
גיליון 148, יום ג', כ"ו באדר ב' תשע"ו, 5.4.16

אבשלום, היישוב הקהילתי שבלב חבל שלום, נערך 
לחגיגות 25 שנה להקמתו ומתגאה במשפחות חדשות 

שנקלטו ובחיי קהילה תוססים • עמ' 10

בתפקיד אבא. כתב 232 הצטרף למשמרת של 
סיירת "הורים ערים" במסיבת פורים בנחל אסף 

ושמע מה חושבים עליהם בני הנוער • עמ' 12

תושבי אשכול החליטו 
שנמאס להם מהמשאיות 

הדוהרות ומהפחד 
שמלווה את הנסיעה 

בכביש 232. שלוש 
שיירות של מכוניות 

נסעו באיטיות על הכביש 
ועיכבו את המשאיות 

בדרכן למעבר כרם 
שלום. המאבק, אומרים 

התושבים, רק התחיל 
)עמ' 8(
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מאבק  דבר.  נפל  האחרון  בחודש 
תנועת  נגד  אשכול   תושבי 
ובקריאה   232 כביש  על  המשאיות 
נוסף  סחורות  מעבר  לפתוח 
מדרגה.  עלה   - עזה  לרצועת 
כה  עד  שניהלו  התושבים, 
ברשתות  בעיקר  המאבק  את 
ייצאו  לא  שאם  הבינו  החברתיות, 
דיוק לכביש עצמו  - או ליתר  לשטח 

- הבעיה לא תיפתר. 

שלוש השיירות האיטיות שעיכבו את 
המשאיות מלהגיע ליעדן במעבר כרם 
הכתבות  יעילותן.  את  הוכיחו  שלום 
הרבות בתקשורת הארצית - שהחלה 
להביע עניין במצוקת התושבים - הן 
יצא  הכביש  על  המאבק  לכך.  עדות 
למהדורות  והגיע  המועצה  מגבולות 
ולעיתונים  בטלוויזיה  החדשות 
לחץ  במקביל,  הגדולים.  היומיים 
הממשלה  על  והתושבים  המועצה 
רושם  ועושה  פרי  לשאת  מתחיל 
ליוותה  גדג'  נגה  זזים.  שעניינים 
10( את המאבק החשוב  מקרוב )עמ' 
הזה, שעשה כמה צעדים קדימה, אך 

פתרונו עדיין רחוק. 

ממשחקי  אתכם  עזבו  אחר.  בעניין 
ליגת האלופות שמשודרים  גמר  רבע 
ניימאר,  את  מכירים  כולנו  הערב. 
מוזס   עודד  על  אבל  ומסי.  אינייסטה 
שמעתם? באולם כלנית תשחק הערב 
)20:00( קבוצת הפועל אשכול בוגרים 
העונה  אחרון  הלפני  משחקה  את 
האחרון  בחודש  דרום.  א'  בליגה 
של  התחתית  במאבקי  אותה  ליווינו 
הליגה, וגילינו  קבוצה עם רוח לחימה 
שאהבת  במינה,  ומיוחדת  נדירה 
הכדורסל נטועה עמוק בלב שחקניה 
עידוד  קצת  להם  יזיק  לא    .)27 )עמ' 

מקומי. קריאה מהנה.

יובל רויטמן

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 תמונות השער: 232

תביעה ייצוגית
לאור המחדלים החוזרים ונשנים של 
חברת 'דן בדרום' )גיליון 147( נראה 

ולי שאין מנוס מלהגיש תביעה ייצו
גית. אני מזמינה את כל מי שנכווה, 
ושמעוניין, להצטרף אליי, ומבקשת 
ועובדות  עובדים  גם  בכך  לעניין 

זרים, ומי שמעסיק כאלה.

למוע שמגיעים  פעם  שבכל  ייתכן  ולא 
צה, מפספסים את האוטובוס המפזר או 
המוציא מהאזור בגלל תכנון זמנים לקוי. 

הגיעו מים עד נפש.
והמעוניינים, מוזמנים ליצור קשר בכתו

בת המייל הבאה: 
lynraviv@gmail.com

חוה רביב, ניר עוז

שחודש עבר מאז שכתבנו על כני
בדרום"  "דן  של  הצורמת  סתה 
בהפעלת  תעבורה"  "אגד  של  לנעליה 

כז באזורנו.  הציבורית  התחבורה  שקווי 
כור, תלונות חריפות ליוו את השבועות 
מאחרים  אוטובוסים  החילוף:  שלאחר 
או שאינם מגיעים כלל, תעריפי נסיעה 
ונוסעים  מבולבלים  נהגים  אקראיים, 

מתוסכלים, המחכים לשווא בתחנה. 
בחודש  השתנה  מאוד  שמעט  נראה  אך 
אמנם  יש  מסוימים  בקווים  האחרון. 
לתחנה  מגיעים  אפילו  ואחדים  שיפור, 
זאת,  בשעה היעודה או בסמוך לה. עם 

ובקווים רבים שורר עדיין אי סדר - בעי
מה התושבים  את  המפזרים  באלה  וקר 

מועצה לישובים. נוסעים רבים שדיברנו 
איתם קרובים מאוד להרים ידיים וזעמם 

והומר בסקפטיות מוחלטת באשר לאפ
ככל  עושים  הם  ישתפר.  שהמצב  שרות 
בתחבורה  מנסיעה  להימנע  יכולתם 
קשה  משיהיה  שיותר  נראה  ציבורית. 
לשכנעם לשוב ולעלות לאוטובוסים של 
דן בדרום, יהיה קשה להשיב את אמונם 

בחברה ובשירותיה.
רוגטקה,  איתי  בדרום,  דן  מנכ"ל  עוזר 

לא בדרום'  'דן  "כניסת  בתגובה:  ומסר 
לוותה  בכלל  הנגב  ולצפון  בפרט  שכול 
שכללה  לתושבים,  שירות  במהפכת 
וכניסה  הקווים  תדירויות  של  הגדלה 

וליישובים חדשים, שבהם לא פעלה תח
עו בדרום'  'דן  מעולם.  ציבורית  ובורה 

ישיר עם משרד התחבורה,  מדת בקשר 
עם המועצה ועם העומד בראשה, וזאת 

לשם התאמת השירות לצרכי התושבים, 
וכתוצאה מכך בשבועות האחרונים אנו 

הח בשירות.  משמעותי  לשיפור  ועדים 
ברה חרטה על דגלה מתן שירות אמין, 
ונעים לנוסעיה, ותטפל בכובד  משתלם 

ראש בכל פנייה על שירות לקוי".
גדי ירקוני: "אנחנו לחלוו  ראש המועצה
׳דן  טין לא מרוצים מרמת התפעול של 

הפ מתחילת  שיפור  יש  אמנם  ובדרום׳. 
עלת המערך, אך עדיין יש תקלות בלתי 

להר בכוונתנו  ואין  מבחינתנו  וסבירות 
מלאה  להסדרה  יגיע  שהמערך  עד  פות 
אנחנו  ראויה.  ציבורית  לתחבורה  ונזכה 
מכלול  לריכוז  רבים  מאמצים  עושים 
׳דן  הנהלת  לטיפול  והעברתן  הבעיות 
על  שאחראי  התחבורה  ומשרד  בדרום׳ 
מנכ"ל  יגיע  לדרישתנו,  הקווים.  תכנון 
יורי בורנשטיין, למפגש במועו  החברה,
בישובים  התחבורה  ועדת  חברי  עם  צה 
ועם חברי המליאה, במטרה לקבל ממנו 

מהתוש מבקש  אני  לתקלות.  ופתרונות 
בים להמשיך ולדווח למוקד המועצה על 
כל תקלה כדי שנוכל להעבירה לטיפול 
׳דן  של  החסד  ימי  האחראים.  הגורמים 
וחצי  שחודש  ציפינו  הסתיימו.  בדרום׳ 
להסדרה  נזכה  לתפקיד,  כניסתם  אחרי 
של כל הליקויים, אך לצערנו הרב אנחנו 
בוחנים כרגע מול  עדיין לא שם. אנחנו 
הייעוץ המשפטי של המועצה אפשרות 

לתביעה משפטית בנושא.
תם פרחי

מה נשתנה עם 'דן בדרום'?
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צעדו בשבילם

כ-2,000 איש השתתפו ביום שבת 
לזכר  ׳בשבילם׳  בצעדת  ה-5.3 
שלושת תושבי המועצה שנפלו במהלך 
׳צוק איתן׳, סרן ליעד לביא )שדה ניצן(, 
זאביק עציון שהיה רבש"צ קיבוץ נירים 
ושחר מלמד )נירים( ז״ל. לצעדה הגיעו 
ורבים  הארץ  מכל  וחברים  משפחה  בני 

המוע ראש  ביניהם  המועצה,  ומתושבי 
צה, גדי ירקוני.  

הצעדה התקיימה לאורכו של נחל אסף 
הסמוך לנירים באורך של כ-6 ק"מ, לצד 

שדות מוריקים ופריחה אביבית ובסיומה 
נערך טקס לזכר הנופלים. 

נאווה עציון, אלמנתו של זאביק, אמרה 
נירים  את  אהב  ״זאביק  הצעדה:  בתום 
ואת הנגב והמרחבים והכיר כל שיח, כל 

בטוחה שהיה מתמו אני  אבן.  וכל  ורגב 
לצעוד  שבא  הרב  הקהל  את  לראות  גג 
בשבילי הנגב שכל כך אהב. הצעדה היא 
יותר  שאהב  באופן  אותו  לזכור  הדרך 

מכל״.

