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רוצים לפתוח פעוטון פרטי במועצה? מסתבר
שזו משימה לא כל כך קלה • עמ' 10

שייסעו למעבר אחר - התאונה שבה נהרגה 
נעמה חדד מבארי מבהירה עד כמה בהול לצמצם 

את תנועת המשאיות על כביש 232 • עמ' 4

בתמונה: הזמרת יובל דיין 
על הבמה וברקע סיפור 

מפעלי חבל מעון

שישים שנות חקלאות 
מפעלי חבל מעון חגגו בחודש החולף שישה עשורים 

להקמתם וחנכו את מפעל 'תפוטק' • עמ' 14
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תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות

המפרסמים והכותבים בלבד!

עורך: יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור: 

סטודיו עיצובניק 
חברי מערכת: ארנון אבני, יפעת ז'ז'ק 

דרומי, נגה גדג', עטר אופיר גנילוין 
ותם פרחי. 

כתובת: 232, סטודיו עיצובניק 
קיבוץ נירים 8512500 

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

צילום תמונת השער: 232

ועדת היגוי - עדכון 
בחודש  שהתקיימה  הרביעית  בישיבתה 
החולף, דנה ועדת ההיגוי להקמת קריית 
הספורט  במתקני  המשולבת  החינוך 
בנוסף  החינוך.  בקריית  העתידיים 
ייפגש  קבוע שבו  יום  ייקבע  כי  הוחלט, 
מנהל הפרויקט משה מורג עם הציבור. 
ביום  יהיה  קהל  לקבלת  ראשון  המועד 
שני ה-9.5 בשעות 16:00-17:30, במשרד 

הגזברות במועצה.

מודלים חדשים
ההורים  קבוצת  של  הרביעי  במפגש 
שמעו  ההיגוי  צוות  לצד  הפועלת 
המשתתפים הרצאות קצרות על שיטות 
לימוד שונות, כדי להכיר מודלים ושיטות 
"מטרת  ובעולם.  בישראל  חינוכיות 
ההיכרות  את  להרחיב  הייתה  המפגש 
עם מגמות חינוכיות הקיימות במקומות 
עקרונות  מהן  לשאוב  כדי  אחרים, 

שאותם נרצה ליישם בבתי הספר שלנו", 
ההיגוי  בוועדת  הציבור  נציגי  מסבירים 

שמובילים את מפגשי ההורים.
במפגש שמעו ההורים על שיטת "למידה 
"שפת  על   ,)PBL( פרויקטים"  מבוססת 
האנתרופוסופי  החינוך  על  הקשב", 
הרצאה  כל  בסוף  הדמוקרטי.  והחינוך 
עקרונות  אילו  לסכם  ההורים  התבקשו 
לאמץ  רוצים  היו  הם  השיטות  של 
באשכול. תוצרי כל מפגש מעובדים והם 
לגיבוש התפישה  גלם  כחומר  משמשים 

שאותה יציגו לוועדת ההיגוי. 
במפגש הבא ב-9.5 יתארח ראש המועצה 
ונציגים נוספים מוועדת ההיגוי. הציבור 

כולו מוזמן. 
פנו  התפוצה  לרשימת  להצטרפות 

eshkolhorim2016@gmail.com-ל
נגה גדג'

מימונה ביבול. התמונה האחרונה שנכנסה לגיליון הזה היא חגיגת המימונה בבית משפחת 
מרקלס ביבול. השולחן עמוס, האורחים נכנסים... והעיתון עובר לדפוס 

בשבוע שעבר, כמה שעות אחרי 
לבארי  הכניסה  בצומת  התאונה 
שבה קיפחה את חייה נעמה חדד, 
למרכז  בדרכי  במקום  עברתי 
שבה  המעוכה,  המכונית  הארץ. 
מאיר  ובעלה  ז"ל  נעמה  נסעו 
כבר הועמסה על מוביל, וכך גם 
המשאית הפוגעת. האירוע נגמר 

- הכביש חזר לטירופו הרגיל. 
נסענו  שבהם  לימים  מתגעגע  אני 
רואים  והיינו  המועצה  בכבישי 
אני  שם.  מכונית  פה,  מכונית 
מתגעגע לימים שבהם היה אפשר 
מתחשק,  כי  סתם  בנחת,  לנסוע 
 80 של  המותרת  המהירות  על 
לשום  ממהרים  לא  כי  קמ"ש. 
מקום וכי אין אף משאית שנצמדת 
מאחור - צופרת, דוחקת, מלחיצה, 
אני  מטריפה.  מפחידה,  מאיימת, 
מתגעגע לימים שבהם היה אפשר 
מבלי  הכביש  על  עקיפה  לבצע 
פול-טריילר  תגיח  שממול  לפחד 
הנגדי  בנתיב  ששועטת  אימתנית 
אני  להאט.  אפילו  מתכוונת  ולא 
מתגעגע לימים שבהם היה אפשר 
לפנות שמאלה מעין הבשור, מבלי 

לחכות דקות ארוכות ומתוחות.
לא  אבל  נחמד,  זה  געגועים  כן, 
פתרון.  צריך   - רחוק  איתם  נגיע 
מעבירות  שמשאיות  העובדה 
דרך  ורק  אך  עזה  לרצועת  סחורה 
הפקרות.  היא  שלום  כרם  מעבר 
חייהם  את  שגבתה  הפקרות  היא 
של יותר מדי אנשים. והעניין הזה 
את  רוצים  אנחנו  להסתיים.  חייב 

הכביש שלנו בחזרה.

מערכת 232 משתתפת בצערה של 
משפחת חדד על מותה של נעמה.
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החודש עלה לאוויר אתר "דרום 
אדום מרקט" – מיזם המציע 

החוויית קנייה של תוצרת דרומית בא
מצעות האינטרנט. באתר ניתן לרכוש 
תוצרת חקלאית, פריטי עיצוב אופנה 

הותכשיטים של מעצבים ויוצרים מקו
מיים, וכן למצוא מקומות לינה, בילוי 
ואטרקציות תיירותיות בדרום. מדובר 
הלמעשה במעין קניון וירטואלי של הע

סקים הקטנים באזורנו, שמטרתו לסייע 
להם למכור את תוצרתם. האתר אינו 

מסחרי ומאפשר קנייה ישירה מהעסק, 
ללא פערי תיווך וללא עמלות.

'דרום אדום מרקט' מאפשר ליהנות 
מתוצרת האזור און-ליין ולקבלה עד 

לבית הלקוח כבר ביום הקנייה. המיזם 
התאפשר בסיוע של מעוף ומשרד 
הכלכלה במסגרת פרויקט "ישראל 

דיגיטלית" ובשיתוף עמותת התיירות 
ה"שקמה בשור". יזמים נוספים המעו

ניינים להצטרף לאתר מוזמנים לפנות 
למנהלת מחלקת התיירות של המועצה 

לבנת גינזבורג -
בטלפון: 054-5984209, או במייל:

 zfonhanegev@gmail.com

אתר 'דרום אדום מרקט' עלה לאוויר
בקניון הווירטואלי ניתן לרכוש ישירות מבתי עסק מקומיים את מיטב 

התוצרת הדרומית - פירות, ירקות, תכשיטים, אופנה ומקומות לינה. 
הכול ללא פערי תיווך וללא עמלות - ומבלי לצאת מהבית • תם פרחי

בחודש שעבר נסעתי לביקור ראשון 
עם  למפגש  ובאולבני,  במקסיקו 
הביקור  שלנו.  השותפות  הקהילות 
פקח לחלוטין את עיני לעולם שלם שלא 
הייתי יכול להבין ולהעריך לפני. בחרתי 
לרשמים  כאן  הדברים  את  להקדיש 
הייחודית  ומהשותפות  מהביקור 
המתקיימת בין קהילת אשכול לקהילות 

השותפות שלנו בחו”ל.
יו”ר השותפות,  )מגן(,  עם  ד”ר איתן חי 
עוצמת  את  הבין  לא  הוא  כי  סיפר 
קבוצות:  שתי  שפגש  עד  השותפות 
קבוצת נערים מאשכול שחזרו ממקסיקו 
כשביקרו  מקסיקנים  נערים  וקבוצת 
נוכח  הוא  המפגשים  בשני  בישראל. 

שינה  המפגש  כמה  עד 
הנערים  את  לטובה 
והנערות. אחרי הביקור 
במקסיקו גם איתן ואני 
את  חווינו  השתננו. 
להיות  של  העוצמה 
היהודי,  מהעם  חלק 
שהיהודים  גילינו 
מקיימים  בתפוצות 
עשירים,  קהילה  חיי 
מלאים בערכים וערבות 
בתי  להם  יש  הדדית. 
הם  מרשימים,  ספר 
ישראל  עברית,  לומדים 

רבות  עוסקים  והם  לליבם  מאוד  יקרה 
במתן צדקה ופילנתרופיה.

מפגש  היה  המרגשים  הרגעים  אחד 
עם  אשכול  משלחת  של  הנערים  בין 
וילדים(.  )הורים  ממקסיקו  המארחים 
האהבה  את  להרגיש  מדהים  היה 
ילדים  בין  להבדיל  יכולתי  לא  והחיבור. 
ההורים  ממקסיקו.  ואלו  מאשכול 
שלנו  הנערים  על  דיברו  ממקסיקו 
לכולנו  וגרמו  שלהם  ילדיהם  הם  כאילו 
הנערים  כמה  עד  אותנו  כששיתפו  נחת 
ערכיים  מרשימים,  באשכול  והנערות 
וגורמים ליהודים במקסיקו לחוש גאווה 

להיות יהודים. 
במקסיקו גם חתמתי ברית ערים עם עיר 

”ויסקילוקן”  במקסיקו סיטי רבתי בשם 
שליש  בתחומה  שחיים  עיר  שזו 
הקרובה  בתקופה  היהודית.  מהקהילה 
פרויקטים שונים לשיתופי פעולה  נבחן 
ונארח במהלך השנה הקרובה את ראש 

העיר, מר אנריקה ורגאס.
 כל הרגעים המיוחדים ושיתופי הפעולה 
לא היו אפשריים ללא אנשים מיוחדים, 
וכאן  במקסיקו  מתנדבים  מנהיגים 
בישראל. אני רוצה להודות לכל מתנדבי 
לבנות  עזרו  השותפות, שלאורך השנים 
בבתים  האירוח  באמצעות  אם  אותה, 
אתנו  בונים  הם  ההיגוי.  בוועדות  ואם 
בין  שמחברים  חיים”  ”גשרים  שנים 
הקהילות שלנו. אני רוצה לציין ולהודות 
במיוחד לכל המתנדבים בצד 
ועובדי  מתנדבי  המקסיקני, 
אותנו  שאירחו  היסוד  קרן 
בחום ונדיבות ובמסירות רבה 
יו״ר  ווילק,  דליה  ובמיוחד 
מקסיקו  מטעם  השותפות 
כל  לאורך  אותנו  שליוותה 
שבזכות  ספק  אין  הביקור. 
החברים הטובים הללו נצליח 
לקדם את השותפות לכיוונים 
לשני  לתרום  שיוכלו  נוספים 

הצדדים, עוד שנים רבות.
 גדי ירקוני

והיגדת לבנך
בערב האחרון ישבתי עם ידידי היקר דני ליברנט - מנהיג )בהתנדבות( 
בכלל.  היהודי  ובעולם  בפרט  במקסיקו  היהודית  בקהילה  שנים  כבר 
אולם הספורט כלנית נתרם למועצה על ידי דני ושותפו לעסקים ודני 
נכנסו  פתאום  ולסייע.  להמשיך  שלו  והרצון  אשכול  על  איתי  שוחח 
מצווה  בר  יחגוג  בקרוב  איתן  וענת.  איתן  דני,  של  נכדיו  שני  לחדר 
וענת בשנה הבאה תחגוג בת מצווה. איתן סיפר לי שהוא רוצה לתרום 
חשוב  התרגשתי!  באשכול.  לפרויקט  שלו  המצווה  בר  ממתנות  חלק 
לרבים  הבאים.  לדורות  גם  הקהילות  בין  הקשר  חשיבות  את  שנעביר 
הפכה  השנים  ולאורך  בישראל  משפחה  אין  היהודית  הקהילה  מחברי 
קהילת אשכול להיות משפחה עבורם. אני גאה להיות חלק מהעם הזה 

ומקהילת אשכול.

ההורים ממקסיקו דיברו על הנערים שלנו כאילו הם ילדיהם שלהם

צילום מסך של האתר
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שכתבנו  מאז  חודש  עבר  לא  עוד 
תנועת  נגד  המאבק  על  פה 
הצער  ולמרבה   ,232 בכביש  המשאיות 
שמהן  הקודרות  התחזיות  התגשמו 
נהרגה  מבארי  חדד  נעמה  חששנו. 
עם  דרכים  בתאונת  שעבר  בשבוע 

משאית, סמוך לקיבוץ.
ה-24.4  ראשון  ביום  אירעה  התאונה 
בשעות הבוקר, בצומת הכניסה לבארי, 
ביקשו  מאיר  ובעלה  נעמה  כאשר 
לצאת מהקיבוץ אל כביש 232 והתנגשו 
בדרכה  שהייתה  עמוסה  במשאית 
נעמה  שלום.  כרם  למעבר  דרומה 
ופונה  קל  נפצע  ומאיר  במקום  נהרגה 
המשאית  נהג  סורוקה.  החולים  לבית 
נבדק במקום התאונה ולא נזקק לפינוי. 

למקום הגיעו מיד בוחני תנועה שאספו 
ממצאים בשטח, וגם מפקדת מחוז דרום 

של משטרת התנועה נכחה במקום.
הרוחות  את  הסעירה  הטרגית  התאונה 
בכעס  נמהלו  והעצב  הצער  באשכול. 
התריעו,  המועצה  תושבי  הרי   - ובזעם 
חזרו  בכביש,  המצב  על  ושוב,  שוב 
ואמרו שיש לפעול בדחיפות כדי למנוע 
אינו  איש  כי  ונראה  הבא,  הקורבן  את 
הביאה  הממשלה  של  אדישותה  שומע. 

לאובדן חיים.
חששנו  שממנו  הטרגי  "התרחיש 
גדי  המועצה  ראש  אמר  התממש", 

ירקוני, "כביש 232 מהווה סכנת חיים". 
"כולנו ידענו שקורבן נוסף של המשאיות 
תומי  אומר  זמן",  של  עניין  רק  הוא 
אשכול  תושבי  מאבק  ממטה  קלפאוך 
יגורנו  אשר  את  "לצערנו  במשאיות. 
שמשרד  עד  להיאבק  נמשיך  לנו.  בא 
הביטחון יפתח את מעבר ארז להכנסת 
סחורות לרצועה, והמשאיות 
הכביש  דרך  לעבור  יפסיקו 
שלנו. אנחנו מארגנים כרגע 
את  שתעכב  נוספת  שיירה 
בדרך  המשאיות  תנועת 
לכל  וקוראים  למעבר, 
להצטרף  המועצה  תושבי 
להתעדכן  אפשר  אלינו. 
בפייסבוק  שלנו  בפעולות 
רק  כי  הכביש',  על  'הקרב 
את  להפסיק  נוכל  ביחד 

הטירוף הזה'".

מישהו אמר חלם?
באמצע החודש החולף התבשרו תושבי 
אשכול כי ההגבלה על תנועת המשאיות 
במאי.  ב-2  לתוקפה  תיכנס   232 בכביש 
כי  הודיע  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
מעל  שמשקלן  משאיות  נסיעת  תיאסר 
12 טון בשעות 7:00-9:00 ו-17:00-15:00, 
עזה:  לרצועת  המרכזיים  הצירים  בכל 
הנגב  שער  במזרח,  קמה  בית  מצומת 

בצפון וצאלים בדרום.
על  תחילה  בירכו  אשכול  תושבי 
התברר  קצר  זמן  כעבור  אך  ההחלטה, 
השר  של  הראשונה  להודעתו  שבניגוד 
- לפיה ההגבלה תחול רק על משאיות 
שלום  כרם  למעבר  סחורה  המובילות 
התחבורה  שר  של  הרשמית  ההוראה   -
שמשמשות  המשאיות  על  גם  תחול 
רכב  כלי  על  לא  )אך  האזור  תושבי  את 

צבאיים(.
נראה אם כך ששר התחבורה רצה לברך 
הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  מקלל,  ויצא 
ארבע  במשך  נצורה  תהיה  שהמועצה 
מפרנסת  גדול  חלק  יום.  מדי  שעות 
במשאיות  תלוי  המועצה  תושבי 
לא  אם  חקלאית.  סחורה  המובילות 
שלנו  המשאיות  מההגבלה  יוחרגו 
והיצרנים  החקלאים  פרנסת  תיפגע 
החיים  שגרת  על  לדבר  שלא  במועצה, 
אספקה  מהם  שתימנע  התושבים  של 
של סחורות, ציוד או אפילו לחם וחלב. 
שאת  תהיה  התוצאה 
הכנסת  של  המחיר 
לעזה  הסחורות 
ישלמו - שוב - תושבי 

אשכול.
הגיוני  לא  "זה 
את  לנו  שסוגרים 
בעל  מלכה,  שלמה  אומר  הפרנסה", 
משאית ממושב עין הבשור, "למה שלא 
יפתחו את המסוף בלילה? ההגבלה הזו 

נועדה רק לסתום לנו את הפה". 
את  'לשפוך  בבחינת  היא  "ההגבלה 
יח"מ  מנכ"ל  אומר  המים',  עם  התינוק 
בצורה  לעבוד  נוכל  "לא  תנורי,  דרור 
משאיות  מההגבלה  להחריג  צריך  כזו. 
לנו  ייגרם   - ולא  מאשכול  מגדלים  של 

נזק עצום". 
טעם",  לו  אין  אז  ישונה  לא  הצו  "אם 
שפנה  ירקוני,  גדי  המועצה  ראש  אומר 

תקועים בשוליים
כביש 232 גבה בשבוע שעבר קורבן נוסף, כשנעמה חדד מבארי נהרגה 
תנועת  על  ההגבלה  מהקיבוץ.  ביציאה  משאית  עם  דרכים  בתאונת 
עמה  שתביא  חוששים  במועצה  אך  השבוע,  לתוקף  תיכנס  המשאיות 

יותר נזק מתועלת • נגה גדג'

תומי קלפאוך ממטה המאבק של 
תושבי אשכול: "כולנו ידענו שקורבן 

נוסף של המשאיות הוא רק עניין 
של זמן, נמשיך להיאבק עד שמשרד 

הביטחון יפתח את מעבר ארז להכנסת 
סחורות לרצועה, והמשאיות יפסיקו 

לעבור דרך הכביש שלנו"

ראש המועצה גדי ירקוני: "התרחיש 
הטרגי שממנו חששנו התממש. כביש 

232 מהווה סכנת חיים. 
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נעמה חדד ז"ל

עזרה לכולם 
בתימן  ב-1948  נולדה  חדד  נעמה 
בגיל  משפחתה  עם  לארץ  ועלתה 
התגוררה   18 עד   6 מגיל  שנה. 
בפנימיית "בית יעקב", שהייתה לה 

לבית.
באוניברסיטה למדה הוראה וחינוך, 
ולאחר הלימודים לימדה בבית ספר 

באוניברסיטה  בירושלים. 
מאיר  את  נעמה  הכירה 
לאחר  שנה  נישאו.  והשניים 
הצעיר  הזוג  הגיע  נישואיהם 
שלושת  נולדו  שם  לבארי, 

ילדיהם.
ומחנכת,  מורה  הייתה  נעמה 
למדו  האזור  מתלמידי  ומאות 
מהם  רבים  ותנ"ך.  לשון  אצלה 
הצליחו  בזכותה  כי  מספרים 

שאצליח,  נלחמה  "היא  בבגרויות. 
עליה  סיפרה  הלב",  מכל  לי  עזרה 
השנים  במהלך  לשעבר.  תלמידה 
התנדבה  עולה,  נוער  עם  פעלה 
ממוצא  ילדים  טיפחה  במסל"ן, 
אימצה  ב"תלם",  התנדבה  אתיופי, 
מי  לכל  ועזרה  בודדים  חיילים 

שנזקק.

את  להחריג  התחבורה  למשרד  בבקשה 
משרד  מהצו.  החקלאיות  המשאיות 
גדי, שהרי מטרת  התחבורה הסכים עם 
אשכול,  בתושבי  לפגוע  אינה  ההגבלה 
וכעת המועצה בודקת יחד עם המשרד 
יחולקו  כי  ייתכן  אפשריים.  פתרונות 
את  המשמשות  למשאיות  מדבקות 
של  רשימה  שתהיה  או  האזור,  תושבי 
בשעות  לנסוע  להם  שמותר  נהגים 

ההגבלה.

מסוכן עוד יותר
היא  השעות  הגבלת  עם  נוספת  בעיה 
מסוכנת  מציאות  ליצור  עלולה  שהיא 
לא  המשאיות  מספר  שכן  יותר,  עוד 
יהיה  המותרות  בשעות  והעומס  יפחת 
טוענים  רבים  תושבים  יותר.  עוד  גדול 
בשעות  דווקא  מההגבלה,  כתוצאה  כי 
שהילדים חוזרים מבתי הספר ייסעו על 
תגבר.  והסכנה  משאיות  יותר  הכביש 
יותר",  עוד  אותי  מפחיד  החדש  "המצב 
הבשור,  מעין  חסידים  אור  אומרת 
והן  תשתנה  לא  המשאיות  כמות  "הרי 
והנהגים  מסוימות  לשעות  יידחסו  רק 
ייכנסו לאטרף כדי להספיק או להתחמק 
על  שיימצא  מי  האסורות.  מהשעות 
כולל   - המותרות  בשעות  הכביש 
 - תלמידים  של  הביתה  חזרה  ההסעות 
משאיות  לסכנת  יותר  עוד  חשוף  יהיה 

דוהרות".
מי שמתנגדים אף הם להגבלה הם כמובן 
המובילים  ומועצת  המשאיות,  נהגי 
והמסיעים פנתה לשר התחבורה וליועץ 
את  לבטל  בבקשה  לממשלה  המשפטי 
תביא  ההגבלה  כי  בטענה  ההוראה, 
חברות  של  בעסקיהם  אנושה  לפגיעה 
יפנו  כי  איימו  אף  המובילים  ההובלה. 
עוד  תבוטל.  לא  ההגבלה  אם  לבג"ץ 
המוצעים  החניונים  כי  המובילים,  טענו 
לחניית המשאיות בשעות ההגבלה אינם 
מספיקים לכמות המשאיות הצפויה, מה 
בשולי  לחנות  משאיות  למאות  שיגרום 

הדרך באופן לא בטיחותי.
זירת התאונה ליד הכניסה לבארי

המשטרה עוצרת את שיירת מחאת התושבים על הכביש. צילום 232
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תושבי סופה על גילוי המנהרה: "תמיד ידענו שיש"
בקיבוץ לוקחים את דבר גילוי המנהרה בפרופורציות. אורי בכר, ראשת צח"י: "נפגשנו עם קצינים 

בכירים שפירטו את המשמעויות. יצאנו בהרגשה טובה שהנושא מטופל ברצינות" • ארנון אבני

אשכול למען אשכול המשומשוק, שוק פריטי יד שנייה, נערך זו השנה השלישית ברחבת 
המועצה. הכסף שנאסף - 13 אלף שקל - נתרם כולו למשפחות נזקקות • עטר אופיר גנילוין

זו השנה השלישית 
ברציפות שרחבת 

המועצה התמלאה בדוכנים 
עמוסים בפריטי יד שנייה 

במסגרת ה'משומשוק', 
שהולך וגדל משנה לשנה. 
ספרים, צעצועים, בגדים, 

ארנקים, כלי מטבח ואפילו 
עבודות יצירה נמכרו שם. 

השנה בלטה מעורבותם של 
תלמידי בתי הספר: מועצת 

התלמידים של 'נופי הבשור' 
העמידה דוכן של תוצרת 
שנתרמה על ידי חקלאים 

באזור, במטרה להעלות 
למודעות את מאבקם; 

צוות בית הקפה  'נמס תה' 
השתתף בדוכן העוגות של 

עובדי המועצה; תלמידי 
'ניצני אשכול' מכרו משחקי 

קופסה ותלמידי 'יובלי 
הבשור' הפעילו דוכן יצירה. 
ילדי שנת הבר-מצווה מישע 
ועין הבשור מכרו צעצועים, 

ובנוסף היה דוכן של 
הקהילה הגאה.

פתחו את הלב 
כשברקע מוזיקה טובה של 

נגני וזמרי הבית הירוק, 
הסתובבו בין הדוכנים ילדים, 

בני נוער, הורים, סבים 
וסבתות, ופתחו את הלב ואת 

הארנק. כל הפריטים נמכרו 
במחיר של 15-1 שקלים 

ובסיומו של האירוע נאספו 
13 אלף שקל שהועברו 
למשפחות נזקקות. מה 

שלא נמכר, נאסף והועבר 
לקרן חרו"ב )חברה, רווחה 
ובריאות(, הנמצאת בניהול 

של העמותה לקידום תושבי 
אשכול, שדאגה להעביר 

את כל הפריטים למשפחות 
מאשכול, אופקים ונתיבות. 

את הפרויקט הובילה היחידה 
הלהתנדבות מהאגף לשירו
תים חברתיים, שבראשה 

עומדת הילה קטרי, ולהפקה 
דליה חרל"פ. להה  נרתמה

צלחת האירוע היו שותפים 
גם משטרת התנועה, פורום 

הנשים של אשכול, איחוד 
הוהצלה, דגש אירועים וספ

ריית ידע כל.

שוק קח-תן ביבול
במושב יבול קיימו לקראת 

הפסח 'שוק קח-תן'. כל 
המשפחה הביאה את מרכול

תה, המארגנים סידרו פינות 
הישיבה ומחצלות, נשות המו

שב עמלו על הכנת עוגות 
שלצידן הוגש קפה - והילדים 

הפתיעו עם מופע קרקס. 
בסיום האירוע שבו הביתה 
חלק מהאנשים עם שקיות 

גדולות אף יותר ממה שעימן 
ההגיעו. חלק מהפריטים נאס

פו והועברו ישירות לחנות יד 
שנייה בשדרות. 

בבוקר יום שני, ה-18.4, 
הותר לפרסום כי צה"ל 

איתר מנהרה התקפית 
שחצתה את הגדר עם 

רצועת עזה. הפיר התגלה 
בשטח ישראל כמה עשרות 
מטרים מגדר הגבול, באזור 

הקיבוצים סופה וחולית, 
אך לא בסמיכות ממשית 

אליהם. 
בקיבוץ סופה לוקחים את 

האירועים בפרופורציה: 
אייל ברנדייס, דובר הקיבוץ 

אומר שרוב ההתרגשות 
הייתה בתקשורת. "הם 
באו והסתובבו בשטח 

ושאלו שאלות. אנחנו בדרך 

כלל ריאליים ביחס שלנו 
להתרחשויות כאן". מצד 

שני, הוא מוסיף, "כל אירוע 
שפורץ לתודעה מעורר 

פחדים ישנים - לפחות אצל 
חלק מהאנשים". 

על פי אורי בכר, ראשת 
צח"י סופה, הקיבוץ התאסף 
לפגישה עם קצינים בכירים 
שהגיעו על מנת לפרט בפני 

החברים את הממצאים 
והמשמעויות. "יצאנו 

בהרגשה טובה שהנושא 
מטופל ברצינות וזה הרבה 
יותר טוב מהתקופה שבה 

אמרו שאין כלום, כי אנחנו 
תמיד ידענו שיש".

צילום: אופיר ראובן

צילום: עטר 
אופיר גנילוין
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המשומשוק ברחבת המועצהשוק קח-תן ביבול
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כבר חודשיים שאנחנו 
מלווים את הפרסה 

הממאנת להסתיים של 
החלפת שירותי התחבורה 

הציבורית בנגב המערבי, 
הוגם החודש אנחנו נאל

צים לדווח שעדיין לא בא 
לאשכול גואל. אמנם קולות 

המחאה התמעטו, אך לא 
משום שהכול בא על מקומו 
בשלום, אלא משום שרבים 

החליטו להדיר רגליהם 
מהאוטובוסים של חברת 'דן 

בדרום'. 
םשני אפרי )נירים(, שנשאה
הרה בעל כורחה נוסעת מת

מידה בתחבורה הציבורית, 
המרגישה בודדה: "הרבה פע

מים אני עולה לאוטובוסים, 
והם ריקים כמעט לגמרי - 

שממה, אנשים פשוט קיפלו 
ציוד והרימו ידיים. שוחחתי 

עם ראש המועצה אישית 
ודרשתי ממנו להתמודד 

עם הבעיה עד שימצא לה 
פתרון. הוא ביקש שאפנה 

למוקד של החברה כדי שהם 
הירכזו בשבילו את כל הב

עיות. התקשרתי למוקדנית, 

אבל היא ממש לא הבינה על 
מה אני מדברת. זה פשוט 

הלא יעלה על הדעת שתו
שבים עומדים בתחנה ואין 

להם מושג אם האוטובוס 
יגיע או לא. אני נוסעת בכל 

בוקר לאותו מקום באופקים 
ובכל פעם המחיר משתנה. 

גם הנהגים עצמם מודים 
שהם אובדי עצות. יש אמנם 

שיפור קל, אבל זה לא 
השיפור שציפינו לו. אנחנו 
המתוסכלים, מאוכזבים ובעי

קר - דורשים לקבל סוף סוף 
את השירות הבסיסי שמגיע 

לכל אזרח במדינה".

המועצה: הבטיחו לנו 
שכל הבעיות יטופלו
המהמועצה מוסרים שה

נושא לא ירד משולחנם 
ולו לרגע: "לפני שבועיים 

התכנסנו לפגישה עם מנכ"ל 
'דן בדרום' ועם הממונה 
מטעם משרד התחבורה 
על התחבורה הציבורית 

במחוז דרום, ויחד עם נציגי 
היישובים העלינו בפניהם 

את כל הטענות. השיחה 

הייתה קשה מאוד ודנה 
גם בפגיעה המשמעותית 

בתושבים וגם במציאת 
פתרונות מידיים לבעיות. 

הובטח לנו שהבעיות יטופלו 
מיד ושהליקויים יתוקנו 

כבר בימי החג. כיוון שבחג 
אנשים משתמשים פחות 
הבשירותי התחבורה הציבו

רית, עדיין קשה לנו לאמוד 
את מידת השיפור, אבל מיד 

לאחר החג נמשיך לעקוב 
ולוודא שכל הליקויים תוקנו 

כפי שהובטח לנו".  
מחברת 'דן בדרום' נמסר: 

בשבועות האחרונים חברת 
'דן בדרום' מבצעת 100% מן 

הנסיעות שהוגדרו לה על 
הידי משרד התחבורה. בפ

גישה שהתקיימה בראשית 
אפריל עם ראש המועצה, 

נציגי היישובים ונציג משרד 
התחבורה הועלו בקשות 
לשינוי תכנית הנסיעות, 
המוכתבת על ידי משרד 

התחבורה. מתוך רצון לסייע 
לתושבים, נרתמה החברה 

ליישום מהיר של השינויים 
הדרושים, והחל מיום 

ראשון, 1.5.2016, מבצעת 
החברה את תכנית התנועה 

החדשה שנקבעה לה.
'דן בדרום' ממשיכה לעמוד 

בקשר ישיר עם אשכול, 
ועומדת לרשות התושבים 

במוקד הטלפוני 5467* 
www. ובאתר האינטרנט

.danbadarom.co.il

תלמידי תכנית 
המצוינות של 'ניצני 

אשכול' ו'יובלי הבשור' יצאו 
השנה, כמדי שנה, ליום 

שיא - סיור לימודי. השנה 
יצאו התלמידים לחוות משק 

הצאן, שבה למדו על חלו
ציות מקומית, התיישבות 

וחקלאות בנגב. התלמידים 
צפו בתהליך הכנת הגבינות, 
החל משלב גידול הצאן ועד 

הלהכנת גבינה והתנסו בסד
נת גבינות מופלאה וטעימה 

שהעבירה צאלה.

למידה חווייתית
בתכנית המצוינות לומדים 

תלמידים מכיתות ד׳-ו׳ בשני 
בתי הספר והיא מופעלת 
בשניהם. מיכל גל בורגן, 

המרכזת את חוג המצוינות 
מטעם אגף החינוך במועצה 
מציינת, כי בתכנית נלמדים 
השנה שלושה תחומי עניין: 

בובנאות )בניית בובות 
הותיאטרון בובות והפע

לתו(, צילום וזואולוגיה. 
כל התלמידים מתנסים 

בכל הקורסים, כשהדגש 

מושם על למידה חווייתית 
המשלבת תוכן עיוני, אך 

עיקרה למידה תוך התנסות 
מעשית. מיכל מוסיפה, כי 
יש הקפדה להשתמש ככל 

הניתן בכוחות מקומיים, 
ולכן גם המנחים הם תושבי 
ההאזור וגם הפעילויות מתמ

קדות בתחומים מקומיים.

איך מכינים גבינה? תלמידי תכנית המצוינות בניצני אשכול 
ויובלי הבשור יצאו לסיור לימודי בחוות משק צאן צאלה, חזו בתהליך הכנת 

הגבינה, התנסו בעצמם ואיך לא - טעמו

הבלגן ב'דן' עדיין כאן: "אנחנו מתוסכלים"
כמעט שלושה חודשים מכניסת 'דן בדרום' למועצה, והבעיות טרם נפתרו: 

"תושבים עומדים בתחנה ואין להם מושג אם האוטובוס יגיע או לא" • תם פרחי
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בשני אירועי שיא 
שנערכו טרם חופשת 

הפסח בבתי הספר 
היסודיים - יובלי הבשור 

וניצני אשכול - יצאו 
התלמידים לנחל הבשור 
ועברו פעילות לימודית 

וחווייתית בטבע, שדרכה 
למדו על סיפורי התנ"ך.

קבלת ספר תורה ביובלי
כמיטב המסורת, קיבלו 

גם השנה תלמידי שכבה 
ב' מיובלי הבשור את ספר 

התורה. בהובלת רווית מורד 
מיבול והצוות החינוכי, 
החזירו ההורים את נחל 

הבשור בואכה מגדל התצפית 
בצאלים לימי המקרא 

הקדומים. כשהם מחופשים 
מכף רגל ועד ראש לבני 

ישראל, עמלו ההורים על 
הקמת התחנות משעות 

הבוקר המוקדמות, כשכל 

תחנה מספרת סיפור תנ"כי 
אחר. 

כשהגיעו הילדים לסיור, גילו 
להפתעתם שלאורך הנחל 

פזורות שלל תחנות יצירתיות 
שבאמצעותן הם חוו את 
הסיפורים שעליהם למדו 

בכיתה. רווית מורד, שלקחה 
חלק בהפקה זו השנה 

השלישית, מספרת שמשנה 
לשנה ההורים ממציאים 

את עצמם מחדש, התחנות 
משתדרגות - והילדים נהנים 

מכל רגע.
בשיאו של האירוע ירדו בני 

ישראל )הלוא הם ההורים 
המחופשים...( מהר סיני, 

לבושים לבן ונושאים עימם 
את לוחות הברית - לעיניהם 

של הילדים המופתעים 
והנרגשים. האירוע נחתם 
בטקס הענקת ספר תורה 

לכל תלמיד ותלמידה.

יציאת מצרים בניצני
ב-10.4 יצאו ילדי שכבה ג' 

בניצני אשכול ממצרים. 
הילדים הגיעו לבית הספר 
לבושים בגלביות ובבגדים 
לבנים, לראשיהם כאפיות 

או כובעים ופגשו את משה 
ואהרון - המורים להכרת 
הסביבה. לאחר מכן יצאו 

לתהלוכה בבית הספר, כשהם 
מזמרים ושרים שירי אביב. 

בסיום התהלוכה עלו על 
אוטובוסים לנחל הבשור. 

לאחר ארוחת בוקר בשטח, 
יצאו למסע שדימה את 

יציאת מצרים בהנהגתו של 
אהרון. לאחר כברת דרך 

נשאו הילדים ראשיהם לאחת 
הגבעות, ושם ראו את משה 

יורד מההר עם לוחות הברית. 
בסוף המסע הגיעו הילדים 

ל"ים סוף" ובין קני נחל 
הבשור חצו יחפים את המים 

והגיעו לארץ המובטחת, שם 
חיכו להם מצות מעשה ידיהם 

של חברי ועדת המועצה 
הירוקה, ילדי כיתה ו'. לאחר 

הסעודה התחלקו הילדים 
לשניים עשר שבטי ישראל 

והכינו לכל שבט דגל וסמל. 
לקראת סוף היום קיבלו 

השבטים כתב חידה שהוביל 
אותם למציאת האפיקומן 

)ארטיקים( בארץ המובטחת, 
וכולם נכנסו בשמחה ובשירה 

חזרה לשערי בית הספר.
להצלחת האירוע תרמו ועזרו 

גם חברי הגרעין מקומונת 
יפתח בניר עוז שמצטרפים 

באופן קבוע לפעילויות בבית 
הספר, וכן ילדי שכבה ו' 

ששותפים במועצה הירוקה 
בבית הספר. 

סייעה בהכנת הכתבה: נעמה 
בכר

מעבדות לחירות
שני אירועי שיא מושקעים נערכו בחודש החולף בשני בתי הספר היסודיים. ביובלי הבשור קיבלו תלמידי 

כיתה ב' את ספר התורה מידיהם של בני ישראל ובניצני אשכול חצו תלמידי שכבה ג' את ים סוף
 • עטר אופיר גנילוין
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ההורים של תלמידי יובלי הבשור מחופשים לבני ישראל

הילדים של יובלי הבשור באחת התחנות

תלמידי ניצני אשכול חוצים את ים סוף

ילדי ניצני אשכול עם לוחות הברית ועגל הזהב
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בני המושבים
־למחנה ד'-ו' של בני המוש

בים הצטרפו השנה גם ילדי 
מושב נבטים. החניכים טיילו 

באזור יער בריטניה וישנו 
ביער עזריקם. נושא המחנה 
היה ערבות הדדית בסיפור 

מסגרת של "אליס בארץ 
הפלאות". 

מחנה ז'-ח' מחוז דרום יצא 
השנה לאזור ים המלח ומצדה 
והתקיים במתכונת של מחנה 
נודד. נושא הדגל היה אחריות 
הדדית והכוח של היחיד מול 

הקבוצה. החניכים טיילו  
בסובב מצדה - השביל הרץ, 
נחל צאלים, גיא סלעים וגם 

ניווטו בתוך העיר ערד.

השומר הצעיר
מחנה אביב חומה ומגדל - 
ד'-ו' התקיים ביער אמציה 
בלכיש. החניכים למדו על 
החלוצים והקמת המדינה, 

התנסו בבנייה של מגדל כמו 
פעם ולקחו חלק בפעילות 

אתגרית שאותה הקימה 
שכבת ט'.

אתגר הכרמל – שכבה ז'. 
במהלך שלושה ימים טיילו 

החניכים על ההר עם דף 
משימות מאתגרות, למדו 

על האסון שפקד את הכרמל 
הלפני שש שנים וראו את השי

קום שעובר ההר והיער. טיול 
זה הוא חווית השיא לשכבת 
ז' כחלק מ"שנת המשימות" 

בתנועה.

מסע מים אל ים - שכבה 
ח'. טיול של ארבעה ימים 

שהתחיל בכנרת ונגמר בחוף 
אכזיב בים תיכון, עם הרבה 
העליות והרבה ירידות, כשב

קילומטרים האחרונים רכבו 
החניכים על אופניים - עד 

הים.
סמינר סיירים - שכבה ט'. 

טיול של ארבעה ימים ברמות 
מנשה, שבו סחבו החניכים 

את כל הציוד על הגב, למדו 
לקרוא מפה, וניווטו את 

דרכם למחנה. החניכים למדו 
להוביל את קבוצתם, לקבל 
החלטות ולעמוד באתגרים 
הלא פשוטים. זהו סמינר אח

רון לקראת סמינר ההדרכה 
בקיץ.

הנוער העובד והלומד
חניכי ד'-ו' טיולי בפרוזדור 

ירושלים מתל צובה, דרך 
חניון עין חמד שם בילו את 
הלילה ועד היישוב שואבה. 

האת הילדים הדריכו המד
ריכים הצעירים בשכבה י', 
בליווי מדריכי בתי הילדים 

בקיבוצים. 

חניכי שכבות ז'-ח' יצאו 
למסע "עוטף ישראל", 

שהתקיים ממש פה בשטח 
המועצה. הטיול הוא מסורת 
חדשה בתנועה שבמסגרתה 

מאות חניכים מכל הארץ 
מגיעים להכיר את האזור, 

ללמוד על תולדות הציונית 
כאן ולהבין את החשיבות 
של ההתיישבות בגבולות 

המדינה.

וחרשתם את הארץ
כמדי שנה יצאו חניכי תנועות הנוער - מבני המושבים, השומר הצעיר והנוער העובד והלומד - למחנות פסח 

ברחבי הארץ. אחרי שטיילו, עבדו, הזיעו וניווטו - הם חזרו הביתה צרודים אך מרוצים • עטר אופיר גנילוין
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הנוער העובד והלומד בנחל הבשור

השומרים הצעירים מביטים אל האופק מחנה בני המושבים באזור מצדה
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ישיבת מליאת המועצה בסוף השנה 
שעברה התנהלה כסדרה והמליאה 
אישרה כהרגלה סעיפי תקציב. אך סעיף 
אחד גרם לרן גויטע, נציג שדי אברהם, 
תכנון  אישרה  "המליאה  גבה:  להרמת 
אני  ומגן.  עוז  ניר  בכיסופים,  יום  מעון 
פעוטון,  אין  שלי  במושב   - מבין  לא 
שלושה  או  שניים  יש  שלום  חבל  ובכל 
פעוטונים. בניר עוז יש שלושה פעוטונים 
שם  שייבנה  ההיגיון  מה  שניים.  ובמגן 
כל  קודם  יהיה  שלא  למה  פעוטון?  עוד 

פעוטון ביבול? בישע?".
יש   0-3 בני  ילדים  "ביקשתי לדעת כמה 
פעוטונים  וכמה  במועצה  יישוב  בכל 
לי  "התברר  רן,  יישוב", ממשיך  בכל  יש 
שבקיבוצים יש כ-250 ילדים ויותר מ-30 
פעוטונים ובמושבים יש כ-350 ילדים ו-6 

פעוטונים. זה אבסורד".
"נוצר מצב מגוחך שבו ביישוב אחד אין 
איך  שלושה.  יש  אחר  וביישוב  פעוטון 
יקומו עוד שלושה  אפשר להבין שכעת 
בהם  יש  שכבר  ביישובים  פעוטונים 
ביישובים  הפעוטונים  מספר  פעוטון? 
צריך להתאים למספר הילדים - ביישוב 
יכול להיות שייבנה  שיש בו פעוטון לא 
אין  אחר  כשביישוב  פעוטון,  עוד  בו 

פעוטון בכלל". 

החלטה של התמ"ת 
אדר  יעל  במועצה  חינוך  אגף  מנהלת 
מדגישה שהפעוטונים החדשים שיקומו, 
כמו גם הפעוטונים הקיימים בקיבוצים, 
של  פרטית  בבעלות  פעוטונים  הם 

הקיבוצים, ולא של המועצה. 
מה  שכרגע  להדגיש  צריך  כל  "קודם 
מעונות  לתכנון  תקציב  הוא  שאושר 
יגיע  אם   - הבינוי  בשלב  ביישובים.  יום 
אומרת  נוסף",  בתקציב  צורך  יהיה   -
באשכול   - והמספר  המקום  "לגבי  יעל. 
יום  מעונות  שמפעילים  גופים  כמה  יש 
)על  - המועצה  )פעוטונים( של התמ"ת 
כל  והקיבוצים.  החלוציות  קיבוצון(,  ידי 
היישובים  משלושת  אחד  וכל  קיבוץ 
שלו  המעונות  את  מנהל  הדתיים 
עצמו.  משל  מעון  סמל  לו  ויש  בעצמו 
שהן  חינוך,  רכזות  מעסיקים  הקיבוצים 
בפועל מנהלות את המעון מול התמ"ת. 

האחריות והסמכות הן בידיהן". 

ובמושבים?
של  הם  הפעוטונים  "במושבים 
אותם  מפעיל  והקיבוצון  המועצה, 
סמל  אין  לקיבוצון  אבל  עבורה. 

תמ"ת, הסמל הוא של המועצה". 
עוד  ייבנה  איפה  מחליטים  ואיך 

פעוטון? 
"זו לא החלטה של המועצה. משרד 
הכלכלה, שאנחנו רגילים לקרוא לו 

התמ"ת,  משרד 
קול  מפרסם 
או  לתכנון  קורא 
פעוטונים,  בינוי 
מעבירים  ואנחנו 
קורא  הקול  את 

 - כאמור  המעונות,  את  שמנהל  למי 
לו  שיש  מי  כל  והחלוציות.  הקיבוצים 
סמל תמ"ת יכול להגיש בקשה והתמ"ת 
מחליט למי לאשר, על פי הקריטריונים 

שלו".
על חשבון מי?

"משרד הכלכלה מממן את רוב הבנייה, 
והיישוב משלים. מדובר על השקעה של 
מיליונים, במיוחד כי אנחנו מדברים על 

מבנים ממוגנים".   
עוד  מבקשת  לא  המועצה  ולמה 

פעוטונים בשביל המושבים?
הוא  במושבים  בפעוטונים  "האכלוס 
לעוד  מקום  יש  מהמקסימום.  רחוק 
הקיבוצון.  של  במעונות  ילדים  הרבה 
ניתן  לא  מלא,  אכלוס  יושג  לא  עוד  כל 

להגיש בקשה לבינוי נוסף". 
אבל יש המון ילדים במושבים.

מתחנכים  המושבים  ילדי  כל  "לא 
במושבים, יש הורים שחושבים שהחינוך 
במושב פחות מתאים להם. אבל חשוב 
להגיד שהחינוך במושבים הוא טוב, ויש 

הרבה הורים מרוצים".

להנציח את הפער
כי  פעוטונים  הרבה  יש  בקיבוצים  רן, 
הם מפעילים אותם בעצמם. המושבים 

לא מפעילים, אז אין להם.

"אז אני חושב שכדאי שהמועצה תפעל 
לשינוי המצב הזה. המועצה צריכה ליצור 
פעוטונים  יהיו  היישובים  שבכל  מצב 
איכותיים. למועצה נוח יותר לעבוד מול 
מאשר  מעון  סמל  להם  שיש  יישובים 
להפעיל פעוטונים שהם תחת אחריותה, 
מצטמצם.  לא  היישובים  בין  הפער  וכך 
לייצר  מאחריותה  מתנערת  המועצה 
ובכך  היישובים,  בכל  איכותי  חינוך 

מנציחה את המצב הקיים". 
בקיבוצים  הגנים  הקיים  במצב  אבל 
של  הם  במושבים  והגנים  פרטיים  הם 

המועצה.
לדאוג  או  זה.  את  לשנות  צריך  "אז 
יהיה  המועצה  של  בגנים  שהחינוך 
אבל  הפרטי.  החינוך  כמו  איכותי 
המועצה עומדת מנגד. מי אמור לדאוג 
הקיבוצון  הרי  במושבים?  טוב  לחינוך 
כלכלי  גוף  הוא 
ליעילות  ששואף 
הם  כלכלית, 
את  לקבץ  יעדיפו 
אחד  בגן  הילדים 
עוד  לפתוח  ולא 
גן ולהגדיל עלויות 
והרי  אדם.  וכוח 

פעוטון ביישוב זה יותר ממסגרת לילדים 
חדשה,  אוכלוסייה  אליו  מושך  הוא   -
והניידות  הנוחות  על  משפיע  הוא 
לילדים  מאפשר  ובעיקר  ההורים,  של 
להתחנך בבית. אני מקווה שבעתיד כל 
ביישובם.  להתחנך  יזכו  המועצה  ילדי 
תפקידה של המועצה הוא לדאוג שיהיו 
לדאוג  ביישובים,  איכותיים  ילדים  גני 
לתשתית, לבינוי ולטפח יזמות חינוכית. 
שלה  מהאחריות  מתנערת  המועצה 
לדאוג שיהיה חינוך טוב בכל המועצה".

בכל  טוב  חינוך  שיש  טוענת  המועצה 
המועצה.

מסיעים  מהמושבים  שהורים  "עובדה 
לפעוטונים  יום  כל  שלהם  הילדים  את 
מהבית  קילומטרים  עשרות  מרוחקים 
בבית.  טוב  חינוך  להם  אין  כי  שלהם. 
המועצה לא פועלת לשינוי המצב, אלא 
החדשים  הפעוטונים  אותו.  מעמיקה 

שיקומו זו עוד הוכחה לכך".  
אבל הפעוטונים האלו הם לא באחריות 

שלושה פעוטונים חדשים שמתוכננים במועצה מעלים את השאלה: 
מדוע אין במושבים חינוך פרטי כמו בקיבוצים ומה אפשר לעשות כדי 

לשנות את המצב? הבשורה הטובה - המועצה מבטיחה לעזור  

• נגה גדג'

רן גויטע: "המועצה מתנערת 
מאחריותה לייצר חינוך איכותי בכל 
היישובים, ובכך מנציחה את המצב 

הקיים"

מירי בר: "פעוטון פרטי לא יכול להיות 
כלכלי במועצה שלנו, כי הוא לא יכול 
להתחרות עם הקיבוצים והקיבוצון 

שנותנים החזרי תמ"ת"
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המועצה רן, אז מה אתה רוצה?
לכל  ושוויוני  איכותי  חינוך  רוצה  "אני 

לילדים שלנו. זה כל מה שאני רוצה".

תחרות בלתי אפשרית
המצב במועצה, אם כך, הוא שהקיבוצים 
חינוך  מערכת  מפעילים  והחלוציות 
הוא  במושבים  והחינוך  עצמאית, 
חיצוני.  גוף  באמצעות  ומופעל  ציבורי, 
רצינו לבדוק מדוע אין במושבים חינוך 
לקרות  צריך  ומה  בקיבוצים,  כמו  פרטי 

כדי שהמצב הזה ישתנה. 
בחינוך  לזכור שההשקעה  צריך  ראשית 
עמוק  שמושרשת  מתפישה  חלק  היא 
בקיבוצים. החינוך נתפס כבעל חשיבות 
כוח  גם  בו  משקיע  והקיבוץ  מרכזית 
אדם וגם כסף. ובאמת, מערכות החינוך 
פעמים  הרבה  נמצאות  בקיבוצים 
מתוך  אותן  מממן  והקיבוץ  בגירעון, 
משמעותי  חלק  הוא  שהחינוך  תפיסה 

בקהילה.
הממסדית  התמיכה  חסרה  במושבים 
אינן  המושבים  הנהגות  בחינוך. 
כמעט  הפורמלי  בחינוך  מתעסקות 
בכלל, והיוזמות לחינוך נוסף הן פרטיות 
אך  במושבים,  יש  כאלו  יוזמות  לגמרי. 
באוהד,  רבים.  בקשיים  נתקלות  הן 
לדוגמה, היה משפחתון שפעל 12 שנה, 
יש  נוסף  משפחתון  נסגר.  ולאחרונה 
ביתד ולאחרונה נפתח גם בגרעין הראל. 
בקשיים  נתקלות  האלה  המסגרות  אך 
מעמד.  מחזיקות  לא  כלל  ובדרך  רבים 
מירי בר משדי אברהם הפעילה פעוטון 
ובשנה  שנים,  ארבע  כמעט  במשך 
של  בפעוטון  אותו.  סגרה  שעברה 

ילדים   20 שנה  כל  היו  מירי 
בכמה קבוצות גיל, משלושה 

חודשים ועד שלוש שנים. 
זה  פרטי  פעוטון  מירי, 

אפשרי? למה סגרת? 
הפסדתי  כי  "סגרתי 

המתכונת  כסף. 
פעוטון  של 

לא  פרטי 
ה  ל ו כ י

היא  כי  שלנו,  במועצה  כלכלית  להיות 
לא יכולה לעמוד בתחרות עם הקיבוצים 
תמ"ת.  החזרי  שנותנים  והקיבוצון 
לגבות  יכולים  והקיבוצון  הקיבוצים 
סכום גבוה כי ההורים מקבלים החזר. לי 
לא היה סמל תמ"ת אז ההורים לא קיבלו 
הם  פחות.  לגבות  צריכה  והייתי  החזר 
גובים 2,800 לגילאים הצעירים ומתוך זה 
אז  שקל,   1,500 החזר  מקבלים  ההורים 
אני גביתי רק 2,300 שקל כדי שהפער לא 
ובסכום  ההורים.  עבור  מדי  גבוה  יהיה 

הזה זה לא השתלם כלכלית".
אם היה לך סמל תמ"ת אז גם אצלך היו 

החזרים.
"נכון. וזה מה שניסיתי להשיג. בעזרתה 
האחראית  עם  נפגשתי  אדר  יעל  של 
הדרישות.  את  ממנה  ושמעתי  בתמ"ת 
יש חוברת עבה של דרישות )פרוגרמה(, 

בעומק  וכלה  המזלגות  מסוג  החל 
בנוסף  החלונות.  וגובה  השקעים 
עמותה  רק  תמ"ת  סמל  לקבל  יכולים 
לעמוד  יכולתי  שבזה  בע"מ,  חברה  או 
הבית  גם  בע"מ.  חברה  פותחת  הייתי   -
מתאים  היה  המעון  את  בו  שהפעלתי 

לדרישות, מראש התאמתי אותו". 
אז מה שבר אותך?

הדרישה  היה  לוותר  לי  שגרם  "מה 
הפעוטון  מופעל  שבו  שהמבנה  שלהם 
יהיה מוגדר כמבנה ציבור. אם מפעילים 
ייעוד.  שינוי  לבצע  צריך  בבית  פעוטון 
לא מצאתי מבנה ציבורי ממוגן שאפשר 

לשכור, ונאלצתי לוותר". 
ביקשת עזרה מהמושב? מהמועצה?

בתהליך,  להמשיך  לא  החלטתי  "לא. 
הבנתי שזה בלתי אפשרי בשבילי".

אבל ביקוש היה. 
"כן, היו הרבה הורים שהיו מוכנים לשלם 
יותר כדי שהילד יהיה אצלי, אבל זה לא 

היה מספיק בשביל להחזיק עסק". 
יש לך נכדים במושב?

"כן".
ואיפה הם מתחנכים?

"במגן".
בוקר  כל  נוסעים  הם  אברהם  משדי 

וצהריים למגן?
שמסיעים  הורים  שלום  בחבל  ויש  כן. 
לא  שהמועצה  חבל  עוז.  ולניר  לנירים 
דואגת שהגוף שמפעיל את הפעוטונים 

יהיה יותר טוב".

דרושה תמיכה
בחבל שלום נעשה בעבר ניסיון להקים 
מערכת חינוך עצמאית, אך הוא לא 
מאגודת  אדמון-אדרי  דנה  צלח. 
שלפני  מספרת  שלום  חבל 
כשהתחילו  שנים,  ארבע 
לדבר על כך שהמועצה 
החינוך  את  תעביר 
לידיים  הרך  לגיל 
ועדת  ניסתה  פרטיות, 
החבל  של  החינוך 
אפשרות  לבדוק 
את  תפעיל  שהאגודה 
הרך  לגיל  המסגרות 

בעצמה.   
לא  זה  למה 

הצליח?
אנחנו  "כי 
איך  יודעים  לא 
זה.  את  עושים 
גדול  פחד  יש  וכי 
להתעסק  בקהילה 
כלכליים.  בנושאים 
צריך  מישהו  בסוף 
לרשום את זה על 

אלה בן זקן: "המועצה והמושבים 
צריכים להחליט שחינוך זה דבר 

חשוב. חינוך בגיל הרך לא יכול להית 
מופרט"

המשך בעמוד הבא
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מישהו  מצאנו  ולא  שלו,  הבנק  חשבון 
כזה". 

שגם  כדי  לקרות  צריך  לדעתך  מה 
פרטית  חינוך  מערכת  תהיה  במושבים 

איכותית?
לקרות.  לזה  שיגרום  אדם  כוח  "צריך 
שעובדות  חינוך  רכזות  יש  בקיבוץ 
שיכול  מהשלד  חלק  וזה  בשכר,  בחינוך 
אין  במושבים  חינוך.  מערכת  להחזיק 
חינוך  רכז  יהיה  כשבמושבים  זה.  את 
במשרה מלא, שזה תפקידו, יהיה אפשר 
לזה  ולרתום  חינוכיות  יוזמות  להגשים 
להקים  חשבנו  בזמנו  ההורים.  את 
מערכת  ייסוד  לצורך  הורים  עמותת 
זה  הורים  עמותת  אבל  עצמאית,  חינוך 
דבר זמני - הורים שהשנה יש להם ילדים 
ואנחנו  לא,  הבאה  ובשנה  בפעוטון 
מדברים על תהליך ארוך טווח שמצריך 
הרבה השקעה. בשביל להחזיק מערכת 
צריכה  והמועצה  תמיכה  צריך  חינוך 
והיא  במידה  הזו,  התמיכה  את  לייצר 

מעוניינת לעודד חינוך פרטי".
וביקוש יש?

ממחצית  פחות  שכן.  מאמינה  "אני 
מהילדים של החבל מתחנכים בקיבוצון. 
ילדים  עשרות  על  מדברים  אנחנו 
אלטרנטיבה  מחפשים  שלהם  שההורים 

לחינוך שיש להם בבית".

"חינוך הוא לא עול"
גם בעין הבשור היו מספר ניסיונות של 
פרטי.  גן  של  אפשרות  לבדוק  הורים 
כשנולדה לאלה בן-זקן בתה השלישית, 
מסגרת  עבורה  חיפשה  היא  נטע, 
של  אפשרות  לבדוק  וניסתה  איכותית 
גן פרטי במושב. "שני שלישים מהילדים 
בעין הבשור בגילאי 0-3 מתחנכים מחוץ 
למושב. כ-50 ילדים נוסעים יום-יום מעין 
זה  המועצה.  ברחבי  לקיבוצים  הבשור 
הזוי. חוץ מעניין הנסיעות המעיק אנחנו 
הקהילתי.  הקטע  את  פה  מפספסים 
חלק  להיות  צריכה  שלי  הילדה  למה 

הקהילה  לא  זו  אורים?  קיבוץ  מקהילת 
שלה  בגן  מהילדים  חצי  וממילא  שלה, 
חשיבות  יש  הבשור.  מעין  הם  באורים 
גדולה לחנך את הילדים במקום שבו הם 
גרים, שבו ההורים שלהם מעורבים, שבו 
מהקהילה.  חלק  היא  שלהם  המשפחה 
אנחנו נאלצים לוותר על זה, כי אין לנו 

מסגרת חינוכית לרוחנו".  
למה לא הכנסת אותה לקיבוצון?

"החוויה האישית שלי מהתקופה שהבן 
ויש  טובה,  לא  הייתה  שם  היה  שלי 
בקיבוצים.  יותר  אטרקטיביות  מערכות 
הקיבוצון לא עומד בסטנדרט של החינוך 
הילדים  כל  בקיבוצים. הם מחלקים את 
בני 0-3 לשתי קבוצות, כך שהילדה שלי 
עוד  עם  להיות  אמורה  וחצי  שנה  בגיל 

עשרים ילדים עם שלוש מטפלות".      
והניסיון להקים גן פרטי לא הצליח. 

תמ"ת  החזרי  אין  פרטי  לגן  כי  "לא. 
כמעט  סכום  לשלם  רוצים  לא  והורים 

כפול בשביל גן".  

אז אין סיכוי?
חושבת  אני  סיכוי.  יש  דווקא  "לדעתי 
יכולים  היינו  מתארגנים  היינו  שאם 
הרבה  לא  במחיר  מעולה,  גן  להקים 
יותר יקר מהמסגרות שכן יש להן החזרי 
עזרה  חייבים  זה  בשביל  אבל  תמ"ת. 
גן  של  הקמה  מהמושב.  או  מהמועצה 
ההורים  ומאמצים.  משאבים  צורכת 
את  שמוביל  מי  אבל  להשקיע,  מוכנים 
המהלך צריך להיות המושב או המועצה, 
היום   - מתחלפים  הזמן  כל  ההורים  כי 
כמה  ועוד  המתאים  בגיל  שלי  הבת 

המתאים.  בגיל  יהיה  שלך  הבן  חודשים 
נרתמים  היו  המושב  או  המועצה  אם 
הרי  זה.  את  להרים  אפשר  היה  לעניין 
בשנה,  ילדים   30 הזה  במושב  נולדים 

הביקוש הוא עצום".
אז מה הבעיה?

ואחראי  מחזיק  אינו  נבחר  גוף  "שאף 
המועצה  חיצוני.  גוף  אלא  התחום,  על 
הוא  שחינוך  להחליט  צריכים  והמושב 
שהחינוך  להבין  צריכים  חשוב.  דבר 
אי  מופרט.  להית  יכול  לא  הרך  בגיל 
וכשיש בעיות  גוף חיצוני  אפשר להביא 
במכרז.  זכו  הם  כי  שיש  מה  זה  להגיד 
מצומצמות  הן  האופציות  שלנו  באזור 
כמה  לבדוק  יכולתי  במרכז  כשגרתי   -
לפני שבחרתי  רוצה  פרטיים שאני  גנים 
התפישה  אין.  פה  שלי.  הגדול  לבן  גן 
צריכה להיות שהחינוך הוא לא עול אלא 
לאוכלוסייה  שיגרמו  הדברים  אחד  הוא 
רק  ולצערי  באזור.  להישאר  איכותית 
השנה אני מכירה שלוש משפחות שעזבו 
יותר  מתאים  חינוך  למען  המושב  את 
לילדים שלהם. צריך להחזיר את השיח 
לפיו חינוך הוא הדבר המרכזי. המועצה 
והנהגות היישובים צריכים להעצים את 

התהליכים ששמים את החינוך במרכז.
בהורים  רק  תלוי  להיות  יכול  לא  זה 
וההורים  להוביל  צריכה  ההנהגה   -

יצטרפו".

המועצה מוכנה לעזור
עמוק  צורך  יש  כי  נראה  אדר,  יעל 

במסגרות חינוך נוספות במושבים. 
שירצה  מושב  לכל  לעזור  אשמח  "אני 
אני  עצמאית.  חינוך  לרשות  להפוך 
חושבת שחשוב שתהיה להורים בחירה, 
וזו בהחלט אופציה שאנחנו נתמוך בה. 
מעונות  להקמת  פרטיות  יוזמות  גם 
מישהו  יש  אם  רבה.  בברכה  יתקבלו 
לשבת  אשמח  אני  מעון  לפתוח  שרוצה 
הכלכלה  למשרד  אותו  לקשר  איתו, 

ולעזור בכל מה שאפשר".

דנה אדמון-אדרי: "בשביל להחזיק 
מערכת חינוך צריך תמיכה, והמועצה 

צריכה לייצר את התמיכה הזו"

יעל אדר: "אני אשמח לעזור לכל 
מושב שירצה להפוך לרשות חינוך 

עצמאית. גם יוזמות פרטיות להקמת 
מעונות יתקבלו בברכה רבה"

במועצה מבהירים, שמשרד הכלכלה 
בכל  מעון  ולא  מעונות  מרכזי  בונה 
לוקח  היישוב  כן  אם  אלא  יישוב 
אחריות מלאה לניהול ותפעול המעון 
על כל המשתמע - חינוכית, פדגוגית 
ותקציבית. לכן, בקיבוצים יש מעונות 
בכל קיבוץ והבניה הנוספת היא עקב 
בזמן,  בו  הילדים.  במספר  הגידול 
מרכזים  בשני  התברכנו  במושבים 
 3 המכיל  במבטחים  האחד  חדשים, 
והשני  כשנה  לפני  שנפתח  כיתות 
במהלך  תסתיים  שבנייתו  באבשלום, 

הקיץ הקרוב.

אינו  המעונות  בניית  עבור  התקציב 
מהמועצה, אלא של משרד הכלכלה, 
שהגישו  קורא׳  ל׳קול  בהתאם 
הישובים. המועצה מהווה צינור בלבד 
המעונות  להקמת  התקציב  להעברת 

ביישובים.
ממוגנים  למבנים  דואגת  המועצה 
כולל  במושבים,  יום  למעונות 
וליווי  נדרשים  תקציב  פערי  מימון 
המערכות  כלל  של  ופדגוגי  מקצועי 
וביישובים  במושבים  בקיבוצים,   -

הדתיים.
רשויות  ככלל,  כי  מדגישים,  במועצה 

מפעילות  או  מנהלות  אינן  מקומיות 
ציבוריים  גופים  אלא  יום  מעונות 
מועצת  מוסמכים.  פרטיים  או 
ובאופן  לעשות  הגדילה  אשכול 
הפעלת  מאפשרת  דופן  ויוצא  חריג 
המועצה  של  מוסד  בסמלי  מעונות 
שהמשמעות היא הכרה על ידי משרד 
זכאות  קבלת  כך  ומתוקף  הכלכלה 
להחזרים עבור אם עובדת וכן מסגרת 
הגוף  על  מקצועי  וליווי  פיקוח  של 

מטעם משרד הכלכלה. 

המשך מהעמוד הקודם

תגובת המועצה: המועצה מהווה צינור בלבד להעברת התקציב
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חבל  שמפעלי  שנה   60 כבר 
בלתי  חלק  הם  )יח"ם(  מעון 
ממשלות  אזורנו.  נוף  מתבנית  נפרד 
מועצה  ראשי  הלכו,  וממשלות  באו 
הצטרפו  מגדלים  התחלפו,  ושוב  נבחרו 
בעינו  מעון  חבל  אך  עזבו,  ומגדלים 

עומד. 
אולם אף שיח"מ בעינו עומד, הוא אינו 
יום  חגיגות  מלבד  שמריו.  על  קופא 
בהמשך(,  נחזור  )שאליהן   60 הולדת 
את  גם  מעון  בחבל  באחרונה  ציינו 
חנוכת המפעל החדש למיון ואריזה של 
הגדול   – שמו  "תפוטק"   – אדמה  תפוחי 

מיליון   7.5 בארץ.  מסוגו  והמשוכלל 
והחודש  החדש,  במפעל  הושקעו  אירו 
בקעו מתוכו לראשונה קולות המכונות 

הפועלות במרץ. 
מסביר:  מעון,  חבל  מנכ"ל  תנורי,  דרור 
צירוף  הוא  ששמו  'תפוטק',  "מפעל 
מתאפיין  וטכנולוגיה,  תפוחים  של 
באוטומציה  חדישה,  בטכנולוגיה 
ואמין.  יעיל  אותו  וברובוטיקה העושות 
בשנים הקרובות, לכשתוחזר ההשקעה, 
יתחילו המגדלים ליהנות מהרווחים על 
השקעתם בדרך של עלות מופחתת עבור 

כל טון תוצרת המטופלת ב'תפוטק'".

בלי סיוע מהמדינה
נלווים  המכונות  לשאון  הצער,  למרבה 
לדברי  יותר.  הרבה  צורמים  קולות  גם 
דרור, "הגיבוי שציפינו לו מצד מוסדות 
במפעל  ההשקעה  בא.  לא   – המדינה 
החדש מומנה כולה מכיסם של המשקים 

הבעלים, ללא כל סיוע מהמדינה. 
"צר לי לומר זאת דווקא ביום חגנו, אך 
זה  בנושא  גם  להיאמר:  חייבת  האמת 
הופלינו לרעה בכל האמור בחוק לעידוד 
השקעות הון. לא קיבלנו ולּו שקל אחד 
ממה שאנו זכאים לו בזכות ולא בחסדי 
תמיד  המזדרז  שלטון  אותו   – השלטון 
ומופת  דוגמה  הוא  שאזורנו  להצהיר 
לחקלאות מתקדמת, כאילו יש לו יד בכל 
– השולחים  זה. במקום להתייצב לצדנו 
לשוק  טרייה  תוצרת  של  טונות  מאות 
מדי יום ועשרות אלפי טונות ליצוא מדי 
שנה – העדיפו הקברניטים לרכב על גל 
הפופוליזם במופעי אילוף חקלאים לקול 
צהלת ההמון. איננו יכולים להשלים עם 

מציאות כזו ולא ניכנע לה".

סרבל במקום טוקסידו  
מאות  ליח"ם.  ה-60  לחגיגות  נחזור 
שגדשו   והאורחים  השותפים  העובדים, 
לגלות  הופתעו  המפעלים  רחבת  את 
המלגזות  המסועים,  של  מקומם  שאת 
קינוחים,  בופה  תפסו  החקלאי  והמיכון 

כוסות יין וכיסאות בר. 
המפעל  עובדי  לחגוג?  הגיע  מי  אז 
החקלאים  נציגי  השותפים,  והמשקים 
מחו"ל,  וגם  הארץ  מרחבי  ואורחים 
שבא  קטורזה  ישראל  והסטנד-אפיסט 
אורי  שר החקלאות  כולם.  את  להצחיק 
נעדר  לאירוע,  הוא  אף  שהוזמן  אריאל, 

בשל התחייבויות קודמות.
נוקי נויפלד, סמנכ"ל שיווק בחבל מעון: 
ותהיה  למקום  יגיעו  שאנשים  "רצינו 
בכל  השקענו  'ואוו!'.  של  תחושה  להם 
לנו  היה  כי  כגדולים,  קטנים  הפרטים, 
את  ללוות  ימשיך  הזה  שהאירוע  חשוב 
ייגמר.  שהוא  אחרי  הרבה  גם  האנשים 
מצד שני, זה לא היה גרנדיוזי או ראוותני. 
האנשים  את  להרשים  משהתכוונו  יותר 
שיבואו לאירוע, רצינו להישאר נאמנים 
למרות  ולכן,  יח"מ.  של  המיוחד  לאופי 
להלביש  הקפדנו  והטקסיות,  החגיגיות 
לה.  שמתאימה  החליפה  את  יח"מ  על 

במילים אחרות – סרבל ולא טוקסידו".

שישים שכאלה
ובהתחדש עליהם  60 שנה לארגון  יחד במלאת  והתכנסו  )יח"מ( חג  ב-14 באפריל לבשו מפעלי חבל מעון 
"תפוטק" - המפעל הגדול והמשוכלל בארץ לשטיפה, מיון ואריזת תפו"א - שנחנך באירוע מרשים ומרגש. 
עובדי המפעל והמשקים השותפים, נציגי החקלאים ואורחים מכל קצוות הארץ ומחו"ל באו לשמוח, ואפילו 

ישראל קטורזה קפץ לביקור. ומי לא בא? שר החקלאות, שנעדר בשל התחייבויות קודמות • תם פרחי

"תפוטק מתאפיין בטכנולוגיה 
חדישה, באוטומציה וברובוטיקה 

העושות אותו יעיל ואמין. המגדלים 
ייהנו מהרווחים על השקעתם בדרך 

של עלות מופחתת עבור כל טון 
תוצרת המטופלת בו"

כל הצילומים:232

מבנה תפוטק, מבט מבפנים ומחוץ

תפוטק, הלוגו מחובר לגג המבנה
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שירי לוחמים, השירים שזכו לחיי נצח. אומנית אורחת: ורדינה כהן. שרים עם אילן שס את "פס הקול של המדינה" 
מוצ”ש, 7.5, שעה 20:00, נווה אשכול, 45 ₪ לכרטיס.

יום הזיכרון: טקס מרכזי בוועדה החקלאית. 
מסיבת יום העצמאות ה-68 למדינת ישראליום שלישי  10.03.16 שעה 20:00.

"השכונה". בנוסף, נצפה במופע זיקוקים מרהיב, בלהקת המחול איה נארח את אברהם טל, עידן עמדי וטום יפת – כוכב סדרת הילדים יום חמישי 12.05.16, החל משעה 19:30, רחבת המועצה.
אשכול ובבנות אולפן המחול.

ביקור מאחורי הקלעים בערוץ 2 בנווה אילן, תצפית מאנדרטת לוחמי טעימות תרבות: טיול לירושלים
מדריך: ליאור זגורי. יום שלישי 17.05, יציאה בשעה 07:00 מרחבת חטיבת הראל בהר אדר. טיול טבע בשמורת הסטף.

המועצה. עלות למשתתף: 180 ₪.

מרוץ יובלי הבשור השלישי
מסלול עממי של 2 ק"מ, מסלולי ריצה 4 ו-7 ק"מ.

הפנינג ספורטיבי, שוק איכרים ועוד הרבה הפתעות.
יום שלישי 17.5, החל משעה 16:00. עלות למשתתף 10 ₪.

הצגת מנויים: 
"הבן הטוב"

תיאטרון הבימה.דרמה 
ישראלית מרגשת.

תערוכת של האמניות: 
גילה ספיר, גלדיס פישביין 

יום רביעי 18.5, שעה 20:30, אולם אשכול, עלות לכרטיס: 100 ₪.ואריאל אלקרט. נעילה בתאריך 07.6.    

הוא שפה. ולא רק כדורגל. גם כדורסל ויתר משחקי הכדור: הטניס, כדורגל הוא תרבות, כדורגל הוא בידור. כדורגל הוא תקשורת, כדורגל סופרים פוגשים את העולם: "השפיץ של הלשון"
מהי שפת הספורט? מה תורמים שדרי הספורט לשפה העברית?האגרוף והמלכה-האתלטיקה.

ושופע החידודים-אבי מלר והלשונאי והסופר ד"ר רוביק רוזנטל.על כל אלה ועוד ידברו במפגש מרתק שניים: שדר הכדורגל האהוב איך משפיע הספורט על השפה של כולנו?
יום רביעי 25.5, שעה 18:00, ספריית ידע-כל. עלות למשתתף: 30 ₪.הזמר היוצר יהלי סובול יחבר בין ספורט למוסיקה

"סינדרלה" 
הסיפור המוכר של סינדרלה מתעורר 

לחיים בהפקה העשירה של 
הבלט הישראלי. מופע לכל המשפחה. 

מומלץ מעל גילאי 5.
יום חמישי 26.5, שעה 18:00, אולם 

אשכול. עלות לכרטיס:70 ₪.
עלות מוזלת לבעלי מנוי.

בהשתתפות תלמידי הקשת בבתי הספר יובלי הבשור וניצני אשכול, קונצרט קשתני אשכול
תלמידי האולפן למוסיקה והתזמורת הקאמרית הצעירה- נגב.
יום שני 30.05.16, שעה 18:00, אולם אשכול, הכניסה חופשית.

תרבות אשכול - מאי 2016
פילים לא רוקדים בלט!

תיאטרון בובות על פי ספרה של 

פני מקנלי. אזמרלדה היא פילה 

החולמת להיות בלרינה...

אבל פילים לא רוקדים בלט!

סיפור על נחישות, כח רצון והגשמת חלום.

בשילוב בובות אביזרים ומוזיקה. לגילאי 3-7.

יום חמישי, 19.5 

בשעה 16:30. 

עלות: 15 ₪ 

)מלווה חינם(. 

שבוע ספורט ישראל באשכול 2016

זומבה ילדים כייפית  - נשתולל ונרקוד בצבעי 

ברזיל ונצבע את הפנים. יום רביעי, 25.5, 

בשעה: 16:00 בדיונה. לגילאי 3-7. 

    דיונה מרכז פנאי אשכול

לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 

מרכז פנאי אשכול: 052-5402975
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שעת סיפור:  "יונתן חוגג עצמאות"
עם אורנה אוחיון מתאטרון קרן אור.

סיפור מצחיק ומשעשע : זיקוקי יום העצמאות נעלמו, 

ועקב כך מבטלים את חגיגות יום העצמאות בירושלים. 

יונתן עצוב, אך אינו מוותר. מחפשים ומחפשים.... עד ש...

יום ראשון, 8.5, בשעה 17:00 בספרית ׳צוחר׳. ללא תשלום.

שעת סיפור:  "גומות החן של זהר"
על פי ספרו של מאיר שלו. עם נויה שטרייפלר תאטרונויה.

לֹזהר יש עיניים חומות ויפות, אף קטן 

ומתוק, שיער חלק ונעים, ופרצוף נחמד 

ושמח. אבל ברגע שראתה את הגומות 

של בלחייה של ילדה אחרת, זוהר הרגישה 

כי היא מוכרחה שגם לה יהיו גומות, היא מנסה להשיגן 

בדרכים שונות. יום שני ,16.5, בשעה: 17:00, בספריית 

"ידע-כל". ללא תשלום.

אליפות שחמט

בראשות פבלו רבינוביץ

תיכון ׳נופי הבשור׳ מזמין את כל 

שחקני השחמט באזור להשתתף בתחרות.

לכל הגילאים.  יום שלישי 17.5, בין השעות 14:00-18:00, 

בספרית ׳ידע-כל׳.

יש להירשם מראש אצל פבלו: 052-8811189.

שעות וימי פתיחה בחודש מאי:
הספריה תהיה פתוחה ביום שישי, 20.5, 

בין השעות 08:30 – 12:00

ביום חמישי, חופשת ל״ג בעומר בבתי הספר, 

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

להתראות מצוות 'ידע־כל' 

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

מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:

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

הרצאות, פעילויות ואירועים:
•  יום הזיכרון לשואה ולגבורה – טקס ציבורי

 יום רביעי, 4.5 בשעה 09:30.

•  יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר

 ימי ראשון, 8.5, 22.5 בשעה 09:00.

•  "זהות יהודית בקולנוע הישראלי" עם יובל ריבלין 

יום ראשון 08.05 בשעה 17:00.

• "המלחמה בטרור האווירי - תקיפת מטוס אל על בציריך 

ומבצע סבנה", עם מרדכי רחמים.

 יום ראשון, 15.5 בשעה 17:00

• טיול אשכולות: שכונת רחביה בירושלים עם אלה שופמן 

יום שלישי, 17.5 ) יציאה בשעה 07:00 (

• "נשות חייל", עם נפתלי הילגר יום ה' 19.05 בשעה 17:00

• "סיפורי זימה ומזימה בתנ"כ- סיפור בת שבע" 

עם יוסי נינוה יום ראשון, 22.5 בשעה 17:00ֿ

• צלילי בוקר: "תל אביב בארוק" עם דרורה ברוק

 יום שלישי, 24.5 בשעה 10:30

• מפגש ספרותי והחלפת ספרים קוליים בספריית "ידע 

כל" יום רביעי, 25.5 בשעה 10:00 בספריית "ידע כל"

• הקרנת סרט: "ארוחות אמצע אוגוסט" עם רון פוגל 

יום חמישי, 26.5 בשעה 17:00

• חוג ספרות עם ד"ר חיותה זילברמן 

יום ראשון, 29.05 בשעה 09:00

• טיול לחברי מרכז היום "בשבילי התבואה והירק" 

יום שלישי, 31.5. יציאה בשעה: 09:30

• הקרנת סרט: "ארוחות אמצע אוגוסט" עם רון פוגל

 יום חמישי, 26.5 בשעה 17:00
• ראשית ההתיישבות: "סיפור עלייתם של יהודי תימן"

 עם ד"ר ענת גואטה יום א' 29.5 בשעה 17:00
אלצהיימר – סניף עמד"א 

• לוקחים פסק זמן, יום שני, 16.5, בשעה: 17:00

מועדון "אנחנו פה" לניצולי שואה
                        )מועדון בריטניה(:
• קפה בריטניה- כיתות ט' מארחות ניצולי שואה ובני 

משפחותיהם יום שני, 30.5 בשעה 17:00

ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 

חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם 
בהתנדבות. 

יש לתאם הפגישה מראש בטלפון 08-9987519. 

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת 
התביעות בדמי החבר. 

ניצולי שואה ממרוקו ועיראק מוזמנים ליצור קשר בעניין 

זכויות למענק לנווה אשכול 08-9987519.

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

קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר 

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

תרבות אשכול - מאי 2016
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הכל באשכול

אני יוצר ויטראז'ים ועיצובים בזכוכית 
כנסת,  בתי  עבור  נוספות  בטכניקות 
פרטית.  ובניה  ציבור  מבני  מוזיאונים, 
הארץ  רחבי  מכל  מגיעות  ההזמנות 
ומחו"ל. העבודה מתנהלת בעיקר מול 

־אדריכלים ומשרדי עיצוב עבור הלקו
לשתף  שאשמח  כמובן  שלהם.  חות 

־פעולה עם תושבי ובעלי מקצוע מא
שכול. 

לי להמשיך  מקווה  אני  הגיל  ־למרות 
־צור עוד שנים רבות. היצירה היא המ

נוע שלי לחיים, לקימה בבוקר באושר 
לחייך  לי  הגורמת  מתגמלת  לעבודה 
בניגוד  כפי.  מיציר  וליהנות  היום  כל 
של  ונפשו  בראשו  שנוצרת  לאמנות 

־אמן ולאחר מכן נמכרת, אני יוצר אמ
נות מוזמנת שצריכה להתאים ללקוח 

ולמבנה.
רוצה  הוא  מה  יודע  שהלקוח  במידה 
אותו  לכוון  וקל  יותר  קלה  התקשורת 

־ליעד הסופי.  במידה שלא, אני מתח
־קר אותו ולומד להכיר אותו כדי להג

והרצונות שלו.  לו את החלומות  שים 
יותר,  ומורכבים  גדולים  בפרויקטים 

לדוג לעומק.  ומחקר  למידה  ־נדרשת 
כנסת לקהילה הודית המכיל  בית  מה 

־הרבה חלונות, חייב אותי ללמוד ולה
המסורת  מנהגיה,  הקהילה,  את  כיר 
בהתייחס  והכל  להם  חשוב  מה  שלה, 
זה הינו קריטי להצלחה  למבנה. שלב 
הלמידה  לאחר  כמוהו.  מעין  ומהנה 
לאישור  שמוגשות  סקיצות  מכין  אני 
מסתיים  יותר  או  פחות  וכאן  הלקוח 
הינו  הביצוע  יצירתי.  היותר  השלב 
רב  ניסיון  על  מבוסס  בעיקרו  טכני 
גם  יצירתיות  נדרשת  עדיין  אך  שנים, 
והתאמת  בבחירת  בעיקר  זה  בשלב 
כאשר  במיוחד  הצבעוניות  הזכוכיות 
וטקסטורות  גוונים  כמה  מכילות  הן 

־משתנות. כאשר היצירה מורמת משו
־לחן העבודה ונחשפת לאור, יש הפת

מו היצירה  וכאשר  לטובה  לרוב  ־עות 
התאורה  את  ומקבלת  במקומה  צבת 

הנכונה בעיקר טבעית היא בשיאה!
דינמית  לאמנות  הופכת  הויטראז' 
לפי  השמש  קרני  בעזרת  שמשתנה 
עונות השנה, בוקר ואור היום. כאשר 
החלל  הויטראז'  על  ישירה  שמש  יש 

ונוס הויטראז'  של  בצבעוניות  ־נצבע 
כת אושר על פני המתבונן. אם נשנה 
את זווית המבט נגלה פרטים חדשים 
ומפתיעים בעיקר ביצירות המורכבות 

יותר.
־מה אומר ומה אוסיף, כנסו לאתר ותה

נו, כי הכל נוצר פה באורים שבאשכול.
054-7776188 ,www.vitran.co.il

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

שם העסק: ויטרן
יישוב: קיבוץ אורים

תחום העיסוק: סטודיו לויטראז' 
ועיצוב בזכוכית

ותק: מעל 20 שנה
בעל העסק: רן גרין )61( 

היחידה להתנדבות שלנו ובשבילנו
מזמינים אותך להצטרף למתנדבי אשכול

הניסיון שלך לא יוצא לגמלאות

מזמינים את כולם להצטרף להתנדבות!
הילה קטרי -  האגף לשירותים חברתיים - היחידה להתנדבות

052-7215959 | hitnadvut@erc.org.il

תוכנית זה״ב בגן
גמלאים מתנדבים בגני הילדים 

בנושא בטיחות בדרכים.
לפרטים: סימה בן גיגי, מרכזת 

התוכנית באשכול 054-6213500

מחוברים
מתנדבים בגילאי 55 ומעלה 

מוזמנים להוות תמיכה וילווי עבור 
תושבי האזור הזקוקים לכך.

לפרטים: רבקה ציפורי, מרכזת 
התוכנית 050-8789746

התנדבות גמלאים 
בבסיסים צבאיים

סיוע בבסיסי צה״ל ואריזת ציוד 
צבאי לאחסנה

לפרטים: דליה שליו מרכזת 
הקבוצה 050-7772576

העמות הלמען הזקן באשכול
• מרכז יום

• קהילתה תומכת וניצולי שואה - 
ביקורי בית ועזרה בתיקונים קלים

• שביל הזה״ב - מתנדבים 
לקבוצות הליכה ופעילויות 

לשימור הזיכרון
לפרטים: אפרת קיפניב  

עו״ס נווה אשכול - 050-2143456
זהבה פופר, קהילה תומכת

052-3575207

האגודה למען החייל
סניף אשכול

התנדבות במזנון האגודה וארגון 
אירועים לחיילים

לפרטים: מלכה טרם - מרכזת 
מתנדבים 052-5618225

בשמת גלין - יו״ר סניף אשכול 
054-3313264

שבוע ספורט ישראל באשכול 2016
יום שלישי 24.5 16:30-19:00

במגרש הכדורגל באשכול )במועצה(
נא להצטייד בנעלי ספורט, מים ומצב רוח ספורטיבי…

 עם לורן
 CIRCLE TRAINING

בהדרכת מעיין מגיד סטודיו Mdance ביבול
אמנויות לחימה

סטריטבול
מסלול מכשירים

קנגו
הליכה נורדית

טורניר כדורגל לגילאי ד-ו

לפרטים נוספים: לימור ראובני 052-5402975
מחלקת ספורט חוגים והעשרה. לילך: 08-9929110
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שרוצה  הסכום  זה  שקל.  אלף   50
שי קוזלובסקי )מושב ישע( לגייס 

הבפרויקט הד סטארט שהושק לפני כש
פצועים  מפקירים  "לא  בשם  וחצי  בוע 
בשטח". המטרה - לממן יציאות לשטח 
בסופי שבוע עם הלומי קרב. האמצעי - 
ועוד  במספר,  שלוש  נגררים,  קרוואנים 
להכיל  ביחד  שיכולים  קמפינג,  עגלת 
עד 21 איש. המועד - כמה שיותר מהר, 

עדיף אתמול בבוקר.

מקום מפלט
בחצר  שעומדים  הקרוואנים  שלושת 
ומעוררים  ומפתים  לבנים  בישע  ביתו 

החשק עז להתנתק מהשגרה הדוחקת ול
צאת לטבע. את הראשון ביניהם, הקטן, 

הקיבל שי מאביו לפני כשנתיים. בנו הש
חולה בהמופיליה  שי, איתמר,  ביעי של 
קרישת  על  שאחראי  הנוגדן  לו  חסר   -
להיגמר  עלולה  קטנה  מכה  וכל  הדם 
באסון. "אם יש לו פצע אז אני מזריק לו 
שלוש-ארבע  זה  השגרה  ביום,  פעמיים 
פעמים בשבוע". מעט אחרי הלידה עבר 
היום  שעות  שכל  לאחר  ניתוח.  איתמר 
שימש  הקרוואן  בנו,  למיטת  צמוד  היה 
לשי מקום לשים ראש, מקום להיות לבד 
- מקום מפלט. "שם הרומן שלי  בשקט 
עם הקרוואנים התחיל. אחרי זה לקחתי 
הגדולים  השניים  את  וקניתי  הלוואות 

ואת עגלת הקמפינג".

צא מההלם
את  תפסה  איתמר  של  הקשה  המחלה 

שי במהלך  בחייו.  שפל  בתקופת  השי 
ביהודה  הן  הנדסה,  כקצין  הצבאי  רותו 
טיפל  הוא  עזה,  ברצועת  והן  ושומרון 
במקרי  חזה  אף  ולצערו  רבים  בפצועים 

נולד הח המוות לא מעטים. "כשאיתמר 
זקתי בחבל הטבור שלו ביד ואז נזכרתי 
חי  באיבר  שאחזתי  האחרונה  שבפעם 

רוני  של  הלב  את  שהחזקתי  ביום  היה 
יחיא, שמת לי בידיים אחרי שחטף רסיס 

קסאם במכללת ספיר".
"רוני הפך להיות יקיר מתיי", מספר שי 
מחבל   - אירועים  עוד  היו  "אבל  ברעד. 
הייתי  פת,  בצומת  באוטובוס  מתאבד 
קצין הגמ"ר בעציון בתקופת חומת מגן, 
הגעתי לתאונות דרכים ולאירועי פח"ע. 
חי  תינוק  של  בחילוץ  להיות  לי  יצא 
ממכונית, חצי שעה אחרי שהוצאנו את 
הגופות של ההורים שלו. דבורה פרידמן 
ליד אפרת שחטפה כדור של קלצ'ניקוב 

בראש. שלומית כץ שמתה מקסאם פה 
במושב. ראיתי אבק, רצתי, הגעתי אליה, 
הבן שלה עמד בצד וצרח. בדקתי דופק 
ולא היה כלום. נתקלתי בעשרות מתים".

הרבים  והמבצעים  המתים  עשרות 
השתחרר  הוא  שי.  על  נפשית  השפיעו 
מקבל  הוא  וכיום   21 בפרופיל  מהצבא 
פנסיה רפואית. לאחרונה, אחרי תהליך 
- "ויה דולורוזה" לדבריו -  ארוך ומייגע 
'פוסט  כנפגע  בו  הכיר  הביטחון  משרד 
קצבה  מקבל  והוא  קרב'  הלם  טראומה 
חודשית. ובנוסף יש לו אישור לקנאביס 
רפואי. ביחד, כל החבילה מחזיקה אותו 
עם הראש מעל המים. "היום אני במצב 

שיר שנים  שבע  של  תהליך  אחרי  הטוב, 
קתי דם. ישנם הלומי קרב צעירים שאין 

להם כלום".

הרבה יותר מחתיכת קרטון
הקרוואנים הם עסק לכל דבר, ושי מעיד 

פסטי ובמהלך  אינדינגב  השבפסטיבל 
מלאה.  הייתה  התפוסה  אדום  דרום  בל 
בעודנו מדברים הוא נאלץ לדחות לקוח 

והתעניין לשכור קרוואן בת השהתקשר 
אך  כולה.  שתפוסה  המועד,  חול  קופת 
מספיקות  לא  עדיין  מהעסק  ההכנסות 
על מנת לממן את פרויקט הלומי הקרב, 
שנעשה בהתנדבות מלאה מצדו של שי 
ולשם  המשתתפים,  מצד  תשלום  וללא 
לגיוס  בפרויקט  לצאת  החליט  הוא  כך 

הכספים בהד סטארט.
"עשיתי פיילוט לפני כשלושה חודשים. 

הלקחנו קבוצה ויצאנו, זה עקף את הצי
הכול.  בסך  חבר'ה  כעשרה  היינו  פיות, 

בכל ברעים,  היינו  קרב.  הלומי  הכולם 
אני  היום  היה מעולה.  נוף.  אחלה  ניות, 

פע לפחות  בודדים,  עם  יציאות  העושה 
מיים בחודש. הרעיון שלי, שבשבילו אני 

המגייס את הכסף, הוא לצאת אחת לחו
דש לשתי לילות בשטח עם קבוצה של 
שנוה האינטראקציה  קרב.  הלומי   10-20
זה  מטורפת.  היא  האלה  ביציאות  צרת 

המאוד עוזר לאנשים. הם נמצאים עם אנ
שים שעברו דברים דומים, יש להם את 
חתיכת הקרטון להיכנס אליה ולהסתגר. 
זה עושה פלאים. עד היום כבר פנו אליי 
קרב  הלומי  חלקם  אנשים,   200 בערך 
וחלק אפילו משפחה - אימהות ואחים".

קישור לעמוד הפרויקט בהדסטארט:
http ://www .headstart .co .i l/

 project.aspx?id=18842

לא מפקיר פצועים בשטח
ביחידים, בקבוצות, על חוף הים, ביער או במרחבי הנגב. אחרי שחווה על בשרו ועל נפשו את תחושת ההגנה 
שהם מקנים, יוצא שי קוזלובסקי לטבע עם הקרוואנים שלו ולוקח איתו הלומי קרב נוספים. עכשיו הוא מגייס 
כסף לפרויקט בהד סטארט, במטרה לצאת לשטח אחת לחודש ולתת לאנשים הסובלים מפוסט טראומה 

ביטחונית את מנת האוויר שהם כל כך זקוקים לה • יובל רויטמן

"האינטראקציה שנוצרת בשטח 
היא מטורפת. האנשים נמצאים עם 
אנשים שעברו דברים דומים, יש 
להם את חתיכת הקרטון להיכנס 
אליה ולהסתגר. זה עושה פלאים"
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פנו אלינו בכל שעה, על כל בעיה. מוקד אשכול: 08-9966333

מחלקת ביטחון אפריל 2016

והתקופה  הקיץ  עונת  של  בפתחה  אנו 
חופשות  מועד,  בימי  מאופיינת 

משפחתיות והיעדרויות הבית.

רבים  מאמצים  משקיעה  המועצה 
ומשטרת  מג"ב  עם  פעולה  בשיתוף 
הגניבות  תופעת  את  לצמצם  אופקים, 
ביצוע  ושיטות  אופי  לנוכח  באזור. 
אנו  והפליליות,  החקלאיות  הגניבות 
ולנקוט  להיערך  לתושבים,  פונים 
לשמור  כדי  מקדימים  אמצעים  במספר 

על רכושכם.

התפרצויות לבתים/מחסנים
אין להשאיר מפתחות, גם לא במסתור. 

הגנבים יודעים היכן לחפש.
בבית,  תהיו  שלא  שכניכם  את  עדכנו 

מומלץ להאיר את הכניסה לבית.
לנעול היטב את כל החלונות ולסגור את 
התריסים. דלתות הזזה מספקות כניסה 
להציב  ומומלץ  ניתן  לפורצים.  קלה 

מוט מתכת על המסילה או ע"י הוספת 
מנעול בריח.

החג  לפני  שמסתובבים  לזרים  לב  שימו 
בתים  "מסמנים"  הגנבים  ביתכם.  ליד 
לפני ביצוע התפרצות. בראותכם חשוד, 
של   100 מוקד  עם  מידית  קשר  צרו 

המשטרה.
רכוש יקר ערך, השתדל לשמור בכספת.

גניבת רכבים
במקום  הרכב  את  להשאיר  להשתדל 
מהשארת  ולהימנע  ונעול  מואר 
קחו  וצפוי.  גלוי  במקום  המפתחות 
עמכם את מפתחות הרכב הנשאר בבית.
לכיוון  הרכב  גלגלי  את  לכוון  מומלץ 
על  שיקשה  דבר  חניה,  בעת  המדרכה 

גנבי הרכב לגרור אותו.

גניבות חקלאיות
הבקר/בעלי  מכלאות  את  לנעול  הקפד 
המכלאות  את  להאיר  מומלץ  חיים. 

בשעות החשיכה.

שגרתיות  לא  בשעות  ביקורים  בצעו 
/ במכלאות   / בדיר   / בלולים  ומגוונות 

חקלאי  ציוד  נמצא  בו  ובמקום  בשדות 
ובעלי חיים.

חשוב לדווח לרבש"צ על תנועה חשודה 
לא  ובמקומות  בשעות  רכב   / אדם  של 

סבירים ביום ובלילה.
למוקד  חריגה  תנועה  כל  על  לדווח  יש 

100, מוקד אשכול או לשוטר הקהילתי.

אשכול  האזורית  במועצה  להזכירכם, 
בנויות  אשר  המתמיד  יחידות  פועלות 
המועצה,  תושבי  מתנדבים  בסיס  על 
חקלאיים  באירועים  מענה  שנותנים 
המועצה  תושבי  של  השוטף  ובביטחון 
אתם  להתנדב  מעוניינים  והנכם  במידה 

מוזמנים לפנות אלינו.

והכי חשוב, תהנו ותבלו…

אילן אייזקסון
קב"ט המועצה

על פי הממצאים שנאספו באזור ימת 
ברדוויל בצפון סיני. ”כל הסיפור המקראי 

נועד לחפות על הסוד הגדול שבאותה 
העת אסור היה לפרסום. בני ישראל”, 

מספר החוקר מהמכון לארכיאולוגיה של 
העתיד. ”שהיו מאומנים היטב בעבודות 
עפר, שלחו צוות שהכין את השטח עוד 

בשלושת הסבבים של הדבר-שחין-ברד. 
המנהרה הייתה רדומה עד כניסתם 

של בני ישראל לתוכה. על פי ציורי קיר 
מצריים עולה חשד שהמצרים נתקעו 

בתוכה בגלל כמונות גדולות של אשפה 
שהשאירו בני ישראל בדרכם לחופשת 
הפסח.הסיפור התגלה באקראי בחדר 

ניסתר בתוך פירמידה. בציור עוברים בני 
ישראל בתוך מנהרה ובידיהם חבילות 

מצות ועגלות מהסופר על מנת להשאירן 
במגרשי החניה. גיאולוגים שמכירים את 
השטח טוענים שהסיפור הפך ל'קריעת 

הים' רק בגלל שבמהלך המרדף הוצפה 
הנהרה במי ים וקרסה על חיילי פרעה,

מחקר חדש: הים לא נחצה – זו הייתה מנהרה
המחקר שופך אור על האירוע המכונן בהתהוות העם היהודי ומעמיד את ישובי עוטף עזה בפני אתגר לא צפוי: 

האם ייצאו ביום אחד כל תושבי הרצועה מתוך מנהרה בדרכם לחופש והאם יוכל גדי ירקוני להיות פרעה?

בציור העתיק שהתגלה, עוברים בני ישראל בתוך מנהרה ובידיהם חבילות מצות ועגלות מהסופר על מנת להשאירן במגרשי  חניה

מדור סאטירי מרחב מוגן: יובל רויטמן וארנון אבני 
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יובל רויטמן

אליפות הארץ מחכה להן
אחרי הצלחה במוקדמות, עלו נועה שוהם 

)13( מעין הבשור ומיכל מויאל )15( משדה ניצן 
לאליפות הארץ בהתעמלות קרקע שתיערך 

ביוני. חבל שכדי להתאמן הן נוסעות לשער הנגב 
• עטר אופיר גנילוין

בחופשת הפסח יצאו 
ספורטאי נבחרת הג'ודו של 

אשכול לאליפויות הארץ 
לפי גילאים וחזרו מרוצים 

מההישגים. כעת על הפרק - 
שלב מבחני החגורות

נבחרת הילדים לפני תחילת התחרות

נועה שוהם

מיכל מויאל
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יצאו  ליל הסדר  בשבוע שלפני 
חניכי נבחרת הג’ודו של אשכול 
הארץ  אליפות  של  שונות  לתחרויות 

לילדים ונוער, לפי קטגוריות גיל. 
ספורטאים  שבעה  התחרו  ב-17.4 
זכו  בראב  ואיתי  שצקי  עדי  בנים; 
טל  נחומוביץ’,  רז  ארד,  במדליות 
במקום  דורגו  בירן  ואיתמר  פוקס 
בירן  ויצהר  להב  ובר  החמישי, 
בתחרות  השביעי,  במקום  דורגו 

התחרתה  ב-20.4,  שלהם.  הראשונה 
מעיין בראב באליפות הארץ לילדות 
השביעי.  במקום  וסיימה  ונערות 
ביום ה’, ה-21.4, התחרו ניב ברזילאי 
וסהר ניסנוב בתחרות לנערים ונוער. 
גבוהה  ברמה  אלו  בגילאים  התחרות 
המועדון  ברוח  לחמו  הם  מאוד. 

וסיימו את היום ללא דירוג.

"מרוצים מרוח הקרב"
הקרב  מרוח  מרוצים  מאוד  ”אנחנו   
מסרו  הילדים”,  שהציגו  והיכולת 
פלג.  ודורון  דריי  אופיר  המאמנים 
המועדונים  כל  מול  שכזו  ”בתחרות 
ההתקדמות  את  רואים  אנחנו  בארץ 
שעשו החניכים השנה. לאחר חופשת 
דרגה  מבחני  החניכים  יעברו  הפסח 

ויזכו בחגורות חדשות”.

אחרי הופעה מרשימה 
במוקדמות, עלו נועה שוהם 

)13( מעין הבשור ומיכל 
מויאל )15( משדה ניצן 

לאליפות הארץ בהתעמלות 
קרקע שתיערך בחודש הבא. 

בתרגיל פס אקרובטיקה 
בדרגה 5 זכתה נועה במקום 

הראשון ומיכל זכתה במקום 
השלישי - זכיות שהקנו להן 

את כרטיס הכניסה לאליפות 
הארץ, שתיערך בחודש יוני. 
נועה מתאמנת כבר מכיתה 

ד’ בקבוצה הייצוגית של 
שער הנגב ומיכל התחילה 

להתאמן שם בשנה שעברה.

למה בשער הנגב
בקבוצה בשער הנגב - שכבר 
הוציאה תחת ידה מתעמלות 

שזכו באליפויות ארציות - 
מתאמנות ביחד עם נועה 

ומיכל 15 נערות מאשכול, 
שנוסעות בין שלוש לחמש 

פעמים בשבוע לאימונים. 
הסיבה היא שבאשכול לא 

קיים הציוד הנדרש ולכן 
נאלצות המשפחות להסיע 

את הבנות עד לשם, בכדי 
להשתתף בחוג ברמה 
המתאימה להן. ניסיון 

לפתוח קבוצה חדשה לבנות 

צעירות באשכול נתקל 
בקשיים והשנה לא נפתח 

במועצה חוג התעמלות 
קרקע. 

מתוך מכתב ששלח 
למועצה אבי ברק משדה 

ניצן, אבא של אחת 
המתעמלות:

"בשנה שעברה היה חוג 
מוצלח של התעמלות 

קרקע במועצה והיו בו 
כ-90 ילדות. השנה החוג לא 

נפתח, לפי מה שנאמר לי 
על ידי סמדר, משום שלא 

מצאה מדריכה. יש לנו 
באזור מדריכה שמעבירה 

את החוג באזור - באופקים 
ובנתיבות - אבל לא 

במועצה. לפי מה שהבנתי, 

החוג לא נפתח עקב אי 
הסכמה בין המדריכה לבין 

סמדר בנוגע לשכר וציוד 
לחוג.

ראיתי, קראתי ומילאתי את 
הסקר של המועצה בנושא 

של ספורט. אני חושב 
שענף ספורט זה נותן מענה 

לקבוצה גדולה של בנות - 
ואולי גם בנים - המעוניינות 

שחוג כזה ייפתח במועצה. 
אני בטוח שעם רצון טוב 
תגיעו להסכמות לטובת 

כולנו". 

, מנהלת מחה הסמדר בלדיג
לקת ספורט חוגים והעשרה 

במועצה מסרה: ”ראשית, 
ברצוני לאחל לנועה ולמיכל 

בהצלחה באליפות הארץ 
הובאתגרים העומדים בהמ

שך דרכן.
”לפני שנה פתחנו חוג 

ההתעמלות קרקע לב
נות. החוג התקיים בחדר 

באולם סביון, בתנאים 
שלא מאפשרים התפתחות 

של ענף תחרותי, ולמרות 
זאת הוא היה מוצלח עם 

משתתפות רבות. לצערי, 
השנה החוג לא המשיך בשל 
מחסור במאמנים מקצועיים 

שיכולנו להביא לאזורנו. 
במועצה יש מבנה העסקה 

אחיד לכל המאמנים.
”במועצה קטנה כמו שלנו 

לא ניתן לקיים את כל ענפי 
הספורט ובודדים מילדי 

האשכול נאלצים לצאת ולה
תאמן במקומות אחרים. עם 

זאת, בימים אלה נבנית 
במועצה תכנית אסטרטגית 
בספורט בשיתוף הקהילה, 
שבמסגרתה נבדוק לעומק 

האת פיתוח ענף התעמ
לות הקרקע וההתעמלות 
האמנותית, ואני מעריכה 

שנפתח את החוג שוב בשנה 
הבאה. אנו מעוניינים לפתח 
ענף זה כמו גם ענפי ספורט 

נוספים, ולהפוך אותם 
לענפים תחרותיים”.

לא פסחו על המדליות

עם רצון טוב תגיעו להסכמות. הורה מאוכזב

נבדוק לעומק את פיתוח ענף התעמלות הקרקע 
תגובת המועצה
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ההישג יפה לענף הכ
דורעף באשכול. שתי 

קבוצות הבנות של המועצה, 
זו של כיתות ז'-ח' וזו של 

כיתה ט' ניצחו כל אחת 
באליפות מחוז הדרום ועלו 
לייצגו באליפויות הארציות 

של בתי הספר שנערכות 
החודש. 

ביום ראשון ה-3.4 , במשחק 
שהתקיים באולם סביון, גברו 

בנות כיתה ט' על קבוצת 
מבואות הנגב בתוצאה 2-0 

והן תייצגנה בשבוע הבא את 

הדרום באליפות הארצית. 
באותו השבוע, ביום חמישי 

ה-7.4, נסעו בנות כיתות 
ז'-ח' לגמר במבואות נגב 

וניצחו גם הן 2-0 בדרך 
לאליפות הארץ.

הגמר ארצי לבנות ז'-ח'  
12 קבוצות מתה  בהשתתפות
קיים ב-2-3.5 - אחרי ירידת 

הגיליון לדפוס.
ההגמר הארצי לכיתות ט' בה
שתתפות 9 קבוצות יתקיים 

בשבוע הבא - ב-8-9.5.

הרמה להנחתה
שחקניות הכדורעף של נופי הבשור ניצחו בתחרויות 

הדרום ועלו כנציגות המחוז לאליפויות הארציות

שני מחנות אימונים 
בני ארבעה ימים 

התקיימו במהלך חופשת 
הפסח - בכדורסל ובכדורעף 
- ובהם השתתפו כ-50 ילדים 

בסך הכול. הילדים הגיעו 
לאולמות סביון וכלנית 

בתאריכים 17-20 באפריל 
בין השעות 8:00-13:00, 

התאמנו, שיחקו ושיפרו את 
יכולותיהם.

מחנה הכדורעף שהתקיים 
הבאולם סביון היה מיועד לי

לדי כיתות ד'-ו'. 15 הילדים 

שנרשמו למחנה התאמנו 
תחת הדרכתו של אלכס 

צייטלין ועוזרו עומר עציון. 
בנוסף, שתי מדריכות באו 
לעזור בהתנדבות - רותם 

מוזר וחן קייסמן. 
המחנה הכדור

סל שהתקיים 
באולם כלנית 

היה גדול יותר 
והשתתפו בו 

33 ילדים בשתי 
קבוצות – א'-ג' 

וד'-ו'. מי 
השאימן את היל
דים הם עומר 

סגל וליאור 
קוגן שנעזרו 

בשישה נערים 
שבאו לעזור 
בהתנדבות. 

סמדר בלדיגה, 
מנהלת מחלקת 

ספורט, חוגים והעשרה 
מספרת שהמועצה קיבלה 
ההזמנה לבוא ליום של אימו

נים  ומשחקים משותפים עם 
מועדון הכדורסל "הפועל 

סביונים" בגן יבנה. 

מתאמנים גם בחופש
בין הנקיונות והעבודות - כ-50 ילדים וילדות 

השתתפו בפסח במחנות אימונים בכדורסל וכדורעף 

הראשונים לציון. הישג 
נאה לקראטיסטים 

ממועדון שו ריו קאן במגן. 
19.3 נסעו חניה -ביום שבת ה
כיו של איוו פנצ'ב לתחרות 

בראשון לציון, על שם מואיז 
וארז ניקר, בהשתתפות של 

יותר מ-130 קראטיסטים 
מכל רחבי הארץ - וחזרו עם 

ארבע מדליות.
עומר שצקי מקיבוץ מגן 

זכה במדליית זהב בקרבות 
בנים בגיל 14. פלג פליישר 

מקיבוץ מגן זכה 
במדליית זהב 

בקאטה לבנים 
בגיל 14.

נטע לי סלבין 
ממושב עין 

הבשור זכתה 
במדליית כסף 

בקרבות לבנות 
בגילאי 8-10 

וברק הגלילי 
מקיבוץ נירים 
זכה במדליית 
כסף בקרבות 

בנים בני 12.
ה"הרמה של הת

חרות הייתה גבוהה", אומר 
המאמן איוו פנצ'ב, ששימש 
כשופט ראשי של התחרות.  
"בשבילנו  זו הייתה בדיקה 
חשובה לפני אליפות הארץ 

שתיערך בל"ג בעומר. תודה 
מיוחדת לכל המעודדים 

שהגיעו לתמוך".

פעמיים כסף, פעמיים זהב
חניכי מועדון הקראטה שו ריו קאן ממגן חזרו 

הביתה עם ארבע מדליות מתחרות בראשון לציון

רף
צו

ר 
ה

צו
ם 

לו
צי

עומר שצקי מקבל מדליה על 
זכייה במקום הראשון בקרבות

23
2 

ם:
לו

צי

23
2 

ם:
לו

צי

בנות כיתה ט' עם המאמנים אלכס )מימין(, עומר )משמאל( ועם אורנית 
סויסה )בחולצה הסגולה(

ה
קי

חז
ני 

 ב
ם:

לו
צי
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ההתחלה 
תש"ז,  הכיפורים  ביום  שבת,  "במוצאי 
לבארות-יצחק  מגדרה  משאית  יצאה 
בארות",  ב'  "הצופים  חברי  ועליה 
החדשה  הנקודה  את  ליישב  העתידים 
"ההגנה".  חברי   - מלוויהם  ועימם 
למי  הבאים  הצטרפו  יצחק  בבארות 
ואת  תקומה  את  ליישב  היו  שעתידים 
יצאה  השחר  עלה  בטרם  כפר-דרום. 
המטרה  אל  דרומה  וצעדה  השיירה 
הופקד  הצועדות  אחת  בידי  נחביר.   -
ימים  דואר שהיוו באותם  יוני  כלוב של 
אור  עם  היחידי.  הקשר  מכשיר  את 
חשופה  לגבעה  השיירה  הגיעה  ראשון 
שנקבעו  יתדות  ועליה  ערוצים  מוקפת 
מראש, על מנת לקבוע את מיקומם של 

הצריפים שיוקמו".

ההקמה
איחרו  לא  בציוד  העמוסות  "המשאיות 
ופרקו  הזדרזו  זרועות  עשרות  להגיע. 
את חלקי הצריפים, לוחות הפח וסלילי 
התיל. במרץ ובכוחות משותפים הוצבו 
בגגות,  וכוסו  קירות 
חלונות  נקבעו 
תיל  גדר  ודלתות. 
נמתחה  היקפית 

 - הארחה  אוהל  הוקם  לה  ובסמוך 
זה  ראשון  יום  של  בסופו  מדאפה. 
הייתה  והשמחה  המשימה  הושלמה 
נחביר  של  הנדל"ן  רשימת  זאת  רבה. 
אחד  כל   - מגורים  צריפי   4 בראשיתה: 
ומטבח,  אכילה  חדר  צריף  חדרים,   5 בן 
אלה  כל   - שירותים  ומבנה  מקלחת, 
במרכז שטח רב-ערוצים של כ-400 דונם 
שנרכשו מאלמנה עזתית. למחרת נפרדו 
ושבו  בארי  מחברי  הרבים  המסייעים 
בחורים   25 רק  נותרו  במקום  לבתיהם. 
ו-5 בחורות. ההמולה והרעש שככו ואת 
מקומם תפסה דממה מוחלטת שהופרה 
מדי פעם על ידי צפירת הרכבת שעצרה 

בתחנה בעזה".

חשוב ונעים להכיר
"המתיישבים היו חברי תנועת "הצופים" 
חניכי  וחיפה,  ירושלים  מתל-אביב, 
תנועת "הנוער העובד" ממקומות שונים 
שהצטרפו  הבבלי,  הגרעין  ובני  בארץ 
חברי  הועסקו  בגדרה  קצר.  זמן  לאחר 
עבדו  המושבה,  איכרי  ידי  על  הקבוצה 
בלול וברפת המקומית ובענפי השירות 
כעוזרות  ברובן  עבדו  החברות  השונים. 
בית. בנחביר עסקו בשמירה על המחנה, 
על  עצים  בנטיעת  שדות,  בשמירת 

כדי  קק"ל(  )ביוזמת  הוואדיות  מדרונות 
ואספקה.  מים  בהובלת  סחף,  למנוע 
ניקיונות  בישול,  שמירה,  תורנויות 
הבנות.  על  בעיקר  מוטלים  היו  וכביסה 
מספר כלל החברים בגדרה ובנחביר היה 

כמאה. הגילאים נעו בין 17 ל-21".

מים - ומים משמים
מבארו  לנחביר  המים  הובאו  "בתחילה 
לה.  ממערב  ק"מ  כ-2  עלי,  שיח'  של 
לימים  לשתייה.  טובים  היו  אלה  מים 
הגיעו מגדרה שתי פרדות, ועגלה ועליה 
מיכל מים נסעה מדי יום לבארות-יצחק 
את  שסיפקו  הבאר  במי  אותו  ומילאה 
יום  והכביסה.  הרחצה  הבישול,  צרכי 
אנו,   .1946 באוקטובר  ב-6  חל  העלייה 
שלא הכרנו את תנאי המקום ואת הצפוי 
גשום.  לחורף  צפינו  האקלים,  מבחינת 
לקח  הנגב  אותנו  לימד  דבר  של  בסופו 
 90 ירדו  העונה  בתחילת  נשכח:  בלתי 
 - מכן  שלאחר  בחודשים  בלבד.  מ"מ 
בקרבת  שנזרע  החיטה  שדה  מאומה. 

המחנה התייבש. החיטה קמלה".

התפריט
של  האספקה  מקור  מגדרה,  "המרחק 
מיוחדת  היערכות  חייב  המזון,  מצרכי 
והצטיידות במוצרים שאינם מתקלקלים 
- אבקת חלב, אבקת ביצים, אבקת בשר, 
נדרשו  המבשלות  ומציות.  סרדינים 
לגלות יצירתיות. כאשר הגיעה המשאית 
 - טריים  מאכל  דברי  ועימה  מגדרה 
לא  היו.  לא  תלונות  השתפר.  המצב 
ייחסנו חשיבות רבה מדי לנושא. תקופת 
התארכה.  בעבר  הורגלנו  שלה  הצנע 
פעם אחת, כשהיה מחסור במזון, נסענו 
נדיב  אורח  של  במכוניתו  בעזה  לשוק 

וקנינו פיתות ועגבניות".

השכנים שלנו והקשרים עימם
קרוב  הימים  באותם  מנתה  עזה  "העיר 
שדה  נמל,  היה  לעזה  נפש.  אלף  ל-40 
תעופה בין לאומי ותחנת רכבת שממנה 
ללבנון  למצרים,  להגיע  היה  ניתן 
לנו  היה  לא  כמעט  ב-1946  ולסוריה. 
קשר עם העיר. כמה בדואים מהחמולה 
של אבו מועליק באו לביקור וקיבלנו את 
על  הוזמנו  אחת  פעם  במדאפה.  פניהם 
ידם להשתתף בחתונה של אחת מבנות 
המשפחה. ההילולה נמשכה שבוע ימים 
במדאפה  רבים.  רשמים  רווינו  ואנו 
אירחנו גם קצינים בריטים שתהו ושאלו 
וכמובן  מבודד.  כה  במקום  מעשינו  מה 
הגיעו לנחביר מכובדים ומכובדות מכל 

חלקי הארץ".

הביא לדפוס: יובל רויטמן

דור תש"ז
קיבוץ בארי חוגג השנה 70 שנה לעלייתו על הקרקע במסגרת הקמת 11 
הנקודות. בערב שנערך באחרונה בעלומים ועסק בהתיישבות, סיפרה 
רינה הברון, ממייסדות הקיבוץ,  על המסע דרומה, על הימים הראשונים 

ועל לקח אחד בלתי נשכח שלימד אותם הנגב

וותיקי בארי בתמונה קבוצתית. 
במרכז ברעמת השיער השחורה 

- רינה הברון
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רון בלב ואת ביד
)לרגל חג האביב - הרהורים בעקבות ראש השנה לאילנות(

 - בשבט  ט"ו  בפרוס  שנה,  כמדי 
הראשון  חלקו  את  ממללים  אנו 
23 בפרק י"ט שבספר ויקרא:  של פסוק 
עץ"  כל  ונטעתם  הארץ  אל  תבואו  "וכי 
לא  כלל  הפסוק  בהמשך  כי  חשים  ולא 
בחוק  אלא  נטיעה  במצוות  כאן  מדובר 
בשלוש  הפרי  )אי-אכילת  העורלה 
הִמָּלה  משמעות  הראשונות(.  השנים 
"וכאשר",  הוא  הפסוק  שבראשית  "וכי" 
ההופכת אותו למשפט-תנאי; הרי משה 
הארץ  כי   )11 ו',  )דברים  מזהיר  בעצמו 
לא  אשר  וזיתים  ב"כרמים  מלאה  כבר 

נטעת"...
"נלבישך  את  כלל  מחבב  איני  והנמשל: 
ַׂשְלמת בטון ומלט", אך אני גם נגד הגזמה 

הארץ  וב"יעּור"  בנטיעות  פראית 
בכלל ובחבל הבשור בפרט. אנו 

נוטים לשכוח את ההשפעה 
הטווח  ארוכת  השלילית 
העצים  לשורשי  שיש 
על  ובכלל  הקרקע  על 
הבסיסית  האקולוגיה 
הגידול  בתי  ועל 
חיות  של  הטבעיים 
אגן   - לדוגמה  הבר. 
גמילה  נחל  של  הניקוז 
המילואים"(,  )="יער 

מעון  מצומת  הרחק  לא 
שּפּוָלס   )38 זה"  )"ככה 

וניטע בעצי-סרק מתוך כוונה 
טובה - "לייער שטחי בתרונות"; 

היום, עשרות שנים לאחר הנטיעה, 
הניקוז הטבעי שובש לחלוטין ובמקומו 
סחף-קרקע  של  פעילה  מערכת  נולדה 
הגורפת דרכי-עפר וחושפת את שורשי 

העצים.
היער  רצועת  הוא  מעניין  מקרה 
במגמת  עזה  חבל  גבול  לאורך  שניטעה 
תצפית  ומניעת  לכוחותינו  "מסתור 
היתה  התוצאה  ישובינו":  לעבר  האויב 
- הענקת מסתור למסתננים ולמחבלים 
יער  רצועת  על  לכאן...  משם  שחדרו 
פרץ  חיים  עם  אחד  יום  שוחחתי  כזאת 
מקק"ל, בכהני כארכיאולוג המחוז, בעת 
שפיקחנו יחדיו על נטיעת פארק "סיירת 
נוכחתי  לחצרים(.  אופקים  )בין  שקד" 
לדעת שחיים הוא איש-רעים להתרועע 
לו, "אתה עומד  "חיים", אמרתי  כלבבי. 
ולנטוע  הגובה  קווי  על  תלמים  לבצע 
ביניהם שטח מדברי של קרוב ל-20 אלף 
דונם. מה דעתך להשאיר רבע מהשטח 
בעתיד  כאן  שיטיילו  שילדים  כדי  טבעי 

שנטעו  לפני  המדבר  היה  איך  יראו 
אותו?" חיים קבל אישור ואכן נותר קטע 
מדברי )עד לפני שנים אחדות כשנכבש 

על-ידי הציוויליזציה...(.
פרשה כאובה היא נטיעת עצים בשטחי 
עתיקות, הגורמת נזק בלתי-הפיך  עקב 

החבלות שגורמים השורשים בתת 
עתיקות  אנושות  נפגעו  כך  הקרקע. 
בערוצים היורדים ממערב אל נחל בוהו 
בנחל  עתיק  קברות  ובית  נתיבות(  )ליד 
התעשייה  לאזור  )מדרום-מזרח  הגדי 
ביזנטית  חורבה   - מדור  חורבת  נועם(; 
ובארות  כנסיה  הכוללת  רחבת-ידיים, 
לחניון  )מצפון  בנטיעות  כליל  - חוסלה 
לציון  חורשה  נטעה  "מקורות"  רעים(; 
שממערב  המאגר  בין  ליסודּה  שנה   70
הבשור,  דרך  לבין  בשור  נחל  לאפיק 
ורב  עצום  נזק  עתיקות:  באתר  ופגעה 
נגרם לחורבת מעון עקב נטיעות על רוב 
ואפילו  בקירוב(;  דונם  )כ-500  שטחּה 
גבולות,  למצפה  מדרום-מזרח  זאת: 
לפני  לה  צצה  השדות",  ל"דרך  סמוך 
כשלוש שנים חורשה צעירה על גבי אתר 
מתקופת  הזמני  האזורי  העלמין  בית 
מלחמת העצמאות )אך לזכות הנוטעים 

ציון לכך, אבל  כי אין בשטח כל  ייאמר 
הלא- שנוטעים,  לפני  להתעניין  אפשר 

כן?(. 
כדי להילחם בתופעה הזאת או לפחות 
לצמצמה עד כמה שאפשר, יזמתי בזמנו 
יום עיון שיועד בעיקרו לאנשי השטח של 
קק"ל במחוז שלנו. במחציתו הראשונה 
חוק  על ארכיאולוגיה,  דיברנו  היום  של 
שכבר  מקרי-פגיעה  וניתחנו  העתיקות 
אותם,  למנוע  וכיצד  בשרידים  קרו 
יצאנו  היום  של  השנייה  ובמחציתו 
עתיקים  אתרים  בכמה  ביקרנו  לשטח, 
בבוקר.  שלמדנו  מה  את  ליישם  וניסינו 
נוסף  יום-עיון  ולארגן  לשוב  כדאי  אולי 
וגם  שנים  לא-מעט  מאז  עברו   - כזה 

הצוות כבר הוחלף.
אך  עצי-סרק,  על  דובר  עד-כה 
ידי  על  לי  נגרם  רב  צער 
בנושא  מקיבוצינו  אחד 
במשבצת  עצי-פרי: 
הקיבוץ  של  החקלאית 
עתיקות  שטח  נכלל 
ובמסגרת  מוכרז, 
נפגשתי  תפקידי 
המשק  מרכז  עם 
בהסכם   - וסיכמנו 
ללא  ג'נטלמני 
 - כתובים  מסמכים 
המדוברת  שהֶחְלקה 
לגידולים  רק  תשמש 
למנוע  )כדי  חד-שנתיים 
נזקים לעתיקות משורשי 
נשמר  ההסכם  עצים(. 
שסיימתי  אחרי  שנים 
ברשות  תפקידי  את 
והנה   - העתיקות 
לאחרונה צצו בשטח הזה שורות-שורות 
של נטיעות עצי פרי. מקרה דומה קרה 
סרתי  אשתקד   - המושבים  באחד  גם 
סמוך  וחשוב  קטן  עתיקות  בתל  לבקר 

למושב ומצאתי במקומו מטע רימונים.
לכל  מסר  להעביר  רציתי  רק  ולסיכום 
הנוטעים למיניהם: אנא, למען העתיד - 
לפגיעה  תגרמו  אל  בעבר;  גם  התחשבו 
בעתיקות; השאירו זכר לנופים קדומים; 
את  זכרו  התשתיות;  את  תאנסו  אל 
הפתוחים;  השטחים  למען  המאבק 
וכמו בכל דבר בחיים - ִמְצאו את האיזון 
המתאים בין מצוות הנטיעות לבין היחס 

לאימא-אדמה.

פרשה כאובה היא נטיעת עצים 
בשטחי עתיקות, הגורמת נזק 

בלתי-הפיך  עקב החבלות שגורמים 
השורשים בתת הקרקע. 
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בתאריכים 2.5 עד ה-7.6 מוצגות 
בלובי של אולם המועצה שתי 

תערוכות של יוצרים מקומיים.
גילה ספיר וגלדיס פישביין מציגות 

בתערוכה משותפת. גילה, חברת אורים 
הועוסקת בהוראת מדעים, הכרת הסבי
בה ובובנאות ב"ניצני אשכול", יוצרת 
בציור, רישום, תחריט, צילום, פיסול, 

וידאו ארט ואובייקטים. גלדיס, בת  
קיבוץ בארי, תושבת  ויוצרת בקיבוץ 

אורים, הציגה בתערוכה קבוצתית עם 
קבוצת "אום קולטור" בגלריה שלוש 

בתל אביב, וכן השתתפה בתערוכות 
ופרויקטים נוספים. יוצרת בתחומים: 
פיסול, צילום, קרמיקה ווידאו ארט. 

"בעבודתנו המשותפת אנו יוצרות 
מיצבים המכילים בעיקר עבודות פיסול 

מחומרי בניין נוקשים קשים וכבדים. 
גרוטאות ברזל ותצלומים כחומר גלם. 

כל אלה מסתדרים במארג של רוך, 
נשיות ואמירות נוקבות".

במקביל מוצגת גם תערוכתה של 
אריאל אלקרט מקיבוץ משאבי שדה. 

"מאז ומתמיד אהבתי סוסים והתחלתי 
לצייר אותם כבר מגיל צעיר. אני ציירת 
אוטודידקטית ואני משלבת את אהבתי 

הלסוסים בציורים שלי וגם נושאים שו
נים, כמו פורטרטים ונושאים הקשורים 

לאירועים יום יומיים. הציורים שלי 
קלילים, בתקווה שהצופה בהם יתרגש 

ויראה בהם את הטוב שבחיים".

יצירה מקומית באולם אשכול

תערוכה חדשה בגלריה בארי - "המשפחה"
בני משפחתה של זיו רומבלסקי הם כוכבי סרטיה, שבהם היא מעניקה פרשנות מקומית-חברתית 

לציורים ידועים בתולדות האמנות ועוסקת בקשר שבין היחיד לבין הקולקטיב הקיבוצי

קסם  לו  יש  מלחין,  שהוא  בסרטים  לדמויות  מאד  דומה  אנטואן 
והצלחה רבה. הוא נוסע להודו להלחין מוסיקה לגרסה מאד מיוחדת 
ממנו  השונה  אישה  אנה,  את  פוגש  הוא  בהודו  ויוליה.  רומיאו  של 
לגמרי שהיא גם אשתו של שגריר צרפת בהודו, בין השניים מתפתח 
סיפור אהבה מורכב. בימוי: קלוד ללוש. משחק: אלזה זילברשטיין, 
 113 2015, עלילתי,  ז'אן דוג'רדן, כריסוטף למבר, אליס פול, צרפת, 

דקות, צרפתית, תרגום לעברית. 
לוח הצגות: יום שלישי 3.5, יום רביעי 5.5, יום ראשון 8.5, יום שני 9.5

לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק סינמטק שדרות.

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

Un plus une המלצת החודש: הוא+היא

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד 

ה-31.5.16 

*לא כולל: 
סרטי ילדים, ארועים 

והסרט 'הבן של שאול'

ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני 
חינם!

מתנה 
לקוראי 

:232

 17:00 בשעה  ה-3.5  שלישי  ביום 
תערוכתה  בבארי  בגלריה  תיפתח 
המשפחה.   – רומבלסקי  זיו  של 

התערוכה תוצג עד ה-28.5. 
ביה"ס  של  מצטיינת  בוגרת  היא  זיו 
וזכתה  ספיר  במכללת  וחברה  לאמנות 
ביה"ס.  מידידי  יחיד  תערוכת  במלגת 
עבודות הווידאו שלה מעניקות פרשנות 
ידועים  לציורים  מקומית-חברתית 

בתולדות האמנות. 
וידאו  סרטי  חמישה  יוצגו  בתערוכה 
משפחתה:  בני  הם  הגיבורים  שבהם 
ל"סעודה  )מתקשר  "הסעודה" 
וינצ'י(,  דה  ליאונרדו  של  האחרונה" 
)ז'אן  "המלקטים"  גוך(,  )ואן  "מנוחה" 
)מאנה  הדשא"  על  "פיקניק  מילא(, 

ו"פיהוקים"  על הדשא"(,  בוקר  "ארוחת 
- שבו מצולמים בני המשפחה מפהקים 

והאב שר ברקע שיר ערש.
העבודות מעלות את הנושא המשפחתי, 
נופי  בתוך  מרכזיותו  ואת  הרב-דורי, 

ומנכיחות  הקיבוץ, 
הפרטי  שבה  מציאות 
והמשפחתי  האישי   -
המקום  את  תופס   -
והראשוני  החשוב 
כיום בתוך הקולקטיב 

הקיבוצי.
פתיחה חגיגית 
ביום שלישי 3.5 

בשעה 17:00 ברחבת 
הגלריה. 

שיח גלריה בהשתתפות האמנית ומרצי 
ביה"ס לאמנות חברה ותרבות ממכללת 

ספיר, יתקיים בשעה 17:30.
זיוה ילין – אוצרת הגלריה בבארי.
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ביום שישי ה-6.5 בשעה 
19:30 תיפתח בגלריה 

ציאורים שבקיבוץ אורים 
תערוכתו של רונן לבני - 

"הודים". 
רונן, 30, בן קיבוץ אורים, 

הוא אגרונום במקצועו. 
לעולם הצילום נחשף 

במקרה, במהלך הכנותיו 
לטיול תרמילאים בדרום 

אפריקה ואת דרכו 
המקצועית החל כצלם 

אגודת הסטודנטים 
בפקולטה לחקלאות. 

במקביל לעבודתו כחקלאי, 
רונן הוא בעל עסק לצילום 

אירועים.
”הודים” היא תערוכת היחיד 

הראשונה שלו. התערוכה 
מסכמת מסע צילום בן 

חמישה חודשים בתת 
היבשת ההודית.

בתערוכה מתאפשרת הצצה 
לחיים ברחובות הערים 

ובכפרים, הרחק מהמקומות 
המוכרים והמצולמים 
באמצעות פורטרטים 

וצילומי רחוב תיעודיים, 
בתאורה זמינה בלבד ותוך 

התערבות מינימלית במרקם 
החיים ההודי.

פתיחה - יום שישי ה-6.5 
בשעה 19:30.

נעילה – 21
שעות פתיחת הגלריה:

שישי – 19:30-20:30.
שבת – 11:00-13:00.

או בתיאום עם אסתי – 
0546786432 ,089920561

גם לפתיחת השער.

הלו רונן. איך התחיל כל 
זה? לפני 6 שנים יצאתי 

לדרום אפריקה לטיול 
וכולם אמרו לי שחייבים 

לקנות מצלמה, אחרת 
משאירים את כל היופי 
שם. קניתי מצלמה, לא 
מקצועית כמובן, וככה 

התחיל הרומן עם הצילום. 
ואיך זה התפתח? ממש 

מהר. אחרי כשנה החלטתי 
שאני כבר מוכן להשקיע 

והתחלתי לקנות ציוד 
מקצועי.

להודו נסעת במקרה עם 
המצלמה? לא. נסעתי כדי 

לצלם. הייתי שם חמישה 
חודשים עם שתי מצלמות 

ושבע עדשות שונות, 
כלומר, 12 ק”ג על הגב 

רק בשביל להוציא תמונה 
טובה.

איך מצלמים פורטרט, 
מבקשים רשות? זה שונה 

מאדם לאדם. אני מנסה 
בדרך כלל לצלם מבלי 
שהוא ’יצטלם’ ויעשה 

משהו בשבילי, אבל 
לפעמים אין ברירה וצריך 

לתקשר ולהגיע להסכמה. 
נכנסת לבתים פרטיים? 

אה, ככה, חצי... אתה יודע, 
עוברים ברחוב והבתים 
לפעמים פתוחים, אתה 
מצלם מבחוץ. מתקרב 

קצת ולפעמים אתה כבר 
בתוך הבית. אבל אף פעם 

לא בניגוד לרצון בעל 
הבית.

מה הפרויקט הבא? אני 
חושב שאתחיל סדרה 

על הבדואים, זה נראה לי 
כהמשך נכון לסדרה הזו.

איך אתה מרגיש עם 
הזהות שלך כאמן? עוד 

לא מרגיש. אני עדיין עובד 
על פי נטיית הלב ועושה 
מה שמושך אותי. הגישה 
שלי היא יותר תיעודית. 

הצילום כאמנות זה עולם 
גדול שעדיין לא נכנסתי 

אליו במלוא המודעות 
הנחוצה כדי להיקרא 
אמן. אם בעינייך זה 

אמנות - אני מקבל את זה 
כמחמאה.

ארנון אבני

12ק”ג על הגב רק בשביל 
להוציא תמונה טובה

הודו בקיבוץ אורים
תערוכת צילום של רונן לבני בגלריה בקיבוץ 

אורים פותחת צוהר לתת היבשת ההודית


