
גיליון 147, יום ג', כ"א באדר תשע"ו, 1.3.16

"דרום אדום" הסתיים בהצלחה, ותלמידי "יובלי הבשור" 
יצאו לחניון רעים לטייל - וגם לאסוף את מה שהשאירו 

אחריהם המבקרים  עמוד 6   

מי שמחפש עבודה באשכול יגיע בשלב זה או אחר 
ל"מעברים נגב מערבי", שם יפגוש נשים נחושות 

למצות כל סיכוי  עמ' 12

כבר שבועיים שנוסעי התחבורה הציבורית 
באשכול וצפון הנגב לא מצליחים להגיע ממקום 

למקום - השערוריה של "דן בדרום"  עמ' 10
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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

"בונים עתיד"
בגליון 2.2.16 הופיעה כתבה גדולה, 
עתיד"  "בונים  הינה  שכותרתה 
הליך  לתחילת  הלל  שיר  כולה  וכל 
שבסיומו יקום בית ספר יסודי חדש.
גילוי נאות: למרות שאיני יליד האזור 
ולומדים  למדו  ילדיי  שארבעת  הרי 
ואשתי  הבשור",  "יובלי  הספר  בבית 
מנהל  כסגנית  ומכהנת  מלמדת  למדה, 
לנכון  מצאתי  זה  רקע  על  הספר.  בבית 
להביע דעה שיש המפחדים להביע אותה.
בית  בבניית  שהצורך  לנו  הסבירו  בעבר 
ספר חדש, הצורך לקרב את הילדים לגדר 
)במקום  אותם  ולסכן  ולמנהרות  הגבול 
מהגדר(,  החינוך  קריית  את  להזיז  פשוט 
נובע רק מהמבנה הרעוע של בית הספר, 
הינה  שהכוונה  לנו  הסבירו  כך  אחר 
קריית  ידי  על  ההסעות  במערך  לחסוך 
חינוך אחת, אבל ככל שהמשכתי לקרוא 
את הכתבה ואת דברי ראש המועצה ויתר 

הדוברים, הבנתי, לא זו הכוונה.
זה  שבעייתי  מה  כל  באמת  אם  הרי 
המבנה הפיזי, אזי יש כבר בית ספר קיים, 
חדש,  למבנה  שהוא  כמו  לעבור  שצריך 
מדוע צריך לעצב ולגבש בית ספר חדש?
מערכות  את  לאחד  הינה  הכוונה  אם 
של  אינטגרציה  באמת  וליצור  החינוך 
על  זאת  לעשות  ניתן  החינוך  מערכת 
בהליך  הקיימים,  הספר  בתי  שני  בסיס 
שינוי(  לייצר  שרוצים  )ככל  או  הדרגתי 
בתי  שני  ולגבש  לעצב  צורך  שיש  הרי 

ספר חדשים במקום שני הקיימים.
אבל לא זה הסיפור, מצד אחד מסבירים 
"ניצני  הקיבוצים  של  הספר  שבית  לנו 
יקום  ולצידו  קיים  יישאר  אשכול" 
של  הספר  בית  במקום  חדש  ספר  בית 

המושבים "יובלי הבשור".
זו  התנהלות  בשמו,  לילד  לקרוא  צריך 
החדשה  ההיגוי  ועדת  ושל  המועצה  של 
עברו,  לימים  אותנו  מחזירה  שהוקמה 

של  לימים  סקטוריאליות,  של  לימים 
התנשאות, לימים בהם נטען כי בית הספר 

של המושבים פשוט לא טוב ולא ראוי.
הערכה  חוסר  של  ברור  במסר  מדובר 
לצוות מסור שעובד ועבד עשרות בשנים 
וחינך רבים וטובים מבני האזור. ולא יעזרו 
בבית  בטקסים  שנאמרים  תשבחות  דברי 
שתנסה  זה  למכתב  תגובה  )או  הספר 
ליפות את הדברים ותטען כי לא זו הכוונה( 
שכן בפועל פועלים בצורה שכזו וזה המסר 
שעולה  התחושה  וזו  לתושבים,  שמשודר 

בי ובעוד רבים.
מן הראוי שלפני שיגרם נזק בלתי הפיך 
הם  באמת  מה  המועצה  פרנסי  יחשבו 
או  אינטגרציה  וליצור  לאחד  רוצים, 
מבנה  להציג  שיוכלו  כדי  להרוס  פשוט 
לעכשיו  נכון  כי  הבחירות,  לפני  חדש 
הם  בה  הדרך  היא  השנייה  האפשרות 

צועדים ודרך זו תהיה בכיה לדורות.
יורם ברוזה, שדה ניצן

תגובת המועצה
שלום יורם,

הספר   בית  הקמת  על  ההחלטה  בבסיס 
ניצבו  הקהילות  ומיזוג  החדש  היסודי 
הוא  הראשון  וצרכים.  עקרונות  מספר 
הצורך האובייקטיבי בהרחבת בית הספר 
הדמוגרפי  הגידול  עקב  הבשור'  'יובלי 
בית  של  העתידית  הצמיחה  ותחזית 
הספר. עובדה זו הצריכה לקיים חשיבה 
בנייתו של  אסטרטגית ארוכת טווח על 
החינוך  בקרית  שימוקם  חדש  ספר  בית 
ותאפשר את מיגונו המלא עם הזדמנות 
בין  חיבור  תוך  הקהילות  בין  לשלב 

לימודי החובה והחינוך המשלים.
ספר  בית  בהקמת  האובייקטיבי  הצורך 
לבחון  נדירה  הזדמנות  עמו  הביא  חדש 
היסודי  החינוך  תפיסת  את  מחדש 
מיטבי,  חינוכי  מודל  ולגבש  באשכול 
הבנת  מתוך  היסודית.  המערכת  לכלל 
חשיבות ומשמעות מהלך שכזה לקהילת 
אשכול, הוחלט כי התהליך ייעשה על ידי 

המעטה.  בלשון  דרכנו.  קלה  לא 
החודש  בולטים  אירועים  שני 
המחישו לנו את זה מצוין. הראשון 
האוטובוסים  של  כניסתם  הוא 
לעבודה  בדרום'  'דן  חברת  של 
בפרט.  ובאשכול  בכלל  בנגב 
בשלושת  אצלנו  שהתרחש  מה 
תחילת  מיום  הראשונים  השבועות 
מעבר  הרבה  הוא  דן  של  עבודתה 
חוסר  סדר,  חוסר   - לידה  לחבלי 
שהציגה  הזמנים  לוחות  בין  תיאום 
בפועל  שקורה  מה  לבין  החברה 
אחד  בלגאן   - כללי  ובאופן  בשטח, 
מכך,  שסובל  ומי   .)12 )עמ'  גדול 

כמובן, הם תושבי המועצה.
הוא התאונה הקשה  האירוע השני 
עין  בין   ,232 בכביש  שהתרחשה 
גבולות, שהשביתה  הבשור לצומת 
בכלל   - שעות  לשבע  הכביש  את 
כמה  עד  והוכיחה   - תמימות  לא 
בחיינו  עורק מרכזי  הוא   232 כביש 
כשעורקים  בעייתי  זה  כמה  ועד 
המזל,  למרבה  הפעם,  נסתמים. 
היו אלה שתי משאיות הפוכות על 
איש  בנפש.  אבדות  וללא  הכביש 
באשכול לא רוצה לדמיין מה יקרה 
מעורבת  תהיה  הבאה  בתאונה  אם 

חס וחלילה מכונית פרטית. 
באוטובוס  אם  משנה  שלא  כך 
מהבית  היציאה   – פרטי  ברכב  או 
הופכת  אשכול  האזורית  במועצה 
למשימה  יותר  דומה  ליום  מיום 
צבאית - צריך לגזור זמנים לאחור, 
ולשינויים  לעיכובים  להיערך 
ודרוכים,  ערניים  להיות  בתוכניות, 
בזמן,  במשימה  לעמוד  להצליח 

ובעיקר – לחזור הביתה בשלום.
הביתה  ושובו  בזהירות  סעו  אז 
תיהנו   – בבית  וכשאתם  בשלום. 

מקריאת העיתון.
יובל רויטמן
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כביש  על  אירעה  כשבועיים  לפני 
משאיות  שלוש  בין  תאונה   232
למשך  הכביש  לחסימת  שגרמה 
בהגעת  ולעיכובים  ארוכות  שעות 
החינוך  ממוסדות  התלמידים 
הביתה. במזל גדול לא היו אבידות בנפש. 
לא היינו צריכים את התאונה כדי להבין 
את מצבו העגום של הכביש ואת הסכנה 
הנשקפת בו לכל הנוסעים. הכביש אינו 
מותאם בשום אופן לכמות וסוג התנועה 
אשר נוסעת בו היום וזוהי הפקרות מצד 
את  אחד  מצד  לאפשר  המדינה  רשויות 
התנועה העצומה על הכביש הצר והחד 
התשתיתי  מצבו  את  שני  ומצד  מסלולי 
הנוסעים  כלל  את  ולהעמיד  הרעוע 

בסכנה יומיומית. 
שיחות  מקיים  אני  האחרונים  בשבועות 
וחילופי מכתבים  פגישות  אינטנסיביות, 
חריפים עם כל הגורמים הבכירים ביותר 
במשרדי הממשלה הרלוונטיים על מנת 
לקדם את הטיפול בכביש וכדי שיספקו 
חיים.  מצילי  מידיים  פתרונות  לנו 
וכלה  מראש הממשלה  הוא החל  השיח 
מנהל  הביטחון,  שר  התחבורה,  בשר 
ישראל,  נתיבי  הנהלת  המעברים,  רשות 
)תחבורה  הממשלה  משרדי  מנכ"לי 
המקצועיים  והגורמים  וביטחון( 
במשרדים האחראים. כרגע אנו מרכזים 

דרישות  מספר  בהשגת  המאמצים  את 
הנחלקות בין מספר משרדי ממשלה:

נוסף  צפוני  סחורות  מעבר  פתיחת   •
ממאות  חלק  יוסטו  אליו  לרצועה, 
הכביש  על  כיום  הנוסעות  המשאיות 

שלנו.
הממשלה  החלטת  יישום  קידום   •
הכביש  להרחבת   2014 מספטמבר 

)ארבעה מסלולים עם הפרדה(.
• שיפוץ וריבוד משמעותי ומיידי בכביש 

)לפני ההרחבה(.
התחבורה  משרד  צו  הפעלת  זירוז   •
בשעות  המשאיות  תנועת  להגבלת 

הסעות התלמידים. 
• פתיחת מעבר כרם שלום בשעות הלילה.

• הגברת האכיפה המשטרתית בכביש.
בשבוע  שקיבלתי  ותשובות  משיחות 
שזעקותינו  מתרשם  אני  האחרון 
לספק  מאמצים  ונעשים  מחלחלות 
פתרונות, אך אני לא ארפה ולא אשקוט 
עד שאדע שהדברים מתורגמים לפעולות 
אופרטיביות בשטח. לכן החלטתי שאני 
מציב פרק זמן של שבועיים מהיום )עד 
אמצע מרץ( כדי לקבל מענה ופתרונות 
תחול  שלא  במידה  ראויים.  מעשיים 
לא  שאנחנו  ונראה  אמיתית  התקדמות 
מקבלים מענים ראויים לצמצום הסכנה, 
בצעדי  מדרגה  נעלה  בהחלט  אנחנו 

צוות  במועצה  הקמתי  שלנו.  המאבק 
מטה מאבק כדי לרכז ולבנות תכנית עם 
משימות ויעדים, שאליו יצורפו גם נציגי 

ציבור.
בניגוד למידע מוטעה שיש בקרב חלקים 
להבהיר  מבקש  אני  בציבור,  מסוימים 
רווח  שום  אין  למועצה   – ולתמיד  אחת 
שעוברת  המשאיות  מכמות  כלכלי 
ממשלתי  מתקן  הוא  המעבר  במעבר. 
ואין  הביטחון  משרד  באחריות  הנתון 
לקבוע  יכולת  או  סמכות  כל  למועצה 
בעניינו או להעבירו מכאן. הדבר שאנחנו 
למען  להיאבק  הוא  לעשות  יכולים  כן 
ולזעוק  להתריע  שלנו,  בכביש  הביטחון 
על הפגיעה בביטחוננו ולדרוש פתרונות 
אמיתיים ראויים, כפי שפירטתי למעלה.

המאבק על כביש הוא של כולנו. לכולנו 
יש מטרה אחת, לשנות את מצב הכביש 
לנסוע  שנוכל  בטוח  כביש  לנו  ושיהיה 
להשיג  כדי  חרדה.  וללא  בבטחה  בו 
ולרכז  יחד  לפעול  עליינו  המטרה,  את 
מסרים  להעברת  משותפים  מאמצים 
שלנו.  המטרה  את  שישרתו  אחידים, 
את  וננהל  במסרים  מאוחדים  נהיה  אם 

המאבק הזה יחד - נצליח.
גדי ירקוני

המאבק על כביש 232

התאונה החודש בכביש 232.  צילום: איחוד הצלה 

הנוגעים  כלל  ושיח משותף של  חשיבה 
המקצועיים  הגורמים  ביניהם  בדבר, 

ונציגי ציבור מהקהילה. 
אתגר  בפנינו  שניצבים  משוכנע  אני 
את  לבחון  להעז  דופן  יוצאי  והזדמנות 
דרך  ולהתוות  שלנו  החינוכית  התפיסה 
לחינוך משותף, שיהווה את פני הקהילה 
ההיגוי  ועדת  פעילות  לעתיד.  שלנו 
ראייה  תוך  מועצתיים  הינם  והתכנים 

התהליך  התושבים.  לכלל  מערכתית 
וסביב  מתמיד  שיח  באמצעות  ייעשה 
למצוא  לנו  שיאפשר  עגולים,  שולחנות 
יחד  ולחלום  פני השונה  את המאחד על 

את העתיד. 
הפז  הזדמנות  את  לנצל  נשכיל  לא  אם 
משותפת  אחריות  ולקחת  לנו  שנוצרה 
על  וכן  ילדינו  של  החינוכי  האופק  על 
תהיה  זו  שלנו,  הקהילה  של  האופק 

"הבכייה לדורות".
דיאלוג  ולקיים  להתדיין  רצוי  ואף  ניתן 
על  יתבסס  השיח  כי  מוטב  אך  בנושא, 
עובדות. אפשר לפנות ולהעלות סוגיות, 
באמצעות  לוועדה  והערות  שאלות 

newschool@erc.org.il  :המייל
גדי ירקוני
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בחודש הבא צפויה 
להיפתח בבני נצרים 
מרפאה חדשה של "מכבי 
שירותי בריאות" שתחליף 

־את המרפאה הקיימת שפוע
 לת כיום במבנה יביל ביישוב.

המבנה החדש, 480 מ"ר 
גודלו, מתפרס על פני קומה 

אחת ונבנה בעלות של כ־6 
־מיליון שקלים, בעיקר בכ

 JNF ספי תרומות של ארגון
ארצות הברית, שאותם גייסו 
ביישוב. מדובר בשלב א' של 

המרפאה, כאשר בהמשך 
מתוכנן להיבנות גם שלב ב' 

- בגודל של 240 מ"ר נוספים, 
שיעמוד בשטח שבו עומד 

כעת המבנה היביל שמשמש 
למרפאה.

ארז צברי, מזכיר בני נצרים 
־ומי שמנהל את פרויקט הב

נייה, מספר שבניית המבנה 
הושלמה וכעת נותר נושא 

חיבור הכלים הסניטריים 
והפיתוח - גינון ושבילים, 
וכן אישור סופי של חברת 
החשמל וטופס 4 על מנת 

שהמרפאה תוכל להיפתח. 
לדברי ארז, הקבלן המבצע, 

'אסום חברה לבניין' בנה 
ביישוב הרבה מוסדות חינוך  

ומבני ציבור ובבני נצרים 
מרוצים מעבודתו.

לדברי צברי, בתקופה 
האחרונה נערכו ישיבות 

משותפות בנוכחות ראש 
המועצה גדי ירקוני, מנהלת 

־מחלקת הבריאות במוע
צה ענת תבורי, רופאים 

מקומיים והנהלת מכבי, על 
־מנת ליצור שיתופי פעו

לה. "המטרה היא להגדיר 

את הצרכים של התושבים 
ולראות מה היכולות שלנו 

לקדם את כל נושא הבריאות 
ביישובים", מספר ארז, "ועל 

ידי כך וליצור פעולות כמו 
סדנאות והרצאות למיניהן 
שיתקיימו במרפאה ויוכלו 

לסייע לציבור בכל הגילאים. 
מגיל הגן ובית ספר - ועד 

הגיל השלישי". 

יותר רופאים
עדי חדד, מנהלת מרחב 
אופקים במכבי, מוסרת 

־שבמרפאה החדשה שתיפ
תח באפריל יינתנו שירותי 

רפואת משפחה, שירותי 
אחיות, רפואת נשים וטיפת 

חלב. לדבריה, המרפאה 
תטפל בכ-800 חברים 

המגיעים מחבל שלום. 

"כבר היום, על מנת לתת 
מענה המתאים לאוכלוסייה 
ולשפר את השירות, הרחבנו 
את שעות הפעילות לשישה 
ימים בשבוע", מוסרת עדי. 

"במרפאה עובדים בשלב זה 
שני רופאי משפחה, אך עם 
מעבר למבנה הקבע יצטרף 
רופא נוסף לצוות". ממכבי 
נמסר בנוסף, כי במרפאה 

החדשה יתקיימו מגוון 
סדנאות וקורסים לציבור 

הרחב, ביניהם סדנא להורים 
לילדים עם הפרעות קשב, 
קורס הכנה ללידה, הנקת 

תינוקות ועוד. "כמו כן, 
מכבי תתלווה לבית הספר 

ותבנה יחד איתו תוכנית 
לקידום בריאות לתלמידי 
בית הספר. בשלב ב' של 

המרפאה מתכננים להוסיף 
רפואה מקצועית נוספת, 

בית מרקחת ועוד שירותים 
נוספים בהתאם לצורך".

באפריל - מרפאה חדשה בבני נצרים
של  חדש  מרפאה  מבנה  להיפתח  צפוי  הבא  בחודש  למבוטחים:  בשורה 
"מכבי שירותי בריאות". בתוכנית: רופא משפחה שלישי וסדנאות וקורסים 
לציבור המטופלים - כולל קורס הכנה ללידה והנקת תינוקות • יובל רויטמן
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בשבת האחרונה 
התגלו בשעות הבוקר 
המוקדמות עקבות חשודים 
שחצו את הגדר עם רצועת 

עזה. כוחות גדולים הוקפצו 
לאזור והחלו בסריקות, 

שנערכו בערפל כבד ששרר 
באזור מאז הלילה. תושבי 
היישובים בדרום המועצה 

הונחו להישאר בבתיהם 
וכביש 232 נחסם לתנועה 

מצומת גבולות דרומה. 

לאחר ארבע שעות 
נתפסו באזור יישובי צוחר 

שלושה פלסטינים לא 
חמושים שהגיעו מרצועת 

עזה. בחקירתם סיפרו 
הפלסטינים שהגיעו לחפש 
אוכל. הם הועברו להמשך 

חקירה ולא נראה כי היה 
בכוונתם לבצע פיגוע.  

מיד בתחילת האירוע 
המועצה פתחה מטה 

חירום והייתה בקשר רציף 

ושוטף עם כל גופי הביטחון 
הרלוונטיים. בסיום האירוע 

אמר ראש המועצה גדי 
ירקוני כי הוא גאה בתושבים 

שנשמעו להוראות, גילו 
סבלנות ואפשרו לכוחות 

הביטחון לבצע את עבודתם. 
עוד אמר גדי כי הוא מקווה 

שפרויקט הקמת המכשול 
לאורך הגדר יושלם במהרה 

וימנע מקרים עתידיים מסוג 
זה.

עם סגירת הגיליון

חדירה בחסות הערפל
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־הדנדש, "חנות" לבג
דים יד שנייה בתלמי 
232, גיליון 138(, פתו־ )יוסף 

חה כבר כמעט שנה ושתי 
הבנות שמפעילות אותה, 

דנה עג'מי ועינת כהן שלם, 
ממשיכות באותו המרץ 

למלא את המקום בבגדים 
"חדשים" ובאהבה.

הדנדש היא "חנות" מיוחדת 
־לבגדים יד שנייה הנמ

צאת בתלמי יוסף. הבגדים 
נמסרים ללא תמורה כספית. 

המבקרים במקום מוזמנים 
לבוא ולקחת כמה בגדים 

־שרק רוצים וגם להביא לח
נות בגדים במצב טוב, שאין 

בהם צורך.
המקום משמש לקוחות 

רבים, בעיקר מחבל שלום, 
אבל לא רק. ככל שעובר 
הזמן מגיעים לקוחות גם 

משאר חלקי המועצה ודנה 
ועינת מוסרות: "נשמח אם 

כל תושבי המועצה יכירו 
את הדנדש ויבואו לבקר 

וליהנות מהבגדים".
דבורה ציטרנוביץ מאורים, 
שביקרה בדנדש והתרשמה 
מהמקום, החליטה להקים 

"חנות" דומה באורים, 
שנקראת "המתנות" וגם 

בה הבגדים נמסרים בחינם. 
"המתנות" נפתחת בעזרתן 

־של נשים מתנדבות ונפ
לאות מאורים ובנות דנדש 

מסייעות לדבורה למלא את 
המדפים ומברכות אותה על 

היוזמה הברוכה.
־בקרוב יתקיים יריד תחפו

שות של הדנדש שבו יימכרו 
תחפושות במחירים סמליים. 

בנוסף, הדנדש תקיים יריד 
חזרה לבית הספר באוגוסט.

יריד פורים
ביום שלישי ה־8.3 ייערך 
יריד פורים בשעות אחר 

הצהריים בתלמי יוסף. 

הציבור מוזמן. 

שעות פתיחה:
דנדש )תלמי יוסף(: 
יום ב' - 11:00-9:00 

יום ד' - 23:00-20:30 

"המתנות" )אורים(: 
יום ב' - 17:30-16:30 

יום שבת - 16:00-18:00

הדנדש לא מפסיקה להתחדש
"החנות" החינמית לבגדים יד שנייה בתלמי יוסף שפתוחה כבר שנה, גדלה 

ומתרחבת עקב הביקוש וההצלחה, וחנות דומה באורים נפתחה באחרונה

מזכירות התנועה 
הקיבוצית אישרה 

בחודש שעבר את 
הצטרפותו של ח"כ 

חיים ילין ממפלגת יש 
עתיד )ראש המועצה 

לשעבר(, במעמד משקיף, 
לכל דיוני המזכירות. 

המשתתפים בישיבה ציינו 
כי מדובר בתוספת כוח 
משמעותית ומשמחת. 

ח"כ ילין אמר: "אני 

מברך על כך שהתנועה 
הקיבוצית פותחת את 

הדלת ומאפשרת למפלגות 
נוספת לקחת חלק פעיל 

במזכירות התנועה. 
לתנועה הקיבוצית זכויות 

רבות במדינת ישראל 
בכלל ובמפעל ההתיישבות 

בפרט. אמשיך ואפעל 
בכל הכלים הפרלמנטריים 
העומדים לרשותי לחיזוק 

התנועה הקיבוצית".

חיים ילין מצטרף למזכירות התנועה הקיבוצית

מיכל עוזיהו מעין 
הבשור החלה לעבוד 
כעוזרת האישית של ראש 
המועצה גדי ירקוני. מיכל 

תהיה גם אחראית על פיתוח 
המערך לגיוס משאבים 

במועצה, שיפעל בשילוב 
עם העמותה לקידום תושבי 

אשכול.
במועצה מציינים כי גדי 

ירקוני מייחס חשיבות 
רבה לפיתוח תחום גיוס 

המשאבים ורואה בו מנוף 
מרכזי חשוב לקידום 
פרויקטים מועצתיים.

מיכל חזרה לאחרונה מארבע 
שנים בקולורדו, ארצות 

הברית, שם שהתה בשליחות 
מטעם הסוכנות היהודית 

ועבדה מול תורמים בעולם 

היהודי־אמריקאי. לפני 
כן שימשה כרכזת תיירות 

ברשות לפיתוח הנגב והיא 
בעלת ניסיון רב ומוכח 
בתחום גיוס המשאבים 

ושיתופי פעולה אסטרטגיים. 
היא בת מושב עין הבשור, 

נשואה לאמיר מקיבוץ 
גבולות ויחד הם מגדלים 

שלושה ילדים.
"לפתח המועצה עומדים 

אתגרים רבים, והתפקיד שלי 
הוא להיות עזר כנגדו של 

ראש המועצה בטיפול בהם", 
אומרת מיכל, "במסגרת 

העבודה אבצע מעקב אחרי 
פרויקטי עוגן של המועצה, 

תוך שימוש ביכולות והניסיון 
שלי בגיוס כספים".

בהצלחה.

עוצמה נשית בפריגןעוזרת לראש המועצה
בשישי האחרון 

התקיים בפריגן "בוקר 
שישי נשי" עם ליהיא לפיד 
שהגיעה למועצה להרצות 
בפני נשות האזור על איך 

״להיות אישה היום כמו 
שמתאים לך".

להרצאה הגיעו כמאה נשים 
מהמושבים והקיבוצים 
באשכול וגם ממועצות 

שכנות, שנהנו מההרצאה, 
התרגשו ויצאו מלאות 

בעוצמות. 
עטר אופיר גנילוין

ליהיא לפיד )שלישית משמאל( 
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קבוצת תלמידים 
מכיתות ט'-י"ב מבית 

הספר לחינוך סביבתי 
במדרשת שדה בוקר, הגיעה 

בחודש האחרון ל"יובלי 
הבשור", במסגרת לימודים 

על אזורים שונים בארץ.
בין התלמידים משדה בוקר 
שהעבירו פעילות לכיתות 

ג'-ד' היו שלושה בוגרי "יובלי 
הבשור - יובל מובשוביץ 
ואלה ברוזה משדה ניצן, 

ינאי סביר מאוהד - ויובל 
דפל מניר יצחק, בוגרת "ניצ־
ני אשכול". בנוסף להם הגיע 
גם מעיין יערי, בנו של מנהל  

"יובלי הבשור" גיל יערי, 
שמתגורר בשדה בוקר. 

ציפי ברוזה, סגנית המנהל, 
מספרת שהיה מרגש במיוחד 
לראות בוגרים של בית הספר 
חוזרים לחצר שבה הם עצמם 

־רק לא מזמן שיחקו, כשה

פעם הם אלה שמעבירים 
פעילות לילדים הצעירים. 

מזג האוויר הסוער שיבש את 
התוכניות ליציאה לשטח, 
והילדים הופעלו בתחומי 

בית הספר. הפעילויות, חלקן 
בכיתה וחלקן בחצר, עסקו 

בהיבט החברתי והמגבש, 
והעניקו לילדים חוויה שוברת 

שגרה. כולם יצאו מרוצים - 
הילדים שנהנו ולמדו בדרך 

אחרת, המורות שחוו יחד עם 
תלמידיהן פעילות מגוונת 
והכירו צדדים אחרים בכל 

ילד, וגם תלמידי המדרשה, 
שחזרו מלאים בתחושת 

סיפוק.
הפעילות, שהוכרזה כהצלחה 

גדולה, מתקיימת זו השנה 
־השנייה וכולם תקווה שה

פרויקט יימשך והתלמידים 
ישובו לכאן גם בשנה הבאה.

עטר אופיר גנילוין

שוברים שגרה
ל"יובלי הבשור" הגיעו תלמידי תיכון ממדרשת שדה 

בוקר שהעבירו לילדים פעילות חברתית מגבשת

מקלחת בחלל ניקיון זה א'-ב'
אחרי שפסטיבל דרום 

אדום נגמר והמוני 
המטיילים חזרו לבתיהם, 

הגיע הזמן להחזיר את האזור 
היפה שלנו לקדמותו.

תלמידי כיתות א'-ב' מבית 
הספר "יובלי הבשור" יצאו 

בשבוע שעבר לטיול יומי 
בחניון רעים, במטרה ליהנות 
וגם לנקות את השטח שנותר 

בחלקו מלוכלך, כשהמסר 
־החינוכי שעמד בלב הפעי

לות הוא השמירה על הבית 
שלנו ועל הסביבה הקרובה.
מי שהגתה את הרעיון היא 
אורית קסטנבאום, מחנכת 
־כיתה ב'. אורית רצתה תחי

־לה לצאת עם כיתתה לפי

קניק עם ההורים וכשפנתה 
למנהל בית הספר גיל יערי 

־הרחיבו השניים את הפעי
לות לשתי השכבות - וכך 

יצאו כ־200 ילדים משכבות 
א' ב' לטיול. 

שכבה א' נהנתה מפעילות 
בטבע עם רותם כהן המורה 

־לסביבה, טיילה וחקרה פר
חים וחרקים. תלמידי כיתה 
ב' טיילו עם שקיות אשפה 

וכפפות ותוך כדי הטיול ניקו 
את אזור חניון רעים ונחל 

הבשור. הפעילות היתה 
מוצלחת ומהנה מאוד ובבית 
ספר מעוניינים להפוך אותה 

למסורת ארוכת שנים. 
עטר אופיר גנילוין

"השמיים הם לא 
הגבול" עבור תלמידי 

שכבה ו' ב"ניצני אשכול" 
ו"יובלי הבשור". תלמידי שני 

בתי הספר סיימו לאחרונה 
תכנית לימודים בשיתוף עם 

עמותת Space-IL. מדובר 
־בתוכנית מעשירה המת
קיימת זו השנה השנייה 
בשכבות ו' בבתי הספר 

 היסודיים באשכול.
במסגרת התוכנית לומדים 

הילדים על נפלאות 
החלל והאתגרים 

הנסתרים שבו. 
המטרה להעניק 

השראה לדור הבא 
ולעודד ילדים לבחור 

במקצועות המדע 
ובכך לקדם חדשנות 

טכנולוגית בעתיד. 
הילדים עובדים על 

המצאת פתרונות 
יצירתיים, כאלה 

שאולי יהפכו 
למוצרים שיובילו את 

המחר.
־באירוע סיום התו

כנית הציגו התלמידים את 
התוצרים הסופיים שלהם. 

רוני לסרי, רוני גורמזנו 
ועופרי פיינברג מ"יובלי 

 BODYהבשור" הציגו את ה־
WASHING - מקלחת 

שמיועדת לשימוש בחלל, 
־ומותאמת לתנאים הפיזיק

ליים המיוחדים השוררים בו. 
אין ספק - עם היצירתיות 

הזו הילדים יגיעו לחלל.
עטר אופיר גנילוין
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אשכול  נווה  בין  הפעולה  שיתוף 
לתיאטרון הנגב נמשך זו השנה השלישית 
שואה  ניצולי  בין  ייחודי  מפגש  ומוליד 
הבשור"  מ"נופי  תיכון  לתלמידי 
והאולפן  למוזיקה  מהאולפן  ולתלמידים 
בתהליך  שמו.  פה"  "אנחנו   – למחול 
לנקודת  הן  הנוער  בני  התוודעו  מרתק 
והן  לשואה  השני  הדור  בני  של  מבטם 
לסיפורי הישרדותם של הניצולים ועיבדו 

אותם להפקת תיאטרון קהילתית.
הקבוצתיים  המפגשים  את  הנחו  השנה 
בר־סלע.  ואירנה  זילברמן  חיותה  ד"ר 
המופע  הוצג  לא  הפעם  כבעבר,  שלא 
באולם המועצה אלא בנווה אשכול. יוליה 
סבו מנווה אשכול מספרת: "לשבוע אחד 
שבו  אמנויות  למרכז  אשכול  נווה  הפך 
מרכזים,  מארחים,  תפקיד:  יש  לכולם 
קוראי טקסטים, רקדנים, ניצבים, קשובים 
במסדרונות  אתנו  יחד  שפסעו  וצופים 
ובכל פעם פתחו דלת לעולמו של ניצול 
מצופה  הציבור  הפך  למעשה,  אחר. 
סביל לשותף פעיל במסע ונחשף בצורה 
נושאים  חייהם  שכל  לאנשים  אינטימית 

על גבם את משא השואה".
המנוע מאחורי הפרויקט כולו הם דינה 
פלג, מנהלת נווה אשכול, ואיסי ממנוב־

שעיבדו  הנגב,  תאטרון  מנהל  נוריאל, 
החווייתי  המופע  לכדי  הסיפורים  את 
"מסעשא". בשיחה עמו מספר איסי על 
של  המוסף  והערך  התיאטרלי  ההיבט 

ההפקה הייחודית:
מה מהות השם "מסעשא"?

וכוונתו  חיותה  הגתה  המופע  שם  "את 
– מצד  גם משא  להעיד על מסע שהוא 

אחד המסע הגיאוגרפי הממושך שעברו 
שני  ומצד  ארצה,  שהגיעו  עד  הניצולים 
הכבד  הנפשי  והמשא  הזיכרונות  משא 

שרובץ עליהם מאז ועד היום".
חלקים  לשני  נחלק  שהעליתם  המופע 
רעיון  בא  מנין  והתחנות.  הטקס   –

התחנות?
לצופים  גורם  התחנות  בין  "המעבר 
לחוות בעצמם משהו מן המסע שעברו 
הניצולים. אני בא מהעולם של תאטרון 
לעשות  לנסות  הייתה  והכוונה  פרינג' 
לעשות  רגיל.  לא  שונה,  אחר,  תאטרון 
שמונים  בני  אנשים  עם  פרינג'  תאטרון 
זה דבר מאוד לא שגרתי, ולכן הם גם לא 
מיד הבינו לאן זה הולך, אבל בסופו של 

דבר הם התאהבו בכל העניין".
לטקסיות  בעצם  נזקקתם  ומדוע 

הפורמלית?
טקסטים  בין  לשלב  היה  שלנו  "הרצון 
לבין  לרובנו,  שמוכרים  קאנוניים, 
התכנים  יסוד  על  שנכתבו  הטקסטים 
בעיניי  השנה.  במשך  במפגשים  שעלו 
צופים  לא  אם  קיום  זכות  למופע  אין 
בשני החלקים בשלמותם, ולכן מי שבא 
החמיץ   – לתחנות  רק  או  לטקס  רק 
המופע  חלקי  שני  מזאת,  יתרה  משהו. 
כולו  הנושא  על  להסתכל  הזדמנות  הם 
וגם  בזום-אאוט,  יותר,  רחב  במבט  גם 
ממוקדת  בהתבוננות  כלומר  בזום-אין, 

יותר בסיפורים של הניצולים".
של  הכוח  מקור  מבחינתך  מהו 

הפרויקט?
הפרויקט  את  לקיים  שלנו  "ההתעקשות 
כל  קודם  היא  שנה  אחרי  שנה  הזה 

מזמן  שהוא  הבין־אישי  המפגש  מכוח 
למשתתפים בו. מדהים לראות כמה חשש 
יש מצדם של כל הנוגעים בדבר בתחילת 
הדרך, ואיך ברגע אחד של מפגש החשש 
פרויקט  זהו  מבחינתי  מתפוגג.  הזה 
אחת  ספק  ובלי  במינו,  מיוחד  קהילתי 
תאטרון  של  ביותר  החשובות  ההפקות 
שבו  לאופן  מצוינת  דוגמה  שהוא  הנגב, 

תאטרון בפריפריה אמור לנהוג". 

מפגשים מהסוג האישי
ואמנם, יותר מכל הדברים היפים שהוליד 
התהליך הזה, עיקר גדולתו הוא במפגש 
בנאי  נילי  גם  מעידה  כך  הבין־דורי. 
שסיפרה   84 בת  שואה  ניצולת  )רעים(, 
משותף  ובריקוד  בהמחזה  סיפורה  את 
למחול:  מהאולפן  רקדניות  שלוש  עם 
– עם כל  "החיבור עם הנוער היה נהדר 
שלוש  עם  ובעיקר  שנפגשנו  הנערים 
שהצגתי.  בקטע  אתי  שרקדו  הבנות 
היה מקסים לרקוד אתן ולא התעייפתי 
לרגע – כשאני שומעת מוזיקה הגוף שלי 

פשוט מתחיל לזוז". 
עבור שמחה גבאי )רעים(, ניצולת שואה 
בת 74, היה המפגש עם בני הנוער מרגש 
היה  אורי,  גם הנכד שלה,  במיוחד, שכן 
שלי  ראשונה  שנה  "זו  למסע:  שותף 
שאתאים,  בטוחה  הייתי  ולא  בפרויקט 
והייתי צעירה   '42 כיוון שנולדתי בשנת 
אסירת  אני  היום  השואה.  בזמן  מאוד 
שקיבלה  הזאת  הנהדרת  לחבורה  תודה 
הנכד  שגם  מאוד  גאה  ואני  אליה,  אותי 
שלי היה חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה 

– הוא נתן לי המון כוח".
שמחה,  של  הנכד  )רעים(,  טלקר  אורי 
הוא תלמיד כיתה י'. הוא צפה במופעים 
להצטרף  החליט  והשנה  קודמות  בשנים 
התכנית  במסגרת  בעצמו  לפרויקט 
הבשור".  ב"נופי  חברתית  למעורבות 
כשהגיעו ניצולי השואה לבית הספר כדי 

לספר על הפרויקט, הוא הופתע לגלות 
מאוד  "אני  שלו:  סבתא  את  ביניהם 
מתעניין בהיסטוריה בכלל ובהיסטוריה 
כבר  אז  בפרט,  שלי  המשפחה  של 
ובכל  סבתא.  של  הסיפור  את  הכרתי 
זאת, לשמוע אותה בפורום הזה גרם לי 
גם  התהליך".  לכל  יותר  עוד  להתחבר 
הסבתא וגם הנכד הודו שמאז הסתיים 
הפרויקט הם מרגישים חוסר של ממש: 
סיום  מאז  זמן  הרבה  עבר  לא  "אמנם 
מתגעגעים  כבר  אנחנו  אבל  המופע, 

מאוד למפגשים של ימי ראשון".

יומן מסעשא
המפגש בין ניצולי שואה תושבי המועצה לתלמידי "נופי הבשור" הוליד גם השנה הפקת 

תיאטרון ייחודית. "החיבור הבין־אישי בפרויקט הוא מקור הכוח שלו" • תם פרחי

 נילי בנאי רוקדת עם תלמידות האולפן למחול. "היה מקסים לרקוד אתן, ולא התעייפתי לרגע"
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הקמפוס  על  העבודה  תהליך 
בית  לתלמידי  המשותף  החינוכי 
החודש  תפס  באשכול  היסודיים  הספר 
ועדת  של  עבודתה  כשלצד  תאוצה, 
ההיגוי התכנסה לראשונה קבוצת הורים 

שתעסוק בדמותם של בתי הספר.
הגיעה  הקבוצה  לפעילות  היוזמה 
שמובילים  מי  כאשר  ההורים,  מציבור 
אותה הם נציגי הציבור החברים בוועדת 
ההיגוי – אייל דבורי מבארי, דנה אדמון 
מעין  רייזר  לירן  אברהם,  משדי  אדרי 
שרון גבאי  הבשור, אליהם הצטרפה גם 
מכל  להורים  בקריאה  פנו  הם  מצאלים. 
בנושא  למפגש  לבוא  המועצה  יישובי 
ההורים  היענות  היסודיים.  הספר  בתי 
הייתה גבוהה – בחדר הישיבות במועצה 
הקיבוצים  מכל  הורים,  כ־70  התכנסו 

והמושבים באשכול.
שהמשימה  הסבירו  ולירן  דנה  אייל, 
לגבש  היא  ההיגוי  ועדת  של  הראשונה 
את התפישה החינוכית ואת יעדי החינוך 
היסודי במועצה כולה – בשני בתי הספר 
היסודיים, ולכן לכל תושבי המועצה יש 
אינטרס להיות מעורבים. מטרת הקבוצה 
התפישה  לגבי  עמדות  לגבש  היא 
החינוכית בבתי הספר היסודיים ולהציג 
ניתן  שלה  ההיגוי,  ועדת  בפני  אותן 
הנוגעות  ההחלטות  את  לקבל  המנדט 
עם  מסמך  תכין  הקבוצה  הספר.  לבתי 

תגיע,  שאליהם  וההבנות  העקרונות 
אותו יביאו נציגי הציבור לוועדת ההיגוי 

בתור העמדה של ההורים באשכול.
אייל, דנה ולירן הדגישו כי עבודת קבוצת 
ההורים היא על דעת המועצה: "המועצה 
והיא  למפגש,  הדרך  ברכת  את  נתנה 
"אנחנו  אמרו,  מבורך",  דבר  בכך  רואה 
חד  הזדמנות  של  פתחה  על  עומדים 
משמעותי  תהליך  על  להשפיע  פעמית 

יד  מושיטה  המועצה  באשכול.  שקורה 
מאליו.  מובן  לא  וזה  תושבים,  לשיתוף 
ההיגוי  ועדת  של  עבודתה  תהליך  כל 
לשיתוף  משמעית  חד  בצורה  מותווה 
הציבור, דרך מעגלי שיח, נציגי הציבור, 
דיווח ושקיפות. אבל אנחנו הרגשנו שיש 
ולכן  ומיידי,  פעיל  יותר  בשיתוף  צורך 
יזמנו את הפגישה הזו. כדי ליצור שיתוף 
הקמת  בתהליך  הקהילה  של  אקטיבי 
בתי הספר באשכול. חברי ועדת ההיגוי 
הביעו רצון לשיתוף פעולה עם הקבוצה, 
כזה  והמועצה שמחה שמתקיים תהליך 

ותומכת בדיאלוג שנוצר עם ההורים.
אייל, דנה ולירן הוסיפו כי "המנדט שלנו 
להביא  לא  הוא  בוועדה  ציבור  כנציגי 
שלנו,  'הפרטית  'האג׳נדה  את  בהכרח 
בקרב  והעמדות  הקול  את  להביא  אלא 
באמצעות  לעשות  נוכל  זה  את  הציבור. 

השיח פתוח של הקבוצה".

חולמים גבוה
שמונה  מתוכננות  ההורים  לקבוצת 
פגישות, עד חודש יולי )לוח הזמנים של 
ועדת ההיגוי מתוכנן כך שהשלב הראשון 
התפישה  גיבוש   – הוועדה  בעבודת 

החינוכית – יסתיים עד יולי 2016(.
הקבוצה  משתתפי  הראשונות  בפגישות 
בארץ  שונות  חינוכיות  שיטות  יכירו 
ובעולם. "עולם ההוראה משתנה, וקורים 
הרבה דברים חדשים", אמר אייל. "אנחנו 
החינוכיות  הגישות  את  להכיר  רוצים 
החדשות: חינוך דמוקרטי, אנתרופוסופי, 
מבוסס פרויקטים, מבוסס משחק וכו'". 
חשוב להדגיש שהשיטות האלו הן חלק 
וניתן  החינוך  במשרד  מהמסלולים 
– שכן בכל   ליישמן בבית ספר ממלכתי 
של  ממלכתי,  יהיה  הספר  בית  מקרה 
הזדמנות  לנו  יש  "אבל  החינוך.  משרד 
להקים בתוך המערכת של משרד החינוך 
בית ספר מעולה, שיהיה יותר טוב מבית 
לחלום  צריך  כך  לשם  סטנדרטי.  ספר 

הורים מדברים
ההזדמנות שניתנת בוועדת ההיגוי לשיתוף הציבור בתהליך הקמתו של קמפוס החינוך היסודי הובילה למפגש 
ראשון מסוגו באשכול. כ־70 הורים - מקיבוצים ומושבים - התכנסו לדון בתמונת עתיד בתי הספר היסודיים 

במועצה. "יש לנו הזדמנות להקים בית ספר מעולה שיהיה יותר טוב מבית ספר סטנדרטי" • נגה גדג'

לכולם יש אינטרס להיות מעורבים. המפגש הראשון של קבוצת ההורים 

ההחלטות לגבי בית הספר יתקבלו 
תוך כדי תהליך. כרגע ידוע רק מה 

שהוחלט במליאה - שיקום בית ספר 
חדש ושבשני בתי הספר היסודיים 

ילמדו תלמידים ממושבים ומקיבוצים
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גבוה, ויש לנו חלום". 
עלו  להורים  הדיבור  זכות  כשניתנה 
הורים  כמה  רבות.  ושאלות  הצעות 
הביעו חשש שבפועל ההחלטות ייקבעו 
הקול  ולמעשה  הגבוהים",  ב"חלונות 
חד  הייתה  התשובה  ייספר.  לא  שלהם 
הספר  בתי  לגבי  ההחלטות   – משמעית 
לא  עוד  כרגע  תהליך.  כדי  תוך  יתקבלו 
ידי  על  שהוחלט  ממה  חוץ  דבר  ידוע 
ספר  בית  שיקום   – המועצה  מליאת 
הספר  בתי  ושבשני  החינוך  בקריית 
וגם  קיבוצניקים  גם  ילמדו  היסודיים 
יחולקו  איך  הוחלט  טרם  מושבניקים. 
התלמידים בין בתי הספר )האפשרויות: 
בית ספר אחד לילדי א'-ג' ושני ל-ד'-ו', 
אקראית,  חלוקה  יישובים,  לפי  חלוקה 
חלוקה לפי תחומי לימוד(, טרם הוחלט 
מה יהיה אופי בית הספר, איך הוא ייראה 
החלטות  אלו  כל   - יפעל  שיטה  ובאיזה 
לדון  חשוב  ולכן  ההיגוי,  ועדת  שתקבל 
ההיגוי  "ועדת  הללו.  הסוגיות  בכל 
לתוצרים  ברצינות  להתייחס  מתכוונת 
פה  יש  ולכן  אליה,  תביא  שהקבוצה 
הזדמנות אמיתית להשפיע", אומר לירן. 

ההורים  קבוצת  של  הבא  המפגש 
הורים  הורים,  תושבים,  ב־9.3.  יתקיים 
לבוא  מוזמנים  ומורים  סבים,  לעתיד, 

ולקחת חלק.

ועדת ההיגוי - הפגישה השנייה
עקרונות חינוכיים, תכנון אדריכלי, הקשר עם הציבור 

ושיתוף המורים - בכל אלה ועוד דנה ועדת ההיגוי בפגישתה השנייה

החינוך  קריית  להקמת  ההיגוי  ועדת 
באשכול  היסודי  לתלמידי  המשולבת 
פגישתה  את  האחרון  בחודש  קיימה 
אילונה  גם  הצטרפו  לוועדה  השנייה. 
סקג'ו )מפקחת משרד החינוך( ומיכל  
עוזיהו )עוזרת ראש המועצה( במעמד 

משקיפה.
על  שעומד  ביותר  הדחוף  הנושא 
התכנון  הוא  הוועדה  של  יומה  סדר 
החדש,  הספר  בית  של  האדריכלי 
ועדת  לפעול  כבר  החלה  כך  ולשם 
החינוך  אגף  מנהלת  בראשות  משימה 
הכלליים  בעקרונות  שדנה  אדר  יעל 
האדריכלי  התכנון  ייעשה  פיהם  שעל 
את  הציגה  המשימה  ועדת  הראשוני. 
כי  והוחלט  לוועדת ההיגוי  המלצותיה 
על פי העקרונות הללו יתחיל אדריכל 
המועצה לתכנן את בית הספר. נקבע כי 
המתכנן יכין שלוש חלופות תכנוניות, 
אותן יציג לוועדת המשימה שתעיר את 
החלופה  את  תבחר  ולבסוף  הערותיה 
המועדפת עליה ותביא אותה לאישור 
התכנוני  הדגם  בחירת  ההיגוי.  ועדת 
ובכל  אפריל,  עד  תיעשה  המועדף 

תאפשר  אדריכלית  התוכנית  מקרה, 
בהתאם  פנימיים  לשינויים  גמישות 

למודל החינוכי שייקבע בהמשך.
בדיון הודגש שוועדת המשימה עוסקת 
כרגע רק בעקרונות כלליים שדרושים 
ואילו  האדריכלי,  התכנון  להתחלת 
לתפישה  הקשורים  עומק  נושאי 
חלוקת  אופן  )לדוגמה  החינוכית 
יטופלו  הספר(  בתי  בין  התלמידים 

בהמשך על ידי ועדות משנה.
הוועדה אישרה גם הקמת ועדת משנה 
שתוביל  הציבור,  עם  וקשר  למידע 

דוברת המועצה יפעת ליפנר. 
משה  בראשות  צוות  כי  הוחלט  עוד 
יקיים  אדר  ויעל  ירקוני  גדי  מורג, 
עם  מפגשים  הקרובים  בשבועות 
כי  הודגש  הספר.  בתי  בשני  המורים 
בהמשך ישולבו מורים בוועדות משנה 

של ועדת ההיגוי.
ראש המועצה גדי ירקוני אמר בישיבה 
כי במקביל לבניית בית הספר החדש 
תשתיות  שיפור  תבצע  גם  המועצה 

ב"ניצני אשכול". 
לקרוא  ניתן  הישיבה  פרוטוקול  את 

באתר המועצה.

התקיימו  התקשורתי,  לרדאר  מתחת 
לשכות  בכל  עיצומים  החודש  במהלך 
הרווחה בארץ, בעקבות מקרה אלימות 
במרכז  סוציאלית  עובדת  כלפי  קשה 
מצטרף  המקרה  מטופלת.  מצד  הארץ 
נוספים  חמורים  אלימות  למקרי 

שאירעו לאחרונה בלשכות הרווחה.
הסוציאליים  העובדים  של  עבודתם 
קשים  במקרים  לעיתים  נוגעת 
קונפליקטים  המעוררים  ומורכבים 
תוך  מוצגת  לעתים  המציאות  מובנים. 
של  הקושי  בשל  תקשורתי,  עיוות  כדי 
חיסיון  מגבלות  עקב  להגיב,  העובדים 

הפרט.
באשכול  חברתיים  לשירותים  האגף 
הזדהות.  כאות  בעיצומים,  חלק  לקח 
ולקבלת  טלפוני  למענה  נסגר  האגף 
המסביר  שלט  הוצב  ובכניסה  קהל 
הלשכה.  לסגירת  הסיבות  את  לציבור 
הזדמנות  לנו  העניקו  העיצומים 
להביע הזדהות עם עובדים ומחלקות 
לאלימות  הנחשפות  הארץ  ברחבי 
בינינו שיח סביב  לקיים  הזדמנות  וגם 
שעובדי  וחוויות  אלימות  אירועי 

לצערנו  וחווים  חוו  באשכול  הרווחה 
רק  גבוהה.  די  בתדירות  פונים,  מצד 
מקרי  מספר  היו  האחרונה  בשנה 
סוציאליות  עובדות  כלפי  אלימות 
באשכול שנאלצנו לפנות ולבקש סיוע 

של המשטרה ואף להגיש תלונות. 
שיש  היא  משמעית  החד  עמדתנו 
של  גילוי  לכל  סובלנות  אפס  לגלות 
אלימות ולנקוט בצעדים משמעותיים 
כלפי  באלימות  הנוקטים  פונים  מול 
את  לאבטח  יש  סוציאליים.  עובדים 
ברמה  העובדים.  על  ולהגן  הלשכות 
המקומית יש צורך בהגברת המודעות 
נגד  ההנהגות,  ובקרב  בישובים 

התופעה החמורה והמסוכנת. 
שעשייה  ומאמינים  מקווים  אנחנו 
כנגד  המודעות  הרחבת  של  מקומית 
רמה  בכל  שהוא,  סוג  מכל  אלימות 
הכרחית  פעולה  הינה  מקום,  ובכל 
שמחייבת שיתוף פעולה מלא של כל 

המוסדות. 
צוות האגף לשירותים חברתיים
מועצה אזורית אשכול

האגף לשירותים חברתיים באשכול השתתף החודש כחלק ממחאה כלל ארצית על האלימות בלשכות 
הרווחה. אבל זו לא רק הזדהות עם שותפים למקצוע - רק בשנה האחרונה היו מספר מקרי אלימות 

כלפי עובדות סוציאליות באשכול שחייבו פנייה למשטרה והגשת תלונות. הודעה מטעם הצוות. 

עמדתנו החד משמעית 
היא שיש לגלות אפס 

סובלנות לכל גילוי של 
אלימות ולנקוט בצעדים 
משמעותיים מול פונים 

הנוקטים באלימות כלפי 
עובדים סוציאליים. יש 

לאבטח את הלשכות 
ולהגן על העובדים. 
ברמה המקומית יש 

צורך בהגברת המודעות 
בישובים ובקרב ההנהגות, 

נגד התופעה החמורה 
והמסוכנת. 

אפס סובלנות לאלימות 
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והרמות  חגיגיות  פתיחות  בתום 
כוסית, הקדמות והכנות, הצהרות 
ב־12.2  קרה:  זה  סוף  סוף   - והבטחות 
שירותי  לספק  תעבורה"  "אגד  סיימה 
הנגב  צפון  באזור  ציבורית  תחבורה 
במושכות  אחזה  בדרום"  "דן  וחברת 
לפחות  או  לדרך.  ויצאה  במקומה 
היא   – בפועל  לדרך.  לצאת  התכוונה 

תקועה בתחנה.
והברדק  החילוף  מיום  עברו  שבועיים 
ומטעים,  מוטעים  זמנים  לוחות  חוגג: 
נהגים  לבוא,  מבוששים  אוטובוסים 
קורסים  טלפוניים  מוקדים  מבולבלים, 
ומעל לכל – נוסעים זועמים ומתוסכלים 
לחלוטין.  השתבשה  יומם  ששגרת 

ברוכים הבאים לֶחֶלם מודל 2016. 
)נירים(  אפרים  ששני  לשנה  קרוב  כבר 
באוטובוס  בבארי  לעבודתה  נוסעת 
שחברת  לה  כשנודע  בבוקר.   5:30 של 
"אגד  את  להחליף  עומדת  בדרום"  "דן 
התחבורה  שירותי  במתן  תעבורה" 
באתר  ווידאה  היא  באשכול,  הציבורית 
לה  הרלוונטיים  שהקווים  החברה 
התפלאה  לכן  כסדרם.  לפעול  ימשיכו 
"דן  החלה  בו  הראשון  ביום  לגלות 
לא  שלה  האוטובוס  כי  לפעול  בדרום" 
הגיע לתחנה, וכך גם בכל הבקרים שבאו 
באי־ שמדובר  קיוותה  שני  בעקבותיו. 
סדרים שייפתרו במהרה, ובינתיים נסעה 
לעבודה בטרמפים. כעבור ארבעה ימים 

שהיא  למעבידיה  והודיעה  התייאשה 
ענו  הם  אך  לעבודה,  להגיע  מתקשה 
לה שהיא מוכרחה לבוא, אפילו תצטרך 
"לרכוב לעבודה על סוס ועגלה". כעבור 
פוסקים,  בלתי  איחורים  של  ימים  כמה 

ולעזוב את מקום  נאלצה להתפטר  היא 
עבודתה.

אם אינכם צרכנים נאמנים של התחבורה 
ספק  להטיל  עלולים  אתם  הציבורית 
בו  להקל  או  הזה  הסיפור  באמינות 
פרטי  רכב  לו  שאין  מי  כל  אך  בראש. 
והאוטובוסים של "דן בדרום" הם הקשר 
העיקרי שלו לעולם החיצון, מבין בדיוק 
זועם  וגם  מבין  מדברת.  שני  מה  על 
המועצה  ותיקי  שגם  הזה,  המחדל  על 

מתקשים לזכור כדוגמתו.
היא  הבשור(  )עין  מורדוך  אמפולה 
התחבורה  בשירותי  קבועה  משתמשת 
בבית  היא תקועה  וגם  באזור  הציבורית 
לעיר,  לצאת  יכולה  "לא  שבועיים:  כבר 
באזור  למרפאה.  לא  ואפילו  לסופר  לא 
מתי  מונית  לתפוס  אפשר  אי  גם  שלנו 
הפעמים  למספר  גבול  ויש  שרוצים, 
ומילא  מחברים.  טובות  לבקש  שאפשר 
מה  אבל  אנשים,  כאן  מכירה  אני  אני, 
לגבי עובדים זרים למשל שאין להם ממי 

לבקש עזרה?".
התמודדה  אמפולה  גם  לשני,  בדומה 
בשבועיים האחרונים עם הרבה תקריות 

אין דין ואין דן
אוטובוסים שמאחרים, מודיעין שלא עונה וקווים שפשוט לא מגיעים - כל אלו הם מנת חלקם של הנוסעים 
בתחבורה הציבורית באשכול ובכל צפון הנגב, מאז החליפה "דן בדרום" את "אגד תעבורה". "אנחנו תקועים 

בבית. אי אפשר להגיע לעבודה, לנסוע לקניות או לסידורים. משרד התחבורה הפקיר אותנו" • תם פרחי

"הבן שלי חיכה באופקים שלוש 
שעות לאוטובוס למועצה, והוא לא 

בא. בסוף נאלץ לקחת מונית שעלתה 
לו 120 שקל"

רק הכסף מדבר 
של  מכניסתה  נושבת  רעה  רוח 
"אגד  של  כמחליפתה  בדרום"  "דן 
התחבורה  כמפעילת  תעבורה" 
שמביאה  רוח  בדרום,  הציבורית 
אתה את ניחוחות הקפיטליזם הניאו 
באזור  כאן,  חזירי.  המכונה  ליברלי 
איום  תחת  דווקא  הצומח  החקלאי 
ביטחוני אנחנו מרגישים תנופת פיתוח 
וסולידריות, רחוקים מהפער הגדל בין 
חולות  רעות  ומבחר  ועניים  עשירים 

כירידת ערך האדם וזכויותיו. 
קמנו  שטעינו.  התברר  לילה  בן  אך 

סלט  יוצרים  בו  שהמרכיבים  לעולם 
ואגרסיביות  גדולות  חברות  מוכר: 
ברווחים  רק  מעייניהן  כל  כי  שנראה 
רגולטרים  אמת,  לדווח  טורחות  ואינן 
עד  תפקדו  שלא  מפקחים(  )מוסדות 
עתה ולא הציבו לפניהן מעצורים, ובני 
ערך  לעומת  נחשב  אינו  שערכם  אדם 

הרווח שכביכול הוא הנעלה ביותר. 
"דן  ידי  על  הקווים  בתכנון  כי  נראה 
בדרום" צליל הקופה הוא שקובע. קווים 
כניסה  ואי  יותר  זולים  בוודאי  מהירים 
נחשבת  לא  כסף.  חוסכת  ליישובים 
ציבורית  בתחבורה  לנוע  האדם  זכות 

ממקום למקום ולהגיע בשעות סבירות 
ובביטחון. בעיניי, הפגיעה בערך האדם 
במקרה הזה גדולה יותר מאשר הפגיעה 
ציבורית  תחבורה  הביטחון.  במצבי  בו 

בחברה מודרנית היא זכות בסיסית.  
המחדל  אותנו  יוביל  לאן  ברור  לא 
בצד  לא  אנחנו  בדרום".  "דן  של  הזה 
מקרה,  בכל  התרחישים.  ברוב  המנצח 
הצרכנים,  שלנו,  שהדרך  מאמינה  אני 
זכויותינו  על  לעמוד  לוותר,  לא  היא 
נפגענו.  אם  לתבוע  להסס   ולא 
אביבית שוורץ ג'ון, בארי

23
2 

ם:
לו

צי

התחנה אינה עונה. מסוף האוטובוסים במועצה בשבוע שעבר
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"לא מדובר כאן רק בבלבול של 
התחלה אלא באי אמירת אמת 

בפרסום. התחבורה הציבורית באזור 
תורע משמעותית"

תגובת המועצה
משרד  של  במכרז  זכתה  בדרום"  "דן 
התחבורה  מערך  להפעלת  התחבורה 
הציבורית בנגב ולמועצה אין ולא היתה 

כל מעורבות במכרז. 
טרם כניסת המערך החדש הוצג לרשויות 
מצג  התחבורה  ולמשרד  המקומיות 
בדרום"  "דן  של  ההיערכות  לגבי  שווא 
להפעלת התחבורה הציבורית. מתקוות 
משמעותי  ושדרוג  לשיפור  והבטחות 
עם  התמודדנו  הציבורית,  בתחבורה 
הציבורית,  מערך התחבורה  של  קריסה 

כמעט בכל אזור הדרום. 
עם  אינטנסיבי  בקשר  נמצאת  המועצה 
הגורמים האחראים     במשרד התחבורה 
נחרצת  בדרישה  בדרום"  "דן  ובהנהלת 
כל  והסדרת  למשבר  מיידי  פתרון  למתן 
למועצה  שלחה  בדרום"  "דן  הליקויים. 
צוות שטח כדי לטפל בתקלות ובליקויים. 
יש לדווח על תקלות ושיבושים למוקד דן 

בדרום  5467*.
למוקד  התקלות   על  לדווח  גם  ניתן 
יעברו  והן   )08-9966333( המועצה 

לגורמים האחראים ב"דן בדרום".

תגובת "דן בדרום"
הקווים  תדירות  את  הכפילה  בדרום  דן 
פי  של  בהיקף  נסיעות  מערך  ומפעילה 
חמישה מהמרחקים שהיו עד כה. מדובר 
תקלות  בו  שקורות  מורכב  במהלך 
במלוא  פועלים  אנו  אך  לוגיסטיות, 

היכולת על מנת לתקנן.
החברה מפעילה קווי אוטובוסים ב־160 
יישובים ברחבי הנגב הצפוני, תוך הוספת 
100 ישובים אליהם לא נכנסו עד כה קווי 
תחבורה ציבורית. מטבע הדברים שינוי 
זה כרוך באתגרים רבים, ואנו מתנצלים 
אנו  כך.  בשל  בנוסעים  פגיעה  כל  על 
המצב  בודדים  שבועות  בתוך  כי  צופים 
הנגב  תושבי  כי  ומבטיחים  יתייצב, 
יעילה,  ציבורית  לתחבורה  יזכו  הצפוני 
נעימה ומשתלמת. המוקד הטלפוני זמין 

באופן מלא החל מיום שישי האחרון.

הראשונים  צעדיה  את  המנווטת  צעירה  אירית  מהגרת  לייסי  אליס 
לא  רומן  חזקים,  הביתה  הגעגועים  ה-50.  בשנות  יורק  ניו  בברוקלין, 
זיכרונותיה  ומקהה את  אותה  איטלקי, סוחף  בחור ממוצא  צפוי עם 
למקום הולדתה, לא לזמן רב. אירוע מצער מצריך את נוכחותה חזרה 
היבשת  לבין  הישנה  היבשת  בין  לבחור  תצטרך  היא  ושם  באירלנד 
שאמצה אותה ובה מצאה את אהבתה הראשונה. בימוי: ג'ון קראולי. 
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*לא כולל: סרטי ילדים, 

אירועים ופתיחת 
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ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני 
חינם!

מתנה 
לקוראי 
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במיוחד:  מקוממת  מהן  אחת  מרגיזות; 
אבל  באופקים,  נהיגה  לומד  שלי  "הבן 
מופיעים.  לא  האוטובוסים לשם פשוט 
להגיע  הצליח  הוא  הימים  באחד 
הספר,  מבית  הסעה  עם  לאופקים 
חיכה  הוא  בחזרה.  הייתה  הבעיה  אבל 
שלוש שעות לאוטובוס וב־20:00 בערב 
שעלתה  במונית  הביתה  לחזור  החליט 

לו 120 שקל".
יישובי  על  גם  פסח  לא  ב"דן"  הבלגן 
הוא  )יתד(  חזן  אורן  שלום.  פתחת 
ביום  הארץ.  בצפון  שמשרת  לוחם 
לאוטובוס  חיכה  הוא  האחרון  ראשון 
ולהגיע  ב־6:30  מיתד  לצאת  האמור 
למועצה ב־7:00. רק כעבור 35 דקות בא 
האוטובוס ליתד, וכשהגיע למועצה כבר 
לתל־אביב:  האוטובוסים  לדרכם  יצאו 
"אני חייל – אם אומרים לי להיות ב־10:00 
ב־12:00,  מגיע  ואני  שמונה  בקריית 
האיחורים  רק  לא  וזה  עונש.  מקבל  אני 
הנהגים שאין להם  גם  המטורפים, אלא 
לעצור  צריכים  הם  תחנות  באלה  מושג 
על  לגבות  צריכים  הם  כסף  וכמה 
לנוסעים  יסבירו  שהם  במקום  הנסיעה. 
כמה הם צריכים לשלם, הנהגים שואלים 

אותנו כמה עולה הנסיעה".
ג'ון,  שוורץ  אביבית  הכול.  לא  עוד  וזה 
המפעילה את אתר האינטרנט של בארי, 
של  הזמנים  לוחות  את  לעדכן  ביקשה 
הקיבוץ,  באתר  החדשים  האוטובוסים 
אחד  שבכל  להפתעתה  גילתה  אך 
אתר  בדרום",  "דן  )אתר  מהאתרים 
המועצה ואתר משרד התחבורה( מופיע 
כבעבר,  שלא  בנוסף,  אחר.  זמנים  לוח 
במסעף  עוצרים  האוטובוסים  מרבית 
האוטובוס  אפילו  לקיבוץ.  נכנסים  ולא 
לא  ב־21:45  בבארי  העוצר  האחרון, 

מכניס את התושבים פנימה – "זה בלתי 
וכמה  כמה  אחת  ועל  מקרה  בכל  סביר 
וכמו  שלנו".  כמו  ביטחונית  במציאות 
כל   – הפעם  גם  כך  האחרים,  במקרים 
בין  המציאות,  לבין  הפרסום  בין  קשר 
בפועל  ליישומן  הגדולות  ההבטחות 
"לא  אביבית:  לדעת  בהחלט.  מקרי   –
מדובר כאן רק בבלבול של התחלה, אלא 
באי־אמירת אמת בפרסום. ואם יש אמת 
הטבה  צפויה  שלא  רק  לא  אז  בפרסום, 
התחבורה   – להיפך  אלא  בשירותים, 

הציבורית באזור תורע משמעותית".  

אין עונים
הזועמים  הציבורית  התחבורה  צרכני 
"דן  של  הטלפוני  למוקד  לפנות  ניסו 
פעם.  אף  עונים  לא  שם  אך  בדרום", 
חברת  היא  בדרום"  ש"דן   – "דן"  חברת 
וטוענת  מהמחדל  מתנערת   - שלה  בת 
משרד  וגם  הם",  זה  אנחנו,  לא  ש"זה 

התחבורה לא מזדרז להושיע.
בצר להם פנו רבים מהנוסעים באשכול 
הבעיה.  את  שתפתור  וביקשו  למועצה 
תגבור  קיבלה  וגם  דרשה  המועצה 
והזדרזה  בדרום"  מ"דן  מיניבוסים  של 
לסייע  כדי  משלה  אוטובוסים  להשמיש 
ובפיזור  באיסוף התושבים אל המועצה 
ליישובים. במקביל נמצא ראש המועצה 
גדי ירקוני בקשר הדוק עם נציגי חברות 
"דן" ו"דן בדרום" ועם משרד התחבורה 

בניסיון לפתור את המשבר. 
נחמה  חצי  אכן  היא  רבים  צרת  ואם 
החמורים  שהליקויים  לדעת  כדאי   –
צפון  בכל  הם  הציבורית  בתחבורה 
דרך  גת,  קריית  עד  מאשקלון   - הנגב 
אופקים, שדרות ונתיבות. בשבוע שעבר 
שירותי  אם  כי  התחבורה  משרד  הודיע 
התחבורה לא יוסדרו במלואם עד בוקר 
יום רביעי ה־24.2, הוא יבטל את הזיכיון 
בדרום"  "דן  בינתיים  בדרום".  "דן  של 
דבר  של  בסופו  אם  וגם  איתנו,  עדיין 

את  יתוקנו,  בכבודם הליקויים  הזלזול 
של התושבים ואת עוגמת הנפש שנגרמה 

להם יהיה קשה הרבה יותר לתקן.
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דורון  של  בביתה  נפגשים  אנחנו 
גדלה  דורון  הבשור.  בעין  אשטן 
משפחתה  עם  כיום  ומתגוררת  במושב 
אנה  גם  אתנו  יחד  ההרחבה.  בשכונת 
פלדה דובדבני מתלמי יוסף, דנית נעים 
מפריגן, לירון נאווה מיבול ועינב מוזס-

אורבך מעין הבשור. 
מנירים,  לוי  דלית  עם  ביחד  כולן, 
ב"מעברים  שעובדות  אשכול  תושבות 
נגב מערבי" ויחד הן מהוות 50% מהצוות, 
מרחבים,  האזוריות  במועצות  שעובד 
אשכול ושדות נגב. בימים רגילים בשעה 
מחפשי  פוגשת  במקומה,  אחת  כל  כזו 
עבודה לשיחת ייעוץ, עונה למיילים של 
מדברת  במשרות,  המתעניינים  תושבים 
חיים,  קורות  שולחת  מעסיקים,  עם 
שעומד  קורס  של  בשיווק  עסוקה  או 

להיפתח. 
ילדים  שמגדלות  צעירות,  אימהות  הן 
את  חיות  כולן  בו־זמנית,  ועובדות 
חירום  בית-עבודה-מצבי  של  הג'אגלינג 
הן מזדהות  וככאלה,   – וחיים בפריפריה 
שהן  והתושבות  התושבים  את  ומבינות 

אנה  באשכול;  גדלו  כולן  לא  פוגשות. 
הגיעה לתלמי יוסף מפרדס חנה-כרכור 
גם  כך  המושב.  לבן  שנישאה  לאחר 
פריגן,  לבן  שנישאה  אשקלון  בת  דנית, 
לנירים.  ועברה  ברוחמה  שגדלה  ודלית, 
תחומי  בתוך  המעבר  את  עשתה  עינב 
ומתגוררת  יצחק  בניר  גדלה   - המועצה 

כיום בעין הבשור. 

מחוברות לשטח
על  היטב  ומכירות  לשטח  מחוברות  הן 
וחברים  דרך משפחה, שכנים  וגם  בשרן 
באזור.  תעסוקה  שבמציאת  הקושי  את 
הן חוות מקרוב את השינויים בקיבוצים 
את  אליהם,  שמתלווה  החשש  ואת 
המשברים ואת חוסר היציבות בחקלאות 

מהמשפחות  שבחלק  העובדה  את  וגם 
שמניע  נוכח־נפקד  הוא  הזוג  מבני  אחד 
את האוטו ב־6:00 בבוקר לאי שם במרכז 
ההשכבה.  לאחר  מתישהו  וחוזר  הארץ 
ובטוחות  מאמינות  הן   - הכול  ולמרות 
בכבוד,  להתפרנס  כאן,  לחיות  שאפשר 

להתקדם מקצועית ולהתפתח.

הוקמה  מערבי  נגב  מעברים  שלוחת 
ארצי  מארגון  חלק  והיא   2006 בשנת 
ולכ־20  הרווחה  למשרד  שמשותף 
מועצות אזוריות ברחבי הארץ. כל אחת 
ומוגדר  ברור  תפקיד  מחזיקה  מהבנות 
שונים.  ופרויקטים  רוחב  תפקידי  ולצדו 
עינב  פרט במרחבים,  רכזת תחום  לירון 

"המעסיקים סומכים עלינו"
כמעט כל תושב באשכול שחיפש עבודה בשנים האחרונות נעזר בהן - בניסוח ושליחת קורות חיים, בהכנה 
אימהות  נגב מערבי',  'מעברים  בנות  לקריירה.  והכוונה  ייעוץ  או בשיחת  עבודה, בסדנא מקצועית,  לראיון 
צעירות מאשכול, מספרות על תחושת הסיפוק שבעזרה לאנשים ועל האמונה שאפשר להתפרנס כאן בכבוד: 
"אנחנו פה בשביל התושבים ומרגישות שליחות. יש לנו אינטרס שהמקום הזה ישגשג ויתקדם" • יובל רויטמן

"אם יש מישהו שמתאים למשרה - 
נדחוף אותו בכל הכוח כדי שיזומן 
לראיון. זה משרת גם את המעסיק 
ולכן רוב המעסיקים סומכים עלינו"

"אנחנו מנסות לעזור לאנשים להבין 
מה יותר חשוב להם - הקרבה לבית, 
הסיפוק העצמי. המשכורת, המעמד. 
חשוב לנו לתת לאנשים את הכלים 

להשיג את המטרות לבד"

23
2 

ם:
לו

צי

מימין: לירון נאווה, עינב מוזס־אורבך, דורון אשטן, אנה פלדה דובדבני ודנית נעים. "העבודה מעניקה לנו סיפוק עצום"
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מרכזת  דנית  באשכול,  שלה  המקבילה 
שלום,  בחבל  מעברים  שלוחת  את 
עם  והקשר  ההשמה  את  מרכזת  דורון 
אנה  ומרחבים,  נגב  בשדות  המעסיקים 
לדורון,  המקביל  התפקיד  את  עושה 
בעבודה  עוסקת  ודלית  באשכול, 

קהילתית־תעסוקתית.
שפונה  מי  לכל  לתת  כדי  כאן  "אנחנו 
ולהתקדם  להשתלב  הכלים  את  אלינו 
בעולם התעסוקה", אומרת לירון. "בעוד 
ייחודית  סדנא  תיפתח  למשל,  חודש 
במתכונת  שתפעל  קריירה  לפיתוח 
הסדנה  בקבוצה.  אישי  אימון  של 
עם  ומעלה,   35 בגיל  לאנשים  מיועדת 
שרוצים  משמעותי,  תעסוקתי  ניסיון 
היא  בקריירה.  הבא  השלב  על  לחשוב 
תוצאות  להשגת  יישומיים  כלים  נותנת 
את  לכתוב  משתתף  לכל  ומאפשרת 
השנים  לחמש  שלו  האישית  התוכנית 

הבאות". 
כזו הסתיימה בימים אלו בקיבוץ  סדנה 
מסחררת.  להצלחה  וזכתה  חצרים 
בשוק הפרטי סדנה כזו עולה כמה אלפי 
לתושבי  מסובסדת  היא  כאן  שקלים, 
באתר  )פרטים  נוח  במחיר  המועצה 

מעברים(.

"להרחיב את סל המשרות"
רובם  ניתנים  במעברים  "השירותים 
עלות  שלהם  הקורסים  )מלבד  בחינם 
לכך  חשיבות  רואה  והמועצה  סמלית( 
בכבוד,  פה  להתפרנס  יוכלו  שאנשים 
ולתרום  חיים  איכות  לעצמם  לייצר 
לנו  "חשוב  עינב.  אומרת  לקהילה", 
מוסיפה  שלנו",  השירותים  את  להנגיש 
יהוו  לא  והמרחק  "שהניידות  דורון, 
מגבלה. בגלל זה אנחנו יושבות במועצות 
מתקיימים  והקורסים  וביישובים 
יהיה  שלאנשים  כדי  עצמם,  ביישובים 
מדגישות  הן  ולהשתתף".  להגיע  נוח 
ויש  מהמועצה  חלק  זה  שמעברים 
שיתוף פעולה כמעט עם כל המחלקות, 
הגורמים  ועם  היישובים  הנהגות  עם 
כמה  להיות  מנסים  בשטח.  הרלוונטיים 
לפתח  כדי  לצרכים  קשובים  שיותר 

מענים נכונים. 

היא  מרחוק  שעבודה  למשל  "הבנו 
בפריפריה  להתפרנס  מהערוצים  אחד 
בתחומים  הכשרות  מציעות  ואנחנו 
קורס  למשל  כמו  זה,  את  שמאפשרים 
קורס  או  שהפעלנו  אפליקציות  בניית 

שבו  לאחרונה  שנפתח  אנליסטים 
ומועבר  מאשכול  תושבים  משתתפים 
אנחנו מנסות  ידי תושבת המועצה.  על 
העסקי  מהעולם  שונים  גופים  לשכנע 
להתבצע  שיכולה  פעילות  לכאן  להביא 
וכמות  מגוון  את  להרחיב  כדי  מרחוק 
שזה  מרגישות  אנחנו  באזור.  המשרות 
אנשים  לשלב  רק  לא   - מייעודינו  חלק 
בעבודות שקיימות כאן, אלא לייצר עוד, 

להרחיב את הסל".
היזמים  פעילות  הרחבת  בנושא  גם  כך 
הרשת  וחיזוק  חשיפה  לצורך  באזור 
בחבל  אדום  דרום  פסטיבל  העסקית. 
שלום, שהתקיים השנה בפעם הרביעית, 
דנית עם  הוא פרי עבודה משותפת של 
שלום  חבל  אגודת  ועם  פעילים  קבוצת 
לחיזוק היזמות בחבל. במסגרת תפקידה, 
הדמוגרפית  לצמיחה  נחשפת  גם  דנית 
התעסוקתיים  ולצרכים  החבל  ביישובי 
מאשקלון  במקור  "אני  מייצרת.  שהיא 
מה  יודעת  שאני  כך  לפריגן,  והגעתי 
בפעם  הזה  לאזור  שמגיע  מי  על  עובר 

הראשונה, גם אני עברתי את זה". 

סימולציה מנצחת
האדם  בין  לגשר  מסייעות  "אנחנו 
למעסיק, להמליץ, לדבר. גם אם מועמד 
מבררות  אנחנו  עבודה,  ראיון  עבר  לא 
שהצלחנו  מקרים  היו  הסיבה.  מה 
מועמד  לקבל  המעסיק  על  להשפיע 
בכל  עמד  לא  הוא  אם  גם  שנפסל, 
שנפסלה  מישהי  הראשוניות.  הדרישות 
והסברנו  התערבנו  גיל,  בגלל  למשל 
עזר",  וזה   - שלה  היכולות  על  למעסיק 

מספרת אנה.  

אחד השירותים שניתנים במעברים הוא 
סימולציה של ראיון עבודה. שבמהלכה 
רכזות  מול  ראיון  המועמד  עובר 
של  תפקיד  שמשחקות  המעסיקים, 
המועמד  עתיד  שאצלו  ספציפי  מעסיק 
להתראיין. "קיבלנו על זה פידבק מצוין", 
מתקשרים  "האנשים  דורון,  מספרת 
להגיד תודה, כי הם הגיעו מוכנים לראיון 

וזה ממש עזר להם". 
מחפשי  בקרב  עולה  בפידבק  הצורך 
היה  מישהו  "אם  קבוע.  באופן  העבודה 
וגם  היה  איך  לשתף  לו  חשוב  בראיון, 
להבין  לנסות  אז  התקבל,  לא  הוא  אם 
למה, מה לא היה טוב. כשיש לנו מידע 
כדי  בו  משתמשות  אנחנו  מהמעסיק 

לסייע למחפשי העבודה בהפקת לקחים 
חיזוק  המצריכות  נקודות  על  ובעבודה 

לקראת הריאיון הבא". 

כולם רוצים מועמד מושלם
"אני נמצאת בקשר עם שמונים-תשעים 
מספרת  באשכול",  מהמעסיקים  אחוז 
של  העיקרי  שהמאפיין  ומוסיפה  אנה, 
מדובר  שלרוב  הוא  במועצה  העסקים 
ובינוניים,  קטנים  משפחתיים,  בעסקים 
שלא  והחקלאות,  התיירות  בתחומי 
תמיד יודעים להגדיר בדיוק את המשרה 
כולם  שכן,  "מה   - מחפשים  שהם 
ואנחנו  המושלם  המועמד  את  רוצים 
האדם  את  למצוא  מאמצים  עושות 
הדברים  אחד  זה  הנכון.  לתפקיד  הנכון 
שמבדילים ביננו לבין חברות כוח אדם. 
אנחנו מחפשים התאמה ואם יש מישהו 
אותו  נדחוף  אז  'האחד',  הוא  שלדעתנו 
בכל הכוח כדי שיזומן לראיון. זה משרת 
המעסיקים  רוב  ולכן  המעסיק  את  גם 

סומכים עלינו".
"חשוב לנו לעזור לאנשים להבין מה הם 
הקרבה   - להם  חשוב  יותר  ומה  רוצים 
המשכורת,  העצמי.  הסיפוק  לבית, 
את  לאנשים  לתת  לנו  חשוב  המעמד. 
לנו  לבד.  המטרות  את  להשיג  הכלים 
ללמד  היכולת  ואת  'חכות'  בעיקר  יש 
נותנת  שלנו  העבודה  לדוג.  איך  אנשים 
ואפשרויות  עניין  אתגר,  עצום,  סיפוק 
להשתלמויות  יוצאות  אנחנו  להתפתח. 
בצמתים  לאנשים  עוזרות  וקורסים, 
בשביל  פה  אנחנו  בחיים.  מרכזיים 
לנו  יש  שליחות.  ומרגישות  התושבים 
ישגשג  יצליח,  הזה  שהמקום  אינטרס 

ויתקדם".
ליצירת קשר עם מעברים: 08-6211810

maavarim@merhavim.matnasim.co.il

"חשוב לנו להנגיש את השירותים 
שלנו, שהניידות והמרחק לא יהיו 

מגבלה. בגלל זה הקורסים מתקיימים 
ביישובים עצמם, כדי שלאנשים 

יהיה נוח להגיע ולהשתתף"

"היו מקרים שהצלחנו להשפיע על 
מעסיק לקבל מועמד שלא עמד בכל 

הדרישות. מישהי שנפסלה בגלל 
גיל, התערבנו והסברנו למעסיק על 

היכולות שלה - וזה עזר"

השירותים שניתנים 
במעברים

• ייעוץ וליווי תעסוקתי אישי

• סיוע בכתיבת קורות חיים 
והכנה לראיון עבודה

• ייעוץ לימודי והכוונה 
תעסוקתית

• לוח משרות עדכני באתר 
מעברים  

• סדנאות והכשרות 
מקצועיות מסובסדות

• סיוע במימון להכשרות 

• עידוד יוזמות של פיתוח 
כלכלי מקומי
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תרבות אשכול - מאי 2015 הדתי. יום שלישי 1.3 בשעה 20:30, אולם אשכול. עלות לכרטיס: 35 ₪.ההתמודדויות בגידולם. המופע מיועד לנשים בלבד ומותאם גם לקהל מרגש על ההחלטה לקחת לאומנה ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל משה )מוסא(, דינה ואודהליה פותחים צוהר לסיפורם האישי במופע אמונה, אמנה ואומנות- משפחת ברלין 
במפעל הנייר חדרה ונפגוש אמנית מקומית. מדריך: אודי ווליכמן. מהבית של ראשוני המתיישבים אל חוף הים ומזח המעפילים. נבקר טיול טעימות תרבות: עמק חפר בין הים להר

יום שלישי 8.3 יציאה בשעה: 07:00. עלות לטיול: 180 ₪.
רוח מקומית 6: חגיגה מקומית של מוסיקה, 

תיאטרון, מחול ומה שביניהם.
יום רביעי 9.3, שעה: 20:30, אולם אשכול. הכניסה חופשית.

בערב תתקיים בגלריית האולם פתיחת תערוכת אמני אשכול:
נטע גבע וז'אק ספרן.

יום האישה 2016
פורום נשים, מרכז צעירים ומחלקת תרבות 

מזמינים אתכן לערב נשים מרגש שיפתח עם 
ארוחת ערב מפנקת וימשיך במופע "דלתות 

מסתובבות" של צופית גרנט. יום חמישי 10.3,

 
קבלת פנים בשעה 20:00, מופע בשעה 21:00, 

אולם אשכול. עלות לכרטיס: 60 ₪.

הצגת ילדים: "פרח לב הזהב"
תיאטרון השעה הישראלי לילדים ולנוער. 

הצגה מלאת קסם רצופת הומור והרפתקאות.
יום שלישי 15.3, שעה: 17:00, אולם אשכול. 

עלות לכרטיס:  60 ₪.
האחרון, על דמויות תנכ"יות שמונעות מיצרים ותשוקות ונתונות האנשים של התנ"ך במבט עכשווי ומחויך. נאוה סמל מספרת על ספרה סופרים פוגשים את העולם: "מזמור לתנ"ך"

לתהפוכות הגורל, חוטאים ונידחים- כמונו בדיוק.
יום רביעי 16.3, שעה: 18:00, ספריית ידע כל. עלות לכרטיס: 30 ₪.אייר סמל בנה של נאוה ילווה את שיחתה בשירי קודש.

אולם אשכול. עלות לכרטיס: 70 ₪. הטבה למנויים בפנייה טלפונית. ע"פ ספריה של תמר בורנשטיין לזר. יום שלישי 29.3, שעה: 17:00, קופיקו: "צוחק מי שצוחק אחרון"

הקרנת סרט ילדים: 
            הקסם במראה- מלכת השלג 2

לאחר שהצליח להשיג ניצחון על מלכת השלג, 
התהילה עולה לגום הטרול לראש והוא מתחיל 

להמציא סיפורי גבורה מוגזמים ושקריים ונאלץ 
ללמוד כי שקרים לא יביאו לו אושר ואהבה 

אמיתית. יום ראשון 20.3, שעה: 17:00, ספריית ידע 
כל. עלות לילד 10 ₪. מלווה בחינם.

 מופע תוסס, קצבי , שנון  ומלא הומור. בחלקו הראשון מארח עפר כץ "אשכול הלב"- מועדון זמר עברי  במופע: "איזו מדינה"
בחלקו השני מסכם יורם טהר לב 67 שנות המדינה , דרך סיפורים את ורדה גולדברגר לשירה בציבור בנושא "מכל האהבות". 

מצחיקים ומרגשים על חברות ואהבה היסטוריה ופוליטיקה .
המופע מלווה בשיריו המוכרים:  "עוד לא תמו כל פלאייך ", 

יום חמישי 31.3, שעה: 20:00, נווה אשכול. עלות לכרטיס: 45 ₪."אין כבר דרך חזרה", "קום והתהלך בארץ", "אינך יכולה" ועוד.... 
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"שלישי קסום": מפגש סופרת עם 

קטי רויטמן - שעת סיפור ויצירה  

יום שלישי, 1.3 בשעה 16:30. לגילאי 

3-8. עלות: 15 ₪. בספרייה קטנה, נולד 

ספר קטן וחמוד עם כריכה צהובה. 

אבל… הספר לא ידע לקרוא, לא את שמו ולא את 

הסיפור שבתוכו. האלף בית היה בשבילו תעלומה, 

איך יסדר את עצמו על המדפים? נחוש יצא הספרון 

למסע זהות בעיר הגדולה. 

ניתן לרכוש את הספר במחיר מוזל 35 ₪.

מבראשית: מפגשי נשים עם הרבנית עידית לנזר

יום ראשון, 6.3 בשעה: 20:30. עלות: 10 ₪.

יום ראשון, 20.3 בשעה: 20:30. עלות 10 ₪. 

אלמוג חולות חוזרת למפגשי העצמה נשית.

מפגשים מלאי עוצמה חיבור לנשיות שבנו 

מפגש שני - "לדבר עם הפילים והנמלים"

יום שני, 7.3 בין השעות 20:00-22:30. עלות 50 ₪ 

         דיונה מרכז פנאי אשכול
לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 

מרכז פנאי אשכול: 052-5402975

"גן שבילי זה"ב"
בשעה טובה פתחנו 

את הפעילות ב"גן 
שבילי זה"ב" 
בנווה אשכול.
קבוצות פעילות 

בשביל השכל:

ראשון, שלישי וחמישי,

בין השעות: 09:00 - 10:15

ראשון וחמישי, בין השעות:
16:55 - 16:10

קבוצת הליכה נורדית:

ראשון ושלישי, בין השעות:
11:30 - 10:30 

פרטים נוספים ורישום לפעילויות:

מזכירות נווה אשכול – 08-9987519
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תרבות אשכול - מאי 2015
שעת סיפור: "פרח לב הזהב"

תאטרון צחוקלה. דניאלי הוא ילד מלא חיים, והוא עושה 

הכול כדי למצוא את המרפא למחלתה. בעצת המלאך הטוב 

הוא יוצא לדרך הארוכה לחפש את פרח לב הזהב  שישיב 

לה את בריאותה ובדרך הוא פוגש את חיות היער אשר 

מראות לו את הדרך ומגלות לו את מחיר האהבה. הצגה 

מרגשת ומקסימה על מערכת יחסים יוצאת דופן בין ילד 
מיוחד ואמו החולה.

יום ראשון, 6.3, בשעה 17:00 בספרית צוחר. ללא תשלום.

שעת סיפור: "הדייג ודג הזהב?"
 של תאטרון שיר. עיבוד לאגדה 

המוכרת והאהובה של האחים גרים, 

על צניעות והסתפקות במועט. הצגת 

תאטרון קומית ואינטראקטיבית, 

בשילוב שירים מקוריים, בובות והפעלה מוסיקלית. 

מתאים לגילאי 3-7. יום שני 14.3, בשעה: 17:00 ב"ידע-כל". 
ללא תשלום.

שעת סיפור:"ציפ ציפורה" 
עם הגר חופש. בזנבה של ציפ ציפורה יש נוצה אחת, 

לחברתה יש שתיים, היא הולכת לרופא 

שיצמיח לה זנב יפה. שעת סיפור 

תיאטרלית בשילוב בובות ומוסיקה. 

עפ"י סיפור של ד"ר סוס. 

יום שני 28.3, בשעה 17:00. ב"ידע-כל". ללא תשלום.

שעת סיפור: "לקוף יש בעייה"
עם תאטרון אגדה: קופיף הקטן איבד את אמו, ופרפר 

נחמד בא לעזרתו, שניהם יחד מבלבלים ומתבלבלים, בדרך 

למצוא את אמא.  יום א' 3.4.16 בשעה 17:00, בספרית צוחר 
ללא תשלום.

שינויים בשעות וימי פתיחה 
                   בחודש מרץ, בידע-כל: 

יום שישי 18.3, הספריה פתוחה בין השעות 08:30-12:00

יום שלישי 29.3 הספריה סגורה עקב יציאת כל הצוות 
ליום הדרכה.

חופשת פורים .23.3-24.3 הספריה פתוחה בין השעות 
.08:00-13:00

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
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הרצאות, פעילויות ואירועים:
• "החיים כסרט מצחיק", מפגש סיום פרויקט.

   יום רביעי, 2.3 בשעה  10:00.

• מרומי ועד רומא: "מנפוליאון ועד גריבלדי – לידת הלאומיות",    

   עם ד"ר אלון קליבנוב. יום חמישי 3.3 בשעה 17:00.

• "מסיפורי ההתיישבות", עם אלון גלילי. 

   יום ראשון, 6.3 בשעה 17:00.

• יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר, 

  ימי ראשון, 6.3/ 20.3/ 27.3  בשעה: 09:00

• הקרנת סרט: "החיים היפים", עם איתן מלמד. 

  יום חמישי, 10.3 בשעה 17:00 )עד שעה 20:00(.

• חוג ספרות עם ד"ר חיותה זילברמן. 

  יום ראשון, 13.3 בשעה 09:00

• נופש וטיול בצפון לגמלאי אשכול, בין התאריכים:

   13.3-16.3 פרטים והרשמה אצל זהבה פופר: 08-9987519

• "סיפורי זימה ומזימה בתנ"ך", עם יוסי נינוה. 

   יום ראשון, 13.3 בשעה: 17:00.

• נסיעה לשוק באופקים יום רביעי, 16.3, בין השעות 09:30 – 
.11:30

• "שינויי מזג האוויר", עם צחי וקסמן. 

  יום חמישי, 17.03 בשעה 17:00.

• "בסימן בריאות: תה קפה וקקאו  ומה שביניהם", 

  עם ניסים קריספל. יום ראשון, 20.3, בשעה 17:00

• מסיבת פורים חגיגית ושמחה בנווה אשכול 

   יום שני 21.3 בשעה 09:30

• צלילי בוקר: "2 מנדולינות וכינור"   

   עם מאיר מינדל,  יום שלישי, 22.3    

   בשעה: 10:30. פתיחה לתערוכת 

   ציורים של חברי קיבוץ ניר יצחק בשעה 10:00.

• מפגש ספרותי והחלפת ספרים קוליים בשיתוף 

ספריית "ידע כל". הנושא: בתיה גור. יום רביעי, 23.3, 
בשעה 10:45 בנווה אשכול.

• ראשית ההתיישבות: "שבע המופלאות- חלק ב", 

  עם ד"ר ענת גואטה. יום ראשון, 27.3, בשעה: 17:00.

• תערוכת בגדים, יום ראשון, 27.3, בין השעות: 09:30 – 14:00

• "חוכמת האנושות – פתגמי העולם", עם ריקרדו בלנק.

  יום חמישי, 31.3 בשעה 17:00

 אלצהיימר – סניף עמד"א

• לוקחים פסק זמן יום שני, 7.3 בשעה 17:00 

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

 •  קפה בריטניה יום שני, 14.3 בשעה 17:00.

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

נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות. יש לתאם הפגישה  מראש 

בטלפון 9987519.למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של 

ועידת התביעות בדמי החבר.                                                                               

 • ניצולי שואה ממרוקו ועירק 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
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רינטוש- סטודיו בוטיק לעיצוב מתנות 
לתינוקות, ליולדת, לפעוטות ועוד.

שילוב של בדים, צבע, חוטים וחומרים 
המו ייחודיות  עבודות  יוצרים  ־שונים 

תאמות באופן אישי לכול לקוח. 
יצירות המו ־ב'רינטוש' תוכלו להזמין 

שלכם.  האישי  ולטעם  לכם  תאמות 
וליווי  הלב  תשומת  מירב  את  תקבלו 
אישי, מקצועי וסבלני. מבחירת הבדים 
ועד התוצר הסופי. אתם מוזמנים יחד 
מהנה,  יצירה  לחוויית  להיכנס  איתי 

מספקת ומתגמלת.
עצמאי?  עסק  לפתוח  החלטת  מדוע 
הגשמת חלום, אהבה ליצירה ולילדים.

עוד מילדות, תמיד בערה בי התשוקה 
גרתי  שונים.  חומרים  ולשלב  ליצור 
נחשפתי  ושם  בערבה  שנים  מספר 
לאנתרופוסופיה. שיטת חינוך ייחודית 
עם  בלמידה  אמנות  בשילוב  הדוגלת 
דגש על חומרים טבעים. החלטתי לתת 

־דרור לתשוקה שבי ובהשראת האנט
יד  בעבודת  יצירות  ליצור  רופוסופיה 

המותאמות אישית לכל לקוחותי. 
בו:  שנתקלת  מרכזי  אתגר  או  קושי 
תהליך  הוא  למציאות  חלום  הפיכת 
לא פשוט. פתאום, בבת אחת מחלום 
ותשוקה יש צורך להבין בעוד תחומים 

כמו כלכלה, שיווק ועוד.
האתגר הכי גדול מבחינתי הוא להאמין 
ביכולת שלי ליצור יצירות שישמחו גם 
האמיתי.  המבחן  זה  מבחינתי  אחרים. 
אם החלום הזה יתגשם, אז עשיתי את 

שלי .
סיפור מיוחד/מפתיע, אנקדוטה, סיפור 

הצלחה... 
התחלתי ליצור ולתפור בשביל הנפש. 
עצמי.  ריפוי  תהליך  זה  היה  מבחינתי 

־בסביבה בה גרתי היה נהוג בימי ההול
מת לתת  ילדי  של  החברים  של  ־דת 

נות עבודת יד. וכך היה, יצרתי מתנות 
לאופי  אישית  מותאמות  ייחודיות, 
ולתחומי העניין של החבר או החברה. 
לא  התלהבה  הקרובה  כשהמשפחה 
אובייקטיבים  לא  הם  הרי  התרגשתי, 
החברים  משפחות  כשתגובות  אבל 

הופת באמת  הגיעו,  עצמם  ־והילדים 
את  לשזור  והתחלתי  מהעוצמה  עתי 

הדרך בה אני הולכת עכשיו.   

לקחת את החזון והיצירה לכיוון של 
חוגים ולהצליח להגשים חלומות של 

אחרים.

הכל באשכול

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

שם העסק: רינטוש
יישוב: מושב יבול

תחום העיסוק: סטודיו לעיצוב 
משחקים לתינוקות ואביזרים לחדר

ותק: 9 שנות יצירה בתחום
בעל העסק: רינת קאשי 

הצעדה השנייה לזכר חברינו, תושבי מועצת אשכול, שנפלו במהלך מבצע "צוק איתן"  
זאביק עציון ז"ל (רבש"ץ נירים), שחר מלמד ז"ל (נירים), סרן ליעד לביא ז"ל (שדה ניצן)

פרטים ועדכונים: בטלפון - 054-7919362  בדף הפייסבוק        בשבילם, לזכר חברינו שנפלו  - ב"צוק איתן" 

הצעדה תכלול שני 
מסלולים: מסלול הליכה 

לכל המשפחה ומסלול 
אופניים.

יציאה מ‘חניון בשבילם‘ ליד 
’הבית הלבן‘ בין הקיבוצים 

נירים ונירעוז

טקס לזכר הנופליםבשעה 13:00 

תכנית:
9:00-10:30: התכנסות, רישום ויציאה 

עצמאית לצעדה. אורך מסלול ההליכה כ5-6 
ק"מ  בנחל אסף, מתאים לכל המשפחה.

לאורך המסלול יהיו מספר הפעלות. אורך 
מסלול האופניים כ25-27 ק"מ, מתאים לאופני 

שטח.

12:30-13:00 סיום 
הצעדה בחניון 

בשבילם (בבית הלבן), 
כ5-7 דקות הליכה 

ממקום החניה.
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הכל באשכול

 אישית להגשמתו   תוכניתמציאת הייעוד התעסוקתי שלי ובניית 
 .באמצעות כלים ושיטות יישומים ויעילים

 בעלי מקצועות או בוגרי לימודים  
 בעלי ניסיון תעסוקתי משמעותי

 .מעוניינים בשינוי או התקדמות בעבודה ומרגישים שזה הזמן לקחת אחריות על הקריירה ולפעול

 ,  מפגשים קבוצתיים בימי שני 8
 .17:00-20:30בין השעות 

 ת  /מפגשי אימון אישיים לכל משתתף 2
 מיקום טרם נקבע* 

 ,גלקרמעין לפידות : הנחיה
 מאמנת יחידים וקבוצות לפיתוח קריירה

 

Ihasama@merhavim.matnasim.co.il

₪

טיול אופניים 
למשפחות

מחלקת ספורט חוגים והעשרה בשיתוף 
עם איגוד האופניים מזמינים אתכם 

לטיול אופניים משפחתי:
יום שבת, 12.3, בשעה 9:00 

בקיבוץ בארי
יש להירשם במשרדי המחלקה עד ה- 4.3

טלפון: 9929110, לימור ראובני: 052-5402975   
ניתן לשכור אופניים במקום בעלות

של 60 ש"ח )תשלום בבארי ביום הטיול(

*ניתן להגיע עם אופניים פרטיים - עלות 
הטיול בחינם.

'דן בדרום'
ב-12.2 החל לפעול בנגב מערך התחבורה הציבורי 

החדש של 'דן בדרום'.
לצערנו, הפעלת המערך מלווה בתקלות וליקויים 

רבים שאינם תלויים במועצה אזורית אשכול.

על שיבושים ותקלות בתחבורה הציבורית יש לדווח:
מוקד דן בדרום - 5467 *

סדרן 'דן בדרום' באשכול, ארז עמר - 053-7211183
ניתן לפנות גם למוקד המועצה - 08-9966333

)המוקד יעביר תלונות מרוכזות ל'דן בדרום'(

אנו מודעים לחבלי הלידה הקשים ועושים את 
מירב המאמצים מול הרשויות והגופים האחראים 

להסדרה מלאה של כל הליקויים.

אנו מקווים שהמערך יוסדר במהרה!

ההרשמה לגני הילדים
ולכיתות א' לשנה"ל תשע"ז

ההרשמה תיפתח ביום שישי 
01.04.2016, כ"ב באדר ב' תשע‘‘ו

ועד ליום ראשון, 01.05.2016, כ"ג בניסן תשע‘‘ו
   www.eshkol.info :באתר המועצה

מועצה אזורית אשכול - אגף החינוך
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המון גוונים של  אדום

דרום  שפסטיבל  שנים   11 כבר 
אדום הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, 
של  לאומי  לחג  הפך  שכבר  ונדמה 
וסממנים  ומנהגים  מסורת  עם   – ממש 
בחודש  גדשו  אנשים  אלפי  עצמו.  משל 
אשכול  ואת  כולו  הנגב  את  האחרון 
אירועים,  באינספור  והשתתפו  בפרט 
שארגנו  ומכירות  מופעים  הפעלות, 
הלינה  אתרי  מהמועצה.  שונים  יזמים 
נמלאו עד אפס מקום, המסעדות שקקו 
חיים והירידים המו אדם שרכשו ממיטב 
התוצרת המקומית. לרגעים אפשר היה 
לחשוב שהכלניות הן רק תירוץ. אז מה 
בעצם היה לנו כאן בחמשת סופי השבוע 

האחרונים? ובכן, מה לא? 

נירים יוצרים
ב"יריד  שעברה  בשנה  החלה  היוזמה 
החליט  והשנה  פתוחות",  מרפסות 
האמניות  ובראשו  המארגן,  הצוות 
לקבץ  צור,  אבן  ולילך  דובדבני  ענבל 
אחד,  למתחם  נירים  של  היוצרים  את 
מזון  דוכני   – הקיבוץ  טּוב  מכל  ובו 
ויצירה,  איפור  דוכני  העולם,  מכל 
קוסמטיקה, תכשיטים, מוצרי טקסטיל 
בהפקה  בית.  תוצרת  והכול  ועוד, 
של  הנוער  בני  גם  השתתפו  המקומית 
הקיבוץ שמכרו ירקות משדות הקיבוץ 

והפעילו את הילדים הצעירים.
לדברי ענבל בצוות לא ציפו לכמות גדולה 
שלנו  "האירוע  משתתפים:  של  כך  כל 
נדחה פעמיים בגלל מזג האוויר הגשום, 

המומנטום  את  שאיבדנו  חשבנו  וכבר 
המבקרים  אבל  יגיעו,  מעטים  ושרק 
לזרום אלינו. לראות  לא הפסיקו  פשוט 
בכל  מלאים  הקיבוץ  של  הדשאים  את 
יחד  יושבים  שפשוט  אנשים  הרבה  כך 
מדהימה". חוויה  הייתה  זאת   –  ונהנים 

מתחם לה-מדווש
החנות הקטנה בבארי היא כבר מזמן לא 
פעילות  מרכז  אלא  אופניים,  חנות  רק 
ובדרום  השנה  ימות  בכל  חיים  שוקק 
פעלו  האחרון  בחודש  בפרט.  אדום 

המשפחה,  לכל  אופניים  טיולי  במתחם 
פעילויות  פדלים,  קרטינג  מסלולי 
יד  ועבודות  שתייה  מזון,  דוכני  לילדים, 
הכותרת  וגולת  האזור  מכל  אמנים  של 
כ־550  השתתפו  שבו  אופניים  מרוץ   –

רוכבים מכל הארץ.
מסכם:  המקום,  מנהל  מנור,  ארז 
אך  מוקדם,  התחילה  השנה  "הפריחה 
היו כמה שבתות גשומות שקצת הפחידו 
גם  משמיים:  הכול  אצלנו  האנשים.  את 
מזג  ולמרות  הרקטות...  וגם  הגשמים 

האוויר – אנשים הגיעו בהמוניהם".

RED FRIDAY
לכבוד הפסטיבל חברו להם יחד שמונה 
עסקים דרומיים בבעלות נשית לחוויית 
"קניות וכלניות". במפת העסקים נכללו 
 kas מאשכול:  עסק  בתי  שישה  גם 
מבארי,   AYUNA מרעים,  ודובשנית 
הבשור  מעין  בחול  וארמון   OMY
צאן.  משק  מחוות  צאלה  ומחלבת 
המפה  על  תחנה  היה  עסק  בית  כל 
ארבעה  באיסוף  יהלום.   – תחנה  ובכל 
– לפחות  עסקים  מארבעה  יהלומים 

מנשות  קטנה  מזכרת  המבקרים  קיבלו 
הקבוצה.

"היינו  מסבירה:   kasמ־ נחושתן  רעות 
של  גדול  קהל  פגשנו  ירידים,  בהרבה 
אנשים שמחפשים חוויית קניות אחרת, 
לא  שהם  סיבה  שאין  למסקנה  והגענו 

גם הגשם שירד דווקא בשבת לא יכל ל"דרום אדום", וגם השנה הביא אלינו הפסטיבל אלפי אנשים 
ומיד העלו לפייסבוק. הפסטיבל ששם אותנו על מפת התיירות בישראל  ליד כלנית  שהצטלמו 

השאיר אחריו באשכול הרבה בעלי עסקים מרוצים. שמענו מכמה מהם איך היה • תם פרחי 

בנות RED FRIDAY. "יש לדרום ערך מוסף"                                                    צילום: נעמה כספי

נירים יוצרים. "חוויה מדהימה"                                                   צילום: 232
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הרבה  בדרום  יש  פה.  זה  את  יקבלו 
שאסור  מאמינה  ואני  מצוינים,  עסקים 
ולוותר  פריפריאלית  חשיבה  לאמץ  לנו 
רחוקים  שאנחנו  בגלל  רק  לעצמנו 
שאנחנו  לעובדה  מזה,  יותר  מהמרכז. 
מוסף.  ערך  בעיניי  יש  דווקא  בדרום 
לקבוצה שלנו הצטרפו עסקים שיש להם 
להכיר  נהדרת  דרך  זו  ומבחינתנו  בית 
המקסים  המקום  ואת  אותנו  מקרוב 

שאנחנו חיים בו".

יוצרים בחווה מבית "מרקטיטו"
מרקטיטו בא לאוויר העולם לפני שלוש 
גלגולים.  וכמה  כמה  עבר  ומאז  שנים, 
המקומי  היריד  התאחד  הנוכחי  בגלגולו 
הפנינג  הפיקו  ויחד  צאלה  מחלבת  עם 
ססגוני שאירח כ־40 יוצרים ומציגים מכל 
רחבי הארץ ושפע של דוכני מזון ושתייה.

ארז מנור )בארי(: אצלנו הכל 
משמיים - גם הגשמים וגם 

הרקטות. ולמרות מזג האוויר - 
אנשים הגיעו בהמוניהם"

החיה  הרוח  הבשור(,  )עין  טנה  חגית 
לייף  ירידי  וחובבת  מרקטיטו  מאחורי 
מהזיווג  מאוד  מרוצה  מושבעת,  סטייל 
מהמם  שטח  יש  צאן  "בחוות  העסקי: 
של  כזה  לסוג  אידיאלי  פשוט  והוא 
אירועים. היריד השנה היה מאוד מוצלח 
והמון אנשים באו לקנות, ליהנות ולפרגן 
צאן  ממשק  גורודנצ'יק  צאלה  לנו". 
מצטרפת לסיכומים החיוביים: "המיקום 
הנוף  כי  האווירה,  את  תאם  היריד  של 
זו  אמנם  וירוק.  פסטורלי  מאוד  הוא 
הייתה תחושה קצת מוזרה לארח כל כך 

בסופו  אבל  שלנו,  בחווה  אנשים  הרבה 
של דבר היה פשוט נפלא לראות את זה".

טעמים וחוויות בחבל שלום
זו השנה הרביעית שבה מתקיים האירוע 
המסורתי בחסות פורום התיירות ואגודת 
"מעברים"  תכנית  ובשיתוף  שלום  חבל 
והמועצה. עם זאת, השנה החליטו בחבל 
למתחם  לקבץ  במקום  כיוון.  לשנות 
הפעם  שלום,  מחבל  עסקים  בעלי  אחד 

המבקרים הם שעברו בין העסקים.
יוסף(,  )תלמי  רוזנפלד  אורלי  לדעת 
בפורום  ומתנדבת  האירוע  מיוזמי 
התיירות של חבל שלום, מדובר בפורמט 
הצריך  הזה  "השינוי  ביותר:  מעניין 
הקמת  כמו  פרוצדורות  הרבה  אמנם 
ותיאום  מסלולים  תכנון  מידע,  תחנת 
בין העסקים. מצד שני המהלך הזה גרם 
לאנשים להיכנס פנימה, לתוך היישובים 
ולתוך הבתים, לקבל טעימה מחבל שלום 
שלנו.  והקסום  המיוחד  לאזור  ולהיחשף 

בסוף  שלום  בחבל  הסתובבו  להערכתי 
השבוע של האירוע כ־1,800 מבקרים".

גם דנית נעים )פריגן( האחראית מטעם 
שלום,  חבל  על  "מעברים"  תכנית 
משבחת את המתכונת הנוכחית: "קודם 
לכן הרגשנו שחסרה ההיכרות האמתית 
שלהם  החשיפה  והפעם  העסקים,  עם 
ניתנה  משמעותית.  יותר  הרבה  הייתה 
כאן במה לבעלי העסקים הקטנים להציג 
בשביל  גם   – שלהם  היכולות  את  בה 
וגם למען החשיפה והקידום של  עצמם 
חבל שלום. אנחנו מכנים את זה 'כלכלה 

מקומית מקיימת'".

שלנו,  ה"בייבי"  הוא  אדום  דרום 
שלשמחתי הלך וגדל עם השנים וכיום 
בארץ.  והמוביל  הגדול  הפסטיבל  הוא 
או  עליו  שמע  שלא  אדם  כמעט  אין 
ביקר בו, אבל זה לא מובן מאליו. בכל 
שנה משפיעים על קיומו של הפסטיבל 
משתנים רבים כמו הצורך בגיוס תקציב 
– שאינו קבוע ואינו מובטח – והתלות 
מצב   – בשליטתנו  שאינם  בגורמים 
הפריחה, מזג האוויר והמצב הביטחוני.
קורה  הזה  שהפסטיבל  נדמה  לעתים 
יצא  כדי שהוא  מעצמו, אבל למעשה, 
עבודה:  מאוד  הרבה  נדרשת  לפועל, 
התיירות  מאתרי  המידע  וריכוז  איסוף 
והיישובים, פרסום הפסטיבל וקידומו, 
סיורי  ציבור,  יחסי  מערך  ניהול 
ניהול מערך  עיתונאים, הפקת תכניה, 

המידע והנגשתו לציבור )תחנות מידע, 
נראּות  פייסבוק(,  דף  אינטרנט,  אתר 
על  מדובר  דברים.  המון  ועוד  בשטח 
אזור גדול, הנפרש כיום על שטחן של 
חמש מועצות, ולכן יש חשיבות עצומה 
השותפים  הגורמים  כל  בין  לתיאום 

לפסטיבל. 
את  לחשוף  הוא  שלנו  האמתי  האתגר 
כל מה שיש לאזור שלנו להציע ולמשוך 
גם  אבל  בזמן הפסטיבל,  אנשים  לכאן 
לאחריו. היעד הזה מחייב אותנו להיות 
להמציא  ולנסות  ויצירתיים  חדשניים 
השנה  מחדש.  פעם  בכל  עצמנו  את 
למשל יזמנו אירוע חשיפה שבוע לפני 
יפו  "נמל  שכותרתו  הפסטיבל  תחילת 
מארח את דרום אדום". במקום הוצגה 
תערוכת צילומים והתקיימו פעילויות 

וסדנאות באווירת הפסטיבל ושוק של 
מספרים  דבר  יודעי  דרומיים.  יזמים 
שכבר מזמן לא נראו פקקים רבים כל 

כך בכניסה לנמל.
הצלחתו של דרום אדום נמדדת בהרבה 
שבהם  החשוב  מבחינתי  אך  מובנים, 
הפסטיבל  שנותן  המוסף  הערך  הוא 
הפרנסה  מלבד  המקומיים.  לעסקים 
את  מעלה  החשיפה  הפסטיבל,  בימי 
שהסתיים  אחרי  הרבה  גם  הביקוש 
שיתופי  חדשות,  יזמויות  ומעודדת 
הלאה.  גם  שנמשכים  וחיבורים  פעולה 
לשים  צריך  הכול.  את  שווה  זה  בעיני 
ולהתמקד  בצד את אי הנוחות הזמנית 
בדברים היפים שקורים כאן בזכות דרום 

אדום. יש לנו במה להתגאות. 
לבנת גינזבורג

"לחשוף את מה שיש לאזור להציע"
לבנת גינזבורג, רכזת התיירות בעמותת התיירות שקמה-בשור המפיקה את הפסטיבל, מסכמת חודש 

 אינטנסיבי במיוחד

דנית נעים )פריגן(: "ניתנה כאן במה 
לבעלי העסקים הקטנים להציג את 

היכולות שלהם. אנחנו  מכנים את זה 
'כלכלה מקומית מקיימת'"

מרקטיטו. "היה נפלא לראות את כל האנשים שבאו"                                          צילום: נעמה כספי
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מרתון הרכבים ב"אל היען"
התכנסו  אדום"  ב"דרום  לראשונה 
מכפר  מוזיקאים  כ־30  היען  אל  בחוות 
הרכבים  ב־15  שהופיעו  ביכורים  הנוער 
שונים על שלוש במות נפרדות וממיטב 
מוזיקה  בלוז,  רוק,  ג'אז,  הז'אנרים: 

קלאסית, מוזיקה לטינית ועוד.
מביכורים  החברים  יזמו  המרתון  את 
הצעירים.  ליוצרים  במה  לתת  שביקשו 
למוזיקה  מורה  עוז(,  )ניר  דקל־חן  איתי 
בין  השידוך  על  מאוד  שמח  בכפר, 
"החווה  היענים:  חוות  לבין  המוזיקאים 
היא מקום שכייף להופיע בו, שיש בו נוף 

מקסים ואווירה בלתי פורמלית נעימה".
היען"  מ"אל  ון־חרבנברוק  צופיה 
מספרת על פסטיבל מלהיב ומרגש ועל 
הארץ  קצוות  מכל  שבאו  אנשים  מאות 
ונהנו ממוזיקה טובה, משפע הפעילויות 

שהציע המקום וממזג האוויר הנהדר.
היה  אדום  "דרום  אומרת:  היא  לסיכום 
שלנו  התיירות  עמותת  נפלא.  השנה 
ומצליחה  נהדרת  פשוט  עבודה  עושה 
להביא לכאן המוני אנשים. משנה לשנה 
להשוות  מה  אין   – גדל  הפעילות  היקף 
שחולקה  הדקה  הפעילויות  חוברת  בין 
של  החוברת  לבין  שנים  שלוש  לפני 

השנה, שכבר הייתה קרובה יותר לספר". 

הזוכים - אנחנו
רשימה  הם  כאן  שתוארו  האירועים 
"דרום  הביא  מלבדם  בלבד.  חלקית 
באתרי  ענפה  לפעילות  גם  אדום" 
הזדמנות  לנו  וסיפק  ובעסקים  התיירות 
ברחבי  מופעים  משלל  ליהנות  מיוחדת 
וממיצגי  ציור  מסדנאות  המועצה, 
חקלאיים  מסיורים  בטבע,  ונגינה  שירה 
לכל  ומפעילויות  מירידים  וקטיפים, 
ומהפקות  תרבות  מאירועי  המשפחה, 

מקומיות לתפארת חבל הבשור.
הזכות  על  נוותר  לא  אנחנו  נכון,  אז 
באזור  הפקקים  על  שנה  מדי  להתלונן 
על   ,232 בכביש  העומס  ועל  בארי 
אתר  אחרי  הממושכים  החיפושים 
כאן  שנולד  מי  שרק  המבודד  הפיקניק 
על  או  לא,  התל־אביבים  וכל  מכיר 
והיום  שלנו  רק  היו  שפעם  הכלניות 
כשציידי  עכשיו,  אבל  הכלל.  נחלת  הן 
הירידים והסדנאות נעלמו וכל המטיילים 
שבו לביתם, כבר אפשר להודות בשקט 
אדום  שדרום   – עצמנו  לבין  בינינו   –
שהנהנים  מבורכת,  מסורת  דווקא  הוא 
היזמים,  העסקים,  הם  ממנה  העיקריים 
הקונים,  המוכרים,  האמנים,  היוצרים, 
במועצה  התרבות  ושוחרי  הטעם  אניני 
אזורית אשכול. ובקיצור נמרץ – אנחנו. 

להתראות בשנה הבאה. 

"ביכורים" באל היען. "משנה לשנה היקף הפעילות גדל"                               צילום: טליה בן הרוש

פנו אלינו בכל שעה, על כל בעיה. 
מוקד אשכול: 08-9966333

מחלקת ביטחון פברואר 2016

תרגיל מוסדות החינוך
ארצי  חינוך  מוסדות  תרגיל  נערך  ב־15.2 
בעת  החינוך  מוסדות  תפקוד  את  שבדק 
ירי טילים כאשר התלמידים נמצאים בזמן 
בבתי  בקרות  בוצעו  במועצה  הפסקה. 
המועצה,  קב"טי  בשילוב  ובגנים  הספר 

רבשצ"ים ובקרים מפיקוד העורף. סיכום 
הביטחון  למחלקת  הועבר  הבקרים 
במועצה, משרד החינוך ופיקוד העורף. 
מורחב  תרגיל  ביצענו  הבשור"  ב"נופי 
מענה  את  שבחן  פרמטרים  במספר 
הספר  בית  של  והחירום  הניהול  צוותי 
יחד עם גורמי חירום נוספים – משטרה, 

מד"א וכיבוי אש. 

פשיעה חקלאית 
אנו מרכזים את מירב המאמצים בשיתוף 
לצמצום  להוביל  בכדי  מג"ב  עם  פעולה 
על  היתר  בין  למינימום,  העבירות 
אמצעים  והוספת  יזומות  פעולות  ידי 
טכנולוגיים. חשוב מאד לדווח למשטרת 
עבירה  בכל  אשכול  למוקד  או  ישראל 
בתחום הפשיעה החקלאית באופן מיידי. 

משטרת התנועה 
כשנה  לפני  פתחה  התנועה  משטרת 
בהובלתו  במועצה  תנועה  משרד 
היחידה  שיטרית.  בן  בילי  רס"מ  של 
שעושים  ממתנדבים  בעיקר  מורכבת 
פעילות חשובה ומהותית באכיפת חוקי 
התנועה בכביש 232. בקרוב נפתח קורס 

קוראים  אנו  ומכאן  למתנדבים  חדש 
לבוא  לתרום  המעוניינים  לתושבים 
של  במינימום  ייפתח  הקורס  ולהירשם. 
15 מתנדבים ולאחר מכן יתפרסם מועד 

לתחילת הקורס.

מג"ב
מחוות  טרקטורים  שני  גניבת  אירוע 
תפיסת  לאחר  הסתיים  חולית 
עם  פעולה  בשיתוף  הטרקטורים 
איתוראן. במספר אירועים נתפסו ונעצרו 
עשרה שבחי"ם, בעיקר תושבי השטחים 
שעובדים ללא אישור. באירועים נוספים 
בחקלאות נעצרו מספר חוליות שעסקו 
בגניבות חקלאיות, בעיקר של עגבניות. 
נמשכים הניסיונות לגניבות עופות בכל 

רחבי המועצה.
מג"ב  שנה  כבכל   - אדום  דרום  אירועי 
האירועים  באבטחת  פעיל  חלק  לוקחים 

ושמירה על הסדר.

לשורות מג"ב דרושים מתנדבים 
נא לפנות למור יוסף – 050-5067229

או בעז בורן 050-5063542
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המחברת של אניטה סעדון מלווה 
זה,  אחר  בזה   .1998 משנת  אותה 
בכתב ידה, על דפים מצהיבים, רשומים 
 – שהדריכה  הכלות  כל  של  השמות  בה 
587 נשים עד כה. "זו חוויה גדולה", היא 
מספרת, "פגישה בת שעתיים שבה אני 
בחזרה  לי  שקרה  במה  אותן  משתפת 
בתשובה שקשור לטהרת המשפחה. זה 
 - בוכות  נקשרות,  הן  אליי.  אותן  מקרב 
בהתחלה  שמטילות  הקיבוצניקיות  גם 
חיבוקים  מקבלת  אני  בסוף  ספק. 

ונשיקות".
מרוקו,  בקזבלנקה,  נולדה  היא 
בפיה.  שגורות  והספרדית  והצרפתית 
כשהיתה  נפטר  והוא  חרדי  היה  אביה 
היה  לא  כי  מהדת,  יצאנו  "מאז   .14 בת 
)רב  פנייר,  יהודה  אחיה  רועה".  לנו 
מוניק  ואחותה   11 בן  אז  היה  המועצה( 
גבריאל  המוזיקאי  של  )אימא  בלחסן 
 ,1966 בשנת   .8 בת  הייתה  ז"ל(  בלחסן 
לישראל,  עלו   ,22 בת  אניטה  כשהייתה 
היתה  שכבר  הבכורה  האחות  בעקבות 

בארץ.

חיפה-דימונה-תלמי אליהו
 - חיפה  לנמל  אונייה  למרסיי,  מטוס 
זוכרת  "אני  לדימונה.  במונית  ומשם 

להגיע  רצו  שכולם 
לנתניה  או  לאשקלון 

באנו  אנחנו  ורק 
'דימונה',  ואמרנו: 
כי אחותי היתה שם. 

החותמות.  כל  את  לנו  שמו  כמובן  ישר 
ורואים  לדימונה  מגיעים  שוק.  היה  זה 
הגענו  והחום...   - ואנטנות  שמש  דודי 
שלוש  גרו  בדימונה  חמסין".  ביום 
אניטה  עבדה  שבמהלכן  וחצי,  שנים 
יהודה,  אחיה  בעירייה.  כמזכירה 
שמע  בירושלים,  באוניברסיטה  שלמד 
שמקימים מושב של גרעין מצרפת, הלך 
1970 עלה  בינואר  והצטרף.   - להתעניין 
של  הראשון  )שמו  ג'  בשור  הקרקע  על 
המושב( ולאחר כמה חודשים, בקיץ של 
אותה השנה, הצטרפו גם האחיות אניטה 

ומוניק.

זיכרונות מחדר האוכל
בצרפתית.  היו  האסיפות  כל  "בהתחלה 
אחי  יהודה  מבחוץ,  שבא  נציג  היה  אם 
ה־70  שנות  במהלך  לו".  מתרגם  היה 
המושב  קלט  ה־80  שנות  תחילת  ועד 
חלקן  גלים,  בכמה  רבות  משפחות 

מצרפת וחלק "צבריות". 
המושב  היה  הראשונות  בשנותיו 
משותפים,  שדות  לנו  "היו  שיתופי. 
היה   - אוכל  חדר  היה  בקבוצות,  עבדנו 
למרות   - בשבת  ביחד,  אוכלים  נפלא. 

שלא היו דתיים - שרים. בערבים עושים 
צעירים,  היינו  כיפית,  אווירה  חיקויים. 
נישואים  הרבה  והיו  רווקים  הרבה  היו 
באהבה.  קיבלנו  הכול  הקבוצה.  בתוך 

היינו חלוצים אמיתיים".
אחת  לא  יצר  השיתופי  החיים  אורח 
בריון  אחד  "היה  מצחיקות.  סיטואציות 
שהיה צריך לאכול שתי מנות בשריות", 
נזכרת אניטה, "הסכמנו. יום אחד היתה 
מישהי בתורנות ששמה לו רק מנה אחת 
והתחיל  מנות  שתי  דרש  הוא  עוף.  של 
ביניהם ויכוח. בסוף היא זרקה עליו את 

כל המגש של העופות...". 
לאחר  פסקו  השיתופיים  החיים  אך 
מהמשפחות  חלק  כאשר  שנים,  כשלוש 
רצו לעבד באופן עצמאי את אדמותיהן 
אניטה  עובדים.  למושב  הפך  והמושב 
במשק  ביחד  רבות  שנים  עבדו  ובעלה 
עגבניות,  פלפל,  "גידלנו  המשפחתי. 
בוס  אבל   - נפלא  בעל  הוא  גיפסנית. 
גרוע. אני זוכרת שפעם רבנו וחזרתי עם 

כל הערבים הביתה בעגלה".

1977, שנת המהפך
בשנת 1977 עבר המושב שינוי משמעותי 
בתהליך  החלו  משפחות  כשעשר  נוסף, 
מסורתיים,  "היינו  בתשובה.  חזרה 
- אבל  לא  אוכלים כשר, שומרים שבת 
ידענו למה", מסבירה אניטה את הסיבה 
שהובילה אותה לחזור בתשובה. "רצינו 
למדו  הנשים  להעמיק.  כדי  שיעורים 
אצל הרבנית הורוביץ מאופקים והגברים  
למדו אצל הרב פינקוס ז"ל. זכינו להיות 
עם האנשים הכי גדולים בעולם. היה לי 
שלי.  את  שעשיתי  וחשבתי  ובת  בן  אז 
לי  יש  מלידות,  מפחדת  כך  שכל  אני, 

היום שמונה ילדים".
איך קיבלו את זה במושב?

"בהתחלה קיבלנו הערות, אנשים פחדו 
מאתנו והיה קצת מתח. אבל לאט־לאט 
ראו שאנחנו לא אוכלים בני אדם וקיבלו 

אותנו". 
נכדים.   30 בעלה  ולאבנר  לאניטה 
בן אחד  באופקים,  גרות  בנותיהן  שלוש 
ושלושה  בירושלים  אחד  בן  בנתיבות, 

בנים במושב. 
מה את אוהבת בתלמי אליהו?

האוויר  את  הפרטיות.  את  השקט,  "את 
תמיד  בעיר.  להיות  מסוגלת  לא  הצח. 
חיפשנו את זה - מקום קטן, בית פרטי. 

הרבה אומרים משעמם - לנו טוב פה".

"היינו חלוצים אמיתיים"
היא נולדה בקזבלנקה ולאחר עלייתה ארצה הייתה בין ראשוני תלמי אליהו. אניטה סעדון מספרת על השנים 
הראשונות במושב שהיה אז שיתופי: "היה לנו חדר אוכל, היה נפלא"; על המשפחות שחזרו בתשובה: "ראו 
שאנחנו לא אוכלים בני אדם וקיבלו אותנו", ועל הכלות שהיא מדריכה: "אחרי פגישה של שעתיים הן נקשרות 

ובוכות, אני מקבלת חיבוקים ונשיקות". מסע היכרות עם ותיקי המועצה - תחנה תשיעית • יובל רויטמן 

על החיים במושב שיתופי בתחילת 
הדרך: "היו לנו שדות משותפים, 

עבדנו בקבוצות, אכלנו ביחד. היתה 
אווירה כיפית"
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ביום שבת ה־6 בפברואר 
נערך טורניר כדורעף 
אזורי במועצה, כחלק 
מפרויקט הדרום של 

אתנה. באירוע השתתפו 
בנות מכיתות ד' עד ו' 

מאשכול, שער הנגב, קריית 
גת, שדרות, אשדוד, ובאר 

שבע, והוא נקרא "מעופפות 
הדרום". 

סמדר בלדיגה, מנה־  לדברי
לת מחלקת ספורט, חוגים 

והעשרה במועצה, לאולמות 

כלנית וסביון הגיעו כ־90-80 
־בנות ואיתן גם בני משפחו

 תיהן על מנת לעודד.
30 במס־  שחקניות אשכול,
פר, הגיעו למקום הראשון 
והשני בשלוש מתוך ארבע 

הקטגוריות בטורניר. בסיום 
־הטורניר נערכה הרצאה לש
חקניות הצעירות ולהורים, 

שאותה העבירו שגרירות 
אתנה - שחקניות נבחרת 

ישראל בכדורעף חופים, יעל 
ילין וג'ניפר גוז. 

"היה מאוד מוצלח 
ומאוד מהנה. הילדים 

־קיבלו תיקים וחול
צות מאתנה, שדאגו 

גם לסנדוויצ'ים 
לילדות", מוסרת 

סמדר, ומוסיפה כי 
בעתיד מתוכננים עוד 
טורנירים כאלה. "כל 

חודש וחצי יש טורניר 
כזה, כל פעם במקום 

אחר".  

מעופפות הדרום
ביום חמישי ה־18 

בפברואר השתתפו 
ילדי המועצה באירוע של 

"ניצחון הרוח" - משחק 
כדורסל על גלגלים. המשחק 

נערך באולם סביון, אליו 
הגיעו ילדים משלושת בתי 

הספר במועצה: "ניצני 
אשכול", "יובלי הבשור" 

ו"נופי הבשור".
התלמידים התמודדו מול 
שחקני ישראל בכדורסל 

נכים, ששיחקו כמובן עם 
 כיסאות גלגלים.

אחרי המשחק הוזמנו 
התלמידים לשבת על 

כיסאות הגלגלים, וניסו 
לשחק כדורסל כשהם 
 ישובים על הכיסאות.

מטרת המפגש הייתה 
להעלות בקרב הילדים את 
המודעות בנוגע לחשיבות 
הבטיחות בדרכים, ובסופו 

התקיימה שיחה בין 
התלמידים לשחקני הקבוצה 
על נושאים כמו רוח האדם, 

התגברות על מכשולים 
וזהירות בדרכים.

קולעים על גלגלים
רד

לב
 ג

ה
אל

ם: 
לו

צי

לא נגמרת תל אביבליגה עם אלופים
מדי שנה מתקיימת 

ב"יובלי הבשור" ליגת 
כדורגל, בהשתתפות  שכבות 

ד'-ו'  ובניצוחן של המורות 
לספורט  רויטל מעודד, 

חן קשביץ ומיכל גרסיה. 
השנה,  משחק הגמר, שאליו 

הגיעו שתי כיתות ו', לבש 
חג כאשר ביום בו נערך   

הגיעו  לביקור שחקני הפועל 
רעננה שהוזמנו לשחק מול 

הכיתה המנצחת. הביקור 
התקיים ביוזמתה של מחנכת 

מבית הספר ואת כל ההפקה 
הוציאו אל הפועל המורות 

לספורט . 
שחקני הכדורגל הסבירו 
שחשוב היה להם להגיע 
בכדי לשמח את הילדים 

־מעוטף עזה גם בימים רגו
עים. ילדי בית הספר קיבלו 
את השחקנים בהתלהבות 

רבה, וכיתה ו'3 של חנה 
אידיסס, הכיתה שזכתה 
בטורניר, עלתה למגרש 

למשחק ידידות מול הפועל 
רעננה ולבסוף נערך 

טקס חגיגי.
המפגש המרגש 

התקיים ביום שבו 
ציינו בבית הספר 

את ט"ו בשבט וכך 
לאורך כל היום 

ובמקביל לטורניר 
הופעלו התלמידים 
־בתחנות שונות בנו

שא מדעים ואומנות 
- וכך הפכה 

השמחה למשולשת 
- ספורט, מדעים 

ואמנות.
עטר אופיר גנילוין

בין 40,000 הרצים 
־במרתון תל אביב שה

תקיים בשבוע שעבר היו גם 
50 רצים מ"קבוצה אתגרית 

עוטף עזה".
מרבית חברי הקבוצה, 

שמוביל יוסף למדן, רצו את 
מקצה חצי המרתון )21.1 

ק"מ(: עדה שזר, יקי שגיא 
וראומה קינג מבארי, בני 
הזוג גליה וזיו שלו מעין 

הבשור, מאיר שלמה מיבול 
ויונתן דגן מגבולות. לחלקם 

־זוהי ריצת הכנה לקראת מר
תון פריז היוקרתי שיתקיים 

בתחילת אפריל.

אל המרתון הצטרף גם יועד 
רוסו מגבולות, תלמיד כיתה 
ה' ב"ניצני אשכול", שרץ את 

מקצה ה־5 ק"מ. 
עבור עדה שזר, בת 62, זו 
ריצת חצי מרתון השנייה 
בחודש האחרון: "הריצה 

בקבוצה בשילוב מזג האוויר 
הנפלא נתנה תחושה טובה 

מאי פעם", אמרה. מאיר 
שלמה, בן 64, מספר כי 

הציב לעצמו כמטרה לרוץ 
ריצת מרתון מלא מדי שנה: 

"העיסוק בספורט גורם לי 
להרגיש בריא וחיוני בנפש 

וברוח".

שלב האוטוגרפים
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מגע(  )קרב  הקפא"פ  חוג 
במועצה  שמתקיים  למבוגרים, 
את  השנה  פתח  הרביעית,  השנה  זו 
ז'.  מכיתה  החל  נוער  לבני  גם  שעריו 
פעמיים בשבוע, מגיעים כ־30 מבוגרים 
לאימון  המועצה  מיישובי  נוער  ובני 
אינטנסיבי של שעה וחצי בהדרכתו של 

משה גליסקו ממבטחים.  
שמשתולל  האלימות  גל  "בעקבות 
עשינו  במדינה  האחרונים  בחודשים 
הגנה  בנושא  הרחב  לקהל  סדנאות  גם 
והימנעות מתקיפות סכין", מספר משה. 
בתקופה הקרובה יעברו משתתפי החוג 
קפא"פ  דרגת  לקבל  מנת  על  מבחנים 
האטרקטיביים  הדברים  "אחד  חדשה. 
נוער שמתאמן עם מבוגרים  זה  לראות, 
לא  הגילאים  כשהפרשי  חופשי,  באופן 

מהווים כלל בעיה".

לא אמנות לחימה -  תורת לחימה
אותו  מכירים  המועצה  מתושבי  רבים 
שנה  ל־30  מעל  שכבר  קראטה,  כמאמן 
מדריך ומאמן ילדים ובני נוער באשכול. 
ונשיא  הראשי  המאמן  גם  הוא  משה 
פנים(  אל  פנים  )קרב  קפא"פ  ארגון 
ישראל. הארגון  נוסד בשנת 1995 על ידי 
אביו של משה, חביב גליסקו ז"ל, שהיה 
"קפא"פ  ההגנה.  בארגון  קפא"פ  מדריך 
מדגיש,  הוא  תחרותי",  ספורט  לא  זה 
להבדיל  אחוז.  מאה  עצמית  הגנה  "זה 
- קפא"פ  לחימה  שזו אמנות  מקראטה, 

זו תורת לחימה". 
שעות  להשקיע  צריך  "לא  לדבריו, 

באומנות  כמו  אימונים  של  מטורפות 
אמנותיים.  היבטים  אין  אחרת,  לחימה 
על  שנה-שנתיים  נדרשות  בקראטה  אם 
מנת שילד יידע להגן על עצמו, בקפא"פ, 
אחרי חודש וחצי של אימונים, נער צעיר 
בן 12 יכול לצאת לרחוב ולפרק את כולם. 
בקפא"פ הפילוסופיה היא 'הבא להורגך 
השכם להרגו'. באמנויות לחימה חשובה 

הדרך  -  בקפא"פ חשובה המטרה".
ומלווה  מדריך  משה  תפקידו,  במסגרת 
מדינות  ב־32  ובנוסף  בישראל  מאמנים 
סניפים של  פועלים  ברחבי העולם, שם 
שנה  מדי  באשכול  שמארח  הארגון, 
מדריכים מרחבי העולם. "כל שנה אנחנו 
במרכז  נארח  השנה  מחו"ל.  מארחים 
 25 אירחנו  ב־2015  ים.  בשדות  הימי 
מדריכים משמונה מדינות, הם גרו וישנו 
באורים, ירו במטווח של נירים והתאמנו 
 47 למועצה  הגיעו  ב־2014  במועצה. 

מדריכים מ־13 מדינות .  
"באיטליה יש  לנו 149 סניפים, במקסיקו 

כי  שמסביר  משה,  מספר  סניפים",   17
העולם  ברחבי  שמפוזרים  בסניפים 
שמגיעים  מקומיים,  מדריכים  עובדים 
והשלמות  להדרכות  זמן  לכמה  אחת 
בקיץ,   - הגדולות  בחופשות  בישראל. 
פסח וחנוכה - יוצאים מדריכים מישראל, 
ובראשם משה, על מנת לבקר ולהדריך 
שלי  המדריכים  "כל  בחו"ל.  בסניפים 
הם יוצאי יחידות קרביות, שב"כ ומוסד 

שמלמדים את התורה בכל העולם".
מה ההכשרה של מדריך קפא"פ?

"יש קורסי מדריכים מסודרים ויש תעודה 
מוכרת של מדינת ישראל. הקורס אורך 
חוק  פי  על  ובמהלכו  חודשים,  שמונה 
הלימודים  מדעים.  גם  לומדים  הספורט 
או  באשכול  כאן  נערכים  המעשיים 
באקדמיה   - העיוני  והחלק  שבע  בבאר 

לאומנויות לחימה בפתח תקווה".

 גם בכיסא גלגלים
יכולים  ובריאים  צעירים  אנשים  רק  לא 
שהארגון   מספר  משה  קפא"פ.  ללמוד 

"העברנו  אבות.  בבתי  גם  מדריך 
אבות,  בבית  התנדבותית  השתלמות 
הגנה  עם  להתמודד  איך  שיידעו  כדי 
על  בישיבה  או  הליכה  מקל  באמצעות 
כ סא גלגלים. בפולין הדרכנו בבית ספר 
פיתחנו  גלגלים.  כיסאות  עם  נכים  של 
במצבי  להתמודד  איך  לנכים,  טכניקה 

סיכון. כל אחד יכול ללמוד קפא"פ".

"זה לא ספורט תחרותי - זו הגנה עצמית מאה אחוז"
חוג הקפא"פ, שפועל במועצה זו השנה הרביעית,  נפתח השנה גם לבני נוער שמתאמנים ביחד עם המבוגרים. 
משה גליסקו ממבטחים, מאמן הקראטה הוותיק   ונשיא ארגון קפא"פ ישראל, מסביר שכל אחד יכול ללמוד 
את תורת הלחימה: "אין פה היבטים אמנותיים, הפילוסופיה היא - הבא להרגך השכם להורגו" • יובל רויטמן

"בקפא"פ לא צריך להשקיע שעות 
מטורפות של אימונים כמו באמנות 
לחימה אחרת ששם חשובה הדרך . 

בקפא"פ - חשובה המטרה"

 "העברנו השתלמות התנדבותית 
בבית אבות, כדי שידעו איך להתמודד 

עם הגנה באמצעות מקל הליכה או 
בישיבה על כ סא גלגלים"

משה גליסקו 
בחולצה כחולה 

באמצע
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הנחל בדמּות מניפה
)וַּאדי מּוֵליח = "מיטיב" או ואדי עּוֵסיֶפר = 

"ציפור קטנה" , הוא נחל אופקים(

למצודת  מצפון  אחד  כקילומטר 
מתמזג   ,)48 זה"  )"ככה  אופקים 
 )53 זה"  )"ככה  פטיש  נחל  אל 
מגשר  אופקים.  נחל   - מדרום-מזרח 
הברזל )"ככה זה" 24( – כשני קילומטרים 
 - חצרים  בבסיס  לשער-אופקים  מצפון 
מתנהל הנחל במתינות באפיק די-עמוק, 
חתּור בתוך שכבה פורייה של סחף עבה 
רסק  של  נמוך  רכס  בדרכו  חוצה  ואף 
קדומה  להצפה  זכר  שהוא  אלמוגים, 
הנזכר  הגשר  אך  חם;  באקלים  הים  של 
ו"פארק סיירת שקד" הסמוך אינם אלא 
ציון לשער המוצא של הנחל, על ששת 
המישור  רמת  מתוך  העמוקים,  ערוציו 
אותם  חצרים.  בסיס  גם  ממוקם  שעליו 

הפרושים  ושלוחותיהם,  ערוצים  ששה 
שש  בת  יד  ככף  )או  ענקית  כמניפה 
קילומטרים  כתריסר  מנקזים  אצבעות(, 
רבועים המתנשאים כמאה מטרים מעל 
בדמות   – הנחל  מתנהל  שבו  המישור 
ידית המניפה - בדרכו להתאחד עם נחל 

פטיש.
הגובה  הפרשי  של  המודגשת  המדרגה 
הללו יוצרת זרימות חזקות בימי החורף 
חצרים  ברמת  הערוצים  ובעקבותיהן 
הולכים ומעמיקים וכך מתגלים לאורכם 
מדרונות חשופים של סלע קירטוני פריך 
בהירים.  דרגשי-צור  משובצים  ובתוכו 
מפעלי-מים  התבססו  הללו  במדרונות 
מסוגים שונים שנבנו ונחצבו בימי-קדם 
במשך כאלף שנים, בעיקר בין התקופה 

הִאְסלאמית  התקופה  לבין  ההלניסטית 
לפני  השלישית  המאה  )מן  הקדומה 
הספירה ועד המאה השמינית לספירה(.

לרוחבן של רוב ערוצי המשנה החבוקים 
עפר  סוללות  שרידי  מצויים  במדרונות 
השיפועים  עקב  למדי  צפופות  ואבן, 
לתרבות-מטעים  עדות  זוהי  החזקים: 

ואולי  בעבר  במקום  שהיתה  מפותחת 
ה-20  המאה  אמצע  עד  אפילו  נמשכה 
את  מאוד  המזכירה  אגרומכניקה   –
בערוצי  הקדומים  הסכרים  טכנולוגיית 
צפון הר הנגב. בשולי הערוצים הסכורים 
אך  בנייה,  שרידי  גם  לעיתים  מצויים 
מסודרת  ארכיאולוגית  חפירה  ללא 
מגורים  בבנייני  מדובר  אם  לוודא  קשה 
או במיתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית. 
בעבר  קק"ל  נטעה  אחדים  בערוצים 
ל"פארק  כהמשך  שונים,  מסוגים  עצים 
פה  השתבשה  כך  ועקב  שקד",  סיירת 

ושם המערכת החקלאית העתיקה.
ניתן לחלק את מפעלי המים העתיקים 
לעיל  שהוזכרו  אופקים  נחל  באגן 

לארבעה סוגים:

מועטות  אופקים  נחל  באגן  בארות.  א. 
בו  הרב  העומק  עקב  הבארות, 
מצויים מפלסי המים התת-קרקעיים 

המבותרת  הרמה  בשולי  )הַאְקוֹות(. 
מצויים כיום שרידי שלוש בארות בלבד 

בארות  שלוש  של  שרידים  ועוד 
מנוח,   חורבת  בסביבת  נוספות, 

המניפה,  של  ה"ידית"  לאורך  אותרו 
כל  של  שחציבתן  נראה  הנחל.  במורד 

הבארות באגן הנחל היא קדומה.
מאגורה  וסגורות.  ב. מאגורות פתוחות 
)"חראבה"( היא מגרעת עמוקה החצובה 
מעט  מצוי  כשפיתחּה  הנחל,  באפיק 
מעל אפיק הזרימה ומילוי המים מתבצע 
בעזרת תעלה ממעלה הזרם. באגן הנחל, 
חמש  מוכרות  המבותרת,  הרמה  באזור 
בשלמות  נשמר  מהן  שבאחת  מאגורות 
שלושה  ובו  מעליה  הבנוי  הכיסוי  גג 
מצויה  מיוחדת  מאגורה  שאיבה.  פתחי 
מצודת  ניצבת  שעליה  הגבעה  בצלע 
לאבני  מחצבה  היתה  במקורּה  אופקים: 
שתי  למאגורה.  הסבה  שעברה  בניין 
מאגורות מצויות בתחומי בסיס חצרים 

)ולא ברור לי מצבן כיום(.
קטעי  ובנויות.  חצובות  אמות-מים  ג. 
אמות כאלה השתמרו במקומות אחדים 
באזור הרמה המבותרת, לאורך האפיק. 
על  ללמוד  כדי  נוספת  בדיקה  דרושה 

תפקודן ויעודן.
עילי.  מי-נגר  לאיסוף  בורות-מים  ד. 
ידועים  בורות  ושרידי  בורות  כתריסר 
לי כיום באגן הנחל ונראה, לפי טכניקת 
התקופה  בני  שהם  שלהם,  הבנייה 
לא-מעט  לדעתי,  והביזנטית.  הרומית 
בורות נסחפו והתכסו במרוצת הדורות.

אבל – ַאְלָיה וקוץ בּה: לאחרונה החל אגן 
מנחת  לסבול  אופקים  נחל  של  הניקוז 
בדווים:  אוצרות"  "מחפשי  של  זרועם 
כי בנחל  כנראה הופצה ביניהם שמועה 
העבר  שרידי  וכל  כלשהו,  אוצר  מצוי 
סכרים  עתיקים,  קירות  מים,  מפעלי   –
ואף קברים סובלים מנחת זרועם. סערת 
שימוש  תוך  לעתים   – לעומק  חפירות 
בציוד כבד – הרס מכּוָון וחיטוטים בכל 
השרידים הארכיאולוגיים חולפת על פני 
בלתי  נזק  גרימת  תוך  זה  יפהפה  אזור 
הפיך. המוסדות השונים האמורים לטפל 
הזאת  והמכוערת  הפלילית  בתופעה 
אלא  נותר  ולא  לבעיה  היטב  מודעים 
לקוות לפתרון מהיר.                                                                                                             
דן גזית

תוצאת "חיפוש אוצרות" בתל על יד חורבת מנוח. צילום: ויקטור עזרא

הגעתם לתחנת הרכבת באופקים ויש 
לכם עשר דקות ְסֶּפר? – מומלץ לגשת 

רגלית לשפך נחל אופקים אל נחל 
פטיש: רק 200 מטר מזרחה מהתחנה 

ותראו איזה יופי
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בגלריה בבארי תיפתח 
ב־1.4 תערוכתו של 

 רועי אפרת, "קיפאון". 
רועי אפרת הוא אמן צעיר 

ומבטיח, בוגר שנקר, שעובד 
בשילוב מספר טכניקות: 

ציור, כוריאוגרפיה ווידיאו. 
־הוא מתעמק לרוב בטקס

טים קאנוניים שמשמשים 
אותו כפלטפורמה ליצירת 

חוויה ייחודית וחדשנית, 
המקשרת בין הקלאסי 

לעכשווי. ביצירתו הנוכחית 
הוא יוצא מחלקה החמישי 

של האוטוביוגרפיה של 
הסופר האוסטרי תומס 

ברנהרד, "הקור". הסיפור 
מתמקד בדמות המחבר, 

־דמות רזה וחלשה, המצלי

חה להתגבר על המחלה 
ולהחלים, תוך התמודדות 

מול הממסד של בית 
החולים, שכופה עליה 
"להתנהג כמו כולם", 

להמשיך להיות חולה. 
בתערוכתו מתייחס רועי 
אפרת למצב הקיפאון בו 

כלואה הדמות, שנראה 
כחסר תקווה.

במיצב חמישה ערוצי וידיאו 
מסונכרנים, המוקרנים על 

גבי ציורים ואובייקטים תלת 
ממדיים.

פתיחה חגיגית: שישי, 1.4, 
בשעה 19:30. בערב הפתיחה 

־יתקיים מופע ריקוד של הר
קדנית היפנית ממי שימאזקי 

עם הקרנת וידיאו על גופה. 

שיח גלריה עם האמן 
יתקיים בשבת, 2.4, בשעה 

 .13:00
שעות פתיחת הגלריה: 

חמישי: 17:00-20:00.
שישי: 9:00-13:00.

שבת: 11:30-14:30, או 
בתאום מראש עם זיוה ילין 
054-7918049 או סופי ברזון 

מקאי 054-7918464. 
www.gallerybeeri.co.il

חולי בתלת מימד
רועי אפרת הופך את האוטוביוגרפיה של הסופר 

תומס ברנהרד למיצב העוסק בקיפאון ותקווה

רעות רוסט, נערה 
עם צרכים מיוחדים, 

מציגה ציורי אקריליק 
בגלריה הקיטור.

רעות היא בת קיבוץ מגן. 
היא מושפעת בציוריה 

מגדולי הציירים.
המורה שלה, זהר מורג, 

כותבת עליה: "אני יושבת 
בשיעור הקבוע שלנו 

ומתבוננת כיצד היא עובדת 
בריכוז רב ומציירת את 

עולמה הצבעוני על נייר. 
ים של צבעים יש בתוכה, 

עולם מיוחד, חי, בוהק 
ותוסס. ורעות, ביד בוטחת 

וחזון ברור, יודעת בדיוק 
באיזה צבע לבחור ועם איזה 

גוון לעבוד. כמו נשמעת 
להוראות פנימיות מדויקות 

שמנחות אותה ומובילות 
את עבודתה. נקודת המבט 

המיוחדת שלה, מושפעת 
ומפרשת את העולם בדרכה 

שלה בספונטניות, בכוח 
ובעוצמה אשר ניכרים 

בציוריה.
"לדעתי מתגלה בפנינו רק 

קצה קצהו 
של עולמה 

הפנימי העשיר 
שממנו היא 

עובדת ויוצרת 
את המראות 

הנפלאים 
והמפתיעים 

אשר משתקפים 
בציוריה, נוגעים 

באופן בלתי אמצעי בבטן 
 ובלב".

אוצרת: מריאנה שלייפר
 תאריכים: 18.3.16-3.4.16

שעות פתיחת הגלריה: 
שישי 20:00-21:00, שבת, 

12:00-13:00, ובתיאום עם 
מריאנה 054-7915930

ים של צבעים
ציוריה של רעות רוסט משקפים את עולמה הפנימי העשיר

באולם אשכול מתקיימת 
)6.3-10.4( תערוכת 

יוצרים מקומיים, שבה מוצגות 
עבודותיהם של נטע גבע מעין 

הבשור וז'אק ספרן מיבול.
נטע מפסלת בקרמיקה, שיש, 
ברונזה ופוליאסטר. "לפיסול 

בחומר נחשפתי לראשונה 
בגיל 20", מספרת נטע, "וזאת 
הייתה אהבה 'ממגע' ראשון. 

לקחת גוש חימר וליצור לו 
חיים היא דרך פשוטה לספר 

סיפור. לימדתי אמנות 40 
שנה עד גיל הפרישה, הקמתי 

סטודיו לפיסול קרמי פעיל 

ואני מגדלת דור חדש של 
אמנים".

ז'אק הציג תערוכות בצרפת, 
בלגיה וישראל. "נולדתי ב־1949 

באפריקה בעיירה קטנה 
ומקסימה בשם

קונסטנטין. למדתי ציור 
בצרפת. הנסיעות הרבות 

אפשרו לי פתיחות וחשיפה 
לעולם ומבט אחר על אמנות. 

ייסדתי סדנת ציור לילדים 
שפעלה בבתי ספר, גנים ובתי 

חולים. כמו כן ייסדתי בית 
ספר לציור לילדים ולמבוגרים 

 בצרפת".

פסל  קרמיקה של נטע גבעאמנות מקומית