הצעדה לזכר זאביק עציון, שחר מלמד וסרן ליעד לביא, שנהרגו בצוק 
איתן, נערכה זו השנה השנייה, בהשתתפות 2,000 בני משפחה וחברים. 
"זאביק היה מתמוגג מהקהל הרב שבא לצעוד בשבילים שכל כך אהב"

23
2 

ם:
לו

צי

גם בוועדת האו"ם לזכויות האדם 
צוויג  מעיין   – נציגה  לנו  הייתה 
נסעה  לא  היא  אמנם  אברהם.  משדי 
מסך  על  הוקרנה  תמונתה  אבל  לשם, 
מאיירס  כלב  של  מפיו  נאמרו  ודבריה 
האלו  "המילים  ישראל.  את  שייצג 
לי מהבטן, מהבטן של אימא,  שיוצאות 
הסיפורים שלנו, החיים שלנו על הגבול, 

ונשמעו והיו מספיק חשובים בשביל שא
נשים יסתובבו וירימו את הראש", כתבה 

מעיין בדף הפייסבוק שלה.

הופיעה באו"ם

במהלכו  נמצאים  אנו  אלה  בימים 
לאוכלוסיית  אסטרטגי  תהליך  של 
הגיל השלישי. אוכלוסיית הוותיקים 
במועצה הולכת וגדלה ואנו נדרשים 
לגבי  טווח  וארוכת  מעמיקה  לחשיבה 
לשמירה  והמענים  הצרכים  מכלול 

ולשיפור איכות חייהם.
המועצה  החליטה  שנה  כעשרים  לפני 
לגיל  והשירותים  המענים  שפיתוח 
העמותה  באמצעות  יינתנו  השלישי 
והוקם  אשכול'  'נווה  הקשיש  למען 
בבטחה  להגיד  ניתן  כיום  היום.  מרכז 
ב'נווה  שפותחו  שהשירותים  ובגאווה, 
מענה  נותנים  השנים  במהלך  אשכול' 
באיכותו,  דופן  ויוצא  רחב  מקצועי 
שמהווה מודל ללמידה ברמה הארצית. 

עלייה  בעקבות  זאת,  עם 
והצערה  החיים  בתוחלת 
הוותיקים,  אוכלוסיית  של 
אינם מספקים  כיום  המענים 
ויש צורך לפתחם ולהתאימם 
ולצרכים  לשינויים 
קיים  אחד  מצד  המשתנים. 
צורך ליצור מענים מותאמים 
ה'פנסיונרים  גיל  לקבוצת 
האנרגיות,  מלאי  הצעירים' 
מערך  לבנות  שני  ומצד 
לקשישים  ושירותים  תמיכה 

סיעודיים.
היגוי  ועדת  במועצה  הקמנו  כך  לצורך 
התפקידים  בעלי  כל  את  הכוללת 
השלישי:  הגיל  בתחום  העוסקים 

האגף  הקשיש,  למען  העמותה 
הבריאות  מחלקת  חברתיים,  לשירותים 
והיחידה להתנדבות, יחד עם נציגי ציבור 
תוכנית  לגבש  במטרה  המליאה,  וחברי 
הוועדה  השלישי.  לגיל  אסטרטגית 
באמצעות  צרכים  איתור  על  שוקדת 
גיבוש  תהליך  מיקוד.  וקבוצות  סקר 
הקיץ  לקראת  להסתיים  צפוי  התוכנית 
עבודה  תוכנית  תיבנה  ובסיומו  הקרוב 

מפורטת ל-2017 ואילך.
לתהליך  רבה  חשיבות  מייחסים  אנו 
ורואים עצמנו מחויבים לוותיקי אשכול, 
קוצרים  כולנו  שהיום  המייסדים,  דור 
שלהם.  החלוצית  העשייה  פירות  את 
מלוא  את  ליצור  אחריות  עלינו  מוטלת 
התנאים האופטימליים כדי לאפשר לדור 
הוותיקים שלנו להזדקן בכבוד 
בביטחון  בהנאה,  הראוי, 
מקיימים  שאנו  כפי  וברווחה. 
והיסטורי  מעמיק  תהליך 
גם  אנו  כך  היסודי,  בחינוך 
משמעותי  תהליך  מקיימים 
אוכלוסיית  למען  נוסף 
כשהמטרה   השלישי,  הגיל 
לנגד  שעומדת  המרכזית 
באשכול  ליצור  היא  עינינו 
איכותיים,  שירותים  של  רצף 

מינקות ועד זקנה.

תהליך אסטרטגי לגיל השלישי
הקמנו במועצה ועדת היגוי הכוללת 
את כל בעלי התפקידים העוסקים 
בתחום הגיל השלישי: העמותה 
למען הקשיש, האגף לשירותים 

חברתיים, מחלקת הבריאות והיחידה 
להתנדבות, יחד עם נציגי ציבור 

וחברי המליאה, במטרה לגבש תוכנית 
אסטרטגית לגיל השלישי.
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אלי, היית בחודש 
האחרון בדיון בכנסת. 

מה היה שם?
"היתה ישיבת 'ונטילציה' 
בוועדת הכספים, שכולם 

הוציאו בה קיטור. הסיפור 
לא שם, זה לא האישו". 

אז מה כן אישו?
"שביטלו מכסים על ייבוא, 
שהם למעשה ההגנה שלנו 
ובפני תחרות זרה ובלתי הוג
נת מול גורמי חוץ. משרדי 
האוצר והחקלאות תיאמו 
וביניהם מבלי לערב את נצי

גות החקלאים, וכשזה נודע 
לנו נעמדנו על שתי רגליים 
אחוריות, כי המשמעות של 

פתיחת הייבוא היא הרס 
החקלאות הישראלית. 

והשגתם משהו?
ו"בהחלט. הכוונה היתה לפ

תוח לגמרי לקראת פסח את 

שוק הדגים, לייבא 80 אלף 
טון ירקות, להביא שמן זית 
4,000 טון. ברגע שפותחים 
את זה - אף אחד לא סוגר. 

קיבלנו החלטה משותפת 
של כל הארגונים לצאת 
למאבק בלתי מתפשר. 

מחינו מול משרד החקלאות 
שסגר דיל מול האוצר. הם 

שמעו את התגובות וביקשו 
ולהיפגש למשא ומתן - וב

סופו של דבר נסגרו הבנות 
שהיו מקובלות על כולם".

מה ההבנות?
"הגענו להסכמות שלא 

מייבאים בכלל ירקות ומול 
זה הבטחה שלנו שבשלושה 
מוצרים חיוניים - כרוב, גזר 

וותפוחי אדמה - יש הת
חייבות שהמחיר הסיטונאי 

שהחקלאים מקבלים לא 
יעבור את ה-2 שקלים". 

מה הצעדים הבאים? 
"היבוא זו רק בעיה אחת 

של החקלאים בישראל. בין 
יתר הדברים שנקבעו מול 
האוצר, זה שנכין תוכנית 
אסטרטגית ארוכת שנים 
כדי לייצר יציבות לענף 
החקלאות ולתת מענה 

למים ועובדים זרים ועוד 
בעיות שמתמודדים איתן. 

אני הייתי חבר בצוות שעסק 
בבעיית העובדים הזרים. 

הגשנו את התוכנית, עכשיו 
יקראו, יעכלו אותה ויזמנו 

אותנו". 
שאתה מחובר למחאת החק

לאים? נפגש איתם? 
"כמובן, אני מייצג את כל 
מגדלי הירקות והמגדלים 

האורגניים. אני כל הזמן 
בשטח". 

יובל רויטמן

"פתיחת הייבוא תהרוס את החקלאות הישראלית"
אלי אהרון ממושב עמיעוז, מנהל האגף המקצועי בארגון מגדלי הירקות ובארגון החקלאות האורגנית, 

מספר על ביקור סוער בכנסת, על המשא ומתן מול האוצר - ועל מאבק החקלאים, שעדיין רחוק מסיום

ב-17.3 התקיים בפאב 
צאלים אירוע השיא 

השנתי של הבית הירוק 
- מופע מחווה מוזיקלי 

למלכות הפופ. 400 האורחים 
שגדשו את המקום נהנו 

מ-18 שירים בהשתתפות 25 
נערים ונערות. הערב סיכם 

תהליך עבודה שעברו בני 
הנוער במשך כמה חודשים 

בהדרכת אלירן קליסקי, 
ורכז המוזיקה בבית, ובמה

לכו בחרו שירים, עמלו על 
העיבודים וערכו חזרות עד 
השעות הקטנות של הלילה.

את התפאורה עיצבו בני 
נוער מהבית הירוק בהדרכת 

הרכזת ורד נתיב, וההגברה 
בוצעה על ידי צוות ההגברה 

בראשות בוריס בונד.
ועל הפקת המופע בפו

על היתה אחראית להקת 
"האיכר האשם", שבה חברים 

, יותם אינשש ץדנה רבינובי
טיין, גון סרוגו, יעל גומל 

ועמרי גבאי. 
האירוע הוגדר כהצלחה 

ופתח את עונת ההופעות 
הקרובה של הבית הירוק.

