  "גדלתי 
יימים שלא אכלתי בתור ילד. עליתי בש
יביל עתיד ובשביל חיים חדשים. וגם הר

גשתי שלא אוהבים יהודים". מריו הגיע 
של  להכשרה  והצטרף  אביב  תל  לנמל 
תנועת הנוער הציוני בחדרה, שם שהה 
קצת יותר משנה. "עבדתי בבית יולדות 
בקיבוץ  בלול  אותי להכשרה  וגם שלחו 

אושה".

מתי הגעתם לנגב?

)הנקודה  יאיר  לנווה  הגענו   1950 ביולי 
המקורית שבה גרו מייסדי עין השלושה( 
112. עין  ובספטמבר כבר עברנו לגבעה 
השלושה עלתה רשמית על הקרקע ב-2 
התחי ואני  שלך  סבתא   .1950  בנובמבר

לנו לצאת עוד בנווה יאיר ושם ביקשתי 
לה  זה עשיתי  לפני  ידה.  את 

באוהל.  מבלטות  רצפה 
דא היה.  לכולם  ילא 

נזכר  הוא  לה...",  גתי 
על  כשחיוך  בגאווה 

פניו, וממשיך: "בנווה יאיר היה לנו לול 
ביצים  מחדרה.  שהבאנו  פרות  ו-3  קטן 
והיה  באוהלים  גרנו  בשפע.  היה  וחלב 
וגנרטור  מסביב  גדר  אוכל,  חדר  צריף 

חשמל, זהו".

מה אתה זוכר מהימים הראשונים בעין 
השלושה?

"בהתחלה גרנו באוהל. בני ישראל הלכו 
חודי  40 גרנו  ואנחנו   - במדבר  שנה   40
שים באוהל. פעם אחת הלכתי מפה ועד 
אורים ברגל כי הייתי צריך להגיע לבאר 

ישבע לראות את אבא שלך. הוא היה תי
נוק והיה חולה. היה 3 חודשים מאושפז 
גם  אני  ביום.  דקות   10 של  ביקור  והיה 
זוכר שעבדנו בהכנת השטח כדי שיוכלו 

להניח את קו המים של מקורות".

במה עוד עבדת במהלך השנים?

"עבדתי בלול 25 שנה, אחר כך בנגריה - 
שנתיים-שלוש. אחרי זה הרכבתי מחסן 
השקיה, עבדתי ברפת, טיפלתי בעגלים. 
'קרטוניה'.  במפעל  עבדתי  בחליבה. 
זה  אחרי  עוז.  בניר  ב'נירלט'  שנה  גם 
טיאטאתי רחובות, ניקיתי שבילים, קצת 
בכלבו. ועבדתי במטבח של חדר האוכל. 

יצאתי לפנסיה בגיל 80".

זיכרונות יפים מהעבר?

ליגה  הייתה  בכדורגל.  אלופים  "היינו 
אזורית, שיחקנו נגד מבטחים, ניר יצחק, 

יבית"ר שדרות, מפלסים, מכבי ב"ש, כי
סופים, בארי, רעים. הייתי קפטן, מספר 
5 - קשר דפנסיבי כמו מסצ'ראנו. שיחקי

תי כדורגל עד גיל 54".

מה אתה חושב על עין השלושה היום?

י"אני אוהב את הקיבוץ. יש לי חברים טו
בים. אבל הקיבוץ השתנה, סגרו את חדר 
היום  לרעה.  השפיע  וזה  בערב  האוכל 
אני גומר לאכול ונסגר בבית. היו שנים 
כשאני  צנועים.  חיים  חיינו  טובות. 
נרדם  כשאני  בדברים,  נזכר  אני  לבד 
וכאילו  קופץ  לפעמים  אני  הספה  על 
ז"ל,  )מתכוון לאשתו שושנה  לידי"  היא 

שנפטרה בינואר האחרון(.

מה סדר היום שלך? 

 5-4 ישן  בבוקר.  בארבע  מתעורר  "אני 
יוצא  אני  בחמש  בממ"ד.  בלילה,  שעות 
עד  מהבית  ק"מ.   3 בערך  של  להליכה 
המזכירות ובחזרה - ככה פעמיים. ברבע 

ילשבע אני אוכל ארוחת בוקר בבית ובא
בחדר  צהריים  ארוחת  וחצי  עשרה  חת 

יהאוכל. אני רואה הרבה טלוויזיה – בעי
קר ספורט וחדשות. צ'ופין )ראובן נגבי( 
מביא לי את העיתון בבוקר. אני היחידי 
מבין המבוגרים שאין לו קלנועית. כולם 
אומרים לי - 'הלוואי ויכולנו ללכת כמו 

מריו'".

סופר מריו
בשנת 1949, אחרי ילדות לא קלה בבית יתומים ושירות בצבא ארגנטינה, 
יותר.  מריו רויטמן לישראל כדי לחפש חיים חדשים ועתיד טוב  עלה 
בארץ הוא פגש את אהבת חייו והיה שותף להקמת קיבוץ עין השלושה, 
שם הוא גר עד היום. מסע היכרות עם ותיקי המועצה - תחנה שישית 

• יובל רויטמן

"אני היחידי מבין המבוגרים שאין 
לו קלנועית. כולם אומרים לי - 
'הלוואי ויכולנו ללכת כמו מריו'"
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מקורות, בת 7,000!
)ברכה שהוקראה בכנס לציון 70 שנה לחברת 

מקורות, על גדת נחל בשור, 5.9.07(
המ ִמַּלת  היא  מים  מים.   - ינכבַדי 

פתח בתולדות חבל הבשור שלנו, 
הצחיח למחצה. וכשיורדים מים משמים 

יבעונת הגשמים – אזורנו היה, מאז ומק
גן-עדן לרועי-צאן. אבל מלבד המ ידם, 

רעה, צאן צריך גם לשתות יום-יום, וגם 
הרועים, ומכאן מתחיל העניין. הנביעות 

יהעונתיות באפיק הנחל פתרו חלק מה
להקים  החלו  שאנשים  מאז  אך  בעיה, 
ישובי-קבע בחבל הבשור, לפני כ-7,000 

ישנה, הם נאלצו לפתח מקורות-מים בל
אוכלו כל  החורף.  במשקעי  יתי-תלויים 
והטכ יסיה והמקורות שלה, כל תקופה 

נולוגיות שהמציאה או אימצה.

המקורות המלאכותיים הראשונים 
יהיו הבארות הרדודות )ֵגבים( שנכ

רו באפיק הנחל וחודשו מידי-שנה 
הצרכ הזרימות.  עונת  תום  ילאחר 

נים התבוננו במקורן של הנביעות 
מתוך שכבות חלוקי-הנחל, למדו, 
מלאכותיות.  נביעות  יצרו  ובעצם 
האפיק  מתחומי  חרגו  קל-מהרה 
על  האמיתיות  הבארות  את  וכרו 
בחלוקי-נחל  אותן  דיפנו  הגדות, 
כדי  דקלים  בסמוך  נטעו  גדולים, 

לס והלכו   – מים!  יש  פה  ילהכריז: 
לה כדי  השכנים  בארות  את  יתום 
יעלות את מחיר המים שלהם-עצ

מם: א'- ב' בכלכלה. ספר בראשית, 
פרק כ"ו.

היה  וכך  לסכם:  עכשיו  יכולתי  למעשה 
7,000 שנה עד שהי  בחבל הבשור במשך

גיעה מקורות לנגב, לברך אתכם ולרדת. 
אבל – וכאן טמון הקסם – מתוך ערפילי 
בתקופות  צצים  אזורנו  של  ההיסטוריה 
שונות מפעלי-מים ופעילויות הקשורות 
למים עוד לפני צינור המים לנגב משנת 

.1947

מפעלי נחל הבשור
 לפני כ-5,200 שנה חדרה לחבל הבשור 
אחדות  פעמים  מתוך  הראשונה,  בפעם 
האדמיניסטרציה  ההיסטוריה,  במהלך 
ותפסה  מצרים   - מדרום  שכנתנו  של 
ביותר  היציב  המים  מקור  את  לצרכיה 
כיום  בשור,  עין  נביעות   – הנחל  באפיק 
בפארק אשכול; שם ציידו את השיירות 

ילפני חציית מדבר סיני בדרך לעמק הני
לוס. הבאר המתוארכת הקדומה ביותר 
בחבל הבשור נחפרה בתל הרור באמצע 
כנראה,  וכך,  הספירה  לפני  השני  האלף 

היה גם בתל גמה.

שנה,  כ-1,500  לפני  הביזנטית,  בתקופה 
הצפופה  להתיישבות  הבשור  חבל  זכה 
כאן  חיו  בני-אדם  רבבות  בארץ.  ביותר 
גידול  ברמת חיים גבוהה והתפרנסו על 
שיירות,  ליווי  ליצוא,  לשיכר  שעורה 
הספקת מזון ושרותים לצליינים, טיפוח 
יין  וייצור  ומוצרי-עדר  סוסים  מטעים, 

יושמן בקנה מידה ענק. במקביל התפת
חו, כמובן, מפעלי המים לסוגיהם: החל 
באיסוף קפדני של מי-נגר עילי בעונות 
בנויות  אמות-מים  דרך  עבור  הגשמים, 
וכלה  ודיפונן  בארות  וכריית  למרחקים 
מי  לתפיסת  מופלאים  במפעלי-מים 

– הישג  זרימות שטפוניות באפיק הנחל 
נדיר.  יוצא-דופן שאפילו היום  טכנולוגי 
ליד  האחד  כאלה:  מפעלים  שני  זיהינו 
שלושת  בין  חבוק  והשני  צאלים  בסיס 

המאגרים.

אלמוקדסי  בשם  מוסלמי  גיאוגרף 
תאר  בדמשק,  שהתגורר  )"הירושלמי"( 
הצלבנים  פלישת  ערב  ארץ-ישראל  את 
שבין  הפוריה  הארץ  כברת  על  וסיפר 

בא אלף  ובה  שבע,  ובאר  ירצועת-עזה 
שלא  נראה  הגזים,  אם  אפילו  רות-מים. 

היה רחוק מהמציאות.

מלחמת המים
שיא של פעילות הקשורה במים באזורנו 
חל במלחמה העולמית הראשונה: במשך 
כל האביב והקיץ של שנת 1917 חצה קו 
החזית בין התורכים והבריטים את חבל 
מיליון  משלושת-רבעי  למעלה  הבשור. 
פיות של לוחמים, תומכי לחימה, עובדי 
וגמלים  פרדים,  חמורים,  סוסים,  כפייה, 
יום-יום  שוועו   – המתרס  עברי  משני   –
למים. שני הצבאות כרו בארות חדשות 

עתיקים,  ובורות-מים  בארות  ושיפצו 
גמ לשיירות  מעברים  בערוצים  יחפרו 

מים  ברכבות  והובילו  נושאי-מים  לים 
לכוחות. הבריטים הזרימו מים בצינורות 
תעלת- שלאורך  המתוקה"  מ"התעלה 

בחבל  לחזית  צפון-סיני  כל  דרך  סואץ, 
בקטרים  בצנרת  אותם  וחילקו  הבשור 
שונים למוצבים העיקריים. בנביעות עין 
מורכב  מערך  השאר,  בין  הוקם,  בשור 
שכלל סכר-בטון לרוחב האפיק, תפיסת 
נביעות במבני בטון והעלאתם למערכת 
ומשאבות  וברזנט  עץ  ממתכת,  שקתות 
מעל ֵגבים שנכרו בשולי האפיק. מערכת 

חשו כה  היתה  המים  יהספקת 
בה עד כי הקרבות בצפון הנגב 
תוכננו מראש בהתאם לזמינות 
המים בשטח ולעתים שּונּו תוך 

בגללּה. חלק מה יכדי הלחימה 
ישרידים של מערכות המים בא

זור עדיין ניכר בשטח, אך הזמן 
פועל לרעתם. 

הפעיי ו-1934   1930 השנים  בין 
המנדט  שלטונות  ושיפצו  לו 
ברחבי  בארות  כ-50  הבריטי 
התקינו  ובחלקן  הנגב,  צפון 
וכן  דיזל  ומשאבות  אנטיליות 
)ראו  ושקתות  בריכות-אגירה 

איור(. 

 אך לא תמיד היו רק הצלחות: 
ימפעל מים מעניין, שנכשל כתוצאה מה

ערכה שגויה של עוצמת הזרימות בנחל, 
המאה  של  ה-60  שנות  בתחילת  הוקם 
הוקמו  מגלשי-בטון  ארבעה  שחלפה: 
המים  כמויות  למדידת  הנחל  באפיק 
מתוך כוונה לנצלם בעתיד. השטפון של 
חורף 1962 חיסל את המפעל הזה בצ'יק: 
שני מגלשים, ליד בסיס צאלים וצפונית 
ונמרחו  ממקומם  נעקרו  התלוי  לגשר 
לאורך הגדות; מגלש שלישי, ליד רעים, 
 – פלא  זה  ראו   – והרביעי  בסחף  נקבר 
נותר שלם, כי זרם המים עקף אותו משני 
עבריו, תוך יצירת אפיקים חדשים. אגב, 
השטפון ההוא הזרים לים בשלושה ימים 
כל  מתכולת   4 לּפי  השווה  מים  כמות 

מאגרי חבל הבשור גם יחד.

מים, לחיים!

 דן גזית

                                

נ"ב: הידעתם כי כבר שנים אחדות בברז 
שלנו זורמים מים מותפלים מאשקלון?

                                                                                                                                      

באר הלמות ליד גילת
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יובל רויטמן

בשיתוף  'אתנה'  פרויקט 
התאחדות הספורט לבתי 
החינוך  ומשרד  הספר 

"הפס חדש:  פרויקט  יהשיק 
קה פעילה". מטרת הפרויקט 
ונערות  ילדות  לחשוף  היא 

ול ולעודד  גופנית  ילפעילות 
מובנית  לפעילות  אותן  חבר 
של החוגים לאחר שעות בית 

הספר. 
התקיימה  החודש  בתחילת 
הספר  בבית  פעילה  הפסקה 

פי התוכ ועל  ייובלי הבשור  
ינית התקיימה  הפסקה פעי

ביום  אשכול,  בניצני  גם  לה 

ה-29.11  ראשון 
שליחת  )יום 
לדפוס(.  הגיליון 

הוע יהפעילות 
לשכבות  ברה 
ובנות  בנים  ד'-ו', 

ובמס יכאחד 
הופעלו  גרתה 
בתחנות  הילדים 
בכדורעף  שונות 

ובג'ודו.
הפעילות  את 

ספור יהעבירו 
טאיות של אתנה, 

מק יספורטאיות 

בכדור אשכול  נוער  יבוצת 
של  הכדורעף  ומאמני  עף 

הפעי להפסקות  יהמועצה. 
לות הגיעו כאמור גם מאמני 
שחשפו  אשכול  של  הג'ודו 

הלחי לאמנות  הילדים  יאת 
באמצעות  המסורתית   מה 

משחקי ג'ודו על המזרון. 
עטר אופיר גני לוין

ה-20.11   שישי,  ביום 
הג'ודו  נבחרת  יצאה 

מחו לתחרות  אשכול  ישל 
בחודש  כמו  באופקים.  זית 
הלוחמים  חזרו  אז  שעבר, 

יהצעירים שלנו עם שלל מד
ליות על הצוואר - גם הפעם 

מרשי הישגים  עם  חזרו  יהם 
מים ומעוררי כבוד וגאווה.

יבול,  ממושב  בראב  מעין 
הבי שבה  בחבורה,  יהגדולה 

- אחת  תה עם שתי מדליות 
מוזהבת ואחת כסופה. אחיה 
הצעיר איתי בראב זכה בשתי 
והקטנצ'יק  זהב,  מדליות 
רק  בראב,  אוהד  בחבורה, 

יבכיתה א', חזר הביתה כשמ
צווארו.  על  אחת  זהב  דליית 
הוריהם,  יצטרכו  הזה  בקצב 
ארון  לבנות  ויפעת,  עידו 

מיוחד רק למדליות.
במי זכה  ממגן  שציק  יעדי 

נחומוביץ'  רז  ארד,  דליית 
הביתה  חזר  הבשור  מעין 

מד מעטרת  צווארו  יכשאת 
מעין  פויקס  וטל  זהב  ליית 
הבשור סיים את התחרות עם 
זריז  בחישוב  כסף.  מדליית 
המוכשרים  הילדים  הגיעו 
שלנו ל-8 מדליות בסך הכול. 
ואופיר  פלג  שדורון  כנראה 
דריי, המאמנים המסורים של 

נבחרת הג'ודו יודעים מה הם 
עושים. כל הכבוד. 

חברים גם מחוץ למזרון
ואימונים,  הישגים  מלבד 
לגיבוש  גם  בקבוצה  דואגים 

שבת,  במוצאי  חברה.  ולחיי 
על  מפגש  נערך  ה-14.11, 
המפגש  הנבחרת.  של  האש 
כבר הפך למסורת ומגבש את 
החבורה גם מעבר לאימונים.
יובל רויטמן

מרתקים את הקהל 
חברי נבחרת הג'ודו יצאו לתחרות מחוזית 
באופקים וחזרו הביתה עם שמונה מדליות

הפסקה זה לא בשביל לנוח

עומדים מאחור, מימין: 
המאמנים דורון פלג 

ואופיר דריי. 
למטה, מימין: 

עדי שצקי, 
איתי בראב, 
אוהד בראב, 

רז נחומוביץ', 
טל פוקס 

ומעיין בראב.
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פרויקט אתנה לעידוד פעילות גופנית בקרב ילדות 
ונערות הגיע להפסקה פעילה בבתי הספר
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בנוי  23 ה שני  -ביום 
נבחרת  יצאה  במבר 
י'-י"ב  כיתות  של  הכדורעף 
האזורי  התיכון  הספר  מבית 
ארצי  לטורניר  הבשור  נופי 
במועצה  שנערך  יומיים,  בן 
האזורית מטה אשר שבצפון. 
קבוי  12 השתתפו  בתחרות 

צות מרחבי הארץ, והנבחרת 
יסיימה במקום החמישי והמ

כובד, לאחר שהפסידה ברבע 
הגמר לאליאנס תל אביב.

אלופי הדרום
לתחרות  יצאה  הנבחרת 

במ שזכתה  לאחר  יהארצית 
קום הראשון באליפות מחוז 

נוב באמצע  שנערכה  ידרום 
לקחו  ושבה  באשקלון  מבר 

יחלק ארבעה בתי ספר – מא
צפית  בי"ס  אשקלון,  שדוד, 

ונופי הבשור.
מקיבוץ   )21( עציון  עומר 

במק כדורעף  מדריך  ינירים, 
צועו שמאמן ביחד עם אלכס 

הנבחי את  הוותיק  ןצייטלי 
היתה  שהמטרה  מספר  רת, 
המקומות  שני  בין  להתברג 
הראשונים וכך לשחק השנה 

יבליגת העל. "אנחנו לא מרו
לע יכולנו  מהתוצאה,  יצים 
- אבל לא הצל זה  ישות את 

חנו", הוא אומר.
המ בליגה  תשחק  יהנבחרת 

תנסה  הבאה  ובשנה  חוזית 
להעפיל  מזלה  את  שוב 
מוסיף  עומר  העל.  לליגת 
המעט  התוצאה  שלמרות 
של  הרוח  מצב  מאכזבת, 
השחקנים עדיין חיובי: "היה 
מסתכלים  ואנחנו  כיף  לנו 

קדימה".

והצ צייטלין  אלכס  יהמאמן 
תודה  למסור  מבקשים  וות 
לסמדר בלדיגה מנהלת מחי
והעשרה  חוגים  לקת ספורט 
בית  למנהלת  וכן  במועצה 
הספר נופי הבשור זמירה בן 

יוסף.
שקפ בנבחרת,  יהשחקנים 
והנחי הזיעו  התמתחו,  יצו, 

הדר  רוזנטל,  רותם  תו  הם: 
אלון  חרמוני,  אור  עמר, 
ווינהאוס, דודו פדידה, אילן 

שלג ורותם ארז.

יובל רויטמן

בצד של הטובים
נבחרת  שחקני  יצאו  מחוזית,  באליפות  שזכו  אחרי 
הכדורעף מנופי הבשור לטורניר ארצי בצפון וסיימו 

במקום ה-5 מתוך 12 הנבחרות הטובות בישראל
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בדי  11 ה שישי  -ביום 
 19:30 בשעה  צמבר 
ציאורים  בגלריה  תיפתח 
התערוכה  אורים  שבקיבוץ 
שירי לס, אומי  "מופשט" של
ינית ציירת ממושב שחר, בו

בית  לאמנות  המדרשה  גרת 
ברל, 2005.

י"תמיד הפריע לי  שאני כבו
לא  ושאני  שלי  בציור  לה 

ייודעת לצייר מהדמיון", מס
פרת שירי, "לא היה לי חופש 
להמציא  אותי  עניין  בציור. 
ציור שבורא את עצמו מתוך 
עצמו - וכך הגעתי למופשט.

של  הארה  חוויתי  ג'  "בשנה 
ממש - הרגשתי שאני נכנסת 

כל  את  ורואה  הציור  לתוך 
ולעשות.  לראות  שצריך  מה 

מורכ יהציור הפך למשוואה 
פרו היו  הפתרונות  וכל  יבת 

שים לנגד עיניי. התחושה הזו 
ממשיכה ללוות ולטעון אותי 
במשך  משתנות  בעוצמות 
השנים. לצייר מופשט עבורי 

יזה חיפוש אחר גבולות, הת
מתוך  מקריות  עם  מודדות 

ימעקב אחר קול פנימי שמנ
יחה אותי, ומתוך זרימה מדי

טטיבית עם תחושות, מצבים 
ודחפים".

שירי  הכירה  לימודיה  אחרי 
את בעלה לעתיד ואת חבריו 
השנים  ולאורך  המוזיקאים 

המוזיקה  בין  חיבור  יצרה 
"הם  שלה.  לאומנות  שלהם 
בחופש  מאוד  עליי  השפיעו 

הופ  - שלהם  יובמוזיקה 
משוחררות,  רועשות,  עות 
פראיות, עם טשטוש גבולות 
גישה  ועם  לקהל  האומן  בין 
שונה ואותנטית לאסתטיקה. 
מקורי,  משהו  יש  מבחינתי, 

יאידיאלי ואף אידיאולוגי בה
המרתק  העולם  של  פגשתם 
של מוזיקת האינדי עם עולם 

הציור המופשט הנשגב". 

ישירי מספרת עוד, כי "התע
שלי  לאימא  מוקדשת  רוכה 

נמצאת  האחרונה  שבשנה 
מוקדשים  הציורים  בקומה. 
ובגבול  בה  גם  ועוסקים  לה 

שבין החיים לבין המוות".

תאריכי הצגת התערוכה:

11 עד ה-26 בדצמבר.

שישי  ימי  הגלריה:  שעות 
 11:00 שבתות   ,20:30–19:30
עם  בתיאום  או   ,13.00  –
אסתי בטלפון: 089920561 או 
לפי )גם   054.6786432  בנייד:

תיחת השער(.

"הארה" שחוותה שירי לס במהלך לימודי האמנות 
שיוצגו  עבודותיה  לציור המופשט.  אותה  הביאה 
בגלריה ציאורים מושפעות מעולם מוזיקת האינדי 
ומוקדשות כולן לאימא שלה - ששרויה בתרדמת

נכנסת לתוך הציור
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בדי  4 ה שישי   -ביום 
 20.30 בשעה  צמבר 
"הקיטור"  בגלריה  תיפתח 
שבקיבוץ מגן תערוכת צילום 
של אורנה אינשטיין - חברת 

בקמ צילום  ובוגרת  יהקיבוץ 
רה אובסקורה בתל אביב.

קירות",  "ארבע  בתערוכה 
ה-27  ראשון  ביום  שתינעל 

צי אורנה  מציגה  יבדצמבר, 
שנה   ,2014 משנת  לומים 

תו נתונים  היו  ישבמהלכה 
של  תכוף  לירי  הדרום  שבי 
קסאמים מכיוון רצועת עזה, 
"צוק  במבצע  היה  ששיאו 

איתן".

שתי  אורנה  יצרה  זו  בשנה 
מהן  שאחת  צילומים  סדרות 
"במשך  בתערוכה:  מוצגת 

הפתו בשדות  עבדתי  יהיום 
חים והלא מוגנים של הקיבוץ 

מה בחזרה  הערב  יובשעות 
את  לצלם  התחלתי  עבודה 
את  מחפשת  הביתי,  המרחב 
והבטוח,  האינטימי  המוכר, 

המ הזום  מקרוב  במבט  יאך 
והביטחון  ההגנה  את  חפש 
המוזר  'אלביתי'  את  פוגש 

החיצו והעירעור  יהמתעתע, 
ני מחלחל פנימה אל המרחב 
התערוכה:  אוצרת  המוגן". 

מיה כהן לוי.

אמנות בין ארבעה קירות
שמציגה  מגן  קיבוץ  חברת  אינשטיין,  אורנה 
המוכר  אחר  מחפשת  הקיטור,  בגלריית  מצילומיה 

והאינטימי במציאות השברירית שבה אנחנו חיים

בדי  11 ה שישי  -ביום 
של  חמישי  נר  צמבר, 
תערוכתם  תפתח  חנוכה, 
מרב סבירסס  המשותפת של
ויואב בריל - "הצבעה חוי  יקי
ויואב הם שניהם  זרת". מרב 
אמנים צעירים בני בארי, בני 

יאותה כיתה שגדלו יחד בקי
בתל  היום  וגרים  ועזבו  בוץ 

אביב.
מרב סבירסקי, 34, אמנית רב 
הספר  בית  בוגרת  תחומית. 
בירושלים.  חזותי  לתיאטרון 
באמנות  שני  תואר  בעלת 

תערו את  הציגה  ימבצלאל. 
סיבובים  ״שישה  היחיד  כת 
 )2014  ,16 קו  )גלריה  לדקה״ 
הקיבוץ,  )גלרית  ״ארץ״  ואת 
בתערוכות  הציגה   .)2015
זוכת  ובחו״ל.  בארץ  שונות 
פרס ״האומן הצעיר״ מטעם 

משרד התרבות לשנת 2013.
סרטים  יוצר   ,34 בריל,  יואב 
המחלקה  בוגר  ומוזיקאי. 
יוצר  בבצלאל.  לאנימציה 
)פרס  "אישיהארה"  הסרטים 
קצר  אנימציה  לסרט  ראשון 
 )2010 חיפה,  בפסטיבל 

בפס ראשון  )פרס  יו״הורה״ 
חבר   .)2014 אנימיקס,  טיבל 

  .The Secret Sea ההרכב
הצ אוסף  יציגו  הם  יבגלריה 

עות לסדר חברתי 
רישום תנו יחדש: 

האוכלוסין  עת 
בחמישה  בבארי 
שינויים  צבעים, 
הישיבה  בהרגלי 
האוכל,  בחדר 
רועדת  אדמה 
לפלסטיק  מתחת 
כלים  ומכונת 
מנגינה  שוטפת 

ישנה.
הפתיחה  בערב 
להתרחש  צפויות 

יבאזור חדר האכי
אי  והגלריה  לה 
התרחשויות  אלו 

תנו  - ימסקרנות 
ווקאליות  עתיות 
מעין  שיהוו   -
לסדרים  הצעות 
במרחב  חדשים 
הקיבוצי-קהילתי. 
סבירסקי  מרב 

אותנו  מזמינים  בריל  ויואב 
זאת  ראו  ולערער.  להרהר 

כהזמנה ל"הצבעה חוזרת".

בסיי  פתיחה חגיגית במיוחד
ברחבת  תתקיים  חנוכה,  מן 
11 בדי -הגלריה ביום שישי ה

צמבר בשעה 19:30. 
בהשתתפות  גלריה  שיח 
שבת  ביום  יתקיים  האמנים 

12 בדצמבר, בשעה 13:00.

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

וגם   ,9:00-13:00  - שישי 
 ,19:30-20:30

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

054-7918049
עוזרת  מקאי,  ברזון  סופי 

הפקה ומנהלת כספית.
ומנהלת  אוצרת  ילין,  זיוה 

הגלריה.

קוראים את הקיבוץ לסדר
התערוכה "הצבעה חוזרת" של מרב סבירסקי ויואב 

בריל, שני אמנים צעירים שגדלו יחד באותה כיתה 
בבארי, קוראת לבחון מחדש את הסדר החברתי 

הקיים בקיבוץ ומציגה הצעות לסדרים חדשים


