יהודה אוזן מבני נצרים הציל את חייו של
אדם שאינו מכיר" .אין מאושר ממני" • עמ' 7

ועדת ההיגוי לבית הספר היסודי החדש מתחילה
לפעול  -והקרקע כבר רוחשת • עמ' 3
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כ"ד טבת

חזרנו אל הסיפורים והאנשים שעשו את השנה
האחרונה  -ובדקנו מה קורה איתם היום • עמ' 10

תשע"ו,

5.1.2016

שנה טובה
שנת  2015מאחורינו – ושנת 2016
כבר עושה את צעדיה הראשונים.
החודש ,בכתבה המרכזית שלנו
(עמ'  ,)10חזרנו אל תריסר
סיפורים מהשנה האחרונה .עברנו
בכל הגיליונות ושלפנו מכל אחד
מהם סיפור אחד .לפעמים זה היה
הסיפור הכי גדול וחשוב שעליו
כתבנו באותו החודש ,לעתים לאו
דווקא הכי גדול ,אבל כזה שיש
מאחוריו דמות מעניינת שגרה כאן.
בדקנו מה התחדש באותו עניין ,מה
השתנה .לצערנו ,לפעמים התוצאות
מאכזבות ,אך לעתים גילינו גם
הפתעות נעימות ומשמחות.
ועדת ההיגוי לבית הספר היסודי
החדש שעתיד להיבנות במועצה
מתחילה להיפגש החודש ,עם הרבה
ציפיות והתרגשות וגם ,באופן טבעי,
עם הרבה חששות (עמ'  .)3לוועדה
יש תפקיד מרכזי בהתוויית דרכו
של המוסד החינוכי החדש והחשוב
שנקים כאן בשטחינו ואנו נעקוב
אחר פועלה.
תמיד כיף לשמוע על תחביבים
מיוחדים .והתחביב של יצחק לביא
מצוחר בהחלט מיוחד .אם תהיתם
למה מעל ביתו מיתמרת אנטנה
גבוהה ,חכו שתגלו מה יש לו באחד
החדרים בבית (עמ' .)20
החודש תוצג תערוכה מעניינת
בגלריית בארי (עמ'  .)28יציגו בה
אמניות שגרו בגוש קטיף בעת
ההתנתקות וכיום ,יותר מעשור
לאחר מכן ,הן מספרות דרך ציוריהן
על החווייה שטלטלה את חייהן.
בהחלט שווה ביקור.
שתהיה לכולם שנה אזרחית טובה
וכמובן קריאה נעימה.
יובל רויטמן
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.
כתובת ,232 :סטודיו עיצובניק
קיבוץ נירים 8512500
טל ,08-9985488 :פקס08-9985543 :

דוא"לiton.cz@gmail.com :

תוכן מודעות הפרסום
ומכתבי הקוראים  -על אחריות
המפרסמים והכותבים בלבד!
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בעניין אירוע הקהילה הגאה
גדי שלום,
קראתי בעיון את האיגרת שלך,
ולצערי ,לא היה אזכור לאירוע
של הקהילה הגאה באשכול שהתפ
קיים בקבוץ רעים .האירוע ,כמו כל
פעילות הצוות ,התקיים בתמיכת
המועצה ובמימונה ,תחת הפיקוח של
המחלקה לשירותים חברתיים .לצערי,
על אף הזמנה אישית ,לא היה אף נציג
מטעם המועצה שלנו באירוע ואת הבפ
רכה נשא ראש המועצה של שער הנגב.
לצערי ,בעלי תפקידים רבים שהיו יכופ
לים להיעזר רבות בתכנים שהועברו
בהרצאות ,לא היו נוכחים ,ובעצם לא
הייתה כלל נוכחות של אנשי חינוך ,טיפ
פול או רווחה .אני יודעת כי שלחת את
התנצלותך האישית על היעדרותך בשל
מחויבויות קודמות ,אך צבט לי בלב
שאיש מהמועצה לא הגיע .עבורי ,היה
יום מאוד מעניין ומחכים.
אני מנצלת במה זו להעלות את הנופ
שא המעסיק הרבה אנשי חינוך ובעיקר
הרבה נערים ונערות המרגישים "שופ
נים" וצריכים לקבל התמיכה הראויה.
כל טוב ,והרבה בריאות לכולנו.
חוה פלג ,קיבוץ גבולות.

תגובת ראש המועצה
חוה שלום,
מועצה אזורית אשכול רואה חשיבות

רבה בקידום פעולותיה של הקהילה
הגאה באשכול.
הדבר מקבל ביטוי ,בין היתר ,באמצעות
תמיכה שנתית מובנית בתקציב המועפ
צה ,שמטרתה לאפשר לנציגי הקהילה
לייצר פעילות מקדמת לטובת חברי
הקהילה בפרט ולתושבי אשכול בכלל.
יום האירוע של הקהילה הגאה נקבע
ליום שבת ולצערי נבצר ממני להגיע
מכיוון שלא הייתי באזור באותו יום.
חשוב להבהיר שיום שבת הינו יום
מנוחה עבור עובדי הרשות ,שבו הם
נחים ממילוי תפקידם המקצועי והציפ
בורי .לכן באירוע שתואם ליום שבת,
יש לקחת בחשבון היעדרות של עובדי
המועצה ואני סבור שיש לגלות כלפי זה
רגישות ,כמו שמצופה לגלות רגישות
כלפי צרכים והעדפות של ציבורים אחפ
רים בקהילת אשכול.
עובדי הרשות נדרשים לעיתים לעבוד
בשבתות ומועדי ישראל אך אנו משפ
תדלים להמעיט במצבים אלו ולסייגם
למקרי ואירועי חירום בלבד.
לרוב אינני נוהג לכתוב באיגרת על
אירועים שלא השתתפתי בהם .יחד עם
זאת ,כפי שציינתי ,אני בהחלט רואה
חשיבות בפעילות הקהילה הגאה באפ
שכול ולכן אמצא זמן ומועד מתאים
כדי לתת ביטוי ראוי לפעילות הקהילה
הגאה באשכול .אשמח לקחת חלק
בפעילות עתידית של הקהילה הגאה
באשכול.
גדי ירקוני

יוצאים לדרך חדשה
בינואר  ,2014לפני שנתיים בדיוק,
קיבלה מליאת המועצה החלטה
היסטורית על הקמת בית ספר יסודי
ממלכתי חדש בקרית החינוך במועפ
צה ,שישלב בין הקהילות.
הצורך בהקמת בית ספר יסודי חדש
במועצה הוכר על ידי משרד החינוך על
בסיס מגמת הגידול המתמשכת במספר
התלמידים שמתחנכים ב׳יובלי הבשור׳
ועל בסיס תחזיות הגידול העתידיות של
מספר הילדים במועצה.
מציאות זו זימנה לנו זכות קהילתית
מופלאה לקיים בקרבנו תהליך חשיבה
אסטרטגי מחודש לגבי תפיסת החינוך
היסודי שנרצה להתוות יחד באשכול.
בית הספר יוקם בקרית החינוך ,בסמוך
ל׳ניצני אשכול׳ ו׳נופי הבשור׳ על קרקע
שהוקצתה לנו על ידי קיבוץ מגן במיוחד
לטובת צרכים חינוכיים .בית הספר יהיה
ממוגן באופן מלא ומיקומו בקרית החיפ
נוך יאפשר לקיים רצף חינוכי בין החינוך
הפורמאלי לפעילויות החינוך הבלתי
פורמאלי והחוגים ,לכלל ילדי אשכול
ובין שני בתי הספר היסודיים.

נציגים מהקהילה
המתווה הכולל של בית הספר החדש,
לרבות עקרונות התפיסה החינוכית,
החזות החיצונית והבינוי הפיזי וכל שאר
ההיבטים ,ייקבעו באמצעות תהליך של
שיתוף קהילתי .בהתאם להחלטות המפ
ליאה ,את התהליך תוביל ועדת היגוי
מורחבת ,שחבריה יהיו בעלי הסמכות
לקבל את ההחלטות וההכרעות בצורה

בעניין בית הספר היסודי החדש
בשנים האחרונות אנשי חינוך
והורים מכל רבדי האוכלוסייה
מאתגרים את גישת החינוך הקונבנפ
ציונאלית ,שמקובלת על ידי הממסד.
עדות לכך היא עשרות בתי הספר
האלטרנטיביים שהוקמו בארץ ובחו"ל.
מחקרים שנעשו בנושא ,מצביעים על
ירידה ברמת האלימות ועלייה ברמת
היצירתיות ,הפתיחות והעצמאות המפ
חשבתית בקרב ילדים שלומדים בבתי
ספר בזרמי חינוך מסוימים.
בחודש ינואר הקרוב תתכנס לראשונה
ועדת היגוי ,שאמורה להתוות את הרפ
כבו ואת דרכו החינוכית של בית הספר
החדש העתיד לקום במועצה .אף שידוע
לנו שוועדת ההיגוי תורכב מ 23-חברים
המייצגים תפיסות עולם שונות ומגזרים

דמוקרטית.
בשל החשיבות הרבה שאנו רואים בפפ
רויקט כתהליך קהילתי פתוח ,הוחלט
שוועדת ההיגוי תהיה מורחבת ככל הניפ
תן ושיינתן בה משקל רב של נציגי ציבור
מהקהילה המקומית .מליאת המועצה
אישרה בזמנו את הרכב ועדת ההיגוי,
אשר כוללת בעלי תפקידים במועצה,
את מנהלי בתי הספר היסודיים ,אנשי
חינוך מהקהילה ,מלווה פדגוגית מקצופ
עית ,מפקחת משרד החינוך ,שני חברי
מליאה ונציגי ציבור מהמושבים והקיפ
בוצים ,שנבחרו על ידי ראשי הפורופ
מים (ניתן לעיין ברשימת חברי הוועדה
באתר המועצה).
מונה פרויקטור אשר יתכלל את כלל
הפעילות של צוותי העבודה .לתפקיד
נבח ר משה מורג (אוהד) ששימש כ�פ
רויקטור לאיחוד בית הספר התיכונים
והקמת ׳נופי הבשור׳ ועשה זאת בצורה
ראויה לכל הערכה.

תהליך שקוף
תהליך עבודת צוות ההיגוי יהיה שקוף,
תוך דיאלוג ושיח רצוף ופתוח עם
הקהילה .דיוני הוועדה ,הסיכומים
וההחלטות יועלו באופן שוטף לאתר
המועצה .אנו נעדכן בתהליכים בעיתון
המקומ י  232ובאיגרת השבועית לת�ו
שבים .בנוסף ,נפתח תיבת דואר אלקפ
טרונית ייעודית לפרויקט ,שכל תושב
מוזמן להעביר לשם התייחסות לסוגיות,
רעיונות או הערות ענייניות .כך נבטיח
שמגוון הדעות והגישות יובאו לכדי
התייחסות .עם התקדמות התהליך ,אנו
שונים במועצה ,איננו יודעים מיהם ומפ
דוע נבחרו דווקא הם ולא נציגים אחרים.
כמו כן ,איננו יודעים מה יהיה תהליך
קבלת ההחלטות של הוועדה .לדוגמה,
כדי לקבל החלטה מושכלת בעניין ראוי
לערוך תהליך למידה מקיף ,שבוחן את
האפשרויות החינוכיות השונות .משך
הזמן שמוקצב לוועדה מספיק ללמידה
איכותית ,אך בהחלט דורש תכנון ועבופ
דה אינטנסיבית.

צריך שקיפות מלאה

לשיטתנו ראוי היה לפתוח את החבפ
רות בוועדה למכרז ,כדי שלכל אדם מן
היישוב תהיה זכות שווה להתמודד על
מושב בה .איננו מבקשים כמובן להכשיל
את רגליה של הוועדה עוד בטרם החלה
לפעול ,להיפך  -הצלחתה היא הצלחת
כולנו .עם זאת ,אנו דורשים שמעתה

נקיים מפגשי חשיפה פתוחים לציבור.
בית הספר היסודי החדש הוא פרויקט
הדגל של המועצה לשנים הקרובות.
כל הנהלת המועצה מחוייבת ומגוייסת
לתהליך .מדובר בתהליך קהילתי חד
פעמי אשר מהווה עבור כולנו הזדמפ
נות לגבש לעצמנו זהות חינוכית מיפ
טבית משופרת ,שמותאמת לצרכים
הקהילתיים המשתנים ולהביא את החיפ
נוך היסודי באשכול לשיאים חדשים.
המטרה שלנו היא שבסופו של התהפ
ליך יהיו לנו באשכול שני בתי ספר
ממלכתיים מצויינים ,מובילים ,שיהוו
מקור גאווה עבורנו .מערכת החינוך היא
העוגן של אשכול ,אשר מהווה מקור
משיכה למשפחות צעירות חדשות
שרואות בטיבה של מערכת חינוך את
חזות הכל.

הפתיחה  -בספטמבר 2018
אני מודע לכך שכל תהליך שינוי מלווה
לעיתים באי וודאות ובחששות ,לצד
תקוות .הצלחנו לכל הדעות עם איחוד
בתי הספר התיכונים והקמת 'נופי הבפ
שור' ואין לי ספק שנצליח גם בתהליך
המיזוג הקהילתי בחינוך היסודי באשפ
כול.
בית הספר צפוי להיפתח בספטמבר
 .2018אנו מחויבים ללוחות הזמנים ולכן
כבר במהלך החודש הקרוב תחל עבודת
ועדת ההיגוי .הזמן קצר והמלאכה מרופ
בה ואני מזמין אתכם לקחת חלק בתהפ
ליך ,לעקוב אחר הפרסומים ולחלום יחד
איתנו.
גדי ירקוני
ראש המועצה
gadi@erc.org.il

והלאה תפעל הוועדה בשקיפות מלאה
ותהיה קשובה לרחשי הציבור ולמגוון
הקולות הנשמעים בו.
הקמת בית ספר חדש במועצה היא בעיפ
נינו הזדמנות חד פעמית ליצור באשכול
סביבה חינוכית אחרת ,ששמה דגש על
מציאת הפוטנציאל האישי של הילד ,על
הקניית מיומנויות חברתיות ולימודיות
ולא על ציונים והישגיות.
אנו פונים לוועדת ההיגוי בבקשה לפפ
תוח את ישיבותיה לכלל הציבור ולנהל
שיח אמיתי ופתוח עם כלל ההורים .כך
או אחרת יקום בעוד כמה שנים בית
ספר יסודי חדש באשכול – באפשרותנו
לאחד כוחות וליצור מציאות חינוכית,
שתביא גאווה למועצה וחדוות למידה
ללבבות ילדינו.
אבי אורפז ,צאלים ודינה פיין קושניר,
תלמי אליהו
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גאים בדרכם

אירוע הקהילה הגאה השנתי של צפון הנגב
התקיים ברעים  -וקיבץ נוער גאה ובני משפחה
ביום שבת ה 5-בדצמבר,
התקיים האירוע השפ
נתי המסורתי בארגון
הקהילה הגאה בצפון הנגב.
במועדון לחבר בקיבוץ רעים
התקבצו כ 25-איש מאשכול,
באר שבע והמועצות השכפ
נות ,ונהנו ממפגש חברתי,
הרצאות וארוחת צהריים.
במהלך האירוע ,ברך אלון
שוסטר ,ראש המועצה של
שער הנגב ,את המשתתפים
וציין את חשיבות קיומו
של האירוע במרחב הכפרי.
באירוע סיפרה גילי הרטל
גרינברג על מחקרה בנושא

ההבדלים בקבלת השונה
בין פריפריה למרכז וריתקה
את השומעים .לאחר ארוחת
צהריים קלה ,הרצתה הסקפ
סולוגית לי ראובני בר דוד
על ההתמודדות של הורים
עם ילדיהם בשאלה "כיצד
מגיעים ילדים לעולם".
גיל פלג ,אחד ממייסדי
הקבוצה ,מספר שהאירוע
השנה "היה מאוד מוצלח ,רק
חבל שהגיעו מעט אנשים.
קשה להוציא אנשים מהבית
בחורף".
יובל רויטמן

צילום :יואב פלג

בחודש אוגוסט כתבנו
על משרד התנועה
החדש (מש"ת) שנפתח
במועצה באמצע שנת .2015
רס" מ בילי בן שטרית ,ש�מ
נהל את המש"ת ,מספר על
פעילותו של המשרד עד כה:
"עד היום רשמה הניידת 308
דוחות והורידה  150משאיות
מהכביש ,בגלל בעיות תקיפ
נות שונות .מש"ת אשכול
כרגע עומד על  57מתנדבים,
כש 45-מתנדבים מתוכם
עם הכשרות לפעילות.
מצבת כוח האדם תתייצב
לאורך זמן .אנחנו ממשיכים

4

בגיוס מתנדבים ,כששמונה
ממתינים בימים אלה
לקורס .כשנסיים את תהליך
ההקמה והכשרת האנפ
שים ,הניידת תפעל  7ימים
בשבוע – מ 7:00-בבוקר ועד
 21:00בערב.
תוך כמה זמן אתם מגיעים
לאירוע?
"בעבר ,זמן תגובה של
הניידת לאירועים בגזרת
אשכול נע בין  50דקות
לשעה וחצי .כיום הניידת
מגיבה תוך דקות ספופ
רות" ,מספר בילי ומוסיף
כי "בחודשים האחרונים
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בבית הספר "יובלי
הבשור" ,בין עצי
האורן הוותיקים ,מסתתרת
לה פינת חמד ששינתה את
פניה לבלי הכר .בחודשים
האחרונים ניתן היה לראות
את התלמידים עודרים,
שותלים וצובעים במרץ
ומקימים ביחד את "בוסתן
ימי בראשית"  -תחנה חשובה
בדרך להסמכתו של בית-
הספר יובלי הבשור ל"בית
ספר ירוק".
מרים ירובוי ,מחנכת כיתה ג'
מלווה את הפרויקט מראשיפ
תו ,ורותם כהן ,תרפיסטית
בגינון ומורה לחינוך סביבתי
אחראית על התכנון והביצוע
בשטח ,ביחד עם מיכה בן
גיגי חקלאי ותיק מהאזור.
מרים מספרת שמטרת הפפ
רויקט היא לזמן
לתלמידים חוויה
ייחודית של מפגש
בלתי אמצעי עם
האדמה ,הצמחים
ועבודת הצוות.
הלמידה בבוסתן
הוכנסה לתוכנית
הלימודים בכל

השכבות והתלמידים מגיעים
מידי יום לביצוע משימות.
לדברי מרים ,באמצעות
הקמת גינה קהילתית,
התלמידים חוזרים לשורשים
ונחשפים לתעסוקה העיקפ
רית של האבות המייסדים
של האזור.
הפרויקט יצא אל הפועל
בתמיכה של המשרד להגנת
הסביבה והינו פרי שיתוף
פעולה ותמיכה של סגן ראש
המועצ ה מאיר יפרח ,ומ�ח
לקת החינוך .בנוסף ,ניתנה
תרומה נדיבה של הרשת
הירוקה ,המשרד להגנת הספ
ביבה ,חברת סינג'טה ובסיוע
ועד הורים מרכזי נתרם ציוד
ממחסן עמיר ,ברמד ונען.
עטר אופיר גנילוין

ניתן לראות שינוי בנורמות
הנהיגה של המשאיות.
לדבריו ,רוב נהגי המשאיות
קושרים את המטען ומכסים
מטענים ויש ירידה משמפ
עותית בארועי תעבורה על
כביש ."232

ומה בדבר תאונות הדרכים?
"בשנת  2014אירעו 7
תאונות קלות ו 2-תאונות
קטלניות .בשנת  2015אירעו
 8תאונות קלות ו 3-תאונות
קשות  -אך ללא הרוגים".
יובל רויטמן

מתנדבי משטרת התנועה

צילום :מעיין גנילוין

שומרי הכביש

מאז שיצאה לדרך ,הורידה משטרת התנועה האזורית
 150משאיות מכבישי המועצה ורשמה  308דוחות
בסך הכול .ומה בנוגע למספר תאונות הדרכים?

שיעור בגינון

תלמידי יובלי הבשור עמלו במרץ  -עדרו ,ניקו ,שתלו
וטיפחו  -והקימו בוסתן פורח בתוך שטח בית הספר

אורחים לרגע

על יהדות ודמוקרטיה ,ראש
מכינת נחל עוז הרצה לנו
על התיישבות ,נפגשנו גם
עם חיים ברוך ,ראש ישיבת
עצמונה".

בוקר אחד קמו שני אוהלי  12במרכז יתד .אלו חברי
מכינה קדם צבאית נודדת שבאו ללמוד על האזור
ולתרום לקהילה" :הכנסת האורחים פה מדהימה"

קוטפים ירקות לסלט

לא סתם הם הגיעו למועצה.
נועה בוקסבאום ,בת תלמי
יוסף ,היא הרכזת החברתית
של המכינה .החבר'ה התאפ
צילום232 :

הדשא שסמוך
למכולת במושב יתד
מזמן לא היה עמוס כל כך.
לקראת סוף נובמבר הגיעו
 12חבר'ה צעירים והקימו
עליו שני "אוהלי  "12גדולים
ולצדם מקלחות שדה .אלו
חברי שנה ב' על שם איזבל
קונסטבלר של מכינת בני
ציון בת"א .במהלך חצי שנה
הם נודדים עם האוהלים
ברחבי הארץ ,ולומדים על
ישראל באמצעות היכרות
עם האנשים ועם השטח.
אחרי שכבר היו במושב
אליעד בגולן ובתקוע ד'
בגוש עציון ,מושב יתד היה
התחנה השלישית שלהם
מבין חמש תחנות .בימים
אלה ,אחרי שקיפלו את
האוהלים ביתד ,הם נמצאים
באלוני יצחק ,כשהיעד

האחרון לפני גיוסם לצבא
הוא הפזורה הבדואית שליד
ירוחם .הם מכל רחבי הארץ.
בנים ,בנות ,דתיים ,חילונים,
ימנים ושמאלנים .כולם
ישנים באוהל אחד ,והאוהל
השני משמש כיתת לימוד,
חדר אוכל ומטבח.

נציגות אזורית

רחו ערב אחד בבית הוריה
 לואיס ודורון בוקסבאום בתלמי יוסף ,להדלקתנרות בחג החנוכה ,ודורון
גם לקח את הקבוצה לסיור
באזור" .כל הכבוד לתושבים
של אשכול ,שמענו על עוטף
עזה ,ואנחנו לא מרגישים
פחד .יש פה יופי של חיים
ויופי של אזור".
יובל רויטמן

מהשהות במחיצת התושפ
בים הם התרשמו לטובה:
"הכנסת האורחים פה
מדהימה .מזמינים אותנו
לקטוף ירקות לסלט ,פעם
מישהי קנתה לנו חטיפים".
במהלך היום הם התנדבו
במעון בעין השלושה וגם
בבית גאיה לנערות בסיכון
באשקלון .בנוסף הם למדו;
ציונות ,יהדות ,דמוקרטיה.
"מרטין ססלר לימד אותנו
צילום :אריאל חרמוני ,משרד הביטחון

ניר יצחק בתנועה
בקיבוץ ניר יצחק התקבלה החלטה עקרונית על
שינוי אורחות חיים" :אף אחד לא יישאר מאחור"

יגיל אבין (צילום  -ארכיון )232

שר הביטחון משה (בוגי) יעלון בהדלקת נר רביעי עם ראש המועצה
גדי ירקוני וראש מועצת שדות נגב תמיר עידאן.
צילום :זהבה פופר

"הלכנו לאט ובסבפ
לנות במטרה להגיע
מאוחדים" ,אומר יגיל אבין
מזכיר הקיבוץ" .זה החל בצפ
וות שלקח על עצמו להביא
הצעה לפי כתב מינוי שאושר
באסיפה .בעקבותיו התארגן
צוות נוסף שגם הוא פעל
בהתנדבות ולפי אותו כתב
המינוי כדי להביא הצעה
מכיוונים נוספים .שניהם
פעלו באופן חופשי לגמרי
מתכתיב ממסדי .כאשר הוצפ
גו התכניות התברר שהן מבופ
ססות על אותם עקרונות.
הצוותים התאחדו לפורום
משותף שאיחד את התכניות
להצעה אחת ,שעליה התפ
קיים הדיון הציבורי הנוכחי.
כמזכיר לא יכולתי לצפות
למשהו יותר חיובי מזה.
"בשלב הזה יש לנו מודל מופ
סכם שנתמך ברוב של .70%
לפי המתווה שהתחייבנו
עליו לחברים ,שום דבר לא
יקרה לפני שננסח מחדש
את תקנון הקיבוץ ובתוכו כל

הפרטים שההסכמות האלה
יוצקות בתוכו .אחר כך נחזור
אל חברי הקיבוץ ונבקש את
הרוב התקני שצריך להתקבל
אצל הרשם  -שהוא  .75%רק
אז נתחיל לפעול על פי המופ
דל החדש".
ומה אתה צופה?
"אני מאמין שהרוח החברית
והרצון להישאר מלוכדים,
שהעבירו אותנו מעל המכפ
שולים והמלכודות שרבים
לפנינו נפלו בהם – ייקחו
אותנו גם הלאה ,אף אחד לא
יישאר מאחור".
ארנון אבני

טקס גבורות חגיגי לבני ה 80-בנווה אשכול
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ללמוד לפסיכומטרי  -בנעלי בית
 23צעירים תושבי המועצה סיימו באחרונה את קורס הפסיכומטרי במרכז
הצעירים ,שם מוסרים בגאווה" :הישג להנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירי אשכול"

צילום :אריאל נוי

 23צעירים מהמועצה
סיימו בדצמבר את
מחזור ג' של קורס הפסיפ
כומטרי של מרכז הצעירים
באשכול .הקורס ,שהוצע
במחיר מסובסד חסר תקפ
דים ,התקיים בכיתת הלימוד
שבספריית ידע-כל.
מנהלת מרכז הצעירים,
עינת אלישיב ,מציינת ,כי
נרשמת עלייה מגמתית
במספר הלומדים בקורסי
הפסיכומטרי במועצה מאז
שהחל מרכז הצעירים להפפ
עיל את הקורסים אשתקד.
"לקורס הראשון נרשמו
 15תלמידים ואת הקורס

האחרון סיימו  23משתתפים
 זה הישג להנגשת ההשכפלה לצעירי אשכול וגאווה
לכולנו .אנו נמשיך לפעול
להנגשת ההשכלה הגבוהה
לצעירי המועצה במחירים

טובים ,ליד הבית  -כדי
לאפשר לכל צעיר במועצה
להגיע לאקדמיה".
לדברי עינת ,המרכז תומך
באמצעות מלגות ,גם בסטופ
דנטים מהמועצה הלומדים

לתואר ראשון.
במרכז הצעירים מבקשים
להודות לצוות ספריית
ידע-כל על שיתוף הפעולה,
לצוות של "קידום" ובראשם
המדריך אריאל ,ולצעירי
המרכז שסייעו בלוגיסטיקה
של הקורס לאורך כל המפגפ
שים :שיא סרוגו משדה ניצן,
ויהודה רייזמן משלומית.
במרכז מציינים כי בקרוב
תיפתח ההרשמה לקורס
הפסיכומטרי מועד אפפ
ריל ,שיחל בחודש פברואר
וממליצים לעקוב אחר
פרסומי המרכז בפייסבוק
ובאתר המועצה.
צילום :אמיר הר-אל

כותבים על לוי אשכול
ביוזמת מדרשת נצרים נערכה בנופי הבשור תחרות
כתיבת חיבורים על מי שעל שמו נקראת המועצה
ביום חמישי -ה 24-ב�ד
צמבר התקיים בבית
הספר נופי הבשור טקס העפ
נקת פרסים לתחרות כתיבת
חיבורים לזכרו של ראש
הממשלה השליש י לוי א�ש
כול ז"ל ,שעל שמו נקראת
המועצה .את הפרויקט יזמה
מדרשת "נצרים" וגויסו אליו
 15תלמידים מכיתות ט'-י'

שלמדו בתקופה האחרונה
על אשכול ועל פועלו.
הנוכחים בטקס האזינו
להרצאתו המרתקת של
רמי חרובי מקיבוץ בארי על
הקמת מפעל המים בנגב,
שעליו היה אחראי לוי אשפ
כול וכן השתתפו במשחק
ידע אינטראקטיבי.
במקום השלישי זכה שקד

שבטיט מכיתה ט'  ,4ב�מ
קום השני זכתה מישל
צ'יגרינסקי מכיתה י' 3
ובמקום הראשון  -עומר
פרי מכיתה י'  .3עומר זכתה
במחשב נייד ומישל ושקד

צילום :אבי ברק

מצאו את עצמן בגוגל
כמעט כל אחד מבלה
את זמנו בחיפושים
בגוגל ,ואילו תלמידות כיתה
ט' מנופי הבשור מצאו את
עצמן בגוגל במובן הפיזי של
המילה  -כשהגיעו לביקור
במשרדי החברה בתל אביב.
הביקור נערך במסגרת
פרויקט "מדע זה לבנות"
מבית היוצר של גוגל ,שמפ
תקיים זו השנה השלישית
ונכנס לנופי הבשור לפני
שנתיים .מדובר ביוזמה של
מהנדסות בגוגל-ישראל
כשהרעיון המרכזי שעמד
לנגד עיניהן הוא שינוי
תפישתן של תלמידות תיכון
ביחס למקצועות מדעיים

6

בכלל ומדעי המחשב בפרט.
המטרה היא לקרב אותן
לעולם המדעים כבר בתיכון,
כך שבבגרותן יבחרו במקפ
צועות אלה באוניברסיטה
וישתלבו בעולם ההייטק.
המהנדסות ,שמהוות מודל
לחיקוי נפגשות עם הנערות
במטרה שיבינו שמדעי המפ
חשב הינו מקצוע שמתאים
לבנות בדיוק כפי שהוא
מתאים לבנים ,כשברור מעל
לכל ספק שהבנות מביאות
איתן ערך מוסף למקצופ
עות אלו .הנערות שהגיעו
למשרדי החברה במגדל
אלקטרה בתל אביב התרפ
שמו מהעיצוב יוצא הדופן

 145ינואר 2016

זכו באייפדים.
בבית הספר מודים למורה
רחלי אביטל על הרמת
הפרויקט ,לצוות הספרייה
ולצוות הצילום שתיעד את
האירוע.

של המשרדים (שכל חלל
בהם מעוצב בהשראת מקום
אחר בישראל) ,אך לא פחות
מפגישתן עם מהנדסות החפ
ברה שסיפרו להן איך הגיעו
לעבוד בגוגל ,על תפקידן
ועל סדר יום העבודה שלהן.

הן פגשו מהנדסת תוכנה של
( WAZEשבבעלות גוגל)
וכן מהנדסות בתפקידים
שונים וקיבלו הסבר על
מנוע החיפוש הנרחב ,מפיו
של ד"ר למדעי המחשב.
עטר אופיר גנילוין

פתאום קם אדם בבוקר  -ותורם כליה

יהודה אוזן מבני נצרים תרם כליה לאדם שאינו מכיר ,הסובל ממחלה גנטית שהרסה את כליותיו" .נתתי
חלק קטן מהגוף שלי כדי לעזור למישהו בסכנת חיים .היו חששות  -אבל אין מאושר ממני" • תם פרחי
כבר זמן רב שיהודה
אוזן (בני נצרים) ,בן
 ,311נשוי ואב ל( 3-וה�ר
ביעי בדרך) עוקב בעניין
אחרי פעילותה של עמותת
"מתנת חיים" – מתנדבים
למען השתלת כליה .לפני
כמה חודשים תרם גיסו
את אחת מכליותיו לחולה
שנזקק בדחיפות לתרומה
ובעקבותיו החליט גם אוזן
לקום ולעשות מעשה.
באמצע החודש התבשר
יהונתן לנגמן ,הסובל
ממחלה גנטית שהרסה את
כליותיו בהדרגה ,שנמצא לו
תורם .לנגמן בן ה ,32-נשוי
ואב לתינוקת בת חודשיים
הנמצא בשליחות בניו-יורק,
הוזעק ארצה ואושפז מיד
לצדו של אוזן במחלקת
ההשתלות בבילינסון .לאחר
שלושה ימים ,משהתברר
שהכליה נקלטה בהצלחה,
שבו השניים לבתיהם וכעת
הם מתאוששים מהניתוח.
מה מביא אדם בריא
לחלוטין להחליט לתרום
חלק מגופו למען אדם אחר
שהוא אינו מכיר?
"מבחינתי ההקרבה לא
הייתה כזו גדולה – אני
נותן חלק קטן מהגוף שלי
ומעט זמן מהחיים שלי כדי

לעזור למישהו שבלעדי
הכליה הזאת היה בסכנת
חיים .ניתנה לי הזדמנות
לעזור לאדם חולה לחזור
לחיים הרגילים שלו וניצלתי
אותה".
לא היו לבטים וחששות?
"בוודאי שהיו לבטים ,בעיקר
כשהבנתי שהניתוח יפגע
בפרופיל שלי .אפילו חשבתי
לוותר על הרעיון ,אבל אחרי
שגיסי תרם כליה החלטתי
שהמעשה הזה חשוב יותר.
ולגבי חששות – החשש
היחידי שלי היה שהכליה
לא תקלט בגופו של הנתרם.
עכשיו ,כשההשתלה הצליפ
חה ,אין מאושר ממני".
מה היו התגובות בבית ,הרי
בכל זאת מדובר בניתוח
הכרוך בסיכונים ובהחלמה
ממושכת?
"אשתי ואימא שלי התלהפ
בו מאוד מהרעיון ותמכו
בי לחלוטין .קיבלתי מהן
גיבוי מלא ועד עכשיו הן
ממשיכות להתרגש מהתרופ
מה .זה נכון שבתקופה הקפ
רובה אני יכול פחות לעזור
ולהרים דברים כבדים ,אבל
כבר עכשיו אני מרגיש הרבה
יותר טוב ומתחיל לחזור
לעצמי .חשוב גם לדעת
שכשמוציאים לאדם כליה

אילן איזיקסון ( )49משדה ניצן ,מתחיל את תפקידו
כקב"ט המועצה בעקבות פרישתו של ניקי
מאיפה אתה בא?
"בעבר ניהלתי את
המשק של אבא במושב,
במקביל הייתי בצבא .מ"פ
ואחר כך מג"ד בחטיבה
הדרומית באוגדה שלנו.
אחר כך הקמתי את גדוד
ההגנה המרחבית (הגמ"ר).
אצלנו שגרה וחירות לפעפ
מים מתערבבים ולכן הייתי
מעורב כל הזמן בתחום
הביטחון .בשנה האחרונה
הייתי רבש"צ של פתחת
שלום .כאשר הוצע התפקיד
הזה הגשתי את מועמדותי

והתקבלתי".
ומה תרצה לקדם?
"ראשית את שיתוף הפעופ
לה בין הצבא למועצה .אני
אשאף גם לחזק את הקשר
עם כל אירגוני המתנדבים:
איחוד הצלה (חובשים),
מתמי"ד ויחידת סער (חילוץ
והצלה)".
ומה עם צח"י ,כיתות
כוננות?
"כבר עובדים על זה.
התכנית היא הידוק הקשר
הפנימי בין רבש"צ ,כיתת
הכוננות וצח"י .יש עוד מה

צילום :באדיבות המשפחה

לעשות כדי שהם יפעלו
בתיאום מלא".
וחוץ מביטחון?
"יש לנו את העניין של
פשיעה חקלאית ,ואני לא
מוכן לקרוא לזה עבריינות.
מבחינתי ,גם כחקלאי – זו
פשיעה ואני מתכוון להשפ
קיע בזה משאבים ומחשבה.
כבר יש פיילוט בצאלים ,עם
חברה חיצונית שמתבססת
על טכנולוגיות מתקדמות.
וכמובן המשענת הקביעה
והנאמנה :מתמי"ד ומג"ב.
בנוסף אני צריך לטפל גם
בעניין הבטיחות ב232-
ולמזלנו כבר יש לנו משטרת
תנועה ,כך שגם זה בטיפול".
ארנון אבני

צילום :דובר צה"ל

"תמיד הייתי בענייני ביטחון"

אחת לא נגרם לתורם נזק
בריאותי .הכליה שנותרה
'מחפה' על הכליה שהוצאה
ודואגת להמשך תפקוד
תקין של המערכת".
ואיך מרגיש הנתרם שקיבל
את הכליה שלך?
"בניגוד אליי ,יהונתן הוא
אדם חילוני לגמרי ,אבל
אחרי הניתוח ,כשהרופאה
שאלה אותו איך הוא מרגיש,
הוא ענה' :ברוך השם' .הרופ

פאה חייכה ואמרה לו שהיא
מבינה שהכליה שלי כבר
מתחילה להשפיע עליו".
תשמרו על קשר?
"כן ,בהחלט .ומכיוון שהוא
גר כרגע בארה"ב ,גם הודעפ
תי לו שזאת הפעם הראשופ
נה שהכליה שלי תזכה לטוס
לחו"ל .אני עוד לא לקחתי
אותה לשם."...
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כבר צהריים ,צא לבית ספר

למה לקום מוקדם בבוקר אם אפשר ללכת לבית ספר
בצהריים וללמוד עד הערב .תשאלו את התלמידים
בניצני אשכול שנהנו מיום הפוך • נגה גדג'
ב"ניצני אשכול"
חגגו את חנוכה
ב"יום הפוך" ,כמיטב
מסורת בית הספר.
במקום להגיע לכיתות
השכם בבוקר כרגיל,
הגיעו הילדים בצהריים
ונשארו בבית הספר עד
אחרי שקיעת השמש.
היום נפתח בטקס
שהכינו ילדי שכבה ה'
והמחנכות .ילדי כיתות

ו' קיימו אולימפיאדה
בנוסח יוון העתיקה,
כשהם לבושים בטוגות
 גם המורים .שאר ילדיבית הספר השתתפו
בסדנאות ,הדליקו נרות
ואכלו סופגניות .היום
המוצלח הסתיים עם
רדת החשכה ,וכולם
מחכים ליום ההפוך
בשנה הבאה.

מצטיינים ברצף
קבוצת המצוינות מכיתות ה'-ו' בניצני אשכול זכתה
בפעם השלישית ברציפות בתחרות ארצית בתחום
החשיבה המדעית .מנהלת בית הספר אלכסנדה
קופץ'" :אנחנו מטפחים גם מנהיגות חברתית"
צילום :תקוה איתי

הצלצול הוא בשביל אימא
במבצע חשאי נשלחו מורות יובלי הבשור ליום כיף
מפנק בהפתעה .את מקומן מילאו הורים ,שהתנדבו
לתפוס פיקוד בכיתות ליום אחד • עטר אופיר גנילוין
יום המורה הארצי צוין
ב 6-בדצמבר .ביובלי
הבשור ,תחת מעטה סודי

ובמבצע חשאי ,אורגנה
ביוזמתו של המנהל גיל
יערי ובשיתוף פעולה של

בחודש האחרון השתתפה
קבוצת המצוינות של
תלמידי כיתות ה'-ו' מבית
ספר ניצני אשכול בתחרות
ארצית וירטואלית בין בתי
ספר בתחום החשיבה המדפ
עית .נושא החידון היה "אור
וצבעים" .קבוצת המצוינות
זכתה בו במקום הראשון זו
שנה שלישית ברציפות.
מנהלת בית הספר  ,א�ל
כסנדרה קופץ' מספרת
שתוכנית המצוינות פועלת
בבית הספר במסגרת המרכז
הישראלי למצוינות בחינוך
כבר שנה תשיעית.
את התוכנית מובילים מורים
מהצוות החינוכי של בית
הספר – מיכל ארביב ותקוה

איתי .התוכנית פועלת
במטרה לקדם מצוינות בתפ
חומי המדעים והמתמטיקה,
יצירתיות ומנהיגות חינוכית
בקרב התלמידים.
לדברי אלגסנדרה ,תלמידי
הקבוצה נבחרים מבין התלפ
מידים המצטיינים בשכבות
ה'-ו' והם בעלי פוטנציאל
לימודי גבוה ומוטיבציה
ללמידה" .בנוסף לטיפוח
המצוינות הלימודית",
אומרת אלכסנדרה" ,אנו
מטפחים מנהיגות חברתית
ומחויבות אישית אצל
תלמידי המצוינות ,שפועלים
למען חברת הילדים בבית
הספר ולשיפור האקלים
הבית ספרי".

ועד ההורים ,הפתעה לצוות
החינוכי.
לכל כיתה גויסו הורים
שנכנסו לכיתות והודיעו
חגיגית למחנכת שהיא
מוזמנת לצאת מהכיתה.
המורות הופתעו לגלות
שבחוץ ציפתה להן ארוחת
בוקר חגיגית ובסיומה נהנו
מהרצאה מרתקת בנושא -

"מיינדפולנס".
במקביל הפעילו ההורים
את הילדים במשך  4שעות.
הכינו ברכות למורים ,יצרו,
שיחקו וצפו בסרט .המחווה
למורים ריגשה את כולם
והעניקה הזדמנות להביע
את מה שכולם חשים בכל
יום  -תודה ענקית לצוות
מסור ואהוב.
צילום :מעיין גנילוין
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"רציתי להיות מושבניק"

שלום בוארון עלה בגיל  10מטריפולי ,בירת לוב .בארץ נדד בין כמה מקומות יישוב ,כשכל העת ידע שהוא
רוצה להיות מושבניק .בתחילת שנות ה '60-הגשים את חלומו והגיע לעמיעוז .כיום הוא מביט בגאווה על
המשק המשגשג והמתקדם שבנה .מסע היכרות עם ותיקי המועצה  -תחנה שביעית • יובל רויטמן
"נולדתי בטריפולי ,לוב ,בסוף
שנ ת  .1939היה לי אח גדול ש�נ
פטר .בשנת  1949עלינו על האנייה
'עצמאות'  -שני אחים ,אחות וההורים
 ואחרי ארבעה ימי הפלגה הגענו לנמלחיפה" .כך פות ח שלום בוארון את הש�י
חה בינינו ,שמתקיימת במטבח ביתו
במושב עמיעוז.
מה אתה זוכר מטריפולי?
"גרנו בבית מפואר מול בית הספר
האיטלקי ,שם למדנו עד הצהריים,
ואחר כך עברנו ללמוד בחדר .לאבא היה
מפעל תפירה והוא תפר לצבא האנגלי.
אבל היה ברור שצריך לעזוב .היו פוגפ
רומים  -שרפו חנויות של יהודים ,אנסו
וזרקו לבאר .היינו סוגרים את הדלתות".
ומהעלייה ארצה?
"באנייה היה צפוף ,אנשים ישנו על הסיפ
פון ובחדרי מכונות .כשאתה מגיע למפ
דינה חדשה אתה לא ממש בהכרה ,אתה
עסוק בצרכים הבסיסיים  -איפה אוכפ
לים ,איפה ישנים .מחיפה עברנו לבאר
יעקב ,שהייתה אז מעברה".

"רציתי מקום שאין בו כלום"
מבאר יעקב נדדה המשפחה במשך
כמה שנים בין מקומות יישוב שונים
בארץ .תחילה גרו במושב עלמה בגליל,
שם היה שלום הנער הצעיר רועה צאן,
צילום232 :
מכן נדדו דרומה ,עד מושב שובה.
לאחר
בשני המקומות האלו לא היה בית ספר
ושלום נזכר איך אמו הפעילה לחץ כבד
על הסוכנות ועל התנועה המיישבת
שאליה השתייכו' ,הפועל המזרחי' ,כדי
שימצאו פתרון לחינוך הילדים ,אך ללא
הצלחה.
לבסוף עברה המשפחה לתל מונד ,ושם
נכנסו הילדים ללמוד בבית ספר" .אני
זוכר שזו הייתה מעברה מאוד קשה,
כשירד גשם על אדמת החמרה כל איזור
המעברה הפך לעיסת בוץ שקשה ללכת
בה .לבסוף חולקו דירות של עמידר
ואנחנו קיבלנו את הראשונה .בתל מונד
נולדו עוד ארבעה אחים .והיינו  3בנים
ו 4-בנות".
שלום למד בפנימיית בית ברל ,שם עשה
קורס מדריכים בנוער העובד והלומד.
בצבא שירת בנח"ל ובכל א  - 4והש�ת
חרר בשנת  .1958אחרי הצבא התחתן
עם רינה ,שהיתה אחות במרפאה בתל
מונד .לאחר הצבא גמל בליבו כי הוא

רוצה להיות מושבניק .אביה של אחת
ממכרותיו ,שהיה המנהל של היחידה 'מן
העיר לכפר' בסוכנות ,צירף את שלום
אליו לסיוריו ברחבי הארץ" .היינו בכמה
מושבים ,ביניהם בית הלוי ולכיש אבל
אני רציתי מקום חדש ,שאין בו כלום.
רציתי להתחיל מאפס .ובאוקטובר 1962
הגענו לעמיעוז".
אבל עמיעוז כבר קם לפני כן.
נכון ,אנחנו היינו הגרעין הרפ
ביעי  -הייתי הטריפ
פוליטאי היחידי בין כל
בגרעין
המרוקאים
שלנו .לפנינו ,בשנת
 ,1956עלה על הקרקע
גרעין של חב"דניקים,

ופיתוח' וניהל את החווה (איפה שכיום
יושב בית האריזה "הדרי קטיף")" .עבפ
דתי שם  13שנה ,משנת  1965ועד 1978
– ובמקביל עבדתי גם במשק כל הזמן
ובסך הכל  20שעות ביממה .גם בשבת
כשהכינו ארוחת ערב הייתי בבית אריפ
זה .כמעט ולא ראיתי את הילדים .הקפ
מתי את הוועדה החקלאית של אשכול
ואת ה'אספקה' שפעלה בשנים  1983עד
 .1987במהלך השנים היו לי פרדסים,
הודים ,ורדים ,משתלה להדרים ,אפרספ
קים ,מנגו".
לשלום שני בנים שגרים בעמיעוז ועופ
סקים בחקלאות ,שתי בנות  -בת"א
ובמושב עמיקם  -חמישה עשר נכדים

"עבדתי  20שעות
ביום  -מארבע
בבוקר ועד חצות .גם
בשבתות כשהכינו
ארוחת ערב הייתי
בבית אריזה .כמעט
ולא ראיתי את
הילדים"
שכולם עזבו ,אחריו
הגיע גרעין של מצרים שנשארו כמה
משפחות ,ואחריו הגיע גרעין של רומפ
נים .הגענו לכאן זוג צעיר עם ילדה".
ממה התפרנסתם בהתחלה?
"עבודות יזומות של קק"ל ,פריסת רשפ
תות מים ,עבודה בכרמים של המושבים.
שילמו לנ ו  10לירות ביום ומצאתי עב�ו
דה במגן בהעמסת שקי תפוחי אדמה
על משאיות .בסוכנות הציעו לי לנהל
את הכרמים והפרדסים של המושבים
באזור – אך סירבתי להצעה .אמרתי
להם שאני לא רוצה להיות שכיר  -שבאפ
תי להיות מושבניק".

אימפריה חקלאית
בשנת  1964התחיל שלום להגשים את
חלומו והפך למושבניק שמעבד בעצמו
את האדמה .הוא התחיל עם  20דונם 5 -
דונם עגבניות  5 ,חציל 5 ,פלפל ו 5-מל�ו
נים .במקביל החל לעבוד בחברת 'ייצור

ונין אחד ,בן שנה .אשתו הראשונה רינה,
שהיתה אחות מוכרת במרפאות באזור,
נפטרה בשנת  2004מסרטן והוא נישא
בשנית לראיסה ,מהנדסת בניין.
במהלך השנים ,עם התמדה ,חריצות
וכוח רצון עז ,בנה שלום משק משגשג
ומתקדם ,שכולל כיו ם  5חוות של ע�ו
פות ,חלקן למכירת בשר וחלקן למכירת
ביצים למדגרות".
אז איך נראה סדר היום שלך?
"אני ישן  5שעות בלילה .קם ,שותה
קפה ,עובר על הניירות ,דואג לחשבופ
נות ,עושה סיבוב בחוות ובחממות .יש
לי חמש חוות לגידול עופות וביצים למפ
דגרות .אחר כך אני יושב עם הילדים -
"אני מחזיק מערכת אדירה ,יש לי מנהל
בכל חווה  -ואני מנהל את הכל מבחוץ".
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אז מה היה לנו כאן
פתחנו את כל הגיליונות של  232מהשנה האחרונה ובחרנו כתבה אחת מכל חודש.
לפעמים זה הסיפור הכי חשוב שהיה באותו גיליון ונפרס על פני כמה עמודים,
לפעמים זה דווקא סיפור צדדי וקטן ,שבמרכזו עומד אדם מעניין ומיוחד מתוך הקהילה שלנו ששווה להכיר.
בדקנו אם הדברים השתנו ,האם הבעיות נפתרו ומה התקדם מאז .אז הנה לכם סיכום של שנת  ,2015דרך
תריסר סיפורים שונים • כתבי 232
מורדי ביטון:
"למרות שהמאבטחים הם
עובדי קבלן ,זו החובה שלנו
לדאוג שיקבלו את כספם
כחוק .חברת 'ביטחון אזרחי'
לא עמדו בהסכם ,ולכן
חילטנו את כספי הערבות"

הרצל בשער בית הספר (צילום ארכיון )232

צילוםKyun Soo Lee :

ינאי בונה:
"במשך  15יום חיפשנו וגם צילמנו
דובים והתקרבנו להרי געש
פעילים .היה משוגע לגמרי"

גיליון 133

מה קורה עם כביש 232

בגיליון  133כתבנו על תאונת הדרכים
הקטלנית שבה קיפחה את חייה חלי
סולטן ז" ל מצוחר ועל העומס והס�כ
נה בכביש  232בשל המשאיות הרבות
ששועטות עליו עמוסות סחורה ,בדרפ
כן למעבר כרם שלום .נושא כביש ,232
הסכנה שבו והתוכנית להרחבתו המפ
שיך והעסיק אותנו שוב במהלך השנה
האחרונה והוא אחד מהנושאים החמים
ביותר בשיח הציבורי כאן במועצה.
נתחיל במספרים .כ 775-משאיות ביום
עוברות בממוצע על כביש  232לכיוון
מעבר כרם שלום ,לעומת כ 400-לפני
שנה.
ראש המועצה גדי ירקוני ביקש משר
התחבורה ומגורמים במשטרה להגביל
את תנועת המשאיות בשעות העומס,
במיוחד בשעות שהתלמידים נוסעים
לבתי הספר .התשובה שנתקבלה הייתה
שלילית ,ולכן החודש גדי פנה שוב
באותה דרישה .כרגע מחכים במועצה
לתשובה.
ומה לגבי הרחבת הכביש :משרד התחפ
בורה העביר באוקטובר תקציב לתכנון
ההרחבה ,אך התכנון עדיין לא החל.
במועצה לוחצים על הממשלה ,וראש
הממשלה ושר התחבורה התחייבו לגדי
כי עד  2018תסתיים הרחבת הכביש.
נגה גדג'

ינאי בונה על השפיץ

גיליון 134

מי ישמור על השומר

לפני כשנה סיקרנו את מאבקו
של הרצל אפרים  -המאבטח
של "ניצני אשכול" .למפ
רבה הצער  -דבר לא
השתנה מאז .להזפ
כירכם :החברה
המעסיקה
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את השומרים סירבה להפקיד את הכפ
ספים שהפרישה ממשכורתו לקרנות
הפנסיה וההשתלמות שלו .בחברה טופ
ענים שהמועצה חייבת להעביר להם
את הכסף ,ובמועצה טוענים שהאחריות
היא של החברה המעסיקה .וכאילו לא
עברה שנה ,בסוף החודש העביר הרצל
שוב את המסמכים לטיפולה של המועפ
צה .מורדי ביטון ,מזכיר המועצה ,מוסר:
"למרות שהמאבטחים הם עובדי קבלן,
זו החובה שלנו לדאוג שיקבלו את כספם
כחוק .בחברה המעסיקה לא עמדו בהספ
כם ,ולכן חילטנו את כספי הערבות .החפ
ברה תבעה אותנו וכבר  5חודשים העניין
בבית משפט ,אך עדיין לא נערך דיון
מסודר בנושא .אבל אני יכול להבטיח
לעובדים שהם לא צריכים לדאוג  -הם
יקבלו את כל הכסף שמגיע להם".
תם פרחי

גיליון 135

מגשים את החלום

בגיליון  135סיפרנו על ינאי בונה ,שחזר
ממסע צילום של הזוהר הצפוני בנורבפ
גיה.
ינאי ,אחד החלומות שלך היה לטוס
לרוסיה לצלם דובים בטבע .זה קרה?
"כן ,באוגוסט האחרון טסתי במשלחת
של צלמים לקמצ'טקה ,חצי אי במזרח
סיביר .במשך  15יום חיפשנו וגם צילמנו
דובים והתקרבנו להרי געש פעילים .היה
משוגע לגמרי".
הבנתי שגם התמזל מזלך והתחלת לעש
בוד בתחום.
"כן ,הצטרפתי לחברה של שני חברים
שנקרא ת  ,Wild Travel Israelכמ�ד
ריך קבוצות צילום .אני מדריך סדנאות
בארץ  -בתמנע ,בים המלח ובאגמון
החולה ,ובקרוב מתוכננים גם מסעות
צילום לאפריקה ולאיסלנד ואולי בשנה
הבאה אחזור כמדריך לקמצ'טקה".
יובל רויטמן

גיליון  – 136שבע בום

גיליון 137

צמיחה דמוגרפית  -אופטימיות
באגף האסטרטגי

בגיליון מאי סיקרנו את פעילות האגף
האסטרטגי-כלכלי במועצה ואת הקליפ
טה של תושבים חדשים לאחר צוק איתן.
הבשורה הטובה  -אשכול צומחת ותקפ
לוט בשנים  2015ו 2016-כ 200-משפחות
חדשות.
בעז קרצ'רמר ,מנהל האגף ,מספר ש�צ
פויות לקום שלוש שכונות חדשות ביפ
שובים הקהילתיים :שלומית ,אבשלום
וצוחר .לדבריו ,פרויקט שיפוץ דירות
לקליטה נמצא בימים אלו בשלבי ביצוע
מתקדמים ,פרויקט המבנים היבילים
המיועדים לקליטה ביישובי  0-4ק"מ
ייצא לפועל כבר בקיץ הקרוב .כמו כן
אזור התעשייה אבשלום הולך ומתמלא
יזמים ,התשתיות מוכנות והיזמים בשלב
אישורי הקמה.
בעז מספר עוד ,כי גם המרכז המסחרי
מתקדם לקראת ביצוע ,והצפי שכבר
בחודשים הקרובים יקומו המבנים הראפ
שונים .אנשי האגף האסטרטגי בתחושה
שחלומות מתגשמים ועוד לא דיברנו
על המכינה הקדם צבאית ב"בשור" ,על
הארכת דרך הבשור ועל פעילות מרכז
הצעירים.
עטר אופיר גנילוין

גיליון  – 138רפואה לא שלמה

בחודש יוני יצאנו לסקר את שירותי הרפ
פואה באשכול בעקבות תלונות חוזרות

גיליון  – 139חברי שלומית
עוברים למבני קבע

בגיליון יולי סיפרנו על חברי שלומית
שחתמו על מעבר למבני הקבע.
קובי רביבו ,תושב שלומית ודובר
היישוב ,מספר שנכון להיום כ 40-מתוך
 70המגרשים שהוכנו לשיווק נקנו על
ידי תושבי היישוב ,כשרוב התושבים
נמצאים בהליכי תכנון והגשה לוועפ
דות .היישוב ממשיך לגדול ולהתפתח.
כיום הוא מונה כ 42-משפחות .ועתידות
להיקלט עוד  5משפחות עד סוף השנה.
בנוסף יצא מכרז לפיתוח עו ד  90מג�ר
שים .גם סלילת כביש הגישה המרכזי
של שלומית כמעט הושלמה ובימים אלו

גדי ירקוני:
"המתווה מתקן עיוות קודם
שיצר חוסר איזון בין ישובים
בתוך המועצה ,כשמרכז החיים
וההתנהלות היומיומית היא
בלב המועצה ובלב האיום
הביטחוני  -קריית החינוך ,בנין
המועצה ואולם התרבות"

ענת תבורי:
"בחודשים האחרונים פועלות
שתי המרפאות האזוריות בצוותים
מלאים של רופאי משפחה ואחיות,
כולל שלושה רופאי משפחה
חדשים"

מרפאה בקיבוץ ,איחוד המרפאות בדרך.

קובי רביבו ,שלומית:
"נכון להיום כ 40-מתוך 70
המגרשים שהוכנו לשיווק נקנו
על ידי תושבי היישוב ,כשרוב
התושבים נמצאים בהליכי תכנון
והגשה לוועדות .היישוב ממשיך
לגדול ולהתפתח"
בנייה חדשה באבשלום (צילום)232 :
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צילום232 :

בגיליון אפריל סיפרנו על אוהד ,צוחר,
שדה ניצן ותלמי אליהו ,שהמדינה לא
בונה להם ממ"דים בגלל שהם רחוקים
מרצועת עזה יותר מ 7-ק"מ.
לצערנו ,המצב שם טרם השתנה .עם
זאת ,אחרי מאבק ארוך ,שלושה קיבופ
צים שעד כה לא נהנו מהטבות מס -
אורים ,גבולות וצאלים – נכנסו למפת
הטבות המס שאישרה ועדת הכספים
בכנסת וייהנו מהנחה ש ל  7%במס ה�כ
נסה  -עד לתקרה של  120אלף שקל
בשנה .כעת כל יישובי אשכול נכללים
במפת הזכאות במס.
ראש המועצה גדי ירקוני ליווה מקרוב
את תהליך האישור ואמר בהתייחס לדפ
ברים ,כי "המתווה מתקן עיוות קודם
שיצר חוסר איזון בין ישובים בתוך
המועצה ,כשמרכז החיים וההתנהלות
היומיומית היא בלב המועצה ובלב
האיום הביטחוני  -קריית החינוך ,בנין
המועצה ואולם התרבות".
יובל רויטמן

שהשמיעו התושבים בנושא.
בדיקה מקיפה של המרפאות ושל השיפ
רותים שהן מספקות לנו העלתה כמה
בעיות ובהן :ביקורים מעטים של רופ
פאים מומחים ,זמני המתנה ממושכים
לרופאים ואי נגישותן של המרפאות
לאוכלוסייה המבוגרת.
ככלל ,טענתם העיקרית של תושבי
המועצה הייתה שהאוכלוסייה באזור
גדלה מאוד ,אך המענה שנותנות המרפ
פאות בתחומי רפואת המשפחה ורפואה
יועצת נשאר כשהיה.
חצי שנה לאחר מכן ,אנו שבים לענת
תבוירי ,מנהלת מחלקת הבריאות במ�ו
עצה ,כדי לשאול מה נשתנה.
"בחודשים האחרונים פועלות שתי המפ
רפאות האזוריות בצוותים מלאים של
רופאי משפחה ואחיות ,כולל שלושה
רופאי משפחה חדשים" ,אומרת ענת.
"המרפאה באבשלום שופצה לאחרופ
נה בשיתוף המועצה ושירותי בריאות
כללית והוכשר חדר טיפול לרופא נשים.
בקרוב תטופל גם הגינה סביב מרפאת
צוחר .בימים אלה נמצאת המועצה בשפ
לבים מתקדמים של בדיקת האפשרות
לאיחוד ארבע מרפאות קיבוציות קטפ
נות למרכז בריאותי אזורי ,שיספק מכפ
לול שלם של שירותי רפואה וטיפולים
מקצועיים בשעות פעילות מורחבות
יותר.
"עם כניסתו של ראש המועצה לתפקיד
הוחלט על תהליך אסטרטגי לבחינת
מערך שירותי הבריאות ורפואת החירום
במועצה בכל ההיבטים ,שיחל במחצית
השנייה של שנ ת  .2016המטרה היא ל�ה
רחיב משמעותית את שירותי הרפואה
הניתנים כיום במועצה .המועצה נמפ
צאת בקשר ישיר עם מנהל המחוז במפ
שרד הבריאות מיכאל מישורי ופועלת
כל העת לשיפור זמינות ואיכות שרותי
הרפואה .לא הכול נתון בידינו אך אנחנו
לא מרפים ולוחצים לקידום הדברים".
תם פרחי

חקלאי:
"הבעיה לא טופלה ,היא רק
תהיה יותר גדולה כי עכשיו
אנשים בתרדמת .כביכול
המצב טוב ,אבל הבעיות
ישובו כשהחום יעלה"

חקלאי חבל שלום בדרך להפגנת החקלאים
(צילום :ארכיון )232

גיל יערי:
"שלושת היעדים המרכזיים שבהם
אנו ממוקדים הם :צמצום האלימות
וטיפוח שיח מקרב ומכבד ,צמצום
פערים לימודיים וקידום ההישגים
לצד שיקום התשתיות וטיפוח חזות
בית ספר ומרחבי הלמידה"

הולכת ומסתיימת בנייתם של שלושה
מבני ציבור  -מעון יום ,גן ילדים ומקווה.
"בחודשים הקרובים נזמין את כל תושבי
המועצה לחניכת המקווה" ,מספר קובי
בהתרגשות.
יובל רויטמן

גיליון 140

מנהל חדש ליובלי הבשור

בגיליון אוגוסט סיפרנו על המנהל
החדש של יובלי הבשור ,גיל יערי.
גיל ,איך אתה מסכם את התקופה בבית
הספר עד כה?
"במבט לאחור על ששת החודשים שחפ
לפו ,אני יכול לומר שזוהי אחת מהתפ
קופות המאתגרות ,המורכבות והמהפ
נות בחיי המקצועיים .אני מוצא עצמי
בעשייה מתמדת נע כל העת בין תכנון
וחשיבה לביצוע ,פתרון בעיות ויצירה.
בתקופה הקצרה הזו בבית ספר ,חווינו
לא מעט רגעים מאושרים של התחדפ
שות ויצירה ,פריצות דרך של תלמידים
לצד הנורא מכל :אובדן ,אבל ושכול עם
לכתה של שקד בלו ז"ל מעמנו בטרם
עת.
"שלושת היעדים המרכזיים שבהם אנו
ממוקדים הם :צמצום האלימות וטיפוח
שיח מקרב ומכבד ,צמצום פערים לימופ
דיים וקידום ההישגים לצד שיקום התפ
שתיות וטיפוח חזות בית ספר ומרחבי
הלמידה .לצד אלו ,יחד עם צוות המופ
רות וההורים ,אנו בראשיתו של מסע
לפיתוח חזון ותפיסה פדגוגית ייחודים
לבית הספר.
"אני מבקש להודות לכלל הגורמים
בקהילה על האמון הרב שאני חש מכם:
התמיכה שלכם נותנת לי כוח לקום בכל
בוקר מחדש עם חיוך ,חדור תחושת
שליחות וערך".
עטר אופיר גנילוין

גיליון ,141
תנופת קליטה בקיבוץ נירים

גיל יערי בפתיחת השנה (צילום :ארכיון )232

לוגו המסע לגיוס נקלטים לקיבוץ נירים

12

 145ינואר 2016

בגיליון  141סיפרנו על הקליטה בנירים.
 10משפחות צעירות שהחליטו להיקלט
בקיבוץ בזמן שנראה הכי לא צפוי :כשנה
אחרי מבצע צוק איתן .בין המרואיינים
היית ה ענת חפץ שנבחרה להיות מזכ�י
רת הקיבוץ עוד בטרם התקבלה כחברה.
הלו ענת .מה השתנה מאז?
"התקדמנו .מאז שאני בתפקיד אני עוספ
קת בחלק ניכר מהזמן בתהליך הקליטה.
אנחנו מתכננים עוד גל קליטה ולצורך
כך עובד הצוות שהוקם על כנס שייערך
ב 22-בינואר בנירים .כבר יש התעניינות
ואם מישהו מקוראי העיתון מתעניין –
שיתקשר".
ארנון אבני

גיליון  - 142מאבק החקלאים

בשנה האחרונה עסקנו רבות במאבק
החקלאים .מס המעסיקים שהיווה את
אחת המעמסות הכבדות אמור להתבטל
החודש ,אולם משיחה עם כמה חקלאים
עולה תחושה שבפועל דבר לא השתנה.
"הכלבים נבחו והשיירה עוברת .הקימו
ועדות ומדברים ,אבל בתכל'ס לא קורה
כלום" ,אומר לי אחד החקלאים.
חקלאי נוסף מסביר" :הכול נשאר אותו
דבר .המחאה דעכה כי המחירים עלו
דרסטית .גם הווירוס שהיה בקיץ לא
פעיל עכשיו כי קר ,אבל בחודש מרץ
הוא יחזור .הבעיה לא טופלה ,היא רק
תהיה יותר גדולה כי עכשיו אנשים בתפ
רדמת .כביכול המצב טוב ,אבל הבעיות
ישובו כשהחום יעלה".
יובל רויטמן

גיליון 143

ההפרטה באורים עברה

באוקטובר התקבלה באורים החלטה על
מעבר ל'קיבוץ מתחדש',
איפה זה עומד עכשיו?
"אנחנו בתקופת היערכות והיעד לתפ
חילת ההתנהלות בפועל הוא  1במרץ",
אומר רייפי גולדמן ,ראש צוות השינוי.
"נתחיל בהצגת נתונים מעודכנים לחברי
הקיבוץ של המצב הכלכלי של כל אחד -
הכנסות ,הוצאות קבועות ומיסוי .במקפ
ביל נשב עם מרכזי הענפים והמערכות,
במשק ובקהילה ,ונקבע את ההתנהלות
המערכתית הכוללת על פי ההחלטות
שהתקבלו ,אנחנו מתכוונים לעמוד
בלוח הזמנים".
ואיך האווירה בקיבוץ?
"ציפייה דרוכה".
ארנון אבני

גיליון 144
סיפור מהעבר

בחודש שעבר פרסמנו את סיפור ההרפ
צאה שנת ן ארנון רונן משדה ניצן ב�נ
ווה אשכול ,על המסע בעקבות מסלול
הבריחה של אמו מאירופה והעדות
שהייתה שליחותה.
האם היו תגובות ,ארנון?
"כן ,להפתעתי התקשרו לא מעט אנפ
שים וכבר יש לי הזמנה להרצאה בקיבוץ
במועצה".
ו...אתה מתכוון להופיע?
"כן ,הסיפור הזה הוא סיפור חיי אמי
וחייהם של קהילות יהודיות רבות .הוא
היה משימת חייה ומבחינתי זהו חוב של
כבוד".
ארנון אבני

רדיו דבר אליי

כל מי שנוסע בכביש ליד צוחר לא יכול לפספס את האנטנה הגבוהה
שמיתמרת מאחד הגגות .בתוך הבית יש תחנת שידור פרטית ובה יושב
יצחק לביא ,חובב רדיו מושבע ,שמספר איך גם בעידן הטכנולוגי שבו
אנו חיים ,התחביב שלו עדיין רלוונטי  -אפילו יותר מתמיד • תם פרחי

והמרושתת את כל הנושא של חובבות
רדיו?
"בישראל יש כ 2,000-חובבי רדיו ,אבל
כל התחום מוגבל כאן מאוד ,מטעמי
ביטחון כמובן .מותר לנו לדבר רק
על נושאים שקשורים באלקטרוניקה,
במשפחה ובמזג האוויר ,ואנחנו חייבים
להזדהות – מי אנחנו ומאיפה באנו.
עניינים של ביטחון ,אקטואליה או
פוליטיקה הם מחוץ לתחום .בעבר
אסור היה לחובבי הרדיו הערבים לדבר
אתנו .בתחילת שנות ה '90-הוסר החרם
על ישראל והמדינות הערביות אפשרו

"את האנטנות שלי אני מייצר
לבד מצינורות אלומיניום.
את כל שאר הציוד שלי
הזמנתי מחו"ל או שקניתי
מכשירים משומשים
שמצאתי בארץ"
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צילום232 :

מעל בית קטן בפאתי צוחר
מתנשאת לגובה  25מטרים אנטנה
המסעירה את דמיונם של העוברים
ושבים ברחוב .אם גם אתם שאלתם את
עצמכם איזו פעילות חשאית מתרחשת
שם מתחת לקונסטרוקציה הזאת,
המזדקרת בגאווה מעל לקו האופק של
היישובים ,אז הנה לכם התשובה :מתחת
לאנטנה יושב לו יצחק לביא ,חובב רדיו
מושבע כבר מימי ילדותו בארגנטינה.
חובבות רדיו ,לטובת קוראינו הצעירים,
היא תחביב שהעוסקים בו מטפחים
את הקשר החברתי בין אנשים ברחבי
העולם ,מסייעים ביצירת קשר בשעת
חירום ומקדמים את הטכנולוגיה בניסוי
והפעלה של אמצעי התקשרות חדשים.
הם נקראים "חובבי רדיו" לא משום שהם
חובבנים ,אלא כדי להדגיש את האיסור
שחל על סוג כזה של התקשרות לשמש
למטרות מסחריות או פוליטיות.
יצחק ,כיום בן  ,68גילה את חובבות
הרדיו כשהיה בן  ,7דרך תחנת שידור של
אדם שנתן לו לדבר עם דוברי ספרדית
ברחבי העולם .הילד הקטן היה "רועד
כולו מהתרגשות" ונשבה מיד בקסמו של
הרדיו .כשעלה ארצה ייסד לעצמו תחנת
שידור קטנה בחדר השינה שלו בקיבוץ
כיסופים ,ולפני כ 20-שנה היא עברה
יחד אתו לצוחר .בלילות ישב בדירתו
ותקשר עם חובבי רדיו כמותו מכל
העולם ,ולפנות בוקר היה יוצא לעבודה.
מאז ועד היום חיבתו לתחום רק הלכה
וגברה וגם כעת הוא מזדרז להיכנס בכל
רגע פנוי לחדרו עמוס מכשירי הרדיו,
החוטים והכבלים ולהתקשר לידידיו
הרבים מכל קצווי תבל.
איזה רקע דרוש לאדם המבקש לעסוק
בחובבות רדיו?
"חובב רדיו צריך שיהיה לו רקע
במתמטיקה ובאלקטרוניקה ,אבל אני
אישית בקושי גמרתי בית ספר יסודי.
בשנות ה '80-למדתי למבחן של משרד
התקשורת כדי שייתנו לי אות קריאה.
נכשלתי במבחן חמש פעמים ורק
בשנה השישית הפכתי סוף סוף לחובב
רדיו מוכר עם אות קריאה משלי .את
האנטנות שלי אני מייצר לבד מצינורות
אלומיניום .את כל שאר הציוד שלי
הזמנתי מחו"ל או שקניתי מכשירים
משומשים שמצאתי בארץ".
איך רואה ישראל המאובטחת

"אנחנו מתייעצים ,מחליפים חוויות
ולפעמים סתם מדברים במשך
שעות .אתה תמיד יודע איפה
השיחה מתחילה ,אבל אתה אף
פעם לא יכול לתאר לעצמך איפה
היא תגמר"

לחובבי הרדיו שלהם לדבר עם חובבים
ישראלים .אני דיברתי אפילו עם המלך
חוסיין .אבל יש חובבי רדיו שעד היום
לא מוכנים לענות לקריאות שלנו ,למשל
האיראנים".
האם ההתקדמות הטכנולוגית לא הפכה
את העיסוק בחובבות רדיו למיושן
ומיותר?
"להפך ,לחובבות רדיו עדיין יש מעמד
חשוב ובעיקר בשעת חירום .כשיש אסון
טבע לדוגמה כל רשתות הקשר האחרות
קורסות ואזורים שלמים הופכים
מנותקים .בכל אירוע כזה יש כמה
חובבי רדיו שלוקחים את המשדרים
על הגב שלהם ויוצאים לשדר מאזור
האסון וליצור קשר בין הנפגעים לבני
המשפחות שלהם".
ובימים של שגרה?
"בימים כאלה חובבות רדיו היא ההנאה
הכי גדולה שיש .תחשבי על זה ככה:
לוקחים חתיכת חוט ומתקשרים
בעזרתה לצד השני של העולם .אין היום
כמעט מדינה אחת על הגלובוס שלא
דיברתי אתה .אני מכיר המון אנשים
חדשים בכל שבוע ויש לי גם כמה מכרים
ותיקים .אנחנו מתייעצים ,מחליפים
חוויות ולפעמים סתם מדברים במשך
שעות .אתה תמיד יודע איפה השיחה
מתחילה ,אבל אתה אף פעם לא יכול
לתאר לעצמך איפה היא תגמר".

שורף ,אבל פחות
מה חדש בעניין השריפות החקלאיות במועצה? יצאנו לבדוק אם
דברים השתנו מאז הכתבה שלנו על העשן שמזהם לנו את
האוויר .הבשורות הרעות  -השריפות עדיין איתנו.
הבשורות הטובות  -המועצה הגבירה את הפיקוח
וכנראה נמצא פתרון לבעיית הגזם
• נגה גדג'

שלושה חודשים עברו מאז שפפ
רסמנו את הכתבה על השריפות
החקלאיות באשכול ,ונראה כי המועפ
צה בדרך למצוא פתרון לבעיה .יצאנו
לבדוק אם המצב השתפר ,אם יש אור
בקצה המנהרה ואיך המועצה מטפלת
בנושא.
נפתח בבשורות הרעות  -השריפות
במועצה ממשיכות בינתיים כסדרן.
"שורפים כמעט כל יום" ,אומר עמי
מרקלס מיבול ,שגם התחיל מחאה
בפייסבוק שצוברת תאוצה ותגובות.
"אתמול קמתי בבוקר מוקדם במיוחד
כדי לתלות כביסה לפני העבודה ,וכפ
שחזרתי בסוף היום כל הכביסה הייתה
מסריחה מעשן ,והייתי צריך לכבס את
הכל מחדש .השריפות האלה משביתות
את החיים  -אי אפשר לצאת לרוץ ,אי
אפשר לישון עם חלונות פתוחים ,אי
אפשר לצאת החוצה".
אז מה עושים?
"בכל פעם שנתקלתי בשריפה דיווחתי
למוקד ,אבל זה לא עזר .לדוגמה ,לא
מזמן כשלקחתי את הילד שלי לגן ,בשפ
מונה בבוקר ,לאור יום! הייתה שריפה
ענקית .התקשרתי למוקד ,ביקשתי שיפ
שלחו פקח ,אבל אף אחד לא בא .איך
פקח אחד אמור לטפל בכל המפגעים
הסביבתיים במועצה? אז יש פקח והטפ
לפון שלו מצלצל מהבוקר עד הלילה,
אבל אין לו יכולת לטפל בהכל".
ובאמת גדי ירקוני הודיע שמעכשיו
יהיו באשכול שני פקחים.
"נכון .פניתי לגדי ונראה כי הוא לקח את
הדברים לתשומת לבו .עד לאחרונה היה
נראה כי המועצה לא מתייחסת לבעיה
ברצינות הראויה ולא נותנת את המעפ
נה הנכון ,ואני שמח לראות שזה מתחיל
להשתנות .גדי הודיע שהוא החליט להפ
קצות מיליון שקל לצורך טיפול באיכות
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ראש המועצה גדי ירקוני" :יצרנו
קשר עם חברה שמייצרת אנרגיה
מפסולת אורגנית וגזם .אני מקווה
שתוך שנתיים נתחיל לייצר חשמל
מהגזם שלנו"
הסביבה וזה מצוין ,אבל חשוב להשתפ
מש בכסף הזה בתבונה .כי עד היום לא
נעשה שום דבר והבעיה לא נפתרה.
נתנו למצב להידרדר עד כדי כך שנהיה
לגיטימי לשרוף פסולת ולתת לגזם
להירקב ,וכל מה שעשו היה לגלגל את
האחריות למשרד החקלאות .את הפתפ
רון צריכה לתת המועצה  -ולא לחכות
למשרד החקלאות .צריך לייצר צוות
מנצח ,חדש ורענן ,שיתקוף את הבפ
עיות .והוא זה שצריך לנהל את התקציב
החדש ,ולא מי שעד עכשיו היו אמונים
על הפתרון .אני שמח שגדי מנסה לתקן
את מה שקודמיו כשלו לעשות ,אבל
חשוב לפתור את הבעיה מהשורש".
אבל איך?
"קודם כל המועצה צריכה להבין את
חומרת הבעיה .לא הגיוני שיש חקלאים
שעושים מה שהם רוצים ,מזהמים את
האוויר של כולנו ואין מי שעוצר אותם.
חייבים מצד אחד לספק פתרון ראוי
לחקלאים לבעיית הגזם ,ומצד שני לנפ
קוט בסנקציות יותר חמורות מקנס של
 6000שקל .אם יש מישהו שעושה פע�י

ליאור קטרי ,מנהל מו"פ דרום
ורכז הוועדה החקלאית באשכול:
"לחקלאים אין פתרון לגזם,
במפח"קים אין מה לעשות איתו -
וככה במקום שתי שריפות בשנה
יש עשרות שריפות בחודש"

לות עבריינית באופן קבוע צריך למצוא
דרך לעצור אותו ,אולי תלונה במשטרה,
אולי תביעה .עדיף אפילו לקבוע מועד
אחת לכמה חודשים שבו יהיה מותר
לשרוף ואז נסתגר בבית ונסגור את החפ
לונות ,ובשאר החודש נוכל לנשום אוויר
נקי .שם המשחק הוא התחשבות ,הרי
מדובר בשכנים שלנו ובחברים שלנו.
יש לנו שכן שכל פעם שהוא מרסס את
השטח שלו הוא מודיע לכל השכנים
להכניס את הילדים ולסגור חלונות  -זו
התחשבות".

עבריינים בעל כורחם

בכתבה האחרונה תלינו תקווה גדולה
לפתרון במיזם שמקדם צביקה גוטליב
מעין הבשור .צביקה עובד על מכונות
שיקצצו את הגזם בתוך החממות וכך
יקטינו את הנפח שלו -ב ,75%-ובגזם ה�ק
צוץ ניתן יהיה להשתמש לקומפוסט.
בפעם האחרונה סיפר לנו צביקה שמשפ
רד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה
בודקים אם ואיך לממן את המיזם שלו.
צביקה ,יש חדש?
"כן ,חדשות רעות לצערי .התקשרו אליי
בשבוע שעבר ממשרד החקלאות ואמרו
שהמיזם לא קיבל אישור .בינתיים הספ
תבר שבמשרד להגנת הסביבה  -שחצי
מהתקציב הוא שלהם  -בכלל לא יודעים
מזה ,ועכשיו אנחנו מחכים להסברים
בכתב ממשרד החקלאות".
באסה לנו.
"כן .אני כבר שלוש שנים מנסה לקדם
את זה ואני די מיואש .בינתיים יש לי
כיוון נוסף לשימוש בגזם ,יצרתי קשר
עם גוף שיודע להפוך את הגזם לחשמל,
והוא רוצה לקחת ממני את החומר .אבל
בינתיים הכל תקוע .המצחיק הוא שכסף
יש ,הרי משרד החקלאות והמשרד להגפ
נת הסביבה הקציב ו  40מיליון שקל ל�פ

תרון בעיית הפסולת החקלאית ,והכסף
הזה יחזור לאוצר ,כי הם לא מצליחים
להשתמש בו".
ליאור קטרי ,מנהל מו"פ דרום ורכז
הוועדה החקלאית אשכול ,מספר שבפ
עיית השריפות החמירה מאוד בשנתיים
האחרונות" .עד  2013משרד החקלאות
היה נותן פעם בכמה חודשים אישור
לשרוף את הגזם במפח"ק ,בהתאם
לתנאים מחמירים של שעות מסוימות
וכיוון הרוח .לפני שנתיים המשרד להפ
גנת הסביבה הודיע שהוא אוסר לשרוף
במפח"קים .ניסינו להסביר להם שזה
הרע במיעוטו ,שאין פתרון אחר לגזם.
אמרנו להם שהם מחזירים אותנו עשר
שנים אחורה ומה שיקרה הוא שהחפ
קלאים יהפכו לעבריינים בעל כורחם,
כי לא יהיה להם מה לעשות עם הגזם.
לצערי כל ההסברים לא עזרו ,וכיום
יש איסור גורף לשרוף גזם ,פרט למקפ
רים של מחלות בצומח .ובאמת קרה
מה שחששתי ממנו ,ותוך כמה חודשים
השריפות חזרו ,כמו שהיה לפני הקמת
המפח"קים ,בשנות ה '80-וה.'90-
"לחקלאים אין פתרון לגזם ,במפח"קים
אין מה לעשות איתו  -וככה במקום שתי
שריפות בשנה ,יש עשרות שריפות בחופ
דש".
אז מה עושים?
"אנחנו דוחפים את המיזם של גוטליב,
אבל כמו ששמעת ממנו ,כרגע לא בהפ
צלחה .אנחנו מצדנו התחייבנו שמרגע
שהעסק יעבוד ,לא נאפשר כניסת גזם
למפח"קים ובמקביל נעניש בחומרה את
מי שישרוף גזם .לצערי כרגע זה תקוע,
וחבל .אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכופ
לים לקדם את המיזם הזה ,לדעתנו זה
הפתרון .במקביל אני גם מפציר כל הזמן
באנשי המשרד להגנת הסביבה ומשרד
החקלאות  -תנו לנו בינתיים לשרוף
את הגזם שריפה מבוקרת במפח"קים
ולמנוע את הסבל של התושבים .לצעפ
רי כרגע המדיניות לא השתנתה ,המיזם
תקוע ופתרון אחר אין".
אז כרגע אין פתרון לבעיית הגזם.
"כרגע לא".

עמי מרקלס ,מושב יבול" :נתנו
למצב להידרדר עד כדי כך שנהיה
לגיטימי לשרוף פסולת ולתת לגזם
להירקב ,וכל מה שעשו היה לגלגל
את האחריות למשרד החקלאות.
את הפתרון צריכה לתת המועצה -
ולא לחכות למשרד החקלאות"
"אנחנו מייעדים את הכסף לכמה צרכים
שזיהינו בשיחות ביישובים :טאטוא הרפ
חובות והכבישים שלוש-ארבע פעמים
בשנה ,טיפול בגזם הביתי ואיסוף גרופ
טאות מהבתים ,וטיפול בנושא הזבובים
– החלטנו להאריך את הטיפול בזבובים
כך שיתחיל בפברואר-מרץ ויסתיים בנופ
במבר ,במקום ממאי עד אוקטובר כמו
שהיה עד עכשיו".
ומה עם השריפות?
"אנחנו מטפלים בבעיה בכמה מישורים.
אנחנו צריכים גם לתת פתרון לחקלאים
בעניין הגזם ,וגם לדאוג לאוויר נקי לתופ
שבים .ברמת הפיקוח הוספנו פקח שני
לענייני איכות הסביבה ,שכבר התחיל
את עבודתו .בנוסף העברתי בקשה למפ

שרד החקלאות לקבל אישור לשרוף גזם
שלושה או ארבעה ימים בשנה .הימים
יהיו ידועים מראש ,וכך נוכל לשלוט
במה ומתי נשרף ,ובשאר הזמן יהיה לנו
אוויר נקי .בטווח הארוך  -אני בקשר עם
חברה שמקימה ומפעילה מטמנות לגזם
ופסולת אורגנית ויודעת לייצר מהם אנפ
רגיה .אני מקווה שתוך שנתיים-שלוש
יוקם אתר כזה כאן אצלנו בדיה ונתחיל
לייצר חשמל מהגזם שלנו .זו פריצת
דרך ,שסביבה נפתח חקלאות מתקדמת
שגם שומרת על הסביבה".
אמן.
"בינתיים אני קורא לחקלאים לגלות
אחריות והתחשבות ,כלפי עצמם וכלפי
שכניהם ,ולא לשרוף באופן בלתי חוקי,
ובטח שלא ניילונים .חשוב להגיד שאני
סומך על בשמת ,שעושה עבודה טובה
במחלקת איכות הסביבה .הרבה פעמים
קשה לראות את התוצאות באופן מיידי,
אבל העבודה נעשית ונעשית היטב .אני
בטוח שעכשיו ,כשהמשאבים שעומפ
דים לרשות המחלקה יגדלו ,תוך זמן
קצר אשכול תקפוץ מדרגה בכל הנוגע
לאיכות הסביבה".

צילום :עמי מרקלס

תוספת תקציב

על הפתרון עובד במרץ ראש המועצה
גדי ירקוני " .נושא איכות הסביבה עלה
באופן קבוע בסבב הפגישות שקיימנו
מאיר יפרח ואני ביישובים" ,אומר גדי,
"הבנתי שיש כאן בעיה שצריך לטפל בה,
ולקחתי את זה על עצמי יחד עם בשמת
גלין ,מנהלת האגף לאיכות הסביבה.
למדתי את הסוגיה והחלטתי להעלות
את תקציב האגף ביותר ממיליון שקל".
מעולה .ידוע מה ייעשה עם תוספת
התקציב?
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קונצרט:

תרבות אשכול

תזמורת קונסרבטוריון
שליד האקדמיה ירושלים

חולק ל :2-בחלק הראשון קונצרט סולו צ'לו אלגר.
קונצרט שמ
גידו .בחלק השני התזמורת הקאמרית הצעירה -נגב:
סולנית -ענבל מ
מקונצרטו גרוסו מאת קורלי ,טמבו מאת גיא ממן.
 2פרקים
קלינגהופר .יום שני  ,4.1שעה  ,18:30נווה אשכול.
מנצח -מיכאל
הכניסה חופשית

יזהר אשדות

מפגש סופרים פוגשים את העולם:

"הממלכה"

אשון של המשורר הידוע אמיר אור ,המגולל את
ספר הפרוזה הר
של דוד המלך :איש בשר ודם ,שאפתן ,פורע חוק,
סיפור חייו
אסטרטג ,מאהב ,פוליטיקאי ,משורר ,עריץ ואב.
דהן .יום רביעי,6.1 ,שעה  ,18:00ספריית ידע כל.
מוסיקאית :סיון
עלות למשתתף.₪ 30 :

האולפן למחול מציג:
יום ח
כוכבת הילדים מיקי במופע:
תור האור"

מופע חורף "נפרדים מג'ודי"

 ,7.1שעה  ,18:00אולם אשכול .הכניסה חופשית.
מישי

"כפ

הצגה חדשה מצחיקה ומרגשת של מיקי שמלמדת
אותנו להתרגש ,לאהוב ,להיות חברים טובים ושאם
מחפשים  -בסוף מוצאים !! יום שני ,11.1
שעה  ,17:00אולם אשכול .עלות לכרטיס.₪ 70 :
קיימת הטבה למנויים -פרטים בטלפון.

הצגת מנוי מבוגרים:

מרכז צעירים אשכול מארח!
חמישי |  | 14.01.15פאב הבאר בצאלים
פתיחת דלתות בשעה  | 20:00ההופעה תחל בשעה 22:00
ניתן לרכוש כרטיסים במכירה מוקדמת ב₪ 40-
באתרwww.eshkol.smarticket.co.il :
בערב המופע כרטיס יעלה ₪ 50

"איבנוב"

קומדיה אנושית מאת אנטון צ'כוב-
תיאטרון הקאמרי.
פתיחת תערוכת אמני אשכול בגלרייה-
יציגו האמניות :מריאנה שלייפר ויונינה
למדן .יום רביעי  ,20.1שעה ,20:30
אולם אשכול .עלות.₪ 100 :

צהריים יפואי בניחוח ספרדי:
אלה פלמנקה

ג
ליפו .בילוי חופשי בשוק הפשפשים וסמטאות יפו
נסיעה משותפת
אולם המופעים האינטימי מפגש פלמנקו מלווה
ובהמשך ,מעבר ל
בהדגמות ,מוסיקה טובה וסנגריות.
ציאה ב 09:00 -מרחבת המועצה .עלות.₪ 150 :
יום שישי  ,22.1י

הקרנת סרט מדובב לילדים:
"המיניונים"

עם סינמטק שדרות .היצורים הצהובים והחמודים
בשיתוף
כבשו את ליבנו ב"גנוב על הירח" ,חוזרים לסרט נוסף
ש
עתיר הרפתקאות .יום ראשון ,24.1 ,שעה ,17:00
ספריית ידע-כל .עלות לכרטיס .₪ 10 :מלווה בחינם.

הצגת מנוי ילדים:

"בת הים הקטנה"

מופע ולהקת המחול הקיבוצית.יום שלישי ,26.1
תיאטרון
שעה  ,17:00אולם אשכול .עלות לכרטיס.₪ 60 :

מפגש סופרים פוגשים את העולם:
מבט חצוף אל הנצחי"

16

"
אוסף סיפורים בין קצוות מנוגדים .שילוב ייחודי בין
עם אליענה אלמוג.
ובין זיכרון לשכחה .שילוב בין הביוגרפי אישי לכללי.
הפנטסטי לריאלי
שיות מאוימת ,ברבים מהסיפורים מופיעות נשים
הנשיות בספר היא נ
ללים .מוסיקאית :לוטם עזנר .יום רביעי ,27.1 ,שעה
המאוהבות בגברים מתע
 ,18:00ספריית ידע כל .עלות למשתתף.₪ 30 :
 145ינואר 2016

 ינואר 2016ראשית – מפגשי נשים
מב
עם הרבנית עידית לנזר

עה  .20:30עלות.₪ 10 :
יום ראשון ,10.1 ,בש
עה  .20:30עלות.₪ 10 :
יום ראשון ,24.1 ,בש

קסום" – לכל המשפחה
"שלישי
נת בלונים עם יאיר רוזן
סד
ת.₪ 20 :
יום שלישי,

סדנת

 12.1בשעה  .16:30עלו

קרמיקה עם איריס סלם

עה  .16:30עלות.₪ 20 :

יום שלישי ,19.1 ,בש

מה

נשית עם אלמוג חולות

מפגשי העצ
מה וחיבור לנשיות שבנו
וצ
ע
אי
מפגשים מל
חיים המקודש"
מפגש ראשון" :האישה ומעגל ה  ,20עלות ₪ 50 :למפגש.
 ,11בין השעות :00-22:30
יום שני.1 ,

דיונה מרכז פנאי אשכול

לפרטים נוספים:
אובני  -מנהלת הדיונה
לימור ר
אשכול052-5402975 :
מרכז פנאי

הרצאות ,פעי
צלמהלויות ואירועים:
• טיול עם מ

":יפו" .עם יואל שתרוג ,יום רביעי6.1 ,
יציאה מנווה אשכול בשעה.07:00 :
• הקרנת סרט" :הון אנושי" ,עם איתן מלמד .יום חמישי,
 ,7.1בשעה( 17:00 :המפגש יתקיים עד שעה .)20:00
• אנרגיה מתחדשת" :מדיניות האנרגיה של מדינת ישראל",
עם ד"ר יפתח קליין יום ראשון ,10.1 ,בשעה .17:00
• מפגש ראש חודש שבט –  19שנים לנווה אשכול – יום
שני 11.1 ,בשעה.11:00 :
• צלילי בוקר  :מופע "שני עולמות" יום שלישי,12.1 ,
בשעה .10:30
פתיחת ת
ערוכת
ציורים של יונה לוי בשעה .10:00
• מפגש
ס
פרותי
וה
חלפת ספרים קוליים ,בשיתוף ספריית
"ידע
כל".
נושא
ה
מפגש :דוד גרוסמן .יום רביעי13.1 ,
ב
שעה:
,10:45
בנווה
אשכול.
•"
שינויי
מזג
האוויר
–
מזג אוויר קיצוני" ,עם צחי וקסמן.
יום חמישי ,14.1 ,בשעה.17:00 :
•"יחסי ישראל ארה"ב" ,עם ד"ר אדם דנאל .יום ראשון,
 ,17.1בשעה.17:00 :
• גמלאים ונופשים – גמלאי אשכול יוצאים לנפוש בים
המלח בין התאריכים17.1-20.1 :
הרשמה אצל זהבה פופר.052-3575207 :
•"טוסקה" ,עם מרב ברק .יום חמישי 21.1 ,בשעה .17:00

שעת
סי
פור:
עם שרלי דנינו .יום שני18.1 ,

"סיפורי איתמר"

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

סדרת ההרצאות:

"סוגיות מזרח-תיכוניות בראי הקולנוע"

עם ד"ר אורי רוסט .הרצאה שלישית בסדרה" :איראן
בקול
נוע" .יום שני ,25.1 ,בשעה ,18:00 :בספריית ידע-כל.
הכניסה חופשית.
להתראות מצוות 'ידע־כל'
g.il , 077-3191132/3
hs.or
ry@n
libra
מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:
http://www.hasifria.org.il/eshkol
ובפייסבוקwww.facebook.com/YedaKol :

• ראשית ההתיישבות" :מסע
הרצל לארץ ישראל" ,עם ד"ר
ענת גואטה .יום ראשון,24.1 ,
בשעה .17:00
• סדר ט"ו בשבט הציבורי ,יום שני 25.1 ,בשעה .10:00
• טיול אשכולות :טיול רועים בהר הנגב" ,עם יעל בית אב.
יום שלישי ,26.1 ,יציאה מנווה אשכול בשעה .07:00
• מועדון זמר ,עם דן אלמגור.
יום חמישי ,28.1 ,בשעה 17:00
• פרויקט סיום "אנחנו פה ."3
יום חמישי ,31.1 ,בשעה .10:00

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

• קפה בריטניה" :אלבום אושוויץ" עם פרופ' גדעון גרייף,
יום שני ,11.1 ,בשעה17:00 :
• 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.
• ניצולי שואה ממרוקו ועירק מוזמנים ליצור קשר בעניין
זכויות למענק לנווה אשכול .08-9987519

חדר כושר ,חוגים
קהילה
תומכת
מצוקה ו
כול:שירות רפואי)
לשירותים נוספים לאוכלוסייה הבו
לדגרת,
מנציהב
נווה
(לחצןאש
חדר כושר ,ייעוץ
ואלצ
היימר,
סיוע
לניצולי שואה
חוגים
אשכול:
קהילה תומכת (לחצן מ
נווהצוקה ו
שירות
7519רפואי)
 | 08-998קהילה תומכת052-3575207 :
ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר
נווה אשכול | 08-9987519 :קהילה תומכת:
 | 052-3575207דינה פלג ,נווה אשכול08-9987519 :
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הכל באשכול
שם העסקAlison :
יישוב :בארי
תחום העיסוק :אופנה
ותק :חצי שנה
בעלת העסק :אליסון שומרוני
מדוע החלטת לפתוח עסק עצמאי?
תחום האופנה ,עיצוב ואומנות ,היו
תמיד חלק ממני והשפיעו על חיי.
במהלך עבודתי בבית הדפוס של
בארי ,כשאני כבר אמא לשלושה יל־
דים ,הרגשתי שהגיע העת להגשים
את הייעוד שלי ויצאתי ללימודי עי־
צוב .לאחר סיום הלימודים ,הבשיל
החלום להקים בית אופנה משלי ול־
עבוד בו במשרה מלאה .היה בי צורך
פנימי לעצב ולהביא משהו קצת שונה
לאזור .בחרתי לפתוח את העסק תחי־
לה רק במסגרת הקיבוץ .הקיבוץ תמך
ומפרגן לאורך כל הדרך והקצה עבורי
מקום .כפי שחלמתי ,הסטודיו משמש

גם בית אופנה וגם מקום מפגש נעים
לקהילה.
איך הגעת לתחום הזה?
נולדתי בסקוטלנד לאמא בעלת סטו־
דיו לאופנה ,מעצבת ,תופרת ,סורגת
ורוקמת .ילדותי לוותה בבדים וכל שי־
חות הנפש והייעוץ לחיים היו בחדר
העבודה .הסאונד של מכונת התפירה
הוא הסאונד של הילדות שלי .העי־
צובים שלי מושפעים מהילדות שלי,
מחיי היום יום ומאומנות רחוב.
קושי או אתגר מרכזי שאת נתקלת בו:
האתגר המרכזי הוא האתגר השיווקי.
אנחנו חיים בפריפריה כפרית ,גדולה
גאוגרפית אך לא דמוגרפית ,והתחום
שלי די רווי .הייחוד שלי לעומת חנויות
בגדים אחרות הוא השילוב שאני מצי־
עה בין בגדי מעצבות אחרות ,שאני
מביאה מת"א ,עם העיצובים שלי
שהם בגדי "וואן פיס" – ייחודיים שלי
ולא בייצור המוני.
סיפור מיוחד/מפתיע ,אנקדוטה ,סיפור
הצלחה...

לאחר כניסתי לתחום גיליתי שזה לא
כזה פשוט לייצר קולקציית בגדים במ־
חירים נוחים מהסיבה שכל בגד מצריך
תהליך עבודה ארוך  .לאחר עבודה
ממושכת ויסודית הצלחתי להגיע
למצב שבו אני מצליחה לייצר בגדי
נשים במחירים הוגנים בלי להתפשר
על איכות.
חלום לעתיד:
קודם כל ליהנות מהדרך ):
ובמישור העסקי ,להמשיך לעצב ולפ־
תח את העסק כדי שעוד נשים תוכל־
נה להיחשף לעיצובים שלי ולמעצבים
נוספים שאני נותנת להם במה בחנות
הקטנה והמטריפה שלי בבארי.

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

חדש באולפן למחול באשכול
שיעורי ג'אז והיפ הופ
היפ הופ

שיעור קצבי וסוחף המבוסס על טכניקות ההיפ הופ השונות,
הנלמדות בארץ ובעולם בליווי
מוזיקת היפ הופ קיצבית ועכשווית

ג'אז

שיעור המשלב מספר סגנונות ריקוד
בליווי מוסיקת פופ קצבית ועכשווית.

השיעורים יתקיימו
בימי רביעי ,בחלוקה לקבוצות גיל.
השיעורים אינם מצריכים
ידע קודם במחול.
לפרטים ,האולפן למחול:
שרון050-7609380 :
אופיר – מנהלת אולפן מחול:
054-8055923
*הנחה למצטרפים ומתחילים בינואר
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פסטיבל 'דרום אדום'

ד
ר
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ם
חג הכל אדו

אירועים מרכזיים באיזור

ינו

אר פ

כל סופי השבוע בפסטיבל

ניות בצפון הנגם
ב

ב
ר
ו
א
ר

שפע סיורים מודרכים ,סדנאות ציור ויצירה בטבע
קניות וכלניות RED FRIDAY -

סופ"ש 4-6.2 3

כל שישי • החל מ 9:00-15:00 • 29.1-19.2

'שוק על המים' בגן לאומי פארק הבשור (אשכול)

יהודה קיסר והקיסרים במבשלת  isisבדקל

כל שבת • *3639 ,08-9985110/120 • 10:00-16:00

שישי 054-6428598 • 054-2128336 • 14:00 • 5.2

סופ"ש 21-23.1 1

מרתון אופני הרים ה 9-בסינגל בארי

שישי • 08-9949374 • 8:00-13:00 • 5.2

סינמה קק"ל ב'מרכז בארות בנגב' בעלומים

'אופניים בין הכלניות'  -הפנינג עממי בבארי

שישבת 052-6693933 • 10:00-16:00 • 22-23.1

סופ"ש 11-13.2 4

יריד 'יוצרים בחווה' במחלבת צאלה

מדרחוב 'נירים יוצרים' בקיבוץ נירים

מירוץ הכלניות ביער שוקדה

שבת 054-7916527/232 • 10:00-14:00 • 23.1

שישי 8:00-12:00 • 12.2

סופ"ש 28-30.1 2

יריד 'יוצרים בחווה' במחלבת צאלה

שישבת 052-6693933 • 10:00-16:00 • 12-13.2

שישי 052-8478935 • 10:00-14:00 • 29.1
שבת ' • 8:30-15:00 • 30.1קו ליער' 1 -800-350-550

סופ"ש 18-20.2 5

צעדת הכלניות בבתרונות רוחמה

'יענים ולהטוטנים' בחוות אל היען  -מול פארק הבשור
שבת 052-6901660 • 10:00-16:00 • 30.1

7869698

מופע מוסיקה יוונית במחלבת צאלה

'חוצות החבל'  -ביישובי חבל שלום

שישבת 052-5822655 • 10:00-15:00 • 12-13.2

תאטרון קרקס נודד בחוות אל היען  -מול פארק הבשור
שבת 052-6901660 • 10:00-16:00 • 20.2

למידע מפורט על כל האירועים www.habsor.co.il

עיצוב • 'הסטודיו של ליאורה' • Design • 'Liorastudio' • 050-

שישי  • 1-800-350-550 • 11:00 • 22.1בהרשמה

שבת  • 6.2החל מ08-9949374 • 10:00-

'פסטיבל דרום אדום' עדכונים שוטפים

בנוסף במהלך הפסטיבל שפע של ארועים ,סיורים חקלאיים ,הפעלות ואטרקציות לכל המשפחה

סופ"ש 2

סופ"ש 4

שלום חנוך 'יציאה'

להקת A-WA

שישי 077-9802278 • 21:30 • 22.1

שישי 052-8664399 • 21:00 • 12.2

סופ"ש 3

סופ"ש 5
יהודית רביץ 'המיטב'

אולם קיבוץ דורות

דני גידי וחברים

המופע המרכזי של הפסטיבל
אולם אשכול ע"ש שמוליק שילה

פאב הבאר צאלים

אולם קיבוץ דורות

שישי 077-9802278 • 22:00 • 19.2

חמישי 077-3191149 • 21:00 • 5.2
האירועים יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר • פריחת הכלניות תלויה בתנאי מזג האוויר • מומלץ להתעדכן על קיום
האירועים ומוקדי הפריחה • למידע נוסף אודות הפסטיבל ,אטרקציות ,מסעדות ואתרי לינהwww.habsor.co.il :
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יובל רויטמן

בשביל מסורת צריך להזיע

אחרי ההצלחה בשנה שעברה ,גם השנה השתתפו מאות תושבי חבל שלום
ואורחיהם במרוץ חבל שלום " -במהירות האור" • יובל רויטמן

צילום :ברוריה קרני הדס ,סטודיו רגעים

יום שישי ה 11/12-היה
יום חג לתושבי חבל
שלום .במקום לנצל את
שעות הבוקר למנוחה,
בישולים ,ניקיונות או קניות
כמו בדרך כלל ,התייצבו
בשעה  8:00בבוקר ברחבה
שמול מרכז הדיונה מעל
ל 300-איש  -ילדים ,בני
נוער ,הורים ,סבים וסבפ
תות  -כדי להשתתף במרוץ
"מהירות האור" שהתקיים זו

השנה השנייה.
אחרי שנרשמו ,קיבלו חולפ
צות דרייפיט ומספר ,אכלו
תמרים וחטיפי אנרגיה ועשו
חימום כמו שצריך לשרירים
(לצלילי מוזיקה מקפיצה),
הוזנקו הרצים למקצים
השונים .ראשונים יצאו
הרצים למקצים הארוכים
והתחרותיים ,של  5ק"מ ושל
 9ק"מ .כמה דקות אחר כך
הוזנק המקצה העממי של

 2ק"מ .כל משתתף שהגיע
לקו הגמר קיבל מדליה
לענוד על צווארו .אחרי
חלוקת הגביעים לזוכים
במקצים השונים התפנקו
המשתתפים בארוחת בוקר
עשירה ,מעשה ידיה של
חגית טוויטו מפריגן.
נועה אביאני מהאגודה
המרכזית חבל שלום מציינת
לטובה שהשנה כמעט כל
המשתתפים נרשמו מראש,
מתוך הבנה שמדובר במפעל
רציני שהמארגנים צריכים
להיערך אליו בהקדם .כל מי
שנכח במקום לא היה יכול
שלא להתרשם מהאווירה
הספורטיבית והקהילתית
החמה במקום.
האירוע הופק ואורגן על ידי
אגודת חבל שלום עם עזרה
רבה של תושבי החבל ובני
הנוער .ילדי שנת הבר מצווה

קיימו שוק תוצרת מקומית
זולה כדי לממן את הפעילות
שלהם לבר המצווה .עוד
ראויים לציון על העזרה -
הרבש"צים של החבל ,צוות
המרוץ ובמיוחד אורנית
סוויסה ,אחי סיטבון ,דנה
אדמון אדר י וגיל אהרונ�ו
ביץ'.

עלו על הפודיום

ואלו הזוכים במקומות הראפ
שונים בכל אחד מהמקצים:
 5ק"מ בנות  -הילה אברהם
משדי אברהם.
 5ק"מ בנים  -זיו קפילוטו
מניר יצחק.
 5ק"מ גברים  -זוהר שרון
מיתד.
 5ק"מ נשים  -שרה שי מ�כ
רמיה ,מהקבוצה האתגרית
עוטף עזה.
 9ק"מ נשים  -איילת אפ�ש
טיין מכפר עזה.
 9ק"מ גברים  -יובל בן חיים
ממשאבי שדה.

חולים על כדורגל

לא נוגעות ברשת

ארבע קבוצות מאשכול יצאו לטורניר באצטדיון
וולפסון  -מתחם האימונים של הפועל תל אביב

בנות הכדורעף של ד'-ו כיכבו בטורניר אזורי ונציגים
מהאיגוד הארצי התרשמו מהאימונים במועצה
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צילום :אורנית סויסה

משלחת מכובדת
של שחקני כיתות
ג'-ד' ו-ה'-ו' בכדורגל יצאה
בחנוכה למתחם האימונים
של קבוצת הפועל תל אביב
בוולפסון ,כדי להשתתף
בטורניר הכדורגל השני
של מפעלות חינוך וחברה.
הארגון ,שפועל מזה  19שנה
הינו ארגון חברתי-חינוכי
המתמקד בפריפריה ומטרתו
להשתמש באהבה לספורט
כדי להביא לקירוב חברתי
והעצמה
צילום :פבלו רבינוביץ'
אישית
באמצעות
הכדורגל.
לטורניר
יצאו 4
קבוצות
מאשכול,
בהובלתו
של המאמן
פבלו
רבינוביץ'.
הורים ובני

משפחה רבים הצטרפו כדי
לצפות במשחקי הילדים
ולעודד אותם" .האווירה
היתה מצוינת" ,אומר פבלו,
"מדהים לראות את הרמה
הגבוהה של הקבוצות שלנו.
חבר'ה מגובשים ברמה טובה
מאוד".
בתוך כך ,השנה נפתחה
קבוצה חדשה של נערים
ג'  -לכיתות ח'-ט' .שיהיה
בהצלחה.
בר צ'פט

ביום שבת ה26-
בדצמבר ,יצאו בנות
הכדורעף של כיתות ד'-ו'
לטורניר "אתנה" אזורי
 פרויקט לאומי הפועללקידום ולהעצמת נשים
בספורט .מאשכול השתתפה
נציגות מכובדת של  28בנות-
שחקניות ,שגם על המגרש
הציגו הופעה מרשימה .את
הקבוצה הובילו המאמנים
אלכס צייטלין ,אלה גלברד,
ועוזר המאמן עומר עציון.
בינואר יתקיים במתחם
המועצה שלנו טורניר נוסף

במסגרת הפרויקט.
בנוסף ,במסגרת שבוע הנופ
ער באיגוד הכדורעף הארצי,
ביקרו בסוף החודש שעבר
נציגים מהאיגוד .הנציגים
הצטרפו לאימון של קבוצות
ד'-ו' בנים ובנות במטרה
ללמוד על ההתנהלות השופ
טפת של האימונים ולחשוב
כיצד ניתן לקדם את הענף
שגדל ותופס אצלנו תאוצה
משנה לשנה  -והתרשמו
מאוד מהפעילות.
בר צ'פט

הדיסק גולף כאן

רובי שייניס זמירי ,מעין הבשור ,רק בן  12וכבר מנצח
מתמודדים מנוסים ומבוגרים ממנו בענף הדיסק גולף,
שזה כמו גולף  -רק עם פריזבי וסלים • בר צ'פט

שנחנך בשנת  2014בפארק
אשכול.
רויטל שייניס זמירי ,אמו
של רובי ,אומרת כי היא
תשמח להיענות של ילדים
ובני נוער נוספים מהאזור
שירצו לקחת חלק ולהפ

קפצו למים של הגדולים

מכה בחגורה (השחורה)

ספורט הדיסק גולף
מבוסס על חוקיו
הבסיסיים של משחק הגולף
הקלאסי ,אך במקום להכניס
את הכדור לחור באדמה -
המתמודדים צריכים לקלוע
צלחת מעופפת (פריזבי)
לתוך סל או מטרה ,כאשר
המנצח הוא מי שסיים את
המסלול במספר הזריקות
הקטן ביותר.
רובי שייניס זמירי מעין
הבשור ,בן  ,12גרף בשנה
האחרונה שני ניצחונות
מרשימים בענף .הראשון
היה בתחרות הבינלאומית
של ההתאחדות המקצוענית
העולמי ת  PDGAשה�ת

קיימה בחול המועד סוכות
בפארק אשכול ,שם הגיע
רובי למקום השני עד גיל
 19ולמקום השלישי בדירוג.
בדרך הוא גבר על שחקנים
בוגרים ומקצועיים מארה"ב
ומגרמניה .בתחרות השנייה
מטעם ההתאחדות הישפ
ראלית שהתקיימה בקיבוץ
לוטן ,הגיע רובי למקום
הראשון בקטגוריה עד גיל
.19
רובי החל להתעניין במשחק
לפני כשנתיים בערך ,לאחר
ששמע עליו מאביו יובל
זמירי ,ותיק בתחום ומייסד
מסלול הדיסק גולף הרשמי
והראשון במזרח התיכון -

שחייני ספיישל אולימפיקס אשכול השתתפו
באליפות אירופה בוינגייט וקבעו שיאים אישיים
סיוון סגל ודניאל בן
אאסא מקיבוץ כיס�ו
פים ,שניים משחייני קבוצת
ספיישל אולימפיקס אשכול,
הביאו כבוד גדול כאשר
לקחו חלק באליפות אירופה
לבריכות קצרות שנערכה
בבריכת ווינגייט בתחילת
דצמבר.
ביום האחרון לתחרות הוזמפ
נו  16משחייני הארגון לשני
משחי ראווה .סיוון ודניאל
שחו  50מטר פרפר בתוצאות
מצוינות  -סיוון שחתה את
המרחק לראשונה בתחרות
ועברה אותו בתוצאה של
דקה ו 4-שניות  -שיא יסוד
נאה .דניאל שיפר את שיאו
והעמידו על זמן מכובד של
צילום :מיכאל בקלש (בקי)

 36שניות.
בתום המשחה זכו השחיינים
למדליה מיוחדת שהוענקה
להם על ידי נציגי איגוד
השחייה האירופי ולשמחתם
קיבלו גם את קמע התחרות
 בובה בצורת מגן דוד."היציעים בבריכה היו
מלאים ב 3,000-צופים
שהריעו ממושכות לשחיינים
והאווירה הייתה מדהימה
ומרגשת ביותר" ,אומ ר מ�ר
דכי (בקי) בקל ש מאמן קב�ו
צת השחייה" .זו היתה חוויה
מיוחדת במינה לספורטאים
ולצופים .רבים מחבריי
בעולם השחייה ניגשו אלי
וסיפרו עד כמה היו נרגשים
לראות את השחיינים שלנו
מראים את יכולתם
במים".
שחייני הקבוצה
ממשיכים להתאמן
במרץ רב בבריכת
השחייה בקיבוץ
גבולות ,ומתכוננים
למוקדמות אליפות
ישראל בחודש
אפריל.
בר צ'פט

שתתף בספורט המיוחד
הזה" .זה ספורט שמתאים
לכל גיל ,שמשלב ודורש
המון כישורים ביחד ,כמו
קואורדינציה ,ריכוז ,תזמון -
ובעיקר כיף אחד גדול".
צילום :יובל זמירי

 7חניכים ממועדון שיו ריו קאן במגן עברו מבחן
לחגורות שחורות  -ארבעה מהם כבר עם דאן שני
ביום שבת ה14.11-
יצאו ששת הקרטיפ
סטים של מועדון "שו ריו
קאן" בקיבוץ מגן למבחן
החגורות השחורות של
ארגון  s.k.s.uשהתקיים
בראשון לציון .זהו המחזור
השלישי מטעם המועדון
שנשלח למבחן החגורות
המסורתי .את מבחן "דאן
ראשון" עברו בהצלחה  :ק�א
רין פנצ'ב ,דקל דדון ושקד
כמין מקיבוץ מגן.
בחגורות שחורות "דאן

שני" נבחנו ועברו בהצלחה:
מרטין פנצ'ב ,ולדי אנגלוב
ודרור יהב מקיבוץ מגן
ושחף לוי מקיבוץ נירים.
בסיום התחרות אמר
המאמ ן איוו פנצ'ב לחנ�י
כיו" :אני גאה בכם מאוד,
אתם מהווים דוגמה להרבה
תלמידים במועדון שצועדים
בעקבותיכם .יישר כח".
בר צ'פט

צילום :ויקטוריה גרקושה
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עשור להתנתקות  -רעידות המשנה עדיין מורגשות
אמניות "סטודיו משלך" מירושלים ,שבימי ההתנתקות מגוש קטיף היו בשנות העשרים המוקדמות
לחייהן ,מציגות החודש בגלריה בבארי בתערוכה ששמה "רעידות משנה "Aftershock -
ביום חמישי ה14.1.2016-
בשעה  ,19:00תיפתח
בגלריה בבארי תערוכה
בנושא ההתנתקות,
שתארח קבוצת אמניות
מהמגזר הציוני-דתי .התעפ
רוכה משווה את ההתנתקות
לרעידת אדמה ,שרעידות
המשנה שבאות בעקבותיה
מסוכנות ביותר .רוב האמפ

ניות המשתייכות לקבוצת
"סטודיו משלך" בירושלים,
היו בתקופת ההתנתקות
בשנות העשרים המוקדמות
לחייהן והתערוכה פורשת
את נקודות הראות האישית
של כל אחת מהן מהמקום
שבו היא נמצאת היום.
שלומית אהרונסון ,תושבת
נצרים בתקופת ההתנתקות,
פונתה עם כל בני היישוב
ועברה לבני נצרים .בציור
נראה הנוף הנשקף מחדר
ביתה ביישוב ההולך ונבנה,

בחוץ טרקטור הסולל כביש
אך מתחת לכל הארגז  -סמל
הגירוש והנדודים .באחרונה
עזבה את האזור עם משפחפ
תה ועברה לגור בשומרון.
שלומית ,למה עזבתם?
"בגוש קטיף היתה הרגשה
של שליחות ,של יישוב
הארץ ,וכשגירשו אותנו
מהבית המגמה היתה להגיע
ולהתנחל במקום שאף אחד
לא גר בו ,וכך באמת עשינו
 בנינו את הבית בבני נצריםשמאוד אהבנו וגרנו בו
ארבע שנים וחצי .המשימה
היתה ליישב את השממה.
ראינו שהישוב פורח ,אז
עברנו למקום אחר .היינו
צריכים אוויר אחר ,אווירה
אחרת".
רננה שלמון מבטאת
בציוריה ביקורת סמויה
נגד החברה הדתית ומרבה
לעסוק בנושא האימהות ובפ
מקומה של האישה בחברה
הדתית .בציורה אישה צעיפ
רה מחזיקה חזיר כמערסלת

תינוק .הציור מעורר פלצות
בניגוד בין עדינות פניה
לראש החזיר וידיה הגסות.
הציור מבטא את פחדיה של
האישה הצעירה כיצד תמלא
את תפקידה כאם.
פתיחה חגיגי ת תיערך בר�ח
בת הגלריה בבארי בחמישי
 14.1מהשעה .19:00
מופע מרכזי – האחיות
ג'משדיד  ,מופע פת�י
חה  -אורי רונן .הציבור
מוזמן לבר קפה ,דוכני מזון
ושתייה ,מרק חם ובירה
מהחבית  .שיח גלריה בנו�כ
חות האמניות ,המלוות של
הקבוצה והאוצרות ,יתקיים
ביום ה' .לרגל התערוכה יצא
קטלוג .ניתן יהיה לקבלו
בגלריה  .שעות פתיחת הג�ל
ריה :חמישי,17:00-20:00 -
שישי ,9:00-13:00 -
שבת11:30-14:30 -
נעילת התערוכה6.2.2016 -
זיוה ילין  -אוצרת התערוכה
 ,סופי ברזון מקאי  -מפיקה
ועוזרת אוצרת.

בצבעים ובצורות
משתמש
2015
קינה
עבודותיו של יוחנן דרוקר
יוחנן דרוקר
להביע את הלכי רוחו
כדי
שלייפר נוף של
מריאנהתמונות
התערוכה :מעין
אוצרת וליבו.
שיוצגו בגלריית הקיטור בקיבוץ מגן ,נוגעות בשנה
הפנימי".בשעה 20:30
ה8.1.2016 -
פתיחה חגיגית :בשישי
עולמו
שאחרי המלחמה
31.
1
.2016
נעילה:
התערוכה :מריאנה
אוצרת
הביטחון,
אי
עם
התמודדות
בינואר
ה8-
ביום שישי
בגלריה ״הקיטור״ קיבוץ מגן
שלייפר .פתיחה חגיגית:
האמון
וחוסר
הוודאות,
אי
פ
הקי
בגלריית
תיפתח
שעות פתיחת הגלריה:
,20:3013:00-12:00
ה 8.1-בשעה
בשישי
אשתו
לדברי
במערכות.
תערוכתו
מגן
טור בקיבוץ
שישי 21:00-20:00 ,שבת,
פתיחת
 ,31.1שעות
נעילה:
054-7915930
שלייפר טל׳
ובתיאום :מריאנה
ניבה שגב" ,זו לא תערוכה
של יוחנן דרוקר ,ששמה
הגלריה :שישי ,20:00-21:00
שמחה .האמן מקונן בה".
"קינה  ."2015בתערוכה
גלריה לאמנות
שבת12:00-13:00 ,
בתערוכה מוצגות שתי
יוצג אוסף עבודות משנת
ובתיאום :מריאנה שלייפר,
קיבוץ מגן
סדרות של חמניות וכן
 - 2015השנה שלאחר
.0547915930 -85465
עבודות מופשטות" .יוחנןד״נ הנגב טל'
המלחמה .שנה קשה של

קינה 2015

המלצת החודש :ילדות פרא Mustang
חמש אחיות צעירות ,פרועות ועם אהבה גדולה לחיים ,גדלות בבית
סבתן .מגיעות לגיל בגרות ומבינות לצערן את היעוד המשפחתי
המצומצם שמכתיב להן עתידן .הבית המשפחתי הופך אט אט לסגור
וקפדני יותר והמגע שלהן עם העולם שבחוץ הולך ומצטמצם .במקום
ללכת לבית הספר הן מקבלות שיעורים בבישול ובתפירה ,ובמקום
ללכת לצפות במשחק כדורגל הן מתכוננות לנישואים שמארגנים
להן .חמש האחיות ,מונעות על ידי אותו רצון לחופש ולחיים.
בימוי :דניס גמזה ארגובן ,משחק :גונש נזיהה ,דוהא זיינפ ,טוגבה
סונגורוגלו,טורקיה ,2015 ,עלילתי 96 ,דקות ,טורקית ,תרגום לעברית.
לוח הצגות :יום א'  10.1עד יום ד'  ,13.1מוצ"ש  23.1עד יום ג' 26.1
לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק סינמטק שדרות.

מתנה
לקוראי
:232
ברכי
שת כרטיס אחד
לסרט בסינמטק

הכרטיס
השני
חינם!

למ
ביא מודעה זו.
תו
קף הקופון עד
ה31.1.16-
*לא כו
לל:ים,סרטי ילדים,
מפ
גש מופעים
והסרט
'מ
לח
מת
הכוכבים'

סינמטק שדרותwww.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-684969508 :
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הגננת המיתולוגית שהפכה לצלמת

דיתה שניצר ,שהיתה הגננת של שדה ניצן ותלמי אליהו זכתה במקום השני בתחרות צילום במוזיאון הפתוח
בתל-חי" .המצלמה שלי פשוטה ,הטבע הוא זה שעושה את העבודה" • נגה גדג'
דיתה שניצר ,הגננת
המיתולוגית של תלמי
אליהו ושדה ניצן ,זכתה
בחודש שעבר במקום השני
בתחרות צילום במוזיאון
הפתוח בתל-חי.
'דיתה-פיתה-מלפפון' (כך
קוראים לה הילדים) ,הציגה
בתערוכה תמונות של
ציפורים שצילמה באתר
דודאים .אוצרת התערוכה
חיה ארור מספרת שבת�ע
רוכה השתתפו  48צלמים
חובבים מכל רחבי הארץ,
שנבחרו לאחר מיון של
אלפי צילומים .דיתה הגיעה
לפתיחת התערוכה יחד עם
ילדיה ומשפחותיהם  -לא
פחות מ 22-איש ,שכולם
גרים היום יחד איתה במושב
כוכב מיכאל.
דיתה ,גם גננת וגם מצלמת?
"תמיד אהבתי לצלם ,אבל
אף פעם לא ממש נכנסתי
לזה .עד שנולד לי הנכד
הראשון וכשראיתי שאני לא
מקבלת תמונות שלו החלפ

טתי לעשות את זה בעצמי.
וככה התחלתי לצלם; את
המשפחה ,את החברים ,אבל
בעיקר אני אוהבת לצלם
מרחבים – את השדות ,את
הטבע .לפני שלוש שנים
לקחתי קורס בצילום ,אבל
אני רוב הזמן מצלמת רק
באוטומטי .המצלמה שלי
פשוטה ,הטבע הוא זה
שעושה את העבודה".
מתי את מצלמת?
"כל הזמן ,כל מה שאני רואה
אני מצלמת .אני נוסעת
הרבה במסגרת העבודה שלי
והמצלמה תמיד איתי .המצפ
למה היא החברה שלי ,איתה
אני אף פעם לא לבד".
איך הגעת להציג בתל-חי?
"הם פנו אליי .כבר כמה
שנים פונים אליי מדי פעם
להציג בתערוכות  -בחודש
הבא אני מציגה בתיאטרון
ירושלים ובמרץ בתערוכה
בלונדון .אני מאוד שמחה
שאוהבים את הצילומים ורופ
צים להציג אותם .בכלל לא

ידעתי שזו תחרות .הצילום
הוא ההנאה שלי ואם יש עוד
אנשים שנהנים מהתמונות,
אז אני בכלל שמחה".
בתמונה הזוכה צילמת זרש
זירים בדודאים .איך הגעת
לשם?
"אני אוהבת לצלם בדופ
דאים ,יש שם ציפורים
מדהימות וכל כך מעניינת
אותי ההתנהלות שלהן.
אני נוסעת לשם ומבקשת

דיתה והתמונות

צילום :המוזיאון הפתוח לצילום בגן התעשייה תל-חי

יצירה מקומית באולם אשכול
בתאריכים  10בינואר עד ה 7-בפברואר
תוצג בלובי אולם אשכול תערוכה של
שתי יוצרות מקומיות .מראינה שלייפר,
חברת מגן ,האוצרת של גלריית "הקיפ
טור" ,מציגה ציורים מ"צוק איתן".
בציוריה משיכות המכחול הן עצבניות
ודמויות מבצבצות באמצע התמונה.

מאחד העובדים להעלות
אותי להר ,וכשאני יורדת
אני לא יודעת את נפשי
מרוב שמחה  -הכול שם כל
כך יפה ,הזבל כל כך צבעוני,
והציפורים מרתקות .אני
מרגישה תמיד קטנה מול
הלהקות הענקיות ,איך הן
מתארגנות ,איזה כוח עצום
יש להן כשהן יחד ,זה פלא".

יונינה למדן .בת  ,86מקיבוץ אורים,
למדה במרכז לאמנות חזותית בבאר
שבע .בימים אלה עוסקת בציור,
קרמיקה ופסיפס .הפסלים בתערוכה הם
מתקופה קודמת בשיש ,אבן ,וברונזה.
אפשר לראות את עבודותיה בביתה ובגן
שלה וכן בנווה אשכול.

ראניה עקל
בבית הלבן
ביום שישי ה 8-בינואר תיפתח תערוכה
חדשה בבית הלבן שבחירבת מעון,
הסמוכה לקיבוץ ניר עוז:
"ראניה עקל מציגהRETURN TO :
."SENDER
פתיחה:
יום שישי  8.1בשעה ,13:00
יום שבת  ,10:00-18:00 9.1יום שישי 15.1
 ,13:00-18:00יום שבת .10:00-18:00 16.1
לביקורים במהלך השבוע נא לתאם
טלפונית .חיים פרי0547-916620 :
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המבריח המעופף

סיפור המטוס המצרי של מבריח החשיש ,כפי שסופר על ידי
יענק'לה חרובי ז"ל (והועבר לדן גזית על ידי רעייתו מירה'לה)
[הנגב היה נצור
ומוקף בצבא
המצרי בימי
מלחמת
העצמאות.
הקשר עם
הארץ בוצע
בשיירות)*].
א ח ת
השיירות
של
הגדולות
לקראת
"חטיבת-הנגב",
פסח שנת  1948עוברת ,עמוסת
מצרכים ודלק ,לחלוקה לכל הישובים.
התחלנו בנחאביר ,דרך תקומה לאורים
ובהמשך ,לפני שהגענו לצאלים ,הבחנפ
תי במטוס קל שטס בגובה נמוך מאוד
ונעלם מיד כלא היה .עזבתי במהירות
את השיירה ועצרתי את הרכב המוביל.
בחוסר אמון ולא בקלות צרף אותי המפ
פקד לרכב שלו ,כיונתי את הנהג לאותו
אזור ,חצינו מספר ואדיות ואז נגלה
לעינינו המטוס חונה ליד אוהל בדואי בו
יושב הטייס בלבוש מצוחצח ולוגם קפה
עם המקומיים .הם מאד הופתעו לראות
אותנו ואז קם הטייס והמפקד החל
משוחח אתו באנגלית .המטוס נראה לנו
הּכן
שלם ויפה אך הטייס הראה לנו כי ַ
של אחד הגלגלים נשבר בזמן הנחיתה.
הצצתי לתוך המטוס וראיתי  4מושבים
ועליהם כריות – ממש לוכסוס .הטייס
הוכנס כבר לרכב שלנו ומה נעשה עם
המטוס? צריך להביא אותו לצאלים,
אבל איך? אחד מהחבר'ה הציע שיביאו
"הש ֶל ֶּפר" (הגורר) מהשיירה  -וכך
ְ
את
עשו.
כאשר שוחרר הכבל ,ידענו כולנו שבזמן
ההרמה ייגרם נזק חמור לגוף המטוס
העשוי מתכת דקה .ואז נזכרתי בכריות
שבתוכו – הוצאתי אותן והן שמשו
ריפוד מתחת לכבלים בזמן ההרמה.
העסק הצליח ,המטוס באוויר בחלק
הקדמי ,ומאחור נשען על גלגל קטן .רק
זזנו  ,ראינו שזה לא פשוט  -הכל מתנדנד
לצדדים; מיד תפסו שניים מהחבר'ה את
קצות הכנפיים ואני נאבקתי עם ההגה
בזנב .ככה חצינו ואדיות ולפנות ערב
היינו במסגריה בצאלים.
המפקד במקום היה חיים בר-לב
("הכידון") .הוא דיווח לנירעם וגם
העלים את הטייס.
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ואז נגלה לעינינו המטוס חונה ליד
אוהל בדואי בו יושב הטייס בלבוש
מצוחצח ולוגם קפה עם המקומיים.
הם מאד הופתעו לראות אותנו ואז
קם הטייס והמפקד החל משוחח אתו
באנגלית
אנחנו פרקנו את המטען המיועד
לצאלים ,אכלנו ונשארנו ללון במקום.
השיירה זזה בבוקר לשאר היישובים
לפריקת המטען ובו בזמן החלו לתקן
את כן הגלגל .בערב חזרנו ולא היה
זכר למטוס ,כי עזר ויצמן נחת במקום
ואתו טייס נוסף ושני המטוסים המריאו
צפונה .לשיירה החוזרת צרפו את הטייס
מבלי ידיעתנו ,וכשהגענו למשטרת
עימארה חסם את דרכנו טנק בריטי
ומספר חיילים .מוביל השיירה ירד
אליהם והם דרשו את הטייס המצרי
שתפסנו ורק לאחר שהוא יהיה אצלם
נוכל להמשיך בדרכנו .לאחר מו"מ קצר
הוצא המצרי והסיפור נגמר.
כעבור כמה ימים סיפרו החבר'ה,
שבבדיקה יסודית מצאו במטוס היפה
חשיש.
יענקלה חרובי ,בארי
נהג בשיירות לנגב ובמחלקת התחבורה
גדוד " 2חטיבת -הנגב" פלמ"ח

הערות המהדיר דן גזית:

*)[בסוגריים מרובעים  -תוספת שלי].
יש לזכור כי בימים ההם ,אורים שכנה
כ 5-ק"מ מדרום-מזרח לגבולות (המ�צפה) ותקומה שכנה -כ 8-ק"מ מדרום-מ�ז
רח לבארי (נחאביר) .בנירעם היה מטה

ומנחת
הפיקוד
מטוסים .משפ
טרת עימארה
היתה באתר
אורים של ימיפ
נו.
אחת הגרסאות
מוספ
לאירוע
רת כי הטייס היה
בן-אצולה מצרי ולכן
הופעל לחץ דיפלומטי
מיידי ובהול על אנגליה להחזיפ
רו .השאלה המתעוררת לגרסה זו היא
 כיצד בתנאים של אז הגיעו הידיעותלמצרים שהטייס בידי היהודים ,הועבפ
רה מחאה לאנגלים ,ניתנה הוראה למפ
שטרת עימארה וגם התבצעה  -הכל תוך
 48שעות...
ה"טנק" הבריטי היה כנראה זחליל
"נושא-ברן" .כינויו של בר-לב הפך קל-
מהרה מ"הכידון" ל"כידוני" או ל"כידון".
הטייס הנוסף היה ,כנראה ,אלי פיינגרש.
גרסה אחרת מספרת כי המטוס לא
הורם אלא נגרר לאחר שהותקנה בו
"מזחלת" במקום הכן השבור .גרסה
נוספת טוענת שהמטוס נחת בכלל בין
גבולות לצאלים.
בביוגרפיה של חיים בר-לב (כרמית גיא,
עם עובד  )1998סיפור המטוס לא נזכר
כלל .אריה אפרת בספרו "שכנים בשערי
הנגב" (כנה ,תשמ"ב) ,כתב בעמוד 120
כי המטוס נחת ליד קיבוץ נירים.
עמיעד ברזנר ("הנגב בהתיישבות
ובמלחמה" ,משרד הביטחון  -ההוצאה
לאור ,1994 ,עמ'  )166מוסיף שזה קרה
ב 22.4.48-וקובע שבמטוס הוברח
אופיום.
בגרסה המפורסמת בספרו של א' אדן
(ברן) "עד דגל הדיו" (מערכות ,1984
עמודים  ,)128-125כמעט כל הפרטים
שונים עד כי ניתן לחשוב שבכלל מדובר
בסיפור-מטוס אחר...
ולסיכום  -הרשו-נא לי לצטט מתוך
הספר "למרות הכול" (שוקן-דביר )2012
מאת עמיה ליבליך ,בעמוד :22
"מאחר שאנשים שונים חווים אירועים
זהים מנקודות מבט שונות וזוכרים
אירועים זהים כל אחד ואחת בדרכו
המיוחדת ,יימצאו תמיד הבדלים קטנים
או גדולים בין הסיפורים המתייחסים
למציאות המשותפת".

חגגנו את 2016

חודש דצמבר התחיל במסיבות חנוכה ובאירוע של
פנימיית המוזיקה 'ביכורים' והסתיים במסיבות הסילבסטר
ביישובים .בר צ'פט יצא לבלות  -וחזר עם התמונות והסיפורים

"ערב ביכורים"

את חנוכה חגגו חניכי פנימיית 'ביכורים'
בהרבה מוזיקה ויצירה .האירוע ,שנערך
ב 7-דצמבר באודיטוריום של בית הספר
נופי הבשור ,התחלק לקטעים ונפתח
ב"מופעי רחוב" שקיבלו את פני הקהל,
המשיך בתערוכה של מגמת האמנות
של בית הספר שעסקה ב"אור וצל" -
והסתכם במופע של הרכבי החניכים.
"היה אירוע מעולה" ,מסכמת מרב דוד,
מדריכה בפנימייה" ,הגיעו בעיקר הורים
ואורחים  -והיה כיף לראות את ההשקפ
עה של החניכים".

פסטיבל חנוכה ברחבי המועצה

את הנר השני והשלישי של חנוכה חגגו
תושבי המועצה בפסטיבל מושקע בשם
"על הניסים ועל הנפלאות" ,שנערך
בתאריכים  7-8בדצמבר.
לדבר י מיטל טמסות ,רכזת אגף הת�ר
בות במועצה" ,לאחר שקיבלנו תקצוב
לאירועים ממשרד התרבות היו לנו הצפ
עות לארבעה ימי תרבות שונים בחנופ
כה ,אך קיבלנו אישור ליומיים מתוכם".
היומיים ,שהיו עמוסים בפעילויות ,כללו
בין היתר הצגת אקרובטיקה לילדים
במועדון הדיונה ,הרקדה חגיגית באולם
הספורט כלנית ,פעילות חווייתית במצפ
פה גבולות ומופע מרכזי שהתחיל בסטפ
נד אפ ש ל אורי חזקיה המוכשר והס�ת
כם בהופעה מקפיצה של להקת הרגאיי
הישראלית התקווה שש.
"האנרגיות היו מדהימות" ,מסכמת
מיטל" ,הקהל מאוד פרגן ומילא את כל
האירועים  -גם בכמות המשתתפים וגם
באווירה הטובה שהביא עימו".

חגיגות הסילבסטר

השנה חגגנו את תחילת השנה האזרפ
חית בערב יום חמישי  -מה שאפשר
לנצל את החגיגה ,ליהנות כמו שצריך
ולגלוש עם המנוחה שלאחר המסיבות
לתוך סוף השבוע .במרבית הקיבוצים
התקיימו חגיגות מסורתיות-מקומיות,
וכך גם בחלק ממושבי האזור .הנה כמה
לדוגמה:

'הברביט' ,נירים

אמנם חבר'ה צעירים ,בני הקיבוץ ,לא
מילאו את המקום ,אך לברביט הגיעו
בסביבות  100אנשים ,תושבי נירים ובני

שנת השירות "עוטף" שבקיבוץ .הערב,
שהתחיל בשעה תשע כערב רגוע ,הפך
במהרה למסיבה נחמדה ,ובשעה אחת
וחצי המקום עדיין היה הומה .בכניסה
ניצבו עמודי חימום שנלחמו בגשם ובפ
קור העז ומנגל נקניקיות שהשביע את
החוגגים .היין והבירות היו ,כמובן ,בשיפ
טת "שתה כפי יכולתך" ,ובחינם.

'המפלט' ,אורים

בפאב של הקיבוץ פתחו את השנה
החדשה בשירי בלוז של רון גנג ואבי
שטיינבגרג ,תושבי הקיבוץ .לערב ,ש�א
רגן צוות ועדת תרבות לא הגיעו הרבה
אנשים (בסביבות -ה ,)50-אך חניכי 'ג�ר
עין צבר אירופ ה  ,'2015שהתגייסו בנ�ו
במבר האחרון ,יצאו לסוף שבוע ארוך
מהצבא לטובת החגיגות ,מילאו את המפ
קום  -והרימו את אווירת החג הטובה.

אורי חזקיה  -בחנוכה

'הבאר' ,צאלים

בקיבוץ צאלים פתחו את שערי הפאב
ואת חגיגות הסילבסטר לכלל האנשים,
תושבי המועצה ומחוצה לה .להקת
'הוואלאביז' המקומית (ביניהם הסולנית
והגיטריסטית לינור עין גדי ותובל חיים
המתופף  -שניהם תושבי האזור) פתחה
את הערב בהופעה אנרגטית .מיד לאחר
מכן התחילה להתנגן מוזיקה משנות
ה '70-וה ,'90-שהפכה את המקום ל�מסיבת סילבסטר שמחה במיוחד .כ150-
אנשים הגיעו לחגיגה הגדולה ,רובם בגיפ
לאי  35ומעלה .הכניסה עלתה  50שקל,
צ'ייסרים נמכרו ב 10-שקלים.

התקווה שש  -בחנוכה

סילבסטר קזינו ,יבול

למועדון במושב הגיעו -כ 80-חברים ו�ח
ברות לבושים בבגדים מהודרים ונהנו
מערב בסגנון קזינו שארגנו הבנות של
צוות ערבי מבוגרים .כל מי שנכנס למופ
עדון קיבל לידיו  4,000דולר בשטרות לא
מסומנים (משחק ,לא אמיתיים) שאיתם
הימר בשולחנות הבלאק ג'ק ,הטקסס
הולדם או הרולטה .הכניסה היתה כמובן
חופשית וכך גם האלכוהול.
הערב הגיע לשיאו במשחק בינגו מורט
עצבים ,כשברקע מוזיקה סוחפת משנות
ה '80-ונחתם במכירה פומבית של מ�תנות יוקרתיות  -כמו חורצנים לאפייה,
חפיסות קלפים ,כובע בצורת אימוג'י או
מנורה בצורת לב.

הבנות מ'צבר' באורים

צליל ושירן ב'ברביט' בנירים
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