מלכות הפופ הגיעו לבאר
בני הנוער בבית הירוק העלו בפאב בצאלים מופע 

מוזיקלי עם עיבודים מקוריים לשירי הפופ הגדולים
בחודש האחרון הגיעו 
ולמועצה, זו הפעם הש

נייה, קבוצת "מלכות ללא 
הפסקה" - עובדות עיריית 
ותל אביב - לפעילות התנד

בותית. הפעילות התקיימה 
בשיתוף היחידה להתנדבות 

של אשכול, בהובלת הילה 
קטרי ובשיתוף "פורום 

הנשים של אשכול", שאותו 
מובילה ענת חן. לפעילות 

הצטרפו נערות ממועדון 
"טורקיז", שפועל מטעם 

האגף לשירותים חברתיים 
ומשמש בית חם לנערות 

בסיכון. הסדנה בהנחייתה 
של איילת גבנדה מצאלים, 
התמקדה בהכנת מנדלות, 

שמקשטות את פני המועצה: 
ומנדלת קיר בכניסה למח

לקת הגבייה, מנדלת גינה 
בכניסה למרכז חוסן ובקרוב 

יודפסו כרטיסי ברכה פרי 
יצירתן המשותפת.

עטר אופיר גנילוין

מתמנדלות במדבר
מי אחראיות על המנדלות היפות שמעטרות בשלל 

צבעים את הכניסות למחלקות המועצה השונות?

ש
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שני ערבי סיום של מחזור ז' 
בנופי הבשור נערכו החודש. 

6.3 נערך ערב סיום עבוו -ב
ודות הגמר של מגמת היסטו
ריה, ובו הוגשו עבודות  על 

ידי 17 תלמידים, שמזכות את 
כותביהן ב-5 יחידות לימוד. 

בין נושאי העבודות: יחסו 
של  פרנקו ליהודי ספרד, 

הגורמים לניצחון במלחמת 
ששת הימים והמהפכה 

האסלמית באיראן. ב-31.3 
נערך ערב סיום של המגמות 

הטכנולוגיות, ובו הוצגו 
עבודות הגמר של התלמידים 
במגמות צילום ועיצוב גרפי, 

עיצוב ואופנה ואמנות.

על קו הסיום
דניאל דובדבני, 39, 
ממושב תלמי יוסף 

נבחר לרבש"צ חבל שלום, 
לאחר שזכה במכרז שנערך 

ובמועצה. במסגרת תפקי
דו הוא אחראי על הגדר 

ההיקפית של החבל, שאורכה 
26 ק"מ, וכן על השטחים 

שבין הגדר ליישובים. תחת 
אחריותו נמצאים גם סיירי 

הלילה. דניאל מחליף 
בתפקיד את אילן איזיקסון 

משדה ניצן, שנבחר באחרונה 
לתפקיד קב"ט המועצה.

יובל רויטמן

רבש"צ לחבל

ואירוע רקמת שיר המ
אשכול  בנווה  סורתי 

ונערך גם השנה, והפעם בסי
70 שנה להקמת 11 הנקוו  מן

דות בנגב ושירי הנגב. 
משתתפים:  רב  היה  האירוע 

ניג אולפן המוזיקה  ותלמידי 
ומ אשכול  נווה  מקהלת  ונו, 

קהלות בתי הספר היסודיים 
'יובלי הבשור' ו'ניצני אשכול' 

ושרו משירי הנגב, נציגי שלו

 70 שחוגגים  הישובים  שת 
- אורים, נירים ובארי -  שרו 
וסיפרו  היישוב  המנוני  את 
על הקמתו, מאיר ומיקי ארד 
מגן  מקיבוץ  אורון  ושושי 
הנעימו בקולם משירי האזור 
את  ליווה  אטיאס  ושלומי 

בנותיו בשירה ובפסנתר.
קהילתי  אירוע  היה  "זה 
יוליה  אומרת  לב",  מחמם 
"השו אשכול.  מנווה  וסב 

היום  ממרכז  רוקמות  תתפו 
יל היו  ושרקמו את השירים, 

שבאו  הורים  שהופיעו,  דים 
שבאו  וסבים  להתגאות 
ליהנות.  אירוע נהדר ומיוחד 

מסורת  שרק  כמותו  מאין 
העשייה  חדוות  אזורית, 
ואיכות האנשים שהקימו את 

והאזור יכולים לשמש לו הש
ראה".

70 שנה - לך תרקום
אירוע רקמת שיר המסורתי נחגג השנה בנווה אשכול 
בסימן 70 שנה ל-11 הנקודות בנגב ולעלייתם לקרקע 

של אורים, נירים ובארי. "היה אירוע מחמם לב"

23
2 

ם:
לו

צי

יום המעשים הטובים 
הוליד מפגש בין-דורי 

מעניין, כשתלמידי כיתה ד'1 
מבית הספר יובלי הבשור 
ביקרו בנווה אשכול ויצרו 

ביחד עם הקשישים פעמונים 
מחימר, לקישוט גן השכל. 

מיכל אביטל, אחת האימהות 
שיזמה את האירוע, שוש 

אהרון, מחנכת הכיתה, ויעל 
מלכיור מנהלת התרבות של 
נווה אשכול, מעידות שהיה 
ומרגש מאוד לראות את המפ

גש בין הסבים לנכדים ואפילו 
לנינים. "האווירה, ההרגשה 
ווהחיבור שנוצר בין התלמי

דים לבין הקשישים הציף את 
כל הנוכחים בחדר באושר 

ובגאווה גדולה".
עטר אופיר גנילוין

פעמונים טובים אפוקליפסה עכשיו
זומבים ומתים מהלכים 
פשטו על נופי הבשור. 

ולא, זה לא תסריט סוף העו
ולם שמתממש, אלא התלמי

דים שחגגו את פורים בסימן 
אפוקליפסה סוף העולם. 

השנה החליטו בבית הספר 

ולהפריד בחגיגות בין החטי
בה התחתונה לעליונה וכל 
חטיבה חגיגה במועד אחר. 

התלמידים בנו תפאורות 
למסיבה, הכינו תוכנית 

מוזיקלית והגיעו בתחפושות 
מושקעות.
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פורים בחטיבה העליונה

גורמי החירום באשכול השתתפו 
בתרגיל סימולטור במפקדת 

פיקוד העורף ברמלה, שדימה 
התמודדות עם שורת תרחישים 

ביטחוניים מורכבים ומעבר 
משגרה לחירום. ראש המועצה גדי 

ירקוני: "בצבא שיבחו את ביצועי 
המועצה. עם זאת, יש גם הערות 
חשובות ונקדיש עצמנו לטיפול 

ולשיפורן המתמיד".

מתרגלים
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ה
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צילום: 232

ם: 232
צילו
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יומיים חגיגיים עברו 
על האולפן למוזיקה. 
ביוזמה של המורים מרים 

קורנברג )פסנתר( ודני 
קורנברג )חליל( הגיע 

מיוון, זו הפעם השנייה, 
המלחין והפסנתרן ניקולאס 

סידריס, ד"ר בהלחנה 
 Royal Holloway-מ
University בלונדון 

ובעל דיפלומה בפסנתר 
בהצטיינות. סידריס פעיל 

כמלחין וכן כמעצב סאונד 
למשחקי מחשב ואף זכה 
בפרסים בתחום. מנהלת 

האולפן רוחמה טובי: 
"קיימנו סדנת הלחנה 
לפסנתרנים וקונצרט 

פרזנטציה של יצירותיו 
בהשתתפות תלמידי 

האולפן ותלמידי כפר 
המוזיקה 'ביכורים'. ד"ר 

סידריס חלק עם התלמידים 
את הידע הרב שלו בהלחנת 

מוזיקה לסרטים ומשחקי 
מחשב. יצירותיו לפסנתר 

ולחליל בהרכבים שונים 
בוצעו על ידי התלמידים 
והמורים. נזמין אותו גם 

בשנה הבאה".

הלחן - יווני
שם  בעל  ופסנתרן  מלחין  סידריס,  ניקולאס  ד"ר 

עולמי, הגיע לסדנה בת יומיים באולפן למוזיקה

ב-13.3 נפתח בבית 
הירוק בית הקפה 

הראשון לנוער 
באשכול – "נמסתה" שמו. 

ורד נתיב, רכזת הבית 
הירוק מספרת שהיוזמה 
החלה בקבוצת עניין של 

שמונה בנות שעברו בקיץ 
קורס קונדיטוריה אצל 

גלית בשארים. "זה פרויקט 

שייתן מענה ערכי וחינוכי 
לבני הנוער באשכול", 

אומרת ורד. לאחר פורים 
ייפתח בית הקפה לבני 

הנוער ולקהל הרחב, בימי 
ראשון וחמישי לסירוגין, בין 
השעות 16:00 ל-20:00 אחת 

לשבועיים. וזאת בשלב 
ראשון עד הקיץ. 

'נמסתה' - בית קפה לנוער

ב-18.3 התקיים בכפר 
הנוער למצוינות 
באומנויות "ביכורים", 

הפנינג קהילתי בשיתוף 
עמותת "באר שבע אוהבת 

חיות". בהפנינג הייתה 
פינה לאימוץ כלבים ונערכו 

סדנאות שונות שהעבירו 
החניכים: יצירה, תיפוף גוף, 

תיאטרון והרקדה. המבקרים 
נהנו גם מתערוכת אמנות, 

ומדוכני מזון ושתייה לגיוס 
כספים, פינת קפה חופשית 
והרבה כיף, אהבה ונתינה. 
לאירוע הגיעו יותר מ-120 

אנשים ונאספו למעלה 
מאלף שקלים שנתרמו 

לעמותה.  

ביכורים למען הכלבים
יום המעשים הטובים 

שצוין בחודש האחרון 
ברחבי הארץ, צויין בבית 

הספר היסודי ניצני אשכול, 
בשוק ״קח תן״ שאותו ארגנו 

חברי מועצת התלמידים.
, הרכזת החברו יהדר סובר

תית בניצני אשכול, מספרת 
שכלל התלמידים בבית 

והספר הביאו משחקים וס
פרים מהבית ו״מכרו״ אותם 

בדוכנים כיתתיים. 
"הילדים יצאו שמחים 

ומאושרים, ואת הדברים 
שנותרו נמכור במשומשוק", 

מסכמת הדר בשמחה.

מעשים טובים בניצני אשכול

הקמת בי"ס יסודי חדש
בתכנון  ההיגוי  ועדת  דנה  שלה  השלישית  בפגישה 
האדריכלי וכן ביקרה בבתי ספר עם תפישה ייחודית
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ועדת ההיגוי להקמת 
קריית חינוך משולבת 

לתלמידי היסודי קיימה 
החודש את פגישתה 

השלישית. הוועדה דנה 
בתכנון האדריכלי המוקדם 

לבית הספר, והוחלט כי 
האדריכל יציג לוועדה שני 
דגמים, ובנוסף יציג אותם 
לחדרי המורים כדי לקבל 

מהם משוב. 
ביום רביעי האחרון יצאו 
חברי ועדת ההיגוי לסיור 

באשדוד, וביקרו בשני בתי 
ספר בעלי תפישה חינוכית 

ייחודית. חברי הוועדה 
התרשמו מאוד מבתי הספר 

ואמרו כי ניתן ללמוד מהם 

רבות. במקביל קיימה 
החודש קבוצת ההורים 

שני מפגשים. במפגש השני 
התקיימה עבודה בקבוצות 

שמטרתה להגדיר יעדים 
ולהבין מה חשוב להורים 
שיהיה במערכת החינוך 

העתידית. המפגש השלישי 
הוקדש להיכרות עם בתי 
הספר הקיימים – ההורים 
מהקיבוצים למדו להכיר 

את "יובלי הבשור" וההורים 
מהמושבים הכירו את בית 

הספר "ניצני אשכול".
מפגש ההורים הבא יתקיים 
ב-19.4. הציבור כולו מוזמן.

נגה גדג'
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החיים במו"פ - תותים

נעים מאוד רוכבים ורצים רבים גדשו את כבישי ודרכי המועצה בסוף השבוע האחרון, בשני 
אירועי ספורט - 'נעים על גלגלים' ו'אולטרא מרתון' מאנדרטת הפלדה ועד חוף זיקים

ילדים משמונה גנים 
במועצה ביקרו בחודש 

האחרון במו"פ דרום. 
סיגל דובדבני, הגננת של גן 
פרפר בתלמי יוסף, מספרת 
על הביקור המוצלח, שעבר 

בכמה תחנות: "בחממת 
העגבניות ראינו את שלבי 

התפתחות העגבנייה - מפרח 
ועד לפרי בשל ולמדנו על 
שימוש בחרקים להדברה 

ביולוגית. בחממת התותים 
ראינו איך התותים גדלים 

תלויים והתכבדנו בתותים 
מתוקים. בחממת האירוסים 
ראינו זנים שונים של הפרח 

ובתחנת הדבורים ראינו 
דבורי בומבוס, שתפקידן 

לאבק את הפרחים ולהפרות 
וגידולים. גם טעמנו את האב
קנים שהדבורים אוספות... 

אחר כך שתלנו נענע במצעי 
גידול שונים -  פרלייט ומצע 

גידול מסיבי קוקוס. כל ילד 
קיבל שתיל לבית וקיבלנו 

ושתילים לגן, כדי שנוכל לע
רוך ניסויי איזה מצע גידול 
טוב יותר. בסיום הפעילות 

קיבלנו תעודת חוקר, הודינו 
לצוות וחזרנו לגן".

עוד מסע מרגש של 
"נעים על גלגלים" 
והתקיים במישוריה הירו

קים והפורחים של מועצה 
אזורית אשכול. זו השנה 

העשירית לקיומו המוצלח 
של שיתוף פעולה בין  בית 

הלוחם וארגון נכי צה"ל יחד 
עם המועצה.

למסע הגיעו מאות רבות 
של משתתפים, ביניהם  נכי 
צהל הרוכבים באופני יד או 
אופניים מיוחדים לעיוורים 

ואופניים המותאמים לכל 
ואחד בהתאם למגבלות ולי

כולות. כל שנה אנו נפעמים 
מחדש מנצחון הרוח על 

מגבלות הגוף.

ולמסע מצטרפים בני המשפ
חות, רוכבי אופנים ותושבים 

הבאים לתמוך, להצדיע 
וליהנות מאירוע מרשים 

ומרגש.
נתראה באביב שנה הבאה!

ביום חמישי ה-31.3 נערך בשיתוף חיילי ומפקדי אוגדת עזה, מרוץ 
"אולטרא עוטף עזה", שהחל באנדרטת הפלדה בחבל שלום והסתיים 

בחוף זיקים, באירוע השתתפו חיילים ואזרחים, שרצו זה לצד זה וחלקם 
אף גמאו את המרחק המלא של 101 ק"מ, והכול ביום אחד ברצף.

עד הק"מ ה-101
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תושבי  אומרים  זמן  הרבה  כבר 
אפשר  שאי  לשני  אחד  אשכול 
כותב  מישהו  יום  מדי  ככה.  להמשיך 
וכולם  כמעט-תאונה  על  בפייסבוק 

מסכימים - צריך לעשות משהו. 
עשו  אשכול  תושבי  האחרון  בחודש 
מבתיהם  יצאו  תושבים  עשרות  משהו. 
כדי לשבש את תנועת המשאיות למעבר 
כרם שלום, ושלוש פעמים נסעו מצומת 
שעיכבה  ארוכה  בשיירה  למעבר,  מגן 

את התנועה - ובעיקר את המשאיות.
תושבים  קבוצת  בידי  אורגנו  השיירות 
לדבר  להפסיק  חייבים  שדי,  שהחליטה 
כותבת  נאות:  )גילוי  לעשות.  ולהתחיל 
שורות אלו לוקחת חלק צנוע בפעילות 

הקבוצה(. הם התארגנו, נפגשו והתייעצו  
והחליטו לפתוח במאבק.

תומי  מספר  מאבק",  מטה  "פתחנו 
תוכנית  "הכנו  הבשור,  מעין  קלפאוך 
הראשונה  שהפעולה  והחלטנו  פעולה 
איטית  בנסיעה  שתתקדם  שיירה  תהיה 
לאורך הכביש, וכדי שזה יהיה אפקטיבי 
הפרעה  ליצור   - שיירות  כמה  תכננו 

מתמשכת".
ואיך הייתה ההיענות?

"מדהימה. פתחנו דף פייסבוק – "הקרב 
על הכביש 232" - שתוך שבוע כבר היו לו 
יותר מאלף חברים. כמעט 300 תושבים 

ביקשו להצטרף ולנסוע בשיירה. כמובן 
שלא כולם הגיעו בסוף, ואנחנו מבינים 
את זה – השיירה יצאה לדרך בבוקר ולא 
אבל  עבודה,  יום  להפסיד  יכולים  כולם 
למשימה.  התייצבו  תושבים  עשרות 
העובדה שכל כך הרבה תושבים השקיעו 
זמן, מאמץ ודלק היא מדהימה, ומעידה 
בפתרון  הדחוף  הצורך  על  יותר מהכול 

לבעיית המשאיות".
ומה באמת הפתרון לדעתכם?

לבעיית  שהפתרון  חושבים  "אנחנו 
נוסף  מעבר  פתיחת  הוא  המשאיות 
יהיו  ארז  או  קרני  כשמעבר  לרצועה. 
פעילים, המשאיות ייכנסו דרך שם ולא 

יעברו דרכנו". 

ומי קובע אם ואיזה מעברים יפעלו?
הביטחון  משרד  אבל  הביטחון.  "משרד 
לפתוח  לא  החלטתו  את  מסביר  לא 
נוסף. הנימוק שלו הוא 'מסיבות  מעבר 
דבר  כל  להיות  יכול  שזה  ביטחוניות', 

ושום דבר".

"לא נעצור"
שלוש שיירות כבר ארגן מטה המאבק, 
חמישי  וביום  ה-9.3  רביעי  ביום 
בפעם  ה-30.3.  רביעי  וביום  שלמחרת, 
עם  תואמה  לא  הנסיעה  הראשונה 
למקום  השוטרים  וכשהגיעו  המשטרה 
השיירה.  יציאת  את  למנוע  ניסו  הם 

את  להוציא  נחושים  היו  התושבים  אך 
התוכנית לפועל והשיירה נסעה למרות 
הנסיעה  במהלך  המשטרה.  התנגדות 
והורידו  נהגים  כמה  השוטרים  עיכבו 
המשיכה  השיירה  אך  מהכביש,  אותם 

בדרכה, עד למחסום.
ביום שלמחרת המארגנים שיתפו פעולה 
וליווי  אישור  וביקשו  המשטרה  עם 
הבאות  והשיירות  אופקים,  ממשטרת 

יצאו לדרך בליווי משטרתי.  
"התכנון היה לגרום לאיחור בהגעה של 
יספיקו  לא  שהן  כך  למעבר,  המשאיות 
המיועדת  הסחורה  כל  את  להעביר 
מעין  שדה  עמית  מסביר  לרצועה", 
הבשור. "כל נהג עושה כמה 'נגלות' ביום 
להצליח  לא  להם  לגרום  יכול  ועיכוב 
להגיע עם הנגלה הבאה. אנחנו חושבים 
לעזה  הסחורות  שאספקת  שברגע 
יהיה כבר מי שיפעיל לחץ על   – תיפגע 
בהסדרים  שמחויב  הביטחון,  משרד 
בינלאומיים להעביר כמות מסוימת של 

סחורה לרצועה".
וזה הצליח?

"אנחנו יודעים שביום של השיירה שלנו 
נכנסו לרצועה פחות משאיות בהשוואה 
יודעים  גם  אנחנו  הקודמים.  לימים 
שלאחרונה משרד הביטחון הביע תמיכה 

כך  נוסף,  מעבר  פתיחת  של  באפשרות 
הנכון". בכיוון  זזים  שהדברים  שנראה 
אתם עושים עוד דברים חוץ מהשיירה?

יצרנו  "כן,  ממבטחים:  עשור  לירז 
לעזור,  שיכולים  כנסת  חברי  עם  קשר 
ופנינו  המועצה  ברחבי  שלטים  תלינו 
על  כתבות  שפרסמה  לתקשורת, 
בעיתונים  ברדיו,  בטלוויזיה,  המאבק 

ובאינטרנט".   
 מתוכננים צעדים נוספים?

נפסיק,  ולא  נעצור  לא  אנחנו  "כמובן. 
בצורה  יצומצם  המשאיות  שמספר  עד 
מתכננים  אנחנו  כרגע  משמעותית. 

הפגנה גדולה והשבתה של בית הספר".
אתם פועלים בשיתוף עם המועצה?

איריס גלעד דולינגר מדקל: "בהתחלה 
הראשונה  השיירה  בקשר.  היינו  לא 
ולא  הייתה באישור המשטרה  לא  שלנו 
יכולנו לערב את המועצה בפעולות לא 
שאנחנו  בטוחים  היינו  לא  וגם  חוקיות, 
מטרות  את  בעין  עין  רואים  והמועצה 
אותם,  לעדכן  דאגנו  כן  אבל  המאבק. 
המשטרה,  מול  עזרתו  את  הציע  וגדי 
ויהיו עצורים. אל שתי השיירות  במידה 
יחד  ונסע  בעצמו  הצטרף  גדי  הבאות 

הפחד והתסכול מתנועת המשאיות על כביש 232 יצאו בחודש האחרון 
על  עלו  והפכו למעשים בשטח. תושבי אשכול  מהרשתות החברתיות 
הכביש ובנסיעה איטית ומאורגנת עיכבו בשלוש הזדמנויות שונות את 
התנועה למעבר כרם שלום. מארגני המחאה: "לא נפסיק ולא נעצור - 

עד שהמשאיות לא יעברו כאן יותר" • נגה גדג'

"ההיענות הייתה מדהימה. העובדה 
שכל כך הרבה תושבים השקיעו זמן, 

מאמץ ודלק ויצאו לכביש מעידה 
יותר מהכל על הצורך 

הדחוף בפתרון"

23
2 

ם:
לו

צי
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אותנו  הזמין  ובמקביל  התושבים,  עם 
להגיע  הצלחנו  בפגישה  איתו.  להיפגש 
ומטרותיו.  דרכיו  המאבק,  לגבי  להבנה 
לא על הכול אנחנו מסכימים ולא בהכול 
הוא מסכים איתנו, אבל נוצרה אפשרות 
עליה  שמחים  ואנחנו  פעולה,  לשיתוף 

ומשתמשים בה".
מבינים  "אנחנו  מדקל:  אסולין  אסף 
שיש דברים שראש מועצה יכול לעשות 
שאנחנו לא מסוגלים, אבל יש גם דברים 
שראש מועצה מתוקף המשרה ציבורית 
כתושבים  ואנחנו   - לעשות  יכול  לא 
תפקידו  את  יש  אחד  לכל  יכולים.  כן 

במאבק, והמטרה היא משותפת".

עבודה לטווח ארוך
פועלת  הכביש"  על  ל"הקרב  בנוסף  
קבוצת תושבים נוספת שעוסקת בנושא 
ברמן מאבשלום מספר  ז'הן   .232 כביש 
בפברואר.  בפעילות  החלה  שהקבוצה 
במגן,  כהן  מינה  של  בבית  "נפגשנו 
והחלטנו לפעול בכמה מישורים – יצרנו 
והצלחנו  ושרים,  כנסת  חברי  עם  קשר 
יצרנו  שלנו,  במאבק  מהם  כמה  לעניין 
ואנחנו  ירוק'  'אור  עמותת  עם  קשר 
ביחד.  משותפים  אירועים  מתכננים 
מ'נופי  י"א-י"ב  תלמידי  עם  נפגשנו 
יחד איתם על סרטונים  ועבדנו  הבשור' 
הנוער,  לבני  פעילויות  ועל  מהכביש 
ואנחנו בודקים עבודה משותפת עם וויז 

.)waze(
איך וויז יכולים לעזור?

מה  כל  על  ענק  נתונים  מאגר  להם  "יש 
חלק  מעבירים  והם  בכבישים,  שקורה 
אם  הממשלה.  למשרדי  מהנתונים 
נוכל  מעבירים,  הם  נתונים  איזה  נדע 
לוויז:  דיווחים  ידי  על  בזה  להשתמש 
עיכובים  על  בכביש,  בורות  על  נדווח 

יידעו  ככה   - תאונות  על  בתנועה, 
כרגע  הכביש.  עם  בסדר  לא  שמשהו 
 232 בכביש  שנוסע  מאיתנו  אחד  אף 
בזה,  צורך  לנו  אין  כי  וויז  מפעיל  לא 
אבל אם נדע שזה יכול לעזור אז נבקש 
מהתושבים  לדווח על כל בעיה בכביש".

אתם פועלים בשיתוף עם המועצה?
שעובדת  עצמאית  קבוצה  אנחנו  "כן, 
עם  בשיתוף  וגם  המועצה  עם  בשיתוף 
קבוצת התושבים השנייה. כולנו גם חלק 

ממטה המאבק שהקימה המועצה".
ומה המטרה שהצבתם לעצמכם?

מספר  את  להפחית   – המיידי  "בטווח 
הבעיה  זו  שלנו,  הכביש  על  המשאיות 
גם  נטפל  כך  אחר  ביותר.  הדחופה 

בבעיות בכביש עצמו, שכבר לא מותאם 
לאוכלוסייה של המועצה ששילשה את 
עצמה. זוהי עבודה לטווח ארוך, ואנחנו 
ארוכה  לתקופה  עצמנו  את  מכינים 
תושבי  שכל  מקווה  אני  פעילות.  של 

המועצה יירתמו לעזור". 

מספר המשאיות ירד
נושא הכביש אינו יורד כמובן גם מסדר 
ירקוני.  גדי  המועצה  ראש  של  יומו 
בשיח  חודשים  כמה  כבר  "אנחנו 
משרדי  מול  הכביש  בנושא  אינטנסיבי 
אומר  ראש הממשלה",  כולל  הממשלה 
התושבים  שגם  שמחים  "אנחנו  גדי. 
נותן  - מאבק התושבים  בעניין  פועלים 
שיכול  חשוב  אמצעי  וזה  גבית  רוח  לנו 
ליצור לחץ נוסף על מקבלי ההחלטות. 
בכל  הזמן  כל  פועלים  מצדנו  אנחנו 
הכביש  בעיית  את  לפתור  הערוצים 
מאבק  מטה  הקמנו  וגם  והמשאיות, 

שחברים בו גם תושבים".
ויש תוצאות?

"כן. חברת נתיבי ישראל )נת"י( התחילה 
כרם  עד  ממגן  מהכביש  חלקים  לרבד 
בתוכניות  נכלל  לא  הריבוד  שלום. 
התחבורה,  ומשרד  נת"י  של  עבודה 
תוך  יורחב  הכביש  שממילא  שטענו 
כסף.  להשקיע  טעם  אין  אז  שנים  כמה 

אנחנו לא הסכמנו לקבל את זה, וטענו 
תיקון  דורש  החמור  התשתיתי  שהמצב 
והם  נת"י לבוא,  מיידי. דרשנו מהנהלת 
ראו איך הכביש נראה ומיד הקצו לריבוד 

12 מיליון שקלים.
להגביר  מהמשטרה  דרשנו  "במקביל 
את האכיפה. פניתי לראש אגף התנועה 
וביקשתי שיבוא לראות במה  במשטרה 
הגברת  על  והחליט  הגיע  הוא  מדובר. 
ובאמת היה מבצע משמעותי  האכיפה. 
לא  משאיות  מהכביש  הורדו  שבמהלכו 
לנהגים.  דו"חות  מאות  וחולקו  תקינות 
נהגי  של  במחאה  ההשלכות  את  ראינו 
מגורמים  יודעים  ואנחנו  המשאיות, 

הוגברה,  שהאכיפה  שמאז  במעבר 
ירד  מספר המשאיות שמגיעות למעבר 

באופן משמעותי". 
ומה בנוגע להרחבת הכביש?

מונו  התקדמות.  הושגה  כאן  "גם 
מתכננים ונקבעו לוחות זמנים - עד סוף 
יתחילו  וב-2017  התכנון  יסתיים   2016
הדברים  הזו  שבגזרה  מכיוון  העבודות. 
את  כעת  משקיעים  אנחנו  מתקדמים, 
של  מיידי  בצמצום  המאמצים  מרב 
מספר המשאיות ובלחץ לפתיחת מעבר 

נוסף".
ומה קורה עם זה? 

התחבורה  משרד  מול  עובדים  "אנחנו 
ומול משרד הביטחון. משרד התחבורה 
אמור השבוע להפעיל את הצו להגבלת 
שעות הנסיעה של המשאיות המגיעות 
לתשע  שבע  בין  שלום  כרם  למעבר 
אחה"צ.  לחמש  שלוש  ובין  בבוקר 
האכיפה  תתחיל מבית קמה, כך שאלינו 
בכלל  להגיע  לא  אמורות  המשאיות 

בשעות האלו".
ומה לגבי משרד הביטחון?

נפגשתי  מורכבת.  יותר  מולו  "העבודה 
מנהל  ועם  המעברים  מנהלת  ראש  עם 
תשובות  ודרשתי  שלום  כרם  מעבר 
יצרנו  המשאיות.  מספר  לצמצום  ולו"ז 

אזורית  מועצה  עם  פעולה  שיתוף  גם 
מתנועת  סובלים  שם  שגם  מרחבים 
משותף  מכתב  והוצאנו  המשאיות 
מעבר  פתיחת  לגבי  הביטחון  למשרד 
נוסף. התרשמנו ששר הביטחון מבין את 
פתרונות.  לנו  לספק  כדי  ופועל  הבעיה 
כדי  הלחץ  כל  את  נפעיל  מצדנו  אנחנו 

שזה יקרה".

ראש המועצה גדי ירקוני: "מאבק 
התושבים נותן לנו רוח גבית ואנחנו 
שמחים עליו. גם המועצה הקימה 

מטה מאבק שחברים בו 
גם תושבים" 

חפשו בפייסבוק – "הקרב על הכביש 
232 – העמוד  232"; "המאבק לכביש 
הרשמי", ובאתר המועצה דף הבית← 

"מטה המאבק על 232"
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הגיע  אמנם  קוברסקי  אדוארד 
 ,1994 בשנת  "רק"  לאבשלום 
שלוש שנים אחרי התושבים הראשונים, 
בכל  מהלכת  אנציקלופדיה  הוא  אבל 
היישוב  של  להיסטוריה  שקשור  מה 
הקהילתי, שחוגג השנה בגאווה רבה חצי 
יובל להיווסדו. לא פעם, במהלך השיחה 
ביישוב  המרכזיים  התפקידים  בעלי  עם 
)שאליהם עוד נגיע בהמשך(, הם מפנים 
המצחייה  כובע  עם  והוא,  מבט,  אליו 
להיזכר  להם  מסייע  הנצחיים,  והזקן 
בתים  כמה  ליישוב,  הגיעו  בדיוק  מתי 
מתוכננים להיבנות בשכונה החדשה, מי 
שם  אי  העשור  בחגיגות  שנכחו  השרים 

בשנת 2001 - ומה אומרת התב"ע.

מקרוואנים - לבתי קבע
מים רבים זרמו במסנני הבריכה האזורית 
מהמקום  הליכה  דקה  מרחק  שנמצאת 
שבשנת  מאז  מדברים,  אנחנו  שבו 
של  קרוואנים   100 לשטח  הגיעו   1991
חדשים  עולים  נכנסו  ואליהם  הסוכנות 
התוכנית  העמים.  חבר  ממדינות 
בהדרגה  תיקלטנה  שהמשפחות  הייתה 
 4 בפועל, מלבד  אך  במושבים השכנים. 
מכן  לאחר  שנה  קרה.  לא  זה  משפחות, 
ובסוף  הקבע  בתי  להיבנות  התחילו 
משפחות.   50 היישוב  מנה  המילניום 
עוד  ליישוב  נוספו   2001-2008 בשנים 
  ,2008 26 מגרשים לבנייה, אך רק בשנת 
הקליטה  החלה  הקמתו,  אחרי  שנה   17

באבשלום לצבור תאוצה.

בשמונה השנים האחרונות נהנה אבשלום 
שלום  בחבל  היחיד  הקהילתי  היישוב   -
והאח הצעיר לששת המושבים שעלו על 
קליטה  מתנופת   - לפניו  עשור  הקרקע 
הנוף  וצעירות.  חדשות  משפחות  של 
ביישוב משתנה תדיר; עוד שלד של בית 

מגיעה,  חדשה  משפחה  עוד  מתרומם, 
עוד גן שעשועים מוקם - וצחוק הילדים 
ומתגבר.  הולך  הצהריים  אחר  בשעות 
כיום מונה אבשלום 78 משפחות וכ-300 
נטויה.  עוד  והיד  ילדים,  כולל  תושבים, 
בשלט  מבחין  היישוב  בשער  שנכנס  מי 
גדול שמורה על הכנת תשתיות לעוד 52 
מגרשים. התב"ע של היישוב מדברת על 
154 מגרשים, כשהשאיפה היא להגדילה 

עד ל-200.

הלב זה אבשלום
כך  וההיסטוריה,  היסטוריה.  כאן  עד 
אלו  בימים  ממש  נכתבת  רושם,  עושה 
נכנס בשנים  ורענן  דם חדש  באבשלום. 
האחרונות ליישוב וממריץ אותו קדימה. 
ענת שוורץ היא חלק ממחזור הדם הזה. 
לפני 4 שנים היא הגיעה לכאן עם בעלה 
"רצינו  העין.  מראש  ילדיהם  וארבעת 

בבניין,  ולא  בקומות  שלא  בית  להקים 
חופשיים",  שהילדים  הקרקע  על  בית 
העיקרית  הסיבה  את  מסבירה  היא 
עם  ביחד  לאבשלום  "הגענו  למעבר. 
עכשיו  התחברנו.  וישר   - משפחה  עוד 
אני מרגישה פה בבית, כי פה בניתי ופה 

נאבקתי לבנות את הבית".

אבשלום,  של  התרבות  ועדת  כיו"ר 
מספרת ענת על ההתעוררות החברתית 
בין  שנרקם  היפה  החיבור  ועל  ביישוב 
ממש  היה  שעבר  "בפורים  התושבים. 
שהכרנו.  ראשונה  פעם  זו  כי  הצלחה, 
כל היישוב בתהליך של לקבל אחד את 
התגבשות  של  בתהליך  ממש  השני, 
אוטובוס  מוציאה  אני  אם  קהילה.  של 
לבאולינג בבאר שבע - הוא מפוצץ. וזה 
לעשות.  קשה  מאוד  היה  שפעם  משהו 
דברים  הצעירים  החבר'ה  כשהגיעו 

התחילו להשתנות".
אבשלום  של  הרבש"צ  דוסטוב,  אנדריי 
הראשון  ביום  כאן  היה  ועד,  וחבר 
עלה  שרק   12 בן  כילד  אבשלום,  של 
איך  ראה  הוא  השנים  במשך  ארצה. 
שנשאר  "מי  פניו.  את  היישוב  משנה 
המבוגרים,  בעיקר  זה  בזמנו  מהעלייה 
רוב הילדים שגדלתי איתם עזבו. השינוי 
הדרסטי התחיל בקליטה של המשפחות 
כשאני  מבסוט  אני  עכשיו  החדשות. 
הקבוצות".  בין  ההתקרבות  את  רואה 
כשאני שואל אותו מה השאיר אותו כאן, 
הוא לא מהסס: "המשפחה, ואהבתי את 
לילדה  ואב  נשוי  אנדריי  הזה".  המקום 
הם  עשור,  שארכה  התעקשות  ואחרי 
זה  המקום,  "זה  מעמידר.  בית  רכשו 
מהמרכז  לחברים  מראה  כשאני  הבית. 

"זה המקום, זה הבית. כשאני 
מראה לחברים מהמרכז את הבתים 

החדשים, הם מופתעים כשהם 
נזכרים מה היה פה פעם"

"אבשלום יושב במקום כל כך טוב, 
במרכז החבל. יש גנים שנבנים 
עכשיו, קופת חולים, דיונה, עוד 

מעט סופרמרקט - זה באמת הלב 
של חבל שלום"

השלט שמקדם את פני הבאים לאבשלום מבטא את הלך הרוח של התושבים. בשנים האחרונות צמח 
היישוב הקהילתי שבחבל שלום, קלט משפחות צעירות והוא משנה את פניו מדי יום. אחרי הפנינג 
מוצלח ב'דרום אדום' ולקראת חגיגות חצי יובל להקמתו, מספרים בעלי תפקידים מרכזיים ביישוב על 
הרוח החדשה, על הקהילה המתגבשת ועל גאוות היחידה. "שומעים על הדברים היפים שעושים כאן 

וזה יוצר הדים. אנשים רוצים לבוא לגור לכאן, בעיקר אנשים מהאזור" • יובל רויטמן

השלט שמקדם את פני הבאים לאבשלום מבטא את הלך הרוח של התושבים. בשנים האחרונות צמח 
היישוב הקהילתי שבחבל שלום, קלט משפחות צעירות והוא משנה את פניו מדי יום. אחרי הפנינג 
מוצלח ב'דרום אדום' ולקראת חגיגות חצי יובל להקמתו, מספרים בעלי תפקידים מרכזיים ביישוב על 
הרוח החדשה, על הקהילה המתגבשת ועל גאוות היחידה. "שומעים על הדברים היפים שעושים כאן 

וזה יוצר הדים. אנשים רוצים לבוא לגור לכאן, בעיקר אנשים מהאזור" • יובל רויטמן

אדוארד קוברסקי. 
"אם יש צרה, 
כולם 
מתגייסים"
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מופתעים  הם  החדשים,  הבתים  את 
כשהם נזכרים מה היה פה פעם".

אנרגיות חדשות
שזכור  ברמן,  ז'הן  גם  נוכח  בשיחה 
אז  איתן',  'צוק  מימי  אשכול  לתושבי 
ילדים של  גן  נפצע מרקטה שנחתה על 
מבלגיה  עלה  הוא  עוז.  ניר  בקיבוץ  בנו 
ליאורה  אשתו  את  והכיר   20 בגיל 
בקיבוץ. אחרי שגרו שם וגם בעין הבשור, 
לבנות  החליטו השניים שהם מעוניינים 
בדקל  מחבר  שמעו  ואז  משלהם,  בית 
שיש בית שמתפנה באבשלום, "בית עם 
הם  האחרונות  השנים  בארבע  ממ"ד". 
גרים כאן. "כשאמרתי לאשתי שהולכים 
יורדת  לא  'אני  אמרה  היא  לאבשלום, 
הבנו  השנים  עם  אבל  מצוחר'.  דרומה 
טוב,  כך  כל  במקום  יושב  שאבשלום 
ומגוונת,  דינמית  מדהימה,  הקהילה 
רוסיה,  בלגיה,  מארגנטינה,  אנשים  יש 
מהכול  יש  אלג'יראים.  טוניסאים,  יש 
ובגלל הגיוון הזה - זה מצליח. וגם אנחנו 
שנבנים  גנים  יש  החבל.  במרכז  יושבים 
מעט  עוד  דיונה,  חולים,  קופת  עכשיו, 
חבל  של  הלב  באמת  זה   - סופרמרקט 

שלום".
האם  ז'הן  את  שואל  אני  לב,  אפרופו 
ארוכות  שנים  וחי  בבלגיה  שגדל   - הוא 
וכאן  באבשלום  בבית  מרגיש   - בקיבוץ 
"כן", הוא עונה  באמת נמצא הלב שלו. 
אבל   - מאליו  מובן  כזה  לא  "זה  מיד. 
חשבנו  איתן(  )בצוק  הפציעה  אחרי  כן. 
לניר  לחזור  האם  התלבטנו  עושים,  מה 
זה  'לא,  עוז, אבל באיזשהו שלב אמרנו 
התושבים  של  החם  היחס  שלנו'.  הבית 
הפנים  קבלת  ספק.  בלבנו  הותיר  לא 
אין   - וכיפית  חמה  הייתה  לנו  שחיכתה 
ז'הן  של  בקולו  הרעד  כאלה".  דברים 
קהילה  פה  "יש  התרגשותו.  את  מסגיר 
וזה פשוט   - ומשפחתית  אמיתית, חמה 
לא  רבים,  משפחה  בכל  כמו  נכון,  כיף. 
קהילתיות  פה  יש  אבל  חברים,  כולם 
שלא מוצאים במקומות אחרים. מה שיש 

פה זה מיוחד. הבית שלנו זה אבשלום".

מנפצים את הסטיגמה
מיוחדת.  הדדית  ערבות  פה  "יש 
אינסטינקטיבית ולא מתוכננת", אומרת 
ועדת  ראש  יושבת  מלכה,  אוגניה 
"מה  בוועד.  וחברה  באבשלום  הקליטה 
ביחד,  משחקים  שכולם  זה  פה,  שיפה 

משחקים  הגילאים.  הפרשי  למרות 
הגדולים  והילדים  ומחניים,  דגליים 
משתפים את כל הקטנים. בקיץ יש מלא 
רוח  הכניסו  החדשים  החבר'ה  פעילות. 

ואנרגיות חדשות". 
מתרחב,  אדוארד  של  פניו  על  החיוך 
החבר'ה  לדברי  שהקשיב  ולאחר 
הצעירים, הוא פוסק: "אם יש צרה - כולם 
מתגייסים". ענת מיד מוסיפה: "אין דבר 
סטיגמה  יש  לאנשים  עוזרים.  שלא  כזה 
כשהורים  אבל  אבשלום,  על  מסוימת 
את  לאסוף  באים  אחרים  מיישובים 
עם  לשחק  שבאו  אחרי  שלהם  הילדים 
העיניים  את  פותחים  הם  שלנו,  הילדים 
אנשים  אבשלום?!'.  זה  'מה?  ואומרים 

בהלם חיובי ממה שהם רואים כאן".
גם  חברה  תפקידה  שמתוקף  ענת, 
בוועדת תרבות אזורית של חבל שלום. 
שומעים  בוועדות  אנשים  "גם  מספרת: 
רק דברים חיוביים על אבשלום ויודעים 
דברים  כאן  ושעושים  קהילה  חיי  שיש 
יפים, למרות שהכול עם תקציב קטן ודל 
עושה  זה  יפים.  דברים  מוציאים  ועדיין 
לכאן.  לבוא  רוצים  ואנשים  הדים  בחוץ 
מהאזור  אנשים  שדווקא  היא  ועובדה 

מחפשים באבשלום".

חזון אבשלום 2020
כמה  ראשו  על  חובש  קליפה  נסים 
כובעים. הוא חבר ועד, ראש ועדת תכנון 
ובינוי של היישוב, חבר בוועדת קליטה 
ואמון על פיתוח  וועדת שיווק  יו"ר  וגם 
הוא  לאשכול  הרחבתו.  ועל  היישוב 
הדריך  שנים,   16 לפני  מהמרכז  הגיע 

נוער בחולית, גבולות ושדה ניצן, ובשנת 
2010 הצטרף לאבשלום. "אני חושב שזה 
אתה  ואם  מדהים,  פוטנציאל  עם  מקום 
וילבלב, אתה צריך  יפרח  רוצה שמשהו 
להשקיע. יש לי זמן אז אני משקיע", הוא 
מסביר איך הוא מתמרן בין כל תפקידיו 
בעסק:  לבד  לא  שהוא  להדגיש  וממהר 
זה  פעילים.  אנשים   21 ביישוב  פה  "יש 

הרבה מאוד וממש לא מובן מאליו".
אחד הדברים המרכזיים שמעסיקים את 
במבני  לעין  הבולט  המחסור  זה  נסים 
נוער  מועדון  "אין  באבשלום.  ציבור 
שעם  מקווים  אנחנו  חברים.  ומועדון 
הצמיחה הדמוגרפית אי אפשר יהיה עוד 
להתעלם מכך. זה עניין של תקציב. אין 
הרבה  נראים  והניקיון  הנוי  כנסת.  בית 
יותר טוב מאשר לפני 4 שנים. יש לנו חזון 
2020' - כל 'זית', 'תמר' ו'צבר'  'אבשלום 
)שמות השכונות ביישוב( יהיו ביחד 154 
משפחות. זה ממש להכפיל את הכמות. 
יש לנו יועץ ארגוני שמלווה אותנו בכל 
התהליך. אנחנו מקבלים תמיכה רצופה 
להתיישבות  ומהחטיבה  מהמועצה 
היישוב  שאנחנו  בגלל  נוספים,  ומגופים 

שגדל בקצב הכי מהיר במועצה.
תגיע,   2020 ששנת  עד  ובינתיים, 
בהכנות  אלו  בימים  עסוקים  באבשלום 
היישוב,  להקמת  שנה   25 לחגיגות 
הפנינג  אחרי  הקרוב.  בקיץ  שיתקיימו 
סוף  כל  שנערך  במיוחד  מוצלח 
אדום'  'דרום  פסטיבל  במהלך  שבוע 
היובל  חצי  לחגיגות  התוכניות  האחרון, 
של  מופע  מבחוץ,  אורחים  מתגבשות: 
שיהיה  הפנינג   - מרכזי  ואירוע  הילדים, 
"אנחנו  שלום.  חבל  תושבי  לכל  פתוח 
אבשלום  את  יכירו  שאנשים  רוצים 
"זו  ענת,  אומרת  התפתח",  איך  ושיראו 
מי  לשכנים  להראות  שלנו  ההזדמנות 
רוצים  אנחנו  ולאן   - הגענו  ולאן  אנחנו 

להגיע".

"לאנשים יש סטיגמה מסוימת 
על אבשלום, אבל כשאנשים 
מיישובים אחרים מגיעים, הם 

פותחים את העיניים ואומרים 'מה? 
זה אבשלום?!'. אנשים בהלם חיובי 

ממה שהם רואים כאן"

למעלה מימין: אנדריי 
דוסטוב, אדוארד קוברסקי, 

ז'הן ברמן. למטה מימין: 
אוגניה מלכה, ענת שוורץ 

ונסים קליפה
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שלט בכניסה לאבשלום

ענת שוורץ ובנה 
בפתח ביתם
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אחר  שעות  ה-22.3,  שלישי,  יום 
טנד ושני  ג'יפים  שני  והצהריים. 

דקות  כמה  אחרי  בשדות.  נוסעים  רים 
אפשר  ומדוממים,  כשעוצרים  בשטח, 

מהרמ שבוקעת  המוזיקה  את  ולשמוע 
מתחתינו,  מטרים  עשרות  כמה  קולים. 

בע שפזורים  הגבוהים  ובאיקליפטוסים 
י"בניקים  עשרות  אסף,  נחל  של  רוצו 
הגענו  פורימית.  רוקדים במסיבת שטח 
הג'י.פי.אס  העפר,  בשבילי  כאן,  ליעד. 
והוויז לא רלוונטיים. מה שהוביל אותנו 

והמו השטח  עם  ההיכרות  זו  ולנקודה 
 - דיעין המוקדם שקיבלו חברי הסיירת 

"הורים ערים".

לא באים לחנך
השבוע.  בסופי  פועלים  הם  כלל  בדרך 
שהחו מהמועצה,  ואימהות  אבות   14

כשרוב  הנוער.  בשביל  שם  להיות  ליטו 
ציפור וכוססים  בבית  יושבים  וההורים 

לילדיהם שישובו בשלום  ניים בהמתנה 
בין  מסתובבים  הסיירת  חברי  מהבילוי, 

מת הם  ובכבישים.  ביישובים  והפאבים, 
מקמים במרחק מספיק כדי לא להפריע, 
אבל עדיין שומרים על קשר עין, למקרה 

ושמשהו ישתבש - ומישהו או מישהי יז
דקקו לעזרה.

"המטרה של הסיירת היא לא לחנך, לא 
לבקר ולא לשפוט", מסביר יאיר בן נתן 
מתלמי יוסף, שהקים את הסיירת ביחד 
ענת מורד משדה ניצן. בשנה האחו  עם
ומרכזים  שמובילים  השניים  הם  רונה 
לא  "אנחנו  הסיירת.  פעילות  את  ביחד 

ובאים להלשין. יש לנו נוער נפלא ואיכו
תי שעסוק במיליון דברים חיוביים ויפים 

אחריהם.  לרגל  צורך  רואים  לא  ואנחנו 
האחריות שלנו היא לשמור עליהם, נטו 

להיות שם בשבילם".

לדברי ענת מורד, "אנחנו פה כדי להפגין 
נוכחות הורית משמעותית - כדי לעזור 
במקרה הצורך ולפקוח עין במקום שבו 

מתפת לעתים  מבוגר.  של  נוכחות  ואין 
נו ועולים  הנוער  בני  עם  שיחות  וחות 

שאים שלא תמיד עולים באינטראקציה 
לאחר  הזמן,  במשך  בבית.  ההורים  עם 
בחברי  הנוער  בני  של  האמון  שנבנה 
לשיח שמכוון  גם  נוכל לחתור  הסיירת, 

למניעת שתייה והתנהגות מסכנת".

השטח מדבר בעד עצמו
ומוחשי  מיידי  ביטוי  מקבלות  המילים 

דוע והמסיבה  יורד  כשהחושך  ובשטח, 
חוגגים  לעלות  מתחילים  ומהוואדי  כת 
הביתה.   לחזור  דרך  שמחפשים  עייפים 
וכוס  חם  לבוש  מציעים  הסיירת  חברי 
או  הסמוך  לכביש  נגלות  ועושים  קפה 
ההורים,  להם  ממתינים  שם  למועצה, 
יכולים להיכנס במכוניות פרטיות  שלא 
הטרמפ  השטח.  את  היטב  מכירים  ולא 
הזה הוא מה שמונע מהחבר'ה הצעירים 

ומ בחושך,  ברגל  הזו  הדרך  את  וללכת 
בטיח שיחזרו הביתה בבטחה, וזו בדיוק 

המטרה של הסיירת.

עושה רושם שבני הנוער למדו להעריך 
את הרעיון: "תודה רבה שהייתם איתנו", 

קבו שואל  כשאני  בכנות.  אומרים  והם 
נתקפל  שבו  לרגע  שמחכה  נערים  צת 
כדי לנסוע איתנו הביתה, מה דעתם על 
נותנת  "הסיירת  משיבים:  הם  הסיירת, 

לנו ביטחון".
יאיר,  אומר  מזה",  טוב  יותר  דבר  "אין 

אות מקבל  הנוער  אותנו.  ו"אוהבים 
בצד  שאנחנו  הבינו  כבר  יפה,  מאוד  נו 
שלהם". אופיר ארז מסופה, פקח איכות 
את  מחזק  בסיירת,  חבר  שגם  הסביבה 
דבריו: "אחרי שניים-שלושה סיורים הם 

הבינו מה הקטע". 
איך אתם מסבירים את זה?

"עברנו תהליך מאוד רציני של הכשרה. 
הרצאות על שתייה, עזרה ראשונה, איך 
לדבר עם נוער ולרכוש אמון ואיך לזהות 
מצבים מסוימים", אומר יאיר. "ההורים 
נבחרו ועברו תהליך קבלה ארוך. אנחנו 

לה מתביישים  שלא  הורים  ומחפשים 
גיד שהם הורים. הנוער לא צריך מבוגר 
שיישב וישתה איתם, אלא מבוגר שיבוא 
עם ניסיון ויידע להגיד לחבר'ה הצעירים 
'עד כאן - עכשיו אני אעזור לך'. שתהיה 
זה  סחבקים.  יהיו  שלא  אבל  תקשורת, 

הבדל מאוד מהותי".

מענה מציל חיים
אחת מנקודות החוזקה של הסיירת היא 

ושיתוף הפעולה עם חובשי 'איחוד והצ
מענה  להעניק  יכולת  לה  שמקנה  לה', 
תמיר בוקובש  מציל חיים. בסיור נוכחים
הז מתלמי יוסף וגיל רפואה מישע, חוו
בשים מאיחוד והצלה שבאמתחתם תיק 
רפואי עם ציוד כמו באמבולנס. "יש לנו 
קשר עם כל הגורמים במועצה", ממשיך 
יאיר. "אנחנו לא מתערבים בכל מקרה, 
אלא במקרים קיצוניים שיש סכנת חיים. 
של  במצב  או  בעילפון,  ילד  נראה  אם 
להורים  להגיע  נדאג  אלכוהול,  הרעלת 
ללא  בשטח  ילד  נשאיר  לא  למד"א.  או 

טיפול כשהוא בסכנת חיים".
מה המסר שלכם להורים?

וב באהבה  אותנו  מקבלים  ו"שהילדים 
דווקא  הם  וההורים  נרתעים,  ולא  רצון 
חשוב  ולהתנדב.  מלבוא  שנרתעים  אלו 
זו  אנשים,  עוד  צריך  יתנדבו,  שהורים 

פעילות מאוד חשובה". 
שלכו ומוודאים  שמתקפלים  לפני  ורגע 

מורד  יריב  הביתה,  להגיע  איך  יש  לם 
ו)יבול( חוזר מאחת הנגלות שמח: "היל

הסיירת.   של  טלפון  מספר  לקחו  דים 
אמרו כל הכבוד". 

ליצירת קשר ולהצטרפות:
ענת מורד - 0526091641

יאיר בן נתן - 0506686559

לא סחבקים, הורים
חברי  הגיעו  נחל אסף,  פורים האחרונה, שנערכה בשטח  למסיבת  גם 
פק"ל  ראשונה,  עזרה  ערכות  בג'יפים,  מצוידים  ערים".  "הורים  סיירת 
קפה ולבוש חם, ובעיקר בהרבה נסיון ותחושת אחריות, והכול במטרה 
וכשהם  בשלום.  הביתה  ישובו  כולם  הבילוי  שבסוף  להבטיח  אחת: 

בשטח, בני הנוער רגועים: "הסיירת נותנת לנו ביטחון" • יובל רויטמן

"אם נראה ילד בעילפון, או בהרעלת 
אלכוהול, נדאג להגיע להורים או 

למד"א. לא נשאיר ילד בשטח ללא 
טיפול כשהוא בסכנת חיים"

מימין: יאיר בן נתן ותמיר בוקובזה, במהלך הסיור בנחל אסף, 
בפורים האחרון. "המטרה שלנו היא לא לחנך, לא לבקר ולא לשפוט, 

האחריות שלנו היא לשמור עליהם, נטו להיות שם בשבילם"

 בני נוער מוזמנים להתקשר במידת
 הצורך לטלפון הנייד של סיירת הורים:

052-9065898
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ניקי  נפרד  חודשים  שלושה  לפני  רק 
המועצה,  קב"ט  מתפקיד  )צאלים(  לוי 

ווכבר הוא משוטט במחוזות אחרים לח
הקשר  ממכשירי  הרחק-הרחק  לוטין, 
לטיול  יצא  לא  הוא  לא,  והצ'קלקות. 
לא  וגם  אמריקה  בדרום  שחרור 

ובמ ולמסע חיפוש עצמי במזרח. 
חשבה שנייה, הוא דווקא כן יצא למסע 
כזה, אבל לא בהודו אלא באשכול; ולא 
גם  יצא לחפש, אלא  הוא  רק את עצמו 
שונים,  קשיים  החווים  ונערים  ילדים 
ממערכות  הולם  מענה  מקבלים  ואינם 

והחינוך הפורמליות. זה אולי נשמע יומ
בסיסי  בעקרון  בעצם  מדובר  אבל  רני, 
מסביבם  שהכול  באלה  להאמין   – למדי 
כבר וויתרו עליהם. כל השאר כבר יבוא 

מעצמו.

מעשה בקייק

המ הביטחוניסט  פתאום  הפך  איך  ואז 
חוספס לפיטר פן של הנערים באשכול? 
לא בין רגע. לפני 8 שנים אימץ לו ניקי 
תחביב חדש – חתירה בקייקים. כעבור 
זמן מה צירף אליו חבר, וכששבו באחד 
הימים מחתירה משותפת גילו שחבורה 

במ משרדו.  את  השחיתו  נערים  ושל 
החליטו  למשטרה  אותם  להסגיר  קום 
הסוררים  הנערים  את  לאסוