אין עשן בלי ריח
מה אפשר וצריך לעשות כדי למנוע
שריפת פסולת חקלאית במועצה • עמ' 10

קיבוצניק באמונתו יחיה
בתי כנסת קמים בקיבוצים חילוניים .יש מברכים
ויש מתנגדים ובסוף צריך לקבל החלטה • עמ' 14

גי

ליון ,142

יום ג' ,כ

"ג תשרי

תשע"ו,

מפריחים את הנגב

6.10.15

אלפים הגיעו מכל רחבי הארץ לפארק
הבשור בחול המועד סוכות לצפות
במופע כדורים פורחים • עמ' 6

בואו ,הקשיבו

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 ותם פרחי.
צילום השער :לבנת גינזבורג
כתובת ,232 :סטודיו עיצובניק
קיבוץ נירים 8512500
טל ,08-9985488 :פקס08-9985543 :

דוא"לiton.cz@gmail.com :
צילום השער :אור חרמוני  -תמונת
הנקלטים - 232 ,תמונת הרקע

תוכן מודעות הפרסום
ומכתבי הקוראים  -על אחריות
המפרסמים והכותבים בלבד!
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מאמר מצוין בגיליון הקודם על
החקלאות ,הצימחית במיוחד ,על
השאלות החכמות ומקיפות ,על
התשובות של כל אנשי מקצוע
וחקלאים באזור .תשובה תמוהה
של משרד האוצר ,שלא מתייחסת
למאמר ,כי היא גובה סכומי עתק
מהחקלאים במיסים ובהעברת 2.25%
נקודות זיכוי שנגבות מהחקלאי ולא

עופרה רוזנברג  ,יבול

הנה באה הרכבת
התחנה בנתיבות כבר פועלת ובקרוב תיפתח גם התחנה באופקים.
תושבי אשכול זכאים להנחות משמעותיות בשנתיים הקרובות
באמצע ספטמבר נחנכה רשמית
תחנת הרכבת בנתיבות במעמד
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר
התחבורה ישראל כץ .עם פתיחת הקו
החדש הודיע שר התחבורה שתושבי
האזור ,לרבות תושבי אשכול ,ייהנו
מנסיעה חינם מתחנת נתיבות במשך
שלושת החודשים הקרובים (עד סוף
דצמבר) .כמו כן זכאים התושבים
להנחה של  50%למשך
לנסיעה
שנתיים
הלוך חזור מהתחנות
נתיבות
שדרות,
וגם מתחנת הרכבת
החדשה באופקים -
כשזו תיפתח בעוד
בתום
כחודשיים.
החודשים
שלושת
תעמוד עלות הנסיעה
מנתיבות על 50%
מהמחיר המלא ,למשך
שנתיים (עד דצמבר
.)2017

יש לציין שתחילה ,ההטבה כללה
את תושבי נתיבות בלבד ורק לאחר
התערבותם של ראשי המועצות
באזור ,שפנו ללשכת שר התחבורה
בעניין הוחלט להכליל את תושבי שאר
הישובים בהטבת הנסיעה ללא תשלום.
ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש
המועצה גדי ירקוני ,בנסיעה ברכבת

צילום :רפי בביאן

שר האוצר ושר החקלאות ,אני
חושב שהגיע הזמן שתגיעו
לדבר עם החקלאים בשטח.
יש לכם הרבה מה לשמוע.
אלה לא הדברים שנערי האוצר
מספרים לכם או מה שבעלי
רשתות השיווק אומרים כשהם
מתראיינים בתקשורת .שימו בצד
את הקלישאות ,את הסיסמאות,
את המסננים שבדרך ואת היועצים
המיומנים .בואו אתם ,לבד ,תפנו
לעצמכם כמה שעות ,תיפגשו עם
המגדלים כאן באשכול .שבו בשקט
ותקשיבו לטענות שלהם .אני בטוח
שזה יזיז משהו בלבבכם ובמוחכם.
ואם לא ,אז מצבם ומצבנו באמת
קשה.
לפני שבוע הצטרפתי לפרלמנט
סוער של חקלאים והקשבתי להם
(עמ'  .)7נאמרו שם המון דברים,
נצעקו המון צעקות ויצא החוצה
הרבה כעס ותסכול – בעיקר
כלפיכם .על כך שנטשתם אותם.
שאתם אטומים ,שבאמצעות
המדיניות שלכם אתם מרסקים
את אחת מאבני הייסוד של מדינת
ישראל .אז רדו לשטח ותקשיבו
לאנשים .נכון ,זה לא מקובל .נכון,
זה לא לפי הספר .יש נציגים ,יש
מנהיגות ,יש ועדות .אבל בינתיים
שום דבר לא זז וענף החקלאות גווע.
אפשר לדבר ,אפשר לכתוב מאמרים
בעיתון ,אפשר לצאת להפגין .אבל
בשורה התחתונה הכוח בידיים
שלכם .תעשו איתו משהו טוב לשם
שינוי.
יובל רויטמן

רוצים לגדל בשקט

מהתאילנדים ,שנכנס לתוקף מזה כמה
חודשים ולא חוקי ,כי בכל העולם
עובדים זרים מקבלים את הנקודות זיכוי
האלה .עד עכשיו כל מאמצינו לתקן
עוול זה לא צלחו .הייתי רוצה שמאמר
זה כפי שהוא יועבר לכל העיתונים
היומיים או לשבועונים או למדורי
הכלכלה .אנחנו יודעים מה המצב ,אבל
הציבור הכללי לא יודע.

מתכננים ובונים
שנה אחר שנה אנו משקיעים
באגף ההנדסה במועצה את מיטב
האנרגיות שלנו בעשייה ,מתוך
רצון לדאוג לשיפור איכות החיים
של התושבים .שנה חדשה בפתח והמון
אתגרים ניצבים לפנינו וברצוננו לשתף
אתכם בפעילות האגף.
באגף הנדסה צוות מסור ומיומן שעושה
הכול על מנת להתמקצע ולהתייעל
לטובת שדרוג השירות .השיטה היא
פרויקטאלית ,כלומר :כל אחד בתחומו
מקדם פרויקטים מסוימים מתחילתם
ועד סופם וכולנו יחד משלבים כוחות
לפעילות השוטפת של האגף.
אנחנו פועלים בשיתוף פעולה הדוק
עם שאר האגפים והמחלקות ,בהתאם
לחזון המועצה וצפי יעדי הצמיחה
הדמוגרפית.
כיום מתנהלים באגף עשרות פרויקטים
ציבוריים בהיקפים תקציביים שונים.
אנחנו שותפים לתכנון הישובים,

מנגישים ומתחזקים את נכסי המועצה
ועובדים מול משרדי הממשלה ורשויות
חוץ בתחומים שונים.

בית ספר יסודי חדש; משכן חדש
ללימודי מוסיקה ומחול; מרכז מסחרי;
מתקן ספורט אתגרי במרכז המועצה;
מסלול הליכה בחבל שלום.
עוד בתוכנית ,מיגון מוסדות רווחה
בישובים; בניית שכונות חדשות
בישובים הקהילתיים צוחר ,אבשלום
ושלומית; השלמת מתקן הביוב המרכזי
בדרום המועצה והקמת מפעל השבת
קולחין לידו.
כמו כן על הפרק ,גני ילדים ממוגנים
חדשים בישע וכרם שלום; בתי כנסת
חדשים; החלפת גגות אסבסטים בבתי
מגורים בישובים סמוכי גדר; ליווי
תוכניות חדשות להרחבת הישובים.
הסדרים בטיחותיים בכבישים .הקמת
מרכז הפעלה ממוגן לביטחון וחירום.
ועוד.
שתהיה שנה טובה ופוריה.
אדריכל מוטי לבאן ,מהנדס המועצה

הפרויקטים שעל הפרק
עד כה ,קידמנו פרויקטים רבים במרכז
המועצה וביישובים ,כגון הקמת בית
הספר נופי הבשור ,הרחבת בית הספר
ניצני אשכול ,הקמת הספרייה האזורית
ואולם הספורט החדש ,שדרוג תשתיות
והסדרי בטיחות בדרכים ופיתוח נופי
בעל תוכן בנווה אשכול.
כמו כן פיתחנו תשתיות ורחובות
לקליטת משתכנים חדשים ,הקמנו גני
ילדים ומעונות יום ממוגנים ,בתי כנסת,
מקוואות ומבני חינוך נוספים ורבים.
כמו כן ,אנחנו שותפים בהקמת שלושת
הישובים החדשים ,שהצעיר מביניהם
ממש בתחילת דרכו המוצלחת.
אז מה הפרויקטים שעומדים לפנינו?
הרחבת בית ספר נופי הבשור; הקמת

למה יש לך מקל-סבא?
ראש המועצה גדי ירקוני ביקר בגני הילדים במועצה .נושא פציעתו חזר ועלה כמעט בכל גן .גדי שיתף את
הילדים ,סיפר והסביר וזכה להתעניינות רבה וכנה  -והילדים מצידם הפגיזו אותו בציורים
מאז פתיחת שנת הלימודים החל
ראש המועצה ,גדי ירקוני לקיים
ביקורים בגני הילדים בישובי המועצה.
לביקוריו בגנים מתלוות המפקחות
על גני הילדים במועצה מטעם משרד
החינוך ,מנהלת אגף החינוך ,יעל אדר
ומנהלת מדור הגיל הרך במועצה ,דלית
קוטלר.
גדי מציין ,שהביקורים נועדו להיכרות
עם הצוותים החינוכיים בגנים במועצה
וכדי ללמוד מקרוב אחר הצרכים
הייחודיים בכל גן.
"המפגש האישי והבלתי אמצעי עם
צוותי החינוך ,עם הילדים וגם עם מתקני
הגן ,מאפשר לי ללמוד לעומק את
מערך הגיל הרך במועצה ובהתאם לכך
להתאים את המשאבים הרלוונטיים לגני
הילדים .כמו כן ,הכוונה היא גם לבחון
יחד עם הצוותים את הדרכים לחיבור
בין הגנים לבין קהילה המקומית" .אומר
גדי.
בינתיים הספיק לבקר בגני הילדים
ביישובי החלוציות ,ביישובי חבל שלום
ובחלק מהקיבוצים .לאחר החגים ימשיך
וישלים את הביקורים בשאר גני הילדים
במועצה.

החדר מלא ציורים

חזר ללכת ונבחר לראש מועצה.
הילדים בתגובה מתחילים לספר לו
על פציעות וחבלות שלהם .ילד אחד
מספר איך קיבל מכה ביד והתגבר
וילד אחר איך שבר את הרגל .בכל גן
מקבל גדי ציורים מהילדים והוא אומר
שכבר אין לו מקום בחדר מכל הציורים
שקיבל.

נושא שיחה שכמעט תמיד עולה
במהלך ביקוריו של גדי בגנים הוא
נושא הפציעה שלו והרגליים התותבות.
הילדים בגנים מאוד מתעניינים
ושואלים את גדי בצורה ישירה למה
הוא הולך עם מקל סבא .כמעט תמיד
בכל גן השאלה הזו עולה  -וגדי מקפיד
לקבל את אישור הגננת להסביר ולספר
לילדים
שהוא נפצע
ברגליים .גדי
דואג לנתב
את השיחה
למקום של
ההתמודדות
ואיך אנחנו
מתגברים
על קשיים.
הוא מסביר
לילדים
שהנה ,למרות
הפציעה
שהוא חווה
הוא עדיין
מתפקד וכבר

צילום :דוברות אשכול

גדי עונה על שאלות באחד הגנים
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מלאכים בבגדי עבודה
בשנים האחרונות אימצו עובדי מפעל אקו אנרג'י במגן את נווה אשכול .הם מגיעים בהתנדבות בחגים
וגם בימי חול  -לשפץ ,לצבוע ,לתקן ,לשדרג ,לייפות ובעיקר לעשות שמח על הלב • יובל רויטמן

צילום :יוליה סבו

קשר חם נרקם בשנים
האחרונות בין מפעל אקו
אנרג'י במגן שמייצר לוחות
סולאריים לבריכות שחייה
לבין נווה אשכול .במסגרת
תקן איזו שבמסגרתו מחויב
המפעל לתרומה חברתית,
הוא אימץ את נווה אשכול
ועובדיו מגיעים בהתנדבות
למקום ותורמים בכל מה
שנחוץ לתחזוקת המקום
ואף הרבה מעבר לכך.
יעל מלכיור ,אחראית
תרבות מרכז היום ,תעסוקה
ותפעול תחזוקה בנווה
אשכול מספרת ש"התרומה
של עובדי המפעל היא
הרבה מעבר לכל פרוטוקול
ולכל ההחלטות .המפעל
נותן מענה בכל תחומי
התחזוקה האפשריים  -החל
מרמת תקיעת מסמרים
והברגת ברגים ועד לעזרה
בכל הקשור בהעברות של
ציוד בין המשרדים ,צביעה
והשמשה מחדש של ציוד,
תיקונים נדרשים ,תמיכה
בחדר הכושר ,במטבח,

בחדר אוכל ,תלייה של
דברים ,שינוע ,שדרוג
אינסטלציה ועוד.
לדברי יעל" ,עובדי המפעל
מגיעים בהתנדבות גם
בתקופות החגים ומסייעים
בארגון האולם לקראת
סדר פסח וסדר ט"ו בשבט.
העובדים שותפים מלאים
בפעילות בחגים נוספים
במקום ,כמו פורים ,חנוכה
וכן משתתפים בפעילויות
חברתיות שונות כמו הפנינג
לסיום הקיץ שאותו ארגנו
ילדי העובדים במפעל,
ופרויקט אפייה .כמו כן הם
ערכו סיור לבאי המקום
במפעל אקו אנרג'י במגן".
עובדי המפעל כבר סייעו
בסידור חדר האחות ,סידור
חדר טיפוח היופי ,המחסן
וסדנת התעסוקה .לדברי
יעל ,מנהל התפעול באקו
אנרג'י ,אמיר שצקי ,נענה
באופן מיידי לכל פנייה,
שאלה ,הבהרה או תכנון
ועושה זאת בחפץ לב.
"יכולת הנתינה וההכרה

של אמיר הם הוכחה לכך
שהיכן שלא נדרוך ונביט,
נרגיש את מגע הזהב שלו
ושל צוות עובדיו המסור.
רמת הנכונות ,השירותיות

אנשי אקו אנרג'י בנווה אשכול
צילום :באדיבות המשפחה

בתמונה :אבא חנניה מברך את יניב" .גאה בו מאוד"
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והמודעות לצרכינו מוכיחים
את עצמם בכל מקום שידם
נוגעת .אני קוראת להם
מלאכים בלבן שפשוט
לובשים בגדי עבודה כהים".

האוגדה מוכנה לפקודתך
יניב עשור ,בן מושב מבטחים ולשעבר מפקד
חטיבת גולני הועלה לדרגת תא"ל וקיבל לידיו את
הפיקוד על אוגדת הבשן הפועלת בגבול עם סוריה
תא"ל יניב עשור (,)43
בן מושב מבטחים,
מונה בחודש שעבר למפקד
אוגדת הבשן הפועלת בגבול
סוריה.
יניב נולד וגדל במבטחים,
החמישי מבין שבעה אחים
ואחיות ,התחנך בביה"ס
היסודי הבשור (שנקרא
כיום 'יובלי הבשור') ובתיכון
הבשור .הוא נשוי ואבא
לשלושה ילדים.
יניב התגייס לפני  25שנה
לגדוד  12של חטיבת גולני,
ולאחר סיום קורס מ"כים
יצא לקורס קציני חי"ר
ומשמש מאז בתפקידי פיקוד
מבצעיים משמעותיים,

כשהבולטים שבהם  -מפקד
גדוד  51של גולני במלחמת
לבנון השנייה ,מפקד יחידת
אגוז וכן מח"ט גולני.
יניב נחשב לקצין מוערך
מאוד וקיבל את הפיקוד על
גזרה משמעותית ומאתגרת
מאוד כיום ,שמי שפיקד
עליה בעבר הוא הרמטכ"ל
הנוכחי ,רא"ל גדי אייזנקוט.
בהרמת הכוסית שהתקיימה
בחודש שעבר במושב
מבטחים לרגל ראש השנה,
שבה נכחו גם בני משפחתו
של יניב ,ציינו בגאווה
רבה את המינוי ואיחלו לו
בהצלחה .אנחנו מצטרפים
לאיחולים .יישר כח.

חניון לזכר
 3חללי
'צוק איתן'
נחנך ליד
'הבית הלבן'
צילום232 :

נראה שהרבש"צים לא
נחים לרגע .לאחרונה
הם יזמו ,בהנהגתו של ברוך
כהן הרבש"צ הוותיק ממגן,
אתר הנצחה לחברם זאביק
עציון ז"ל ואיתו שחר מלמד
ז"ל וסרן ליעד לביא ז"ל
שנהרגו במהלך 'צוק איתן'.

אתר ההנצחה הוא חניון
שכבר היה במקום ,בקצה
שדרת האיקליפטוסים
שליד גלריית הבית הלבן.
לא במקרה נבחר המקום:
במשך השנים שירת גם
החניון הקודם בעיקר את
צוותי הסיור של צה"ל שהיו

צילום :חווה ברק

בתמונה משמאל :הסרת הלוט.
ברוך כהן ,נאוה עציון ,דרורה לביא
וענת מלמד.
למטה :גדי ירקוני לוחץ את ידי
בני משפחתו של ליעד לביא

רגעי קסם

פתיחת שנת הלימודים בניצני אשכול .קבלת ילדי כתה א' בהפרחת יונים.

עוברים במקום .עכשיו הם
יזכו למקום משופר ויהיה בו
מקום גם למטיילים ולאורחי
הגלריה .בצד שולחנות
קק"ל הוקם שלט ברזל ובו
שמות הנופלים וכן שיר של
אריאל הורוביץ על פניה
היפים של הארץ.
המקום ישמש בעתיד את
הצועדים בצעדת 'בשבילם'
לזכרם של השלושה.
הכסף למען הקמתו של
המקום נתרם על ידי קק"ל
והשלט נתרם על ידי
ישראלייזר רעים.
באירוע הפתיחה השתתפו
רבים מהרבש"צים וחברי
יחידות הביטחון השונות
במועצה .נשאו דברים :ברוך
כהן ,משה עציון אביו של
זאביק בשם המשפחות,

תא"ל איתי וירוב מפקד
אוגדת עזה ,עמי אוליאל
בשם קק"ל וגדי ירקוני,
שנושא אף הוא על גופו את
תוצאות אותה מלחמה.

גם השכנים
זוכרים
באווירה מרגשת נערכה
בעין השלושה תפילה
מיוחדת לזכרם של זאביק
ושחר ז"ל .הטקס כלל
הצבת לוחית הנושאת
את שמותיהם של
החללים בלוח זיכרון
מיוחד בבית הכנסת.
התפילה התקיימה
בהשתתפותם של
המשפחות ,חברי נירים
וחברי עין השלושה.

צילום232 :

"את מי אתם רציתם להביא אתכם לפתיחת הלימודים?" שאל גיל יערי
המנהל החדש של יובלי הבשור את ילדי כיתה א'" .את אמא ואבא" ,הייתה
התשובה הכי נשמעת" .גם אני חשבתי ככה ,והבאתי את אמא ואבא שלי"
אמר המנהל והציג את הוריו הנרגשים והגאים (עומדים לימינו).
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עפו עלינו

זו השנה הרביעית שבה מתקיים פסטיבל הכדורים הפורחים.
לבנת גינזבורג מעמותת 'שקמה בשור' מספרת על אירוע יוצא דופן בעיקר בהשוואה למקומות אחרים בארץ.
היא גם ממליצה" :הכרטיסים אזלו הרבה לפני האירוע  -שימו לב לפני הפסטיבל בשנה הבאה" • ארנון אבני

בחוה"מ סוכות התקיים
בפארק הבשור פסטיבל
כדורים פורחים בינלאומי.
הלו ליבנת ,מה הפסטיבל
הזה? הפסטיבל הוא יוזמה
והפקה של עמותת התיירות
'שקמה בשור' וזו שנה
רביעית בה עמותת התיירות
ומועצה אזורית 'גלבוע'
משתפות פעולה בפסטיבל
מיוחד וצבעוני זה .אל המטס
הגיעו כ  15 -טייסי כדורים
פורחים מרחבי העולם עם
כדורים פורחים בצורות
ובצבעים שונים.
מה היה שם? האירוע כלל
מופע  - Glow Nightשילוב
של אש ומוסיקה ,כאשר
הכדורים הפורחים מקובעים
לקרקע ,לינת קמפינג בפארק
ומטס להפרחת הכדורים עם
שחר.
היה ביקוש? האירוע משך
אליו אלפי אנשים מכל קצוות
הארץ אשר באו לקחת חלק
בחוויה.

צילום :רפי בביאן

בדומה לשנים קודמות אזלו
כל הכרטיסים ,כאשר השנה
הורגש ביקוש רב אף יותר
והמכירה הופסקה כשבוע
לפני האירוע.
זה הזמן להזכיר לתושבים לא
לחכות עם הזמנת הכרטיסים
לרגע האחרון ולהמנע
מעוגמת נפש.
דווקא השנה היה קצת יובש
בתיירות ...מבחינה תיירותית
בכל הארץ הורגשה ירידה
בחג הזה ,בהשוואה לשנים

צילום :נירה ליבנה

צילום :יריב יונגרמן

שיא גינס
מושבי
צוות חג סוכות בעין הבל
שור פתח במסורת חדשה
שתתפשט בתקווה ליישובים
נוספים במועצה" .שיא גינס
מושבי" בהכנת השרשרת
הארוכה ביותר שנראתה אי
פעם במושב .כל משפחה
התבקשה ליצור שרשרת.

6

קודמות ,ולמרות כל זאת
ועל אף המצב הביטחוני
שמאיים כל פעם ,הפסטיבל
הוכתר בהצלחה רבה .באתרי
הלינה נמכרו חבילות לינה
וכרטיסים לאירוע ,מה
שהביא לביקושים רבים
ותפוסה מלאה.
ראו את זה גם מחוץ לפארק?
תושבי המועצה זכו בחווייה
צבעונית וייחודית – בבוקר
האירוע ריחפו הכדורים
בשמי המועצה ותושבים

רבים יחד עם עשרות אנשים
רבים נהנו ממחזה מרהיב,
אשר לא רואים כמותו כל
יום .דרך הבשור ותל שרוחן
כבר הרבה זמן לא ראו כל כך
הרבה אנשים בו זמנית...
מי השקיע ומי הרוויח?
האירוע אשר נועד לקדם את
התיירות והחשיפה לאזור,
אינו למטרות רווח .זהו
אירוע יקר ,מסובך ומורכב.
כיום זהו האירוע היחידי
מסוגו המתקיים בארץ והוא
מתקיים כאן אצלנו באזור -
גאווה ...
אנו רוצים להודות לכל
המתנדבים אשר הגיעו לסייע
להצלחת האירוע :תושבי
המועצה יחד עם חברי 'גרעין
צבר' מקיבוץ מגן ,שהתנדבו
לעזור ולסייע לצוותי הקרקע
ולטייסים .כיף שיש אנשים
טובים שמוכנים לעזור
ולתרום.
נתראה בפסטיבל הבא...

לאחר שכולם סיימו את
מלאכת היצירה ,נאספו
השרשראות ,חוברו להן יחדיו
ונפרסו לאורך הכביש הראשי
של המושב  -במטרה להגיע
עד השער האחורי .לקול
צחוק הילדים ובהתקדמות
איטית ,זהירה ובמלוא ההתל
להבות ,נמתחה השרשרת
הארוכה והגיעה ...כמעט עד
היעד.
עטר אופיר גנילוין
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מבצע
סבתא ,סןף
ה 1-בספטמבר הוא יום
שמסמל את החזרה לשגרה
ואת סיום החופש הגדול
לילדים ולהורים .אבל
עבור חלק ניכר מהסבתות
ומהסבים ,היום הזה מסמל
דווקא את היציאה האמיתית
אל החופש הגדול שלהם.

לרגל ציון המאורע נפגשה
בנחת וברוגע קבוצת סבתות
מעין הבשור שבמהלך הקיץ
שובצו בלו"ז המשפחתי
וסייעו רבות בטיפול בילדים.
המפגש התקיים במסעדה
בבאר שבע ,ללא קולות
ילדים ,המולת בריכה או
טלוויזיה ברקע.
עד הקיץ הבא.
עטר אופיר גנילוין

שיעור מולדת

כוס קפה אחת ,ארבעה טנדרים  -ושמונה חקלאים .הצטרפתי
לפרלמנט של אחי סיטבון בדקל והבנתי למה גם כשמחיר
העגבנייה בשמיים  -המצב רוח של החקלאים עדיין ברצפה
• יובל רויטמן
אני מגיע לאחי סיטבון
כדי להתעדכן על מאבק
החקלאים .יש התארגנויות למסע
טרקטורים לכנסת ,דיבורים על
השבתת שיווקים – אבל בינתיים
בתקשורת שומעים בעיקר צרכנים
שמתלוננים על המחיר הגבוה
ורשתות שבוכות שאין סחורה.
מצב מתעתע .אני צריך מישהו
שיעשה לי סדר בראש .בחנייה של
המשרד ,שנמצא בין הבית לבין בית
האריזה של הפלפלים ,כבר חונים
ארבעה טנדרים כמו במסדר ושלט
חצי קרוע ,זכר לאחת ההפגנות .אני
מבין שהגעתי לפרלמנט רציני.

שחור חזק ,בלי סוכר

חוץ מאחי יושבים שם גם רן סיטבון,
גבי עשור ממבטחים ,אייל כהן
מיתד ,אודי קאשי מיבול ,ובהמשך
מגיעים חיים סיטבון האבא ,רונן בן
חיים משדה אברהם ודני כהן מדקל.
הטונים רועמים ,הדברים נאמרים
מהלב” .יש פה אנשים בחדר
שמשלמים למדינה  30אלף שקל
בחודש רק מס מעסיקים ואחר כך
אתה עוד מקבל מכתב התרעה על
חוב של  159שקל .אם רק תנסה לא

לשלם יעקלו לך את החשבון בנק.
אפילו שר החקלאות אמר שזה מס
שצריך לעבור מהעולם .אבל כלום
לא קורה .לצערנו הכלבים נובחים,
השיירה עוברת  -אבל מס מעסיקים
משלמים בכל  15לחודש”.

קח ,שתה כוס מים קרים

הם מרגישים שלא סופרים אותם.
שהם בן נטוש שנשכח לבד
במדבר ,ושקברניטי המשק אלופים
בלדקלם סיסמאות יפות על
הפרחת השממה  -אבל בפועל הם
מייבשים אותה במדיניות שלהם.
”כשהגענו לפה המחירים היו
שתיים שלוש שקל לעגבנייה ,מאז
מחירי התשומות עלו באלף אחוז
ועדייו אנחנו מקבלים רוב השנה
את אותו המחיר” .בזמן שאנחנו
מדברים המחיר ברשתות השיווק
עומד על  17שקל לקילו עגבנייה.
החום הכבד של יולי-אוגוסט וגם
וירוס חדש פגעו קשות ביבול.
כמעט ואין סחורה .גם ה 17-שקל
האלו מצטמקים ל 8-9-שקל עד
שהם מגיעים לחקלאי וגם ככה
הסחורה כל כך מועטה שכסף גדול
הם לא עושים מזה.

התייאשנו מהפגנות

בחוץ נעים אבל התסכול בחדר
מחמם את האווירה .אני שואל
אותם מה הם רוצים .התשובה
ברורה ,חדה ולא מתמהמהת:
”לבטל לאלתר את מס המעסיקים.
כמו שהורידו מע”מ באחוז ומס
חברות באחוז וחצי ’כדי לעודד
צמיחה’  -אפשר וחייבים לבטל
את מס המעסיקים” .הם נואשו
מהפגנות .היו בירושלים ,בבית דגן,
בגילת ,במחסום קרני” .את הארץ
הכרנו רק מההפגנות”.

אז מה הפיתרון

”הפתרון טמון ברצון טוב של
האוצר .אם מבטלים את מס
המעסיקים ואת האגרות  -אני
אומר לך שכל החקלאים עושים
חפלה גדולה .עם התנודות במחיר
נתמודד  -פעם למעלה ,פעם למטה
 אין לי בעיה עם המחיר .יש הרבהסחורה  -המחיר נמוך ,יש מעט
סחורה  -המחיר גבוה .אני מתמודד
עם חום ,עם קרה ,עם רוחות ,עם
סופות .מול האוצר אני לא יכול
להתמודד  -הם הנזק טבע הכי גדול
שיש לנו”.

צילום :אחי סיטבון

מימין :אייל כהן ,דני כהן ואודי קאשי ,חלק מחברי הפרלמנט
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אין עשן בלי ריח

שהילדים יספרו מה הם עשו בגן ,וכך
נגיע להורים ,גם להורים ששורפים".

"הפתרון הקל"

למה בעצם שורפים פסולת חקלאית?
ריח העשן הנישא באוויר המועצה הפך לשגרה ,והכל בגלל שריפת פסולת
לרוב היישובים במועצה יש מפח"ק
חקלאית .הפתרונות לפינוי לא תמיד מספקים ,המועצה מתקשה לאכוף
(מרכז פסולת חקלאית ,אתר פסולת,
את החוק וכולנו משלמים את המחיר • נגה גדג'
מה שנקרא פעם 'מזבלה') שאליו
אמורים החקלאים לפנות את הפסולת.
אחת לכמה ימים זה קורה ,בדרך
לשלם את הקנס ,ורובם מקווים שלא
רובם הגדול אכן עושה את זה ,אך לא
כלל בערב או ביום שישי .ריח
יתפסו אותם .לכן רוב השריפות הן
כולם.
של עשן מתפשט באוויר ,מגיע לכל
בלילה או בסוף השבוע ,הרבה פעמים
פינה .תושבי המועצה מגיפים חלונות
פורצות
הפסולת
באתרי
גם
שישי.
בימי
"יש לאן לקחת את הפסולת" ,אומר לנו
וממהרים להוריד את הכביסה .מישהו
או
כתאונה
אם
בין
שריפות,
לפעמים
חקלאי מפריגן (החקלאים שהתראיינו
שוב שורף פסולת חקלאית.
בני
מגיעים
גם
לפעמים
תאונה.
ספק
לכתבה העדיפו לשמור על עילום שם),
הפסולת
אתר
את
ששורפים
מיעוטים
"אבל זו התעסקות ועלות .צריך להפריד
"זה נורא" ,אומרת לנו תושבת חבל
כדי לחפש ברזלים".
את הפסולת ,להעמיס ,להוביל .זה לא
שלום" ,יכול להיות חודש-חודשיים
דבר פשוט ומי ששורף עושה לעצמו
רגוע ואז זה חוזר .דווקא עכשיו ,כשנעים
אופיר מספר שרוב השריפות במועצה
חיים קלים .לפעמים יש לחץ במשק,
ואפשר לשבת בחוץ ,יש שריפות כל כמה
הן שריפות בניגוד לחוק ,שלא קיבלו
אתה לא מספיק את העבודה ,אין לך
ימים .אי אפשר לצאת החוצה ,אי אפשר
אישור" .יש מדי פעם שריפות מאושרות,
מספיק פועלים .אתה אומר 'מה ,עכשיו
ללכת עם הילדים למגרש משחקים ,אי
אבל רוב השריפות במועצה הן שריפות
אני אשרוף זמן ועבודה על פינוי?' ,הכי
אפשר אפילו לפתוח את החלונות בבית.
של עבריינים .האישור ,אם ניתן ,הוא רק
פשוט זה לשרוף .למשקים הגדולים,
בכל המושב יש סירחון של פלסטיק
לגזם חקלאי ,לא לניילונים וללא לשום
המסודרים ,יותר קל לפנות ולטפל,
שרוף .זה מגעיל ,זה לא בריא .העשן
דבר אחר .אבל עיקר הבעיה היא בגזם,
לקטנים יותר קשה".
נכנס הביתה ואין לאן לברוח".
כי ניילון ,פלסטיק ,ברזל ,קרטון ועץ יש
בחינם,
כלל
בדרך
שאוספים,
קבלנים
חקלאי אחר מסביר שמדובר בהתעסקות
דיברת על זה עם המועצה?
כדי להשתמש בחומר".
לא פשוטה" .מדובר בשבע-שמונה
"כן ,מזמן .אמרו לי שבכל פעם שאני
נגלות של טרקטור ,וצריך
אבל לפעמים אנחנו מריחים
מריחה שריפה להתקשר למוקד
טל שמיר:
להפריד את הפסולת  -להביא
ניילון שרוף.
ולדווח .הרגשתי שהנה הבעיה עומדת
בנפרד גזם ,פלסטיק ,קרטון
להיפתר .התקשרתי המון פעמים "נכון .יש ירידה במספר שריפות "כששורפים
הניילון אבל הן בהחלט קיימות ,ניילונים אנחנו וניילון .בשנים האחרונות יש
ואמרתי גם לאחרים להתקשר ,אבל זה
קבלנים שמפנים את הגזם וזה
לא הפסיק .הגעתי לפגישה במועצה,
וזה בגלל עצלנות  -הקבלן
שלוקח את הניילונים לוקח רק נושמים חומרים יותר נוח ,אבל עולה  400שקל
והצעתי להפיץ לתושבים את האפשרות
אותם ,אז החקלאי צריך להפריד רעילים מאוד .למשאית".
להתקשר למוקד וגם לשלוח נהלים
את הניילון מהצינורות ומהגזם .זה כמו לשבת חקלאי מתלמי אליהו מספר
מסודרים לחקלאים .אבל שום דבר
שלמושב שלו אין אתר פסולת.
לא השתנה .מבחינתי זו אחריות של
יש כאלו שמתעצלים ,זורקים
על אגזוז של "כל חקלאי מוצא לעצמו את
המועצה והיא צריכה לפתור את הבעיה
גפרור ונגמרה הבעיה".
אוטובוס"
הפתרון .בדרך כלל מפנים
 או לתת פתרונות מספקים לחקלאיםומתחילה הבעיה שלנו.
לאתר של אוהד אבל לא תמיד
או לאכוף עליהם את החוק במידה
"נכון .צריך להבין שהכל חוזר
באוהד מסכימים לקבל ואז
מספקת .העובדה היא שאנחנו נושמים
עלינו ,אנחנו אלו שנושמים את מה
יש בעיה .על פי החוק אנחנו אמורים
אוויר שריפות .כל מה שאנחנו רוצים זה
שנשרף ,זה פוגע בנו .בעיקר סובלים
לפנות ,אבל לא ממש ברור לאן".
אוויר נקי".
בגבולות ובצאלים ,כי הרוח אצלנו היא
חקלאי אחר ,מתלמי יוסף ,אומר
צפונית".
שורפים בלילה
שאצלם יש לאן לפנות את הפסולת ויש
אז מה עושים?
במדינת ישראל אסורה שריפת פסולת
לחקלאים פתרונות ,אבל הפינוי כרוך
חקלאית בצורה מוחלטת ,פרט למקרים
אחד
מישורים.
בכמה
פועלת
"המועצה
בזמן ובכסף ,ויש חקלאים שמתעצלים.
שבהם ניתן אישור מיוחד ממשרד
שעברה
בשנה
התחלנו
חינוך,
הוא
מהם
"יש חקלאים שהשטחים שלהם רחוקים
החקלאות .האיש שתפקידו לאכוף את
תוכנית בגני הילדים ,כשהרעיון הוא
החוק באשכול הוא פקח המועצה ,אופיר
ארז מסופה .אופיר מספר שבתקופת
הקיץ הוא מטפל בשריפה או שתיים
כל שבוע" .תושב שמריח שריפה יכול
וצריך להתקשר למוקד והם מזעיקים
אותי .כשאני מגיע למקום השריפה אני
נותן דו"ח ,ואם השריפה עדיין בוערת
אני מעדיף לקרוא למכבי האש כי הקנס
שאני יכול לתת הוא  660שקל ,אבל אם
מכבי האש מגיעים הם יכולים לחייב
בעלות ההזעקה שלהם ,שזה הרבה יותר
כסף .ובכל זאת יש כאלו שמעדיפים
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מאתר הפסולת ,צריך להקצות לזה
השריפה ,ואז אני אדע אם אני צריך
טרקטור ,תאילנדי ,מלגזה .אז יש כאלו
לבוא אליכם או הפקח של הגוף השני'".
להשתמש בגזם
ששורפים".
מצחיק.
את אחד הפתרונות לבעיה מנסה לקדם
"עצוב .בשלב הזה התחלתי להתקשר
נוסע לחו"ל בל"ג בעומר
צביקה גוטליב מעין הבשור ,מנהל
הכוח
אבל
המועצה.
של
הפקח
לאופיר
יורם עין גדי מיבול מבין את העניין.
אתר הפסולת של המושב בשש השנים
של אופיר מוגבל ,קודם כל הוא הפקח
"אני עצמי חקלאי ,ואני מבין את
האחרונות" .האתר שלנו מאוד מסודר,
היחיד במועצה ,לא תמיד הוא יכול
החקלאים .צריך למצוא פתרונות .כרגע
והסוד הוא בפיקוח .אני מפעיל את
שנית,
השריפה.
למקום
להגיע
הפתרונות הם יקרים והקנס
האתר בשעות קבועות  -שלוש שעות
למועצה אין סמכות להטיל
ביום ,שש פעמים בשבוע ,ותחת פיקוח.
הוא יותר זול .אין פה רעים "לפנות את
קנס בסכום גבוה על השורפים
וטובים אבל הנושא לא מטופל.
אין דבר כזה שחקלאי או תאילנדי בא
אין אף אחד שלוקח את זה על הפסולת כרוך וחקלאי עושה את החשבון:
לבד וזורק את הפסולת איפה שמתחשק
עצמו ,לא במועצה ,לא במשרד בעבודה ובכסף ,להביא את הפסולת לאתר
לו .תמיד יש מישהו שדואג שכל חומר
הפסולת זה אומר יום עבודה
החקלאות ולא בשום מקום".
יילך למקומו  -הניילונים ,הפלסטיק,
יש חקלאים
של תאילנדי וטרקטור או לשלם
הקרטון והגזם".
יורם ,תושב שאכפת לו ,רודף שאומרים לפקח לקבלן שמפנה את זה ,הרבה
צביקה טוען שהבעיה המרכזית בנושא
אחרי האש כבר שנים .הוא פועל בפירוש – 'שווה יותר קל זה לשרוף .יש חקלאים
על מנת לצמצם את בעיית
הפסולת החקלאית היא הגזם" .את
שאומרים לאופיר בפירוש -
את
לשלם
לי
השריפות ,אך לא מוצא לצערו
הניילון ,הפלסטיק ,הקרטון אנחנו
'שווה לי לשלם את הקנס'".
מספיק היענות מצד הגורמים
מעבירים למיחזור .באתר הפסולת
הקנס"
יש פתרונות אחרים חוץ
האחראים" :בעקבות השריפות
נשאר הגזם".
מהובלה למפח"ק?
באזור ,ובעיקר בעקבות שריפה
אתם לא מעבירים אותו לאתר דיה?
"יש פתרונות ,אבל צריך מישהו שיקדם
שני
שאחריה
שהייתה לפני שנתיים
"לא ,דיה לא מקבלת חומר אורגני".
אותם .לפני שנה ישבתי בפגישה אצל
אנשים פונו לבית חולים ,התחלתי
אז מה עושים איתו?
מנהל מחוז דרום במשרד החקלאות,
לחפש פתרון לבעיה .פניתי למועצה
יחד עם בשמת גלין ,ליאור קטרי
"עורמים ורומסים ,עורמים ורומסים.
ואחר כך פניתי למשרד להגנת הסביבה.
וכל האנשים במשרד החקלאות
נוצרת ערמת גזם שגדלה משנה לשנה.
מתברר שיש שני גופים שמטפלים
שיש להם נגיעה לדבר ,ונאמר לנו
צריך להבין שמדובר בהרבה גזם.
בשריפות  -בשריפות חקלאיות מטפל
שהמשרד להגנת הסביבה
אשכול הוא האזור החקלאי עם
גוף של משרד החקלאות ובשריפות ומשרד החקלאות הקציבו יורם עין גדי:
הכי הרבה חממות ובתי רשת
אחרות מטפל גוף של המשרד להגנת
כמה מיליונים למציאת פתרון "אין פה רעים בארץ ,יש פה כ 30-אלף דונם
הסביבה".
לטיפול בפסולת החקלאית .וטובים אבל חממות ,ובכל פעם שיש חילוף
איך אמורים לדעת "של מי" השריפה?
אבל בינתיים חקלאים זורקים
של גידול כל דונם חממה מוציא
"זו בדיוק הבעיה .באחת השריפות פסולת ,וכשהיא מתייבשת הנושא לא
 12ממ"ק של גזם ,מדובר בכמות
התקשרתי לפקח והוא אומר לי 'אני
מחכים ליום שישי ,ושורפים .מטופל .אין אף אדירה ,משאיות שלמות".
נמצא כרגע בערד ,לך תבדוק מה מקור
הכי גרוע זה בל"ג בעומר ,כי אחד שלוקח את בשנים האחרונות עובד צביקה
חקלאים יודעים שיותר קשה זה על עצמו" על יוזמה לפתרון הבעיה .הרעיון
לתפוס אותם בחסות כל
עלה בעקבות קול קורא שהוציאו
המדורות .בשנים האחרונות כל
משרד החקלאות והמשרד
להגנת הסביבה שהזמינו יזמים להציע
פתרונות" .הרעיון שלי הוא לקצוץ את
הגזם בתוך החממה .קודם כל זה מוריד
את נפח הגזם ב ,75%-כך שכבר יש לנו
הרבה פחות נפח פסולת .חוץ מזה
בגזם המרוסק אפשר להשתמש :באתרי
קומפוסט  -יש שניים כאלו באשכול
צריכים
המשך בעמוד הבא
ל"ג בעומר אני נוסע לחוץ לארץ".
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המשך מהעמוד הקודם
חומר כזה .היום הם משתמשים בקש,
יהיה אפשר להעביר אליהם את הגזם
המרוסק.
"יתרון נוסף נעוץ במניעת מחלות.
כשגוררים את הגזם החוצה מהחממה
הוא מפזר מחלות לקרקע ,וכך קצב
התפשטות המחלות בחממה עולה
משנה לשנה .גם בגזם שנשאר מחוץ
לחממה נוצרות מחלות ,שמדביקות את
השתילים החדשים .כל זה גורר שימוש
מוגבר בחומרי הדברה ,כלומר בעיה
אקולוגית ובריאותית .בשיטה שאני
פיתחתי הקיצוץ נעשה בתוך החממה,
וככה אני לא גורר אותו על האדמה".
זה יעלה הרבה כסף?
"לחקלאי זה לא יעלה יותר ואולי אפילו
פחות מלהוציא את הגזם ולהוביל לאתר
הפסולת ,מה שעולה לו היום כ 270-שקל
לדונם .זה גם יהיה יותר מהר ,החברה
שלי תוכל לתת פתרון ל 120-100-דונם
ליום".
נשמע נהדר ,למה בעצם אתה מדבר
איתי עכשיו במקום לקצוץ?
"גם המשרד להגנת הסביבה חשב
שזה נהדר ,והמועצות
האזוריות רמת נגב
והערבה כבר ביקשו
שנבוא לקצוץ גם אצלן.
הצגתי את הרעיון לראשי
המועצה ולאנשי משרד
והמשרד
החקלאות
להגנת הסביבה .כולם
התלהבו מאוד ,אבל
זה כבר שלוש שנים
תקוע מכל מיני סיבות
ביורוקרטיות .מדובר
בעלות של שני מיליון
שקל לפיתוח  -הרבה
פחות ממה שהמשרד
להגנת הסביבה ומשרד
החקלאות היו מוכנים
במציאת
להשקיע
פתרון לגזם ,ובכל זאת
זה עדיין תקוע .כיום
מאיר יפרח ,סגן ראש
המועצה ,עוזר לנו
לדחוף את זה ,ואנחנו
מקווים שזה יתקדם.
אם יימצא המימון  -תוך
פחות מחודש העסק
יתחיל לעבוד".

בקבוק ליטר וחצי =  50גרם
יריעת פלסטיק על
דונם חממה =  200ק"ג

דונם חממה =
 4,000בקבוקים
חבר ועדת איכות הסביבה של אשכול,
מסביר שמדובר קודם כל בנזקים
בריאותיים" .הנזק משריפות ,בעיקר
שריפות ניילונים הוא נזק נשימתי.
כששורפים ניילונים בקרבתנו אנחנו
נושמים חומרים רעילים מאוד .זה כמו
לשבת על אגזוז של אוטובוס ,זה נזק
עצום לריאות ,במיוחד לילדים ,קשישים
ואנשים עם אסתמה .גם כששורפים גזם,
הרבה פעמים יש על הצמחים שאריות
של תפסני פלסטיק וחוטים ,וגם הם
נשרפים .בנוסף ,לקראת סוף הגידול
החקלאים משתמשים באדיגן (מתאם
סודיום) ,שהוא חומר רעיל וגם הוא

"יש סירחון של פלסטיק
שרוף .זה מגעיל ,זה לא
בריא .העשן נכנס הביתה
ואין לאן לברוח"

לייצר דיאלוג
אבל בינתיים העסק לא
עובד ,ואנחנו נשארים
עם הפסולת והשריפות.
טל שמיר מאוהד,
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נשרף כששורפים את הצמחים .מבחינת
זיהום קרקע ,הפלסטיק השרוף נשאר
על הקרקע והגשמים מחדירים אותו
פנימה ונוצר זיהום של מי תהום .גם
בעלי חיים שותים ואוכלים את החומר
המורעל ונוצרת הרעלה משנית".
טל מספר שנושא השריפות עולה תדיר
בישיבות הוועדה לאיכות הסביבה של
המועצה ,שחבריה פועלים בהתנדבות
מלאה" .צריך להציע לחקלאים חלופה
נוחה לטיפול בפסולת" ,אומר טל,
"לפנות את הגזם למפח"ק כרוך בעלויות,
שהחקלאי מתקשה לעמוד בהן ,אז הוא
שורף .אם היה פה מתקן קומפוסט
מתקדם כמו שבמועצה חקלאית אמור
להיות ,הייתה פחות בעיה .אנחנו
הופכים את החיים של החקלאי לקשים,
וכולנו סובלים מזה".
מה אפשר לעשות?
"יש כל מיני פתרונות .הכי טוב יהיה
להשתמש בגזם .יש לדוגמה פתרון של
ביו-גז  -מכשיר שיודע לקחת צמחים
ולהפוך אותם לגז ,וככה לייצר אנרגיה
ירוקה .מגדלי הפרחים לדוגמה ,יוכלו
להשתמש לחימום החממות שלהם
בגז שייצרו מהגזם של עצמם .הדוגמה
שכבר עובדת היא מתקן
הקומפוסט ליד רעים ,שם
קבלן חיצוני קונה מרפתות
ולולים חומר אורגני ,הופך
את זה לקומפוסט ומוכר
אותו".
אז מה עושים?
"המאבק צריך להיות
בשלוש חזיתות :חזית
אחת היא חזית הסברתית,
להסביר למה זה רע.
השנייה היא אכיפה ,לדווח
למוקד או לפקח או למכבי
אש ואז מושת על החקלאי
קנס .הדרך השלישית היא
אלטרנטיבות,
למצוא
אופציה
לדעתי
וזו
שלא מוצתה  -לשבת
עם החקלאים ולמצוא
פתרונות .חשוב שיהיה
דיאלוג  -של הרשות מצד
אחד ,החקלאים מצד שני
והקהילה מצד שלישי .כי
אנחנו מגדלים פה ילדים
ויש פה סכנה בריאותית
מהותית".

בעיה ארצית
שאלת הפסולת החקלאית
היא כמובן לא רק
בעיה שלנו ובכל הארץ
מתמודדות מועצות עם

הנושא .מנהלת אגף איכות הסביבה
במועצה בשמת גלין מספרת שלאחרונה
הסתיימה עבודה של משרדי החקלאות
והגנת הסביבה שעסקה בנושא הפסולת
החקלאית ,שהיו גם אצלנו על מנת
לעמוד על היקפי הפסולת והאפשרויות
לפתרון .בתוכנית הובאו מספר הצעות
לפתרון ,אך היא טרם אושרה על ידי
משרדי הממשלה הרלוונטיים.
"יש להדגיש כי הטיפול בפסולת
חקלאית הינו באחריות החקלאי בדומה
לפסולת תעשייתית" ,אומרת בשמת,
"על פי חוק חקלאי צריך לפנות את
הפסולת למפח"ק ,אך עם זאת המועצה
מייחסת חשיבות רבה לנושא הפסולת
החקלאית ופועלת למתן פתרונות
מיטביים לחקלאים".
איזה פתרונות מציעה המועצה לעזרת
החקלאי?
"לפני כשלוש שנים אושרה תוכנית אב
מועצתית לפסולת חקלאית ,ועל פי
התוכנית הזו אנחנו מקדמים ומלווים
את הפתרונות ברמת היישוב והמועצה.
בעקבות התוכנית קיבלנו מהמשרד
להגנת הסביבה תקציב לתכנון ,הקמה
ושדרוג מפח"קים קיימים ,וכיום אנחנו

נמצאים בשלבי תכנון של שלושה
אתרים חדשים ושדרוג של שלושה
נוספים ,כשלאחרונה הוקם אתר חדש
באחד היישובים .לגבי הפלסטיק
והניילון  -המועצה חתמה הסכם עם
קבלן לפינוי חומרים אלו ,והשירות ניתן
לחקלאים בחינם .חוץ מהקבלן הזה
פועלים במועצה מספר גורמים פרטיים
המפנים פלסטיק ,ניילון ועוד ,וככל
שהפינוי עומד בהנחיות המשרד להגנת
הסביבה אנו מברכים עליו".

בשמת גלין ,מנהלת אגף איכות
הסביבה במועצה" :הגיעו אלינו מספר
יזמים שמבקשים להפוך את הגזם
לחומר גלם (קומפוסט) או לאנרגיה
(ביו-גז) .אנו מברכים את היוזמות
ונשמח ללוות את התקדמותן"
ומה הלאה?
"אנחנו בודקים כמה אפשרויות של
טיפול בגזם  -למועצה הגיעו מספר
יזמים המבקשים להפוך את הגזם לחומר
גלם (קומפוסט) או לאנרגיה (ביו-גז).
בכל המקרים אנו מברכים את היוזמות

ונשמח ללוות את התקדמותן .המועצה
שותפה גם בקידום פתרונות ברמה
האזורית :לאחרונה הוקמה ועדת היגוי
מחוזית לטיפול בפסולת חקלאית ונציגי
המועצה משתתפים בדיונים במטרה
לקדם את הפתרונות".

דרושה מודעות
ואולי הפתרון הוא בעצם להבין שלכל
מעשה יש תוצאה .אחד החקלאים
שאיתם דיברנו חושב שהבעיה טמונה
בחוסר מודעות" .חקלאים לא מבינים
את הנזק שהם גורמים .חקלאי יכול
להקפיד לאכול בריא ולעשות ספורט,
אבל את הפסולת החקלאית שלו לשרוף
ואת חומר ההדברה שנשאר במרסס
לפזר על הכביש .בסופו של דבר אנחנו
גרים פה וזה פוגע בנו ,בבריאות שלנו
ובאיכות חיים שלנו .יש בעיה של תרבות
חקלאית קלוקלת בארץ וגם במועצה,
חקלאים עוד לא הפנימו שתוצרת
חקלאית לא זורקים בשטח ,כמו שלא
זורקים את הזבל של הבית מחוץ
לבית .זה עניין של חינוך ,והאחריות
על זה מוטלת על היישובים ,המועצה
והמדינה".

חצי שנה לאלבום "עזה תל אביב"
סער ליבן מתלמי יוסף תופיע בבית היוצר בנמל תל אביב וגם
במבשלת הבירה איסיס בדקל" .הייתה לי שנה טובה" • יובל רויטמן

צילום :נעמה כספי

הזמרת היוצרת סער ליבן מתלמי
יוסף תציין חצי שנה לצאת אלבום
הבכורה שלה "עזה תל אביב" בשתי
הופעות חגיגיות  -אחת בתל אביב ואחת
באשכול.
ההופעה הראשונה תתקיים ביום שישי
ה 9.10-בשעה  21:00בהאנגר  22בנמל
תל אביב ,בבית היוצר של אקו"ם.
"היתה לי שנה טובה ,ואני אשמח לחגוג
אותה בהופעה מרגשת" ,מוסרת סער.
אורחת מיוחדת בהופעה תהיה הזמרת
חן רותם.
ההופעה השנייה תתקיים כאן באשכול,
ביום חמישי בערב ב 19.11-במבשלת
הבירה "איסיס" שבמושב דקל  -ממש
חצי שנה מצאת האלבום שראה אור
באמצע חודש מאי השנה.
סער מספרת שמאז הפצת האלבום
נמכרו כ 500-עותקים שלו" .אני מאוד
מרוצה ,זה הישג מכובד בהתחשב בכך
שרוב המכירות נעשו באופן עצמאי
דרכי ,זו בהחלט שנה מוצלחת".

מיום הפצת האלבום ערכה סער חמש
הופעות בסך הכול ,כאשר שתיים מתוכן
היו הופעות סלון " -טרנד חזק חזק
ומגניב ,שאני כנראה אלך עליו לא מעט
השנה" ,היא מוסרת .את האלבום "עזה
תל אביב" ניתן לרכוש ישירות דרך סער,
או בדיסק סנטר בקניון דיזנגוף סנטר
ובחנות האוזן השלישית בתל אביב.

את העמוד בנו מלבני בוץ
בהשתתפות רבים מילדי המושב
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קיבוצניק באמונתו יחיה

סיפור הקמתו של בית הכנסת בבארי ,שנחנך בשנית בחודש שעבר לאחר ששופץ והורחב ,מספק הצצה
למוקד מתח היסטורי  -האם יקבלו הקיבוצים החילוניים במועצה את בית הכנסת שיפעל בקיבוץ ,והאם
החיוכים הלבביים של חנוכת הבית לא יתחלפו ,עם ההצלחה ,בתביעות לשינוי המרחב הציבורי והתרבותי
או בפעילות מיסיונרית .ההצלחה תימדד בהשתלבות בית הכנסת בדרכי נועם • תם פרחי
"הבנתי מיד את האנשים שהתנגדו
לפי נתונים שפרסמה בחודש הקיבוץ לא יממן

החולף התנועה הקיבוצית,
בכ 180-קיבוצים ציינו השנה את
יום הכיפורים  -יותר משני שלישים
מהקיבוצים בישראל .אם בעבר היה
יום כיפור בקיבוץ יום שבתון חילוני
מובהק ,שבו המשיכו מרבית השירותים
לפעול כסדרם ,הרי כעת יותר ויותר
קיבוצניקים בוחרים לצום ומקפידים גם
על מנהגיו האחרים של היום .בקיבוצים
רבים ברחבי הארץ התכנסו החברים
יחד וציינו את אופיו המסורתי של יום
הכיפורים בשבתון מוחלט ,בסעודה
מפסקת ובתפילות.
הנתונים שפרסמה התנועה הקיבוצית
הם ביטוי לתופעה הולכת וגוברת
בקיבוצים בשנים האחרונות ,שלא
לומר טרנד של ממש .ההתנגדות העזה
לכל סממן מסורתי-אורתודוכסי,
שהייתה ממאפייניה הבולטים של

כבר שנים רבות שקבוצת חברים מבארי
חולמת להקים בקיבוץ בית כנסת .הכול
התחיל בשנת  ,2004כששלושה חברים
הביעו את רצונם לייסד בית כנסת קטן
בבארי .בקיבוץ קמה מהומה רבתי,
וחברים רבים הזדעקו למשמע הרעיון -
איך יעלה על הדעת שבמעוז החילוניות
יקום לו מוסד דתי להכעיס?
רחל פריקר ,מיוזמות המהלך בעברה
וגבאית בית הכנסת בהווה ,מסבירה:

רחל פריקר ,גבאית בית הכנסת
בבארי" :היה לנו ברור שעבור חברים
רבים זהו ערעור מוחלט של אורחות
החיים .לכן גם הבנו שצריך להוביל
את המהלך הזה בסובלנות ,רגישות
והקשבה ,ובעיקר  -באהבה"

להקים בית כנסת בקיבוץ .מדובר כאן
בדבר מה זר ובאיזשהו מקום גם מאוס.
היה לנו ברור שעבור חברים רבים זהו
ערעור מוחלט של אורחות החיים .לכן
גם הבנו שצריך להוביל את המהלך הזה
בסובלנות ,רגישות והקשבה ,ובעיקר -
באהבה".
עניין בית הכנסת בקיבוץ עלה שוב ושוב
לדיונים במזכירות וזכה לתגובות קשות.
חברים רבים הביעו את חששם שבית
כנסת בקיבוץ יביא לחזרה בתשובה של
חברים ובעיקר של צעירים המחפשים
את דרכם בעולם .אחרים פחדו
שפעילות מסוג זה תחשוף את הקיבוץ
לתכתיבים רבניים שיחתרו לשינוי אורח
החיים במקום ולכפייה דתית.
בשנת  2006הגיע העניין להכרעה
באסיפת הקיבוץ ורוב גדול של חברים
הצביע בעד הקמתו של בית הכנסת.
צילום :עופר גתי

מימין :בית הכנסת בבארי .משמאל :יו"ר ארגון איילת השחר שלמה רענן ,הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו ,רחל פריקר ויהודית וייס מבארי

התנועה הקיבוצית בראשיתה ,כבר
אינה כה אבסולוטית ,גם לא בקיבוצים
החילוניים באשכול .אל דאגה  -עוד לא
נצפו מהלכים בשבילי המשק סדרן רכב
בשטריימל או אקונומית בשביס .ועדיין,
קולם של המבקשים להכניס קצת
מסורת לאורח החיים הקיבוצי רם וברור
מאי פעם .קחו לדוגמה את בית הכנסת
בבארי שנחנך בחודש שעבר כבל רב
ועדה.

12

 142אוקטובר 2015

תמר בן צבי ,בארי" :אין לנו התנגדות
עקרונית לבית כנסת ,אך היה לנו
חשוב מאוד לעגן את פעילותו בתקנון.
זה ישוב חילוני והפתיחות צריכה
להיות מרבית  -כל אחד יוכל לבחור
בין נוסח אורתודוכסי לרפורמי ,בין
ספרדי לאשכנזי ,וגם נשים תוכלנה
כמובן לעלות לתורה"

אך רק כעבור שנה ,לאחר שנעשו
השינויים הנדרשים בתקנון ,נפתח בית
הכנסת לקהל הרחב " -אהבת ישראל"
שמו .אף שהבקשה להקים בית כנסת
בבארי אושרה ברוב קולות ,הוחלט
בקיבוץ שלא לממן את פעילותו של
המקום ,אלא רק להקצות לו מבנה
ולדאוג לתחזוקתו השוטפת .מלבד אלה
ממומנת כל פעילותו של בית הכנסת
מכספי תרומות.

תמר בן צבי ,חברת בארי ,מבקשת
להציג את צדו האחר של המטבע" :אין
לנו כל התנגדות עקרונית לבית כנסת,
להפך – אני הצבעתי באסיפה בעד
ההצעה ובבית שלנו תמיד רכשו כבוד
רב למסורת .יחד עם זאת ,לי ולאחרים
היה חשוב מאוד לעגן את פעילות בית
הכנסת בתקנון ,ולכן כאשר נפתח בית
הכנסת בחג השבועות בטקס גדול ,טרם
קביעת הנהלים ,קמה קבוצת חברים
והחליטה לעשות מעשה .יוזמי הרעיון
הגישו הצעה לנוהל בית הכנסת ואנחנו
הגשנו הצעה נגדית .אסיפת בארי קיבלה
ברוב גדול את הנוהל שאנו הצענו
ששומר על הרוח של בארי .המשמעות
מבחינתנו היא שזהו ישוב חילוני ובית
הכנסת בא לתת מענה לתושבי בארי.
"איננו רוצים שגופים כלשהם יכתיבו לנו
את ההתנהלות .כל אחד יוכל לבחור בין
נוסח אורתודוכסי לרפורמי ,בין ספרדי

שאול הרשהורן ,האחראי על בית
הכנסת בעין השלושה" :רוב מייסדי
הקיבוץ הגיעו מארגנטינה אחרי
שנמלטו מהשואה באירופה .הם היו
שומרי מסורת כשחיו בארגנטינה ,וזה
היה טבעי לגמרי שימשיכו לשמור על
המסורת גם בארץ ישראל"
לאשכנזי ,וגם נשים תוכלנה כמובן
לעלות לתורה .ושתי הנקודות החשובות
ביותר – פיקוח על כספי התרומות ועל
מקורותיהם ,כדי למנוע הכתבה של
גורמים חיצוניים ,ואיסור על כל פעילות
של החזרה בתשובה וקירוב אל הדת.
בית הכנסת ישמש רק לצורך תפילה
וטקסים .כל הרצאה או שיחה יתקיימו
במרכז התרבותי החילוני של בארי -
המועדון לחבר.
"ביום הכיפורים השתתפו בתפילות
בבית הכנסת המשופץ כ 140-איש .עם
זאת ,ערב החג הרשמי היה ונשאר חילוני
כמדי שנה.
"העמותה שמימנה את שיפוץ בית
הכנסת מעידה על עצמה שהיא רוצה
לקרב את הציבור החילוני לדת .אני
מאמינה שההתקרבות צריכה להיות
משני הצדדים .אנחנו בעד פלורליזם,
אבל נגד מיסיונריות".

משה אטלי ,צאלים" :עמותת 'איילת
השחר' ניסתה להשתלט על בית
הכנסת .נשלחו אנשים מטעמם
להשכיר דירות בקיבוץ כדי להגיע
לבית הכנסת ולהשפיע על אופי
התפילות או על שיעורים שיינתנו
שם"
שירות למגוון רחב של אנשים והמסירות
של הצוות היא שמאפשרת את המפגשים
הפתוחים ,המכבדים והמכילים בין
דתיים לחילוניים .המהלך הזה התאפשר
דווקא בבארי בגלל הפרסונות שיזמו
אותו ובגלל ההתגייסות שלהם למען
המטרה החשובה הזאת .אני לא דתייה
וגם הבן שלי הוא אתיאיסט גמור ובכל
זאת בחרנו שהוא יעלה לתורה כאן,
בבית שלו .זאת הייתה זכות גדולה וכיף
אמיתי לקבל את התשתית הזאת".
השנה הוחלט להגדיל את בית הכנסת
ושיפוץ נרחב נעשה במקום .ב9-
בספטמבר נחנך מחדש בית הכנסת
בבארי בהשתתפות הרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו ,ראש המועצה גדי ירקוני,
יו"ר עמותת איילת השחר הרב שלמה
רענן ,מזכיר הקיבוץ אברהם (מנצ'ר)
דבורי ,נציג החיילים ,החזן המקומי חיים
חוטר-ישי וחברי קיבוץ רבים.

לא רק בבארי
אז מה עניין בית כנסת לקיבוץ? מתברר
שיש עניין ,ולא רק בבארי .בתי כנסת
פועלים גם בעין השלושה ,רעים ,אורים,
חולית וצאלים ולכל אחד מהם סיפור
משלו.

הוותיק מבין בתי הכנסת בקיבוצי
אשכול נמצא בעין השלושה .הוא
הוקם בשנות ה ,'50-בראשית ימיו של
הקיבוץ .שאול הרשהורן ,האחראי על
בית הכנסת ,מספר" :רוב המייסדים של
הקיבוץ הגיעו הנה מארגנטינה אחרי
שנמלטו מהשואה באירופה .הם היו
שומרי מסורת כשחיו בארגנטינה ,וזה
היה טבעי לגמרי שימשיכו לשמור על
המסורת גם בארץ ישראל" .בית הכנסת
בעין השלושה נפתח לציבור בחגים,
במועדים ובאירועים מיוחדים ובו גם
עולים לתורה בני המצווה מהקיבוץ
ומיישובי הסביבה .השנה נכחו בתפילת
כל נדרי ובתפילת נעילה יותר מ100-
איש ושאול מסביר ש"רוב הציבור רואה
בהתכנסות הזאת סיבה טובה למפגש
 גם אחד עם השני וגם עם היושבבמרומים".
ברעים הוקם בית הכנסת לפני  15שנים
ביוזמתו של מאיר בן דיין ,שמאס
בנסיעות המיוחדות לבאר שבע או
לנתניה רק כדי לציין את חגי ישראל
באופן מסורתי" :אשתי ואני פנינו
למזכיר הקיבוץ בבקשה להקים כאן בית
כנסת ,והוא נענה בחיוב .קיבלנו מקלט
קטן וחברי הקיבוץ נרתמו כדי לעזור
לנו לאסוף תרומות לספרי תורה" .מדי
יום שישי מגיעים חברים להתפלל בבית
הכנסת ברעים ,אף שלרוב לא תמצאו בו
מניין .לעומת זאת בחגים בית הכנסת
הומה אדם ,וכך היה גם בחגי תשרי
השנה,

המשך בעמוד 26
צילום :ארכיון 232

מפגש פתוח בין דתיים לחילוניים
מנגד ,יש גם חברים שמשבחים את
פעילות בית הכנסת .עדי אפרת ,חברת
בארי שבנה חגג את בר המצווה שלו
בבית הכנסת בקיבוץ מדגישה את היחס
החם והאישי שקיבלו ואת הפתיחות
שנהגו בהם" :בית הכנסת הזה נותן

מימין :פסח רוזן ושאול הרשהורן בטקס הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת בעין השלושה
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הופעה של דודו אהרון

תרבות אשכול -

במסגרת בימות פיס

יום חמישי  ,08.10.15שעה  ,21:00אולם
אשכול .עלות לכרטיס  .₪ 30למידע נוסף
ורכישהwww.eshkol.smarticket.co.il :

חוצות אשכול -יריד לכל המשפחה

שפע הפעלות שונות :מתחם לגו ,מתחם מיני גולף,
דוכני הפעלה ויצירה ,דוכני מכירה שונים של יוצרים
מאשכול ,דוכני אוכל ,ג'ימבורי לקטנטנים והופעה
כזית של הצמד אודי ואביעד .יום שלישי ,13.10.15
מר
רחבת המועצה .הכניסה חופשית.

סופרים פוגשים את העולם:
"בת המקום"

מפגש עם הסופרת לאה איני
על ספרה האחרון "בת המקום".
שתי נובלות :הראשונה ,סמוקי
היא אמריקנית נוצרייה ,מוגבלת
שכלית ,הסועדת את רייצ'ל
סולומון קשישה יהודייה
שהעניקה לה חסות ובית בעיירה
אחת בפלורידה .השנייה ,בית
ספר פרטי ,תיכון בצפון ת"א שבו ב 1976לומדת
בורה לאה ומנהלת יחסים של אהבה-שנאה עם
הגי
המנהלת השתלטנית של בית הספר .מוסיקאית:
ג'ודי ענתבי.יום רביעי  ,14.10.15שעה ,18:00
ספריית ידע-כל .עלות למשתתף.₪ 30 :

טיול טעימות תרבות:

אזור עמק המעיינות ,תל יזרעאל והר שאול .נשכשך
הגלבוע:
בנחל הקיבוצים שבעמק המעיינות.
מדריך :ליאור זגורי
 ,20.10.15יציאה בשעה  07:00מרחבת המועצה.
יום שלישי
עלות למשתתף.₪ 200 :

סופרים פוגשים את העולם:
"מקום בטוח ללב"

הסופרת הגר ינאי על ספרה האחרון "מקום בטוח
מפגש עם
ללב" .תיאור המתרחש ערב המלחמה בברלין
המפעפעת שנאה ואימה מנקודת מבט של
אישה יצרית ועצמאית .מה הסיכוי של יצורי
לב ובשר עדינים כמו תשוקה ואהבה להתקיים
לאורך זמן בעולם פגום כעולמנו.
מוסיקאית :סמדר רונן .יום רביעי ,28.10.15
שעה  ,18:00ספריית ידע-כל.
עלות למשתתף.₪ 30 :
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הרצאות ,פעילויות ואירועים:

• מפגש ספרותי והחלפת ספרים קוליים
ידע כל .יום רביעי 07.10.15 ,בשעה  ,10:40בנווה אשכול.
עם ספריית
כסרט מצחיק ,בימי ראשון ,בין השעות 12:00 – 10:00
• חיים
יתקיימו בתאריכים25.10 ,18.10 , 11.10 :
ועדון אשכולות" :לה בלה איטליה – קלאסיקה איטלקית"
• פתיחת מ
עם דורון מזר .יום ראשון ,11.10 ,בשעה .17:00
תיחת פרויקט "מצוינות" של תלמידי בתי הספר היסודיים
•פ
יום שני 12.10 ,בין השעות .16:00 – 14:00
בוקר" :צלילים מערוגת הבושם" עם גיא קרק וימי הבנתים
• צלילי
יום שלישי 13.10, ,בשעה .10:30
עושים שוק באופקים ,יום רביעי 14.10,בשעה .09:30
•
שבת ,עם איתמר פרג ,יום חמישי ,15.10 ,בשעה .10:30
• קונצרט לקראת
שראל בעתיד הקרוב" ,עם פרופ' ארנון סופר ,יום חמישי,
• "אתגרי י
 ,15.10בשעה .17:00
מצחיק ,יום ראשון ,18.10 ,בין השעות .12:00 – 09:00
• החיים כסרט
בריאות :אומגה  ,"3עם גיא בן צבי ,יום ראשון,18.10 ,
•"בסימן
בשעה .17:00
אשכולות :צפרים בראש  -מרכז הצפרות בירושלם ועמק
• טיול
הצבאים .יום שלישי ,20.10 ,יציאה בשעה.07:00 :
סיעה לגן הפסלים בבארי ,יום רביעי ,21.10 ,בשעה .09:30
•נ
אל המסתורין :איי הפיליפינים" ,עם ד"ר רמי קליין ,יום
• "לצלול
חמישי ,22.10 ,בשעה .17:00
מצחיק ,יום ראשון ,25.10 ,בין השעות .12:00 – 09:00
• החיים כסרט
התיישבות :הברון מוריס הירש בונה מדינה ליהודים" ,עם
• "ראשית ה
ד"ר ענת גואטה .יום ראשון ,25.10 ,בשעה .17:00
למנהלי מרכזי יום בנושא חרום יתקיים בנווה אשכול
• כנס ארצי
יום שלישי 27.10,בשעה .09:00
נעליים יום חמישי 29.10 ,בין השעות.17:00 – 09:30 :
• תערוכת
תזונה לפי לוח השנה" :סתיו " עם אביטל סבג יום ה' 29.10
•
בשעה .17:00

שעת
"טרו סי
פותי"פור:
תאטרון קרן אור ,יום ראשון,11.10 ,
בשעה  ,17:00בספריית צוחר.
הכניסה חופשית.

שעת
סי
פור:
תאטרון הקרון ,יום

"בת המלכה והירח"

שני ,12.10 ,בשעה ,17:00
בספריית ידע-כל .הכניסה חופשית.

שעת סיפור:
ס
דנת
כ
תיבה חווייתית
בשנת
הפ
עילות

"משפחת הארנבים"

תאטרון באמבולה .יום שני ,26.10 ,בשעה ,17:00
בספריית ידע כל .הכניסה חופשית.

הבאה אנו מעוניינים לפתוח סדנת
כתיבה חווייתית עם המנחה לסדנאות כתיבה מירי
שחם .הסדנה מציעה מהלך מונחה ומובנה של
כתיבת סיפורי זיכרונות נקודתיים .זו סדנה מגבשת,
מקרבת ומעצימה הן את הפרט והן את הקהילה
כולה .הסדנה מומלצת מאד!
למעוניינים יש ליצור קשר
עם
לילך בר:
.library@nhs.org.il, 077-3191132

הודעות הספרייה:

ביום שלישי 6.10 ,הספרייה תהיה סגורה לקהל עקב
השתלמות הספרניות.
הגיעו ספרים חדשים עבור מבוגרים ,ילדים ונוער,
בואו ותיהנו!!
להתראות מצוות 'ידע־כל'
library@nhs.org.il , 077-3191132/3
מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:
http://www.hasifria.org.il/eshkol
ובפייסבוקwww.facebook.com/YedaKol :

תיאטרון פצפון

אלצהיימר – סניף עמד"א

קחים פסק זמן מפגש מס'  2יום שני ,12.10 ,בשעה 17:00
• לו
• קבוצת תמיכה – ימי שני11:00 – 9:30 ,

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

עונה" :דניאל סמבורסקי – אנו לך משמרת" עם עפרה
• פתיחת
סמבורסקי ויוסי ואלד .יום שני ,19.10 ,בשעה 17:00
אנחנו פה" – תיעוד בתיאטרון .ימי רביעי .12:00 – 09:00
• קבוצת "
ניצולי שואה  -אנחנו דואגים לכם.
סולו) מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות .יש לתאם
חיים שילה (
הפגישה מראש בטלפון .08-9987519
מרכז היום יש השתתפות של ועידת התביעות בדמי החבר.
למצטרפים ל

שירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת ,בנווה אשכול:

חדר כושר
חוגים
ושירות רפואי)
חדר כ
ושר,צוקה
לחצן מ
קהילה תומכת (
ירות רפואי)
צוקה
לחצן
קמכת
וש052-
קהילה תו
3575
מכת:מ207
הילה (תו
שואה
סיוע לני
יימר,
08-9
ואלצלצה
צולי9875
נציה וא
שכול19 :
לדמ
נווה א
היימר
נציה
יעוץלדמ
י ייעוץ
שכול | 08-9987519 :קהילה תומכת052-3575207 :
נווה א
דינה פלג ,נווה אשכול.

תיאטרון אורנה פורת לילדים
ונוער .יום ראשון,18.10 ,
בשעה  16:30לגילאי .1-2.5
 .₪ 20בשיתוף בי"ח שניידר-
מחלקת שפה ודיבור.

שלישי קסום

סדנת קרמיקה עם איריס סלאם.
יום שלישי.₪ 30 ,16:30 ,20.10 ,

סדנת בלונים

עם יאיר אמן בלונים
יום שלישי.₪ 20 ,16:30 ,27.10 ,

מפגש מבראשית

יום ראשון ,11.10 ,כ"ח תשרי,
בשעה  ,20:30עלות.₪ 10 :

דיונה מרכז פנאי אשכול

לפרטים נוספים:
לימור ראובני  -מנהלת הדיונה
מרכז פנאי אשכול052-5402975 :
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מספר תושבים שנה קודמת

(באלפי ש"ח)

13,951
מספר תושבים שנה קודמת
13,951
מספר תושבים שנה קודמת
14,300
מספר תושבים *
14,300
מספר תושבים *
3,718
מספר משקי בית
13,951
3,718
מספר משקי בית
שטח שיפוט (דונם)
14,300

הכל באשכול

מועצה
אזורית
אשכול
תמצית הדוחות
הכספיים לשנת
( 2014באלפי ש"ח)

ם שנה קודמת

13,951

ם*

14,300

בית

3,718

תקציב הרשות אושר על ידי
התקציב הרגיל
משרד הפנים
תקציב 2014

ביצוע 2014

50,891

51,718

ד החינוך

39,808

39,819

ד הרווחה

7,383

7,250

ות

760,000

מספר תושבים *
נתוני ביצוע התקציב הרגילדירוג סוציואקונומי
3,718
מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב הרגיל
תקציב  2014ביצוע 2014
הכנסות
תקציב  2014ביצוע 2014
הכנסות
ביצוע
התקציב הרגיל
נתוניביצוע
נתוני
51,718
50,891
התקציב הרגיל הכנסות עצמיות
51,718
50,891
הכנסות עצמיות
39,819
39,808
החינוך
משרד
השתת'
ביצוע % 2013
% 2014
ביצוע
2014
תקציב
הכנסות
39,819
39,808
השתת' משרד החינוך
7,250
7,383
הרווחה
משרד
'
השתת
44.36%
56,084
34.33%
51,718
50,891
הכנסות עצמיות
7,250
7,383
השתת' משרד הרווחה
6,168 32,440
6,16626.43%
ממשלה אחרים
השתת' משרדי
25.66%
39,819
39,808
השתת' משרד החינוך
6,168
6,166
השתת' משרדי ממשלה אחרים
45,692
45,653 4.81%
מענקים ומלוות
5.11%
6,461
7,250
7,383
השתת' משרד הרווחה
45,692
45,653
מענקים ומלוות
150,647
149,901
כ
"
סה
3.68%
4,652
4.09%
6,168
6,166
השתת' משרדי ממשלה אחרים
אשכול
150,647
149,901
מועצה אזורית סה"כ
21.19%
26,792
30.33%
45,692
45,653
מענקים ומלוות
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
 126,429ביצוע 2014
תקציב 2014
הוצאות
100.00%
100.00%
150,647
149,901
סה"כ
(באלפי ש"ח)
2014
 201429,446ביצוע
תקציב
הוצאות
29,165
משכורות ושכר כללי
29,165
29,446
ושכר כללי
משכורות
42,526
42,104
אחרות
פעולות
ביצוע % 2013
ביצוע % 2014
2014
תקציב
הוצאות
42,526
42,104
אחרות
פעולות
27,134
26,839
חינוך
שכר
22.00%
27,797
19.37%
29,165
29,446
כללי
ושכר
משכורות
27,134
26,839
חינוך
שכר
26,866
26,694
חינוך
פעולות
26.20%
33,106
28.25%
פעולות חינוך42,526
42,104
פעולות אחרות
26,866
26,694
2,661
2,653
שכר רווחה
760,000
חינוךדונם)
שיפוט (
19.02%
24,036
18.02%
 26,839רווחה 27,134
שטחשכר
2,661
2,653
שכר
7,602
7,737
פעולות רווחה
19.41%
24,522
17.84%
26,866
26,694
חינוך
פעולות
6
דירוג סוציואקונומי
7,602
7,737
פעולות רווחה
524
328
מימון
2.03% 524
2,571 328 1.77%
2,661
2,653
שכר רווחה
מימון
14,082
14,100
פרעון מלוות
5.01%
6,335
5.05%
פרעון מלוות 7,602
7,737
פעולות רווחה
14,082
14,100
150,560
149,901
סה"כ
0.45%
571
0.35%
524
מימון
150,560
149,901
מאזןכ
328סה"
5.88%
7,429
9.35%
14,082
14,100
פרעון מלוות
2013
2014
ביצוע % 2013
%
87
0
נכסיםבשנת הדוח
עודף
100.00% 87 126,367 100.00%
150,560
149,901
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הדוח
עודף בשנת
6,461
4.81%

8,803
62
 0 25.66%השקעות 87
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 1,060
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יתרת חוב לתחילת השנה

8,591

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
02013
8,462

הכל באשכול
!

הזמנה

חנוכת גן שבילי זה"ב -גן שכל
בנווה אשכול
ביום ה' בתאריך  05.11.15בשעה 10:30
בחסות שגריר שוויץ  -מר אנדראס באום

.12

9:00-16:00
2,800

6.11- 21.4

-

.

דרושה משפחה

*

שתשמש כבית חם לשלושה
ילדים בגילאי  ,5.5 ,4ו7.5 -
בשעות אחר הצהריים ()19:30 - 16:00
העדיפות היא לזוג הורים ללא ילדים קטנים.
יתרון לבעלי רקע חינוכי (גננות ,מורות וכו').

:
-

*

6.11.15-21.4.16
9:00-16:00
16
.

054-7919202

*
*
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*התשלום יינתן על פי הוראות משרד הרווחה.

לפרטים נוספים:
יהודית חזן ,עו"ס | 054-5662422

חוצות אשכול 2015

נה עם כל המשפחה

פותחים את הש

יום שלישי | 13.10.15
ערוכת תוצרת
תקומית והפעלה
מ
של מו"פ דרום

עצה | הכניסה חופשית

שעה  | 16:30רחבת המו

בתכנית:

מיני גולף
דוכני הפעלה ויצירה
פינות בנייה בלגו
ג'ימבורי לקטנטנים
משחקי רצפה
דוכני מכירה של יוצרים מאשכול
דוכני מזון

כוכבי האסודרדהי ו
א )ניביקולועדיד
והקלמ גן חיות
הצמ
רים )

OD
ד הכי
מקורי ,מצחיק במ (HOT V
ה מוסיקלי וסו דינה ב
מו
פ
ע
מופע משל חף לכל המ בידור
מהפסטיגלי ב את מיטב ה שפחה.
שירים
קטעי קישו ם בכיכו
בם ,מע
ר בשילוב הק רכונים,
ה
ל ועוד.
און(

הופעה של כוכבי הילדים

אודי ואביעד
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זה קרה בסוף הקיץ
שני אירועים שארגן מרכז הצעירים במועצה חתמו את הקיץ החם שעבר עלינו  -מסיבת קיץ במרכז
והופעה של להקת ג'ין בורדו במבשלת הבירה איסיס בדקל .היה שמח ובמרכז מתכוננים לאירועי חנוכה
מרכז הצעירים של אשכול ארגן
שני אירועים לציון סוף תקופת
הקיץ  -מסיבה והופעה.
למבשלת הבירה הביתית "איסיס" ,של
איציק לוי במושב דקל הדרימה להקת
ג'יין בורדו המצוינת שכבשה בשנה
האחרונה את תחנות הרדיו עם שלל
להיטים .לאירוע שאורגן בשיתוף עם

המבשלה הגיעו צעירים מכל הגילאים,
שלגמו כמובן בירה איכותית ושמעו
מוזיקה טובה וקצבית.
אירוע נוסף היה מסיבת סוף הקיץ
 מרכז צעירים אשכול בשיתוף פאבה"באר" בצאלים סגרו את הקיץ באפטר
צהרים קצבי מושקע ומאוד איכותי,
למסיבה הגיעו מיטב אומני האלקטרוני

המופיעים בכל העולם בפסטיבלים
גדולים .הצעירים נהנו מבריכה ,בר
במחיר מוזל במיוחד לאשכול ומוזיקה
טובה .מנהלת מרכז הצעירים ,עינת
אלישיב מוסרת שבמרכז מחכים
לצעירים עם עוד המון הפתעות בחנוכה.
צילום:עינת אלישיב

'סוף
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הקיץ' בפאב 'הבאר'
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ג'יין בורדו ב'איסיס'

פורצת גבולות

שושנה אלוני היתה אמורה לחיות בקיבוץ בצפון ,אבל היא חלמה
להיות חלוצה בנגב .אז בניגוד להחלטת התנועה היא ברחה למצפה
גבולות .מסע היכרות בין ותיקי המועצה ,תחנה רביעית • יובל רויטמן
השנה  ,1948מלחמת השחרור.
שושנה אלוני (אז שרייבר) ,בת
 ,18ילידת מושב גבעת ח"ן שליד רעננה,
שהתחנכה בבית הספר החקלאי בנהלל,
נשלחת לגרעין השומר הצעיר בקיבוץ
בית זרע.
כשנודע לשושנה ולחבריה שהם
מיועדים להישאר בבית זרע ולהיות
"השלמה" בקיבוץ  -הם ממאנים לקבל
את הבשורה .החברים הצעירים חולמים
על הנגב ועל מקום חדש וחלוצי .זוג
שנשלח לרגל ולאתר קיבוץ בנגב חוזר
ובפיו הבשורה " -גבולות".
לא עובר זמן רב והחבר'ה עוזבים את
בית זרע בניגוד להחלטת התנועה.
הם מגיעים תחילה לפתח תקווה ,שם
נמצאים רוב חברי גבולות שעסוקים
בפרנסת היישוב הצעיר.
במצפה עצמו ,שהוקם בשנת 1943
כתחנה ניסיונית-חקלאית נמצאים
בשלב הזה רק  20אנשים .במשך שלושה
חודשים חיה ועובדת שושנה בפתח
תקווה" ,משפשפת בלטות בידיים"
במרצפיה .עד שבוקר אחד במרץ 1949
מודיע לה סדרן העבודה שהיא יורדת
לנגב במשאית של הקיבוץ .ומאז ועד
היום  -היא שם.
אני פוגש אותה יותר מ 66-שנה לאחר
מכן .שמעון ,בעלה ,שאותו הכירה
במצפה ,נפטר לפני  10שנים ממחלת
הסרטן .היה דמות מרכזית בחיי הקיבוץ.
שני ילדיה כבר לא גרים בקיבוץ .בתה
הבכורה ,טלילה ,פרופסורית במכון
ויצמן וגרה ברחובות .בנה יפתח גר
ברמת השרון .אדריכל מצליח ששתיים
מעבודותיו מוכרות לכל תושבי האזור
 גשר החבלים התלוי מעל נחל הבשורומצפה גבולות המשוחזר .המצפה נעזב
בשנת  1950לטובת ישוב הקבע ,ק"מ
וחצי צפונית-מזרחית ממנו.
מה הזיכרון הראשון שלך מגבולות?
"כשהגעתי לא היו מספיק מבני מגורים
ולא היה לי איפה לשים את המטלטלים
שלי .אמרו 'יש חבר בהשתלמות ,תשני
במיטה שלו'  -וכך התחיל המיקום שלי
בקיבוץ".

אשת מטעים וחינוך
במה עבדת במהלך השנים?
"למדתי לעבוד במטעים .כשהגיע קו
מים הקמנו מטע ראשון של זיתים,

שזיפים וכרם ענבים .לא ידעו איזה
ענבים אפשר לגדל באזור .ביחד עם
פרופ' מהפקולטה לחקלאות נסענו
לכרמים שהיו באזור ליד כרמיה וזיקים,
סימנו את הגפנים הפוריות ומהן בחורף
לקחנו איחורים" .הקמתי משתלה ואחר
כך הייתי מרכזת המטעים במשך 10
שנים .נהניתי מאוד ,אבל היו לי ילדים
והיה קשה פיזית .כל קיבוץ דאג לעצמו
לכל הדברים  -מהגידול ועד השיווק והיו
ימים ארוכים .בסוף הפסיקו כי היה יקר
והיה צריך הרבה מים.
"אחרי זה למדתי הוראה בבית ברל.
הייתי מורה נודדת ,כי לא היו
מספיק ילדים בכל קיבוץ .נסענו
למגן ולצאלים ללמד את כיתות
היסודי והייתי גם משכיבה את
הילדים לישון בערב כי היה חינוך
משותף 36 .שנים הייתי מורה  -מגיל 34
ועד גיל ."70
זיכרון מיוחד מהשנים הראשונות?
"בזמן מלחמת השחרור ,הנגב היה
במצור .המאפיה היחידה שסיפקה
לחם לנגב היתה בגבולות .הבעיה היתה
להביא את השמרים ומצאו פיתרון
שמטוס פייפר זרק אותם .פעם אחת
הטייס טעה וזרק אותם לתוך המים.
באירוע  10שנים לקיבוץ הטייס שעשה
את זה בא וסיפר על כך ...זה היה עזר
ויצמן".

'קיבוץ מתחדש' .היום אנחנו כעשר
שנים מתחילת התהליך וזה פתח דרך.
אבל השנים הראשונות היו קשות ,עד
שלמדנו".
כלומר?
"השינוי לווה בהרבה חששות לקבוצת
הגיל שלנו ,חששות מהלא נודע ואיך
נסתדר .בפועל הקיבוץ דואג לנו .אנחנו
מסתדרים עם הפנסיות .אמנם לא לכל
הדברים יש מענה  -אבל גם קודם לא
היה מענה להכל .החברים מרוצים .יש
בנים חוזרים ,משהו שלא היה לפני.
בנינו שכונה ויש קליטה .יש הרבה
צעירים וילדים".

פעם קראו לזה ציונות

שושנה בת  ,85אנרגטית ונמרצת.
אנחנו משוחחים בנווה אשכול ,לאחר
שהיא יוצאת ממופע .היא מרבה להגיע
למקום" .יום בשבוע יש חוג
קרמיקה בנווה אשכול
בבוקר ,פעמיים בשבוע

"השינוי לווה בהרבה חששות ,אך
בפועל הקיבוץ דואג לנו והחברים
מרוצים .בנינו שכונה ויש קליטה.
יש הרבה צעירים וילדים  -יש בנים
חוזרים ,משהו שלא היה לפני"
מה היו הקשיים העיקריים בקיבוץ
לאורך הדרך?
"בשנות ה '60-רוב הוותיקים שהיו להם
ילדים עזבו ,בעזרת התנועה ,לקיבוצים
העוגן ודליה .נשארנו רק שתי משפחות
מהוותיקים עם ילדים .היתה בעיה
קשה של בדידות בקרב הילדים .הם היו
משחקים עם ש"שינים (חבר'ה בשנת
שירות) .במרוצת השנים הגיעו גרעינים
והקיבוץ התחיל לבנות את עצמו
מחדש".
איך הקיבוץ היום?
"הקיבוץ עבר שינוי ,עכשיו הוא

חוגי התעמלות במגן ,יש מועדון
אשכולות בנווה אשכול והרצאות בימי
ראשון וחמישי  -ופעם בחודש מופע
מוזיקה".
איך את מגיעה לכל הפעילויות האלה?
"יש הסעות מהקיבוץ ויש גם אוטובוס
שמגיע בבוקר .פעם אחת הנהג של
האוטובוס שאל אותי ' -מאיפה את
במקור?' אמרתי לו ' -ליד רעננה' ,אז
הוא שאל ' -אז למה באת לנגב?' "אמרתי
לו שפעם קראו לזה ציונות".
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קיבוצניק באמונתו
המשך מעמוד 15
כשמתפללים רבים  -חברי הקיבוץ ,בני
משק ומשפחותיהם  -באו לקיים את
מצוות החג בבית הכנסת.
בקיבוץ אורים בית הכנסת הוא משכנו
של איש אחד (כמעט) .אמיל שוהם הגיע
לקיבוץ בשנת  2006וכעבור שנתיים
קיבל חדרון קטן כדי לפתוח בו בית
כנסת .אמיל מצא באורים ספר תורה

למהדרין .מיד עם בואו קיבל על עצמו
אלעד לייסד בית כנסת בחולית ,וכך
עשה .בעזרתם של ארגונים שונים,
ובהם עמותת "איילת השחר" ,חב"ד
ורב המועצה יהודה פניר ,קם לפני
שנה בדיוק בית הכנסת הראשון של
קיבוץ חולית .מאז הוא פתוח לציבור
הרחב שפוקד את המקום בעיקר בחגים
ומועדים .ביום כיפור האחרון התפללו
בבית הכנסת כ 70-איש ,כולם תושבי
הקיבוץ.

השחר' ניסתה להשתלט על בית
הכנסת שלנו .נשלחו אנשים מטעמם
לשכור דירות בקיבוץ כדי להגיע לבית
הכנסת ולהשפיע על אופי התפילות
או על שיעורים שיינתנו שם .הפעילות
המיסיונרית שלהם לא הייתה רק בבית
הכנסת ,אלא גם על אנשים שהסתובבו
בשבת בקיבוץ ועישנו סיגריות או על
משפחות לא יהודיות שגרו אצלנו.
שלושת רבעי מהאנשים הפסיקו לבוא
לבית הכנסת ואני ביניהם .היה לי ויכוח
קשה מאוד עם רב העמותה שביקר
במועצה וגם פניתי למזכירות וביקשתי
להוציא את האנשים האלה מהקיבוץ.
לא רק שהם לא מקרבים אנשים ליהדות,
הם מרחיקים אותם ממנה" .מאז שעזבו
אנשי 'איילת השחר' את הקיבוץ הכול
בא על מקומו בשלום ,ובית הכנסת חזר
להיות המקום הפתוח והשלו שהיה".

תגובת איילת השחר:

חוגגים הכנסת ספר תורה בעין השלושה .רוב החוגגים אינם מהקיבוץ (צילום :ארכיון )232

בן  160שנה שעשה את דרכו לישראל
מאירופה לאחר השואה .הספר הוחזק
בתנאים מחפירים ,ובשנים הראשונות
לאחר שנפתח שימש בית הכנסת
אכסניה לספר .לפני כשלוש שנים החל
לפעול באורים אורחן ובעקבותיו נאלץ
הקיבוץ להכשיר מבנה גדול ומכובד
יותר לבית הכנסת .אמיל והספר
העתיק עברו מהחדרון הקטן למבנה
המחודש ,אך מספר המתפללים לא גדל
משמעותית .הקיבוץ מצדו אינו תומך
כלל בפעילותו של בית הכנסת (וחברים
רבים אף מתנגדים לה בכל תוקף) ,ורובה
ככולה ממומנת מכספי תרומות.
גם בית הכנסת בקיבוץ חולית הוא
משאלת לבו של איש אחד .אלעד בן-
עמי ומשפחתו הגיעו לאשכול לפני
שנתיים והחליטו להתיישב בחולית,
אף שהם דתיים ואילו הקיבוץ – חילוני

דיסהרמוניה
בית הכנסת בצאלים הוקם לפני כ12-
שנים ביוזמתם של כמה חברים ובראשם
משה אטלי .לאחר שההצעה להקימו
עברה באסיפת הקיבוץ הוקצה לו צריף
ישן ועזוב שהיה בעברו בית תינוקות,
מועדון לחבר ואפילו דיסקוטק לבני
הנעורים .בעזרתם האדיבה של תורמים
מהארץ ומצרפת שיפצו מוישל'ה וחבריו
את הצריף הרעוע ודאגו לאבזר אותו
כנדרש .כיום בית הכנסת שוקק חיים
וכמעט בכל שבת יש מניין מתפללים
לפחות .את התפילות בשבת ובחגים
מנהלים בני משק שחזרו בתשובה.
אך ההרמוניה הזאת אינה מובנת
מאליה .לדברי מוישל'ה ,בעבר ניסו
בעלי עניין להתערב בפעילותו של
בית הכנסת בצאלים" :עמותת 'איילת

"עמותת 'איילת השחר' פועלת מזה
למעלה מ 18-שנה לגישור וסובלנות בין
כל חלקי העם ,חילונים ,דתיים וחרדים.
העמותה זוכה לאהדה עצומה גם בקרב
בני הקיבוצים ולשיתוף פעולה פורה.
"כמדי שנה ,גם בחגי תשרי האחרונים
'איילת השחר' סייעה וליוותה למעלה
ממאה קהילות בכל רחבי הארץ ,והיא
הכתובת לכל קיבוץ ויישוב המבקש
לטעום ממסורת החגים היהודית,
בהתאמה לאופי הקיבוץ.
"במהלך השנה ,העמותה מסייעת
ומלווה מאות קהילות ברחבי הארץ
תוך חיבור לרוח המקום.
"האירוע המדובר בקיבוץ צאלים
התרחש לפני  9שנים .מדובר בקהילת
בית הכנסת שאינה הומוגנית ,בלשון
המעטה ,לצערנו הרב אחד הצדדים
הכתים את שמו הטוב של מנחה
התפילה.
"אנו קוראים לכל אדם ,חרדי כחילוני,
להצטרף לפרויקט 'חברותא' של 'איילת
השחר' ובכך לתרום להקטנת הקיטוב
ולהעמקת הקשר בין חלקי העם".

המלצת החודש :משפחת בלייה
כל בני משפחת בלייה הם חירשים ,מלבד פאולה בת השש עשרה,
אשר מתרגמת להוריה ואחיה הצעיר ומסייעת להם בחיי היום יום.
יום אחד מחליטה פאולה להצטרף למקהלת בית הספר ,שם היא
מגלה כי יש לה כישרון שירה בלתי רגיל .המורה שלה מפציר בה
לגשת לאודישנים לבית הספר למוסיקה הנחשב ביותר בצרפת,
אלא שאותו בית ספר נמצא בפריז ,ומעבר אליו יאלץ אותה לעזוב
את הכפר ואת משפחתה.
במאי :אריק לארטיגאו 100 ,דקות ,צרפתית ספרדית צרפת/
בלגיה 2014

סינמטק שדרותwww.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-6849695 :
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מתנה
לבקור
3
שתאי :2 2
רכי
כרטיס אחד
לסרט בסינמטק

הכרטיס
השני חינם!
למביא מודעה זו.
תוקף
הקופון עד ה31.10.15-
*לא כולל,טרום בכורה,
סרטי ילדים וארועים.

רושמת את חייה

ב 23-באוקטובר תיפתח בגלריית הקיטור
במגן תערוכתה של מריאנה שלייפר ,האוצרת
הוותיקה של הגלריה וחברת הקיבוץ

ביום שישי ה23-
באוקטובר בשעה 20:30
תיפתח בגלריה "הקיטור"
בקיבוץ מגן תערוכת
רישומים של האמנית
מריאנה שלייפר .התערוכה
תינעל ב.22.11-
מריאנה ,חברת קיבוץ מגן,
מציירת ,מפסלת ,מצלמת,
יוצרת סרטים ואוצרת
בגלריה "הקיטור" ,שאותה
הקימה לפני  8שנים .זו פעם
שנייה שהיא מציגה בגלריה.
מריאנה הציגה בתערוכות
יחיד וקבוצתיות בארץ
ובחו"ל והיא מספרת על
עיסוקה באמנות" :לפני 30
שנה התחלתי ללמוד אמנות
במסגרות שונות .ציור

מתחילים ללמוד מרישום.
רשמתי מחברות שלמות
ברגעים שמחים ועצובים,

מחלה ,או מלחמה ,זה היה
צורך לביטוי מיידי .רשמתי
בעיפרון ,דיו וטוש בקווים
מהירים ,מעטים או רבים
כדי לתת נפח .רשמתי
פורטרטים ,עירום ,פרחים,
פירות ,הכול ביד קלה .אתה
מקשיב לעצמך .טכניקת

הרישום היא טכניקה
אמנותית הדומה לציור.
בשיטה זו הדגש הוא על
הקווים בלבד וכל האפקטים
מושגים באמצעות הקווים
האלה .הרישום קרוב
לטכניקות גרפיות כגון
הדפס או תחריט".

מי אמר אקספרסיוניזם?
ב 22.10-תיפתח בגלריה בבארי התערוכה "דה
קונינג ואני משפחה" של האמנית חן שיש.
יצירותיה שואבות השראה מעבודותיו של הצייר
האמריקאי המופשט וויליאם דה קונינג ,אך
מותאמות יותר לרוח התקופה
ביום חמישי
ה 22.10-תיפתח
בגלריה בבארי תעל
רוכתה של חן שיש
שנקראת "דה קונינג
ואני משפחה" .שם התל
ערוכה מרמז על האהבה
ותחושת הקרבה של
האמנית לצייר המופשט
האמריקאי וויליאם דה
קונינג ,הידוע בג'סטות
הרחבות שלו ,בהנל
חות הצבע הנדיבות
והדשנות ,בצבעוניות
ובתשוקה.
אצל חן שיש ,בניגוד
לדה קונינג ,קיימים
קלילות והומור  -וציור
שלא לוקח את עצמו
ברצינות גדולה מדי.
הג'סטה שלה יבשה
יותר ,הקו כמעט קריקל
טורי ,ילדי ,והצבעוניות

מצטמצמת למספר צבעים
שולטים ושטוחים  -לוורוד,
לבן ,שחור ,זהב ואדום.

זמנים שונים
לעומת ציירי
שדות הצבע
האקספרסיביים,
חמורי הסבר ,אנו
חיים היום בעולם
ציני .האירוניה
משתלטת על
הכל .לא ניתן יותר
לשפוך ולהתיז
צבעים ,להכות
בבד ,ו"להביע
את עצמך" מבלי
להפוך לפתטי.
הציור של חן נוגע
באקספרסיביות
דרך פילטרים
של מודעות ושל
זמן שעבר ,זמן
הפופ ,הקונספט
והפוסט מודרניזם.
בציוריה מופיעים
דימויים שהופכים
לסימבולים ,מעין
מילון צורות אישי:

לב ,פרח ,מנורה ,ציפור ,עין,
עלה ,בית ,טיפות ,סימני
איקס ועשן מסולסל.
בתערוכתה בגלריה בבארי
מציגה חן שיש עבודות על
נייר ,בגדלים מגוונים ,מקצל
תן נעשו במיוחד לתערוכה
ואחרות נוצרו בברלין ועדיין
לא הוצגו בארץ.
פתיחה ביום חמישי 22.10
בשע ה  18:30ברחבת הג�ל
ריה.
שיח גלריה בהשתתפות
האמנית ייערך בשעה 20:00
שעות פתיחת הגלריה:
חמישי ,17:00-19:00 :שישי:
 ,9:00-13:00שבת10:30- :
14:30
או בתאום מראש עם זיוה
יליןwww. 054-7918049 :
gallerybeeri.co.il
זיוה ילין  -אוצרת ומנהלת
הגלריה
סופי ברזון מקאי  -עוזרת
אוצרת ומפיקה
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הוי כינרת שלנו...

גם השנה נסעו שחיינים מעין הבשור ומשדה ניצן (בנפרד) לצליחת הכנרת .השיירות צפונה יצאו כבר
יום לפני ,בשישי בצהריים .כל מושב התמקם בפינה על החוף והתארגן בצורה מופתית על לינה ,ארוחות
מפנקות ופעילות חברתית מגבשת והשכם בבוקר יום שבת ,כמעט  100שחיינים ,החל מילדים קטנים ועד
סבים וסבתות  -קפצו למים לשחייה באגם של המדינה" .היה כיף ומעייף"
• תם פרחי ויובל רויטמן .צילום (מלבד תמונות הארכיון ועין הבשור) :יואל פילד משדה ניצן
חודש תשרי הגיע ועימו גם
צליחת הכנרת המסורתית .בשני
מושבים במועצה  -עין הבשור ושדה
ניצן  -מדובר במסורת מכובדת .בארבע
השנים האחרונות ,בארגון ועדת ספורט
בעין הבשור נוסעות משפחות משפחות
לצליחה .השנה נסעו לא פחות מ115-
איש (!) כולל פעוטות מתחת לגיל
שלוש לצליחה שנערכה ביום שבת ה19-
בספטמבר.
החבר'ה יצאו בשעות הצהריים של יום
שישי ,כל משפחה נסעה ברכבה הפרטי,
ירדן-כנרת.
כשכולם נפגשו בחוף
"התמקמנו בחוף כך שמדרום ובסמוך
למחנה שלנו נחל הירדן ואילו מצפון
למחנה הכינרת  -מיקום אידיאלי",

המחנה של עין הבשור צילום :גיא עוז
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מספרים בוועדת ספורט של המושב.
הארגון כלל מחנה משותף ,שלוש
ארוחות משותפות ומפנקות ,הקרנת
סרטים לילדים ,מוזיקה מעשי ידי
המשתתפים  -גיטרות ,כלי נגינה דרום
אמריקאיים ,מתנפחים לרבות סירות,
מזרני ים וכדומה ,כשהכל נעשה בארגון
מרוכז ומשותף "כך שהחברה התערבבו
כמו שצריך" .לצליחה עצמה יצאו מעל
ל 30-שוחים ,ששחו יחד בדבוקה אחת
את המסלול העממי של ה 1.5-ק"מ.
בוועדת ספורט של עין הבשור מוסרים:
"היה כיף ומעייף" ,וכבר חושבים על
הפעילות הבאה  -קמפינג אופניים
בדרום הארץ.

נבחרת כנרת

בשדה ניצן מדובר במסורת ארוכה יותר.
בסוף שנות השמונים החליט פיליפ פילד
ז"ל לצאת עם בני ובנות המושב לצליחת
הכנרת ומאז ועד היום המסורת נמשכת.
בעבר יצאו לצליחה בעיקר נערים
צעירים ,אך בשנים האחרונות הצליחה
היא אירוע לכל המשפחה .השנה יצאו
 90איש משדה ניצן לצליחת הכנרת,
ומתוכם צלחו  - 60סבים סבתות ,הורים,
ילדים ונכדים .גם בנים שכבר אינם
מתגוררים במושב הגיעו מכל קצות
הארץ כדי לשמוח ולשחות בצוותא עם
הצולחים משדה ניצן.

משתלת אופיר
עין הבשור
צמחי נוי
לבית ולגן
במתחם המשתלה
תוכלו למצא:

נסיעה ל

צליחה בשנות ה ,'80-ב

אדיבות ארכיון שדה ניצן

יד שנייה ועוד...
לפרטים08-9982175 ,050-7567149 :
משתלהwww.plant.lanegev.co.il :
וינטאז‘ וקרמיקהwww.vintage.lanegev.co.il :
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"כל הזכויות
שמורות לצה"ל" (*)
(מה ניתן ללמוד עלינו ממפה ישנה)
בראשית שנות ה 50-של המאה
הקודמת ,חברו יחדיו שלושה
מדענים שעתידים היו להיות ענקי-רוח
בתחומם  -ההיסטוריון מיכאל אבי-
יונה והגיאוגרפים דוד עמירן ויהויקים
פאפוריש  -אל ענף ההיסטוריה של
המטה הכללי בצה"ל הטרי .כך יצא לאור
"אטלס גיאוגרפי-היסטורי של ארץ
ישראל" .מסמך זה הוא מרתק והודות
למשפחת בר-יהודה מגבולות שהעניקו
לי אותו ,אציג להלן כמה תובנות
מעניינות מהאטלס ומהמפות (בקנה-
מידה  1לרבע מיליון) – ובעיקר ממפת

אזורנו (המצורפת כאן); אך לפני הכל
– הערות-מבוא אחדות לאופיו המיוחד
של האטלס:
 .1לפי האטלס ,ההיסטוריה של ארץ
ישראל מתחילה בכיבושי יהושע בן-
נון(!) ,מסתיימת בחורבן הבית השני
והמפה ההיסטורית הבאה היא – מלחמת
העצמאות ( ...!)1948מעניין למי הוא היה
מיועד.
 .2המקרא של מפות ישראל כאן
מתייחד בהגדרותיו :ראשית ,הוא אינו
מבדיל בסימול בין ישוב יהודי לישוב
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ערבי ,תופעה נדירה במפות של אז;
שנית ,מלבד הסימול ל"עיר או מושבה"
קיימים רק עוד שני סימולים לישוב:
"כפר" ו"מקום נושא שם"...
 .3חובה לציין באטלס שכזה את שנת
הוצאתו לאור :כאן היא חסרה! לפי
נוכחות ישובים ("כפר") במפה שלנו -
צור-מעון ["ככה זה"  ]33ליד ניר עוז,
מבטחים [המקורית" ,ככה זה"  ]91ליד
מבטחים החדשה ואופקים שעדיין
לא מצויינת במפה – ניתן לתארך את
האטלס ,בהנחה שדאגו לעדכנו טרם

ההדפסה – לשנת  1954לכל היותר.
 .4המפה כבר נושאת את השמות
העבריים של אתרי הנגב ומתעלמת
כליל מהשמות הגיאוגרפיים של נחלות
הבדווים שסומנו במפות עד שנת 1949
("ככה זה"  .)104אכן ,אימוץ זריז של
החלטות ועדת השמות הממשלתית
בהנהגתו של דוד בן גוריון (כמצוותו
 "בראשית – שמות ,ויקרא במדברדברים").
מכל מפות האטלס ,בולטת במיוחד
תופעת הציון הקפדני של כל מקורות

המים בחבל הבשור :בארות ,ריכוזי
מאגורות ונביעות (אבל באר אסנת
השופעת – "ככה זה"  - 45הושמטה,
משום-מה) .סימון זה נעדר משאר
המפות שבאטלס ,מלבד ממפות הנגב!
אנו למדים מכך כי סימון מקורות
המים הועתק לאטלס שלנו מן המפות
הבריטיות משלהי המלחמה העולמית
הראשונה ,שהוכנו לקראת הפלישה של
"חיל המשלוח המצרי" (הצבא הבריטי
ונספחיו) לארץ ישראל מדרום ("ככה זה"
 .)57המפות הללו ,שהתרכזו בצפון סיני
ובמבואות הנגב ,הקפידו לציין את כל
מקורות המים בדרכם (בעיקר
למען השקיית הסוסים!).
לעומת מקורות המים –
דרכי העפר המצויינות
במפה שלפניכם (== צמד
מקוטע של קווים מקבילים)
מבהירות היטב שני ענייני
תחבורה חשובים בחבל
הבשור :העניין הראשון הוא
רשת הדרכים שחיברו בין
קומץ הישובים העבריים ערב
מלחמת העצמאות .הרשת
המדוייקת והברורה הזאת
מאפשרת לנו להבין יותר את
מערכת השיקולים בקשרים
בין הישובים (שאת מיקומם
קבע הגורם הביטחוני) ,
בהנחת צינור המים מניר-
עם ובניתוח מהלכים צבאיים
באזורנו לפני הכרזת המדינה
ובימי הלחימה בשנים 1948-
 .9העניין השני מעניין ביותר:
כל הכבישים שנסללו בחבל
הבשור התחתי (כולל השניים
הרעועים שכבר מופיעים במפה ,גילת-
מעון ומעון-סעד) ,נסללו על גבי דרכים
קיימות ("ככה זה"  !)41 ,11ניתן ללמוד
מכך או שהדרכים היו כל-כך יעילות
עד שלא היה כדאי לשנות את התוואי
הקיים שלהן ,או שהמודדים התעצלו
לסמן תוואי יותר מתאים ,או שהיה
חסר אז ציוד הנדסי כבד לפרוץ דרכים
חדשות (או שגם וגם וגם.)...
דן גזית
(*) כתובת-הזהרה
הראשון של האטלס.

בשולי

העמוד

שלומית בונה סוכה
שלומית בונה סוכה
מוגנת וצפופה
על כן היא עסוקה היום...
ואין זו סתם סוכה
סייעת בתוכה
וגם ממ”ד יצוק בטון
היא לא תשכח לשים
מסנן תוצרת סין,
וספרינקלר שאושר “כחוק”
אלפיים שעות פיצול
אין כסף לטיול
הכול הלך לביטחון

וכששלומית תאמר
לשכב ,יורים פצמ”ר!
יקרה דבר נורא פתאום:
ירוצו השכנים
כולם בתחתונים
ורק לשניים יהיה מקום

ואז מתוך הסכך
יציץ לו ויזרח
כרטיס רכבת עד חולון
שלום סוכת פלאים
מה טוב ומה נעים -
אני בדרך השלום...

הציור החודשי לילד
ת שהכנתי" אמר גדי" .ואני ,גזרתי יונת שלום" אמרה יעל" .אבל
גדי ויעל בונים סוכה" ,הביטי יעל בשרשר
איך נתלה אותם בסוכה לבד?" שאל גדי" ...אינך רואה" אמרה יעל " -יש פה סייעת!"
עיזרו ילדים לגדי ומצאו את הסייעת .אם מצאתם  -צבעו אותה בשלל צבעים ושלחו לנו .ואם תמצאו ממ"ד באיזה
צבע תצבעו אותו? ספרו לנו.

מדור סאטירי מרחב מוגן :יובל רויטמן וארנון אבני
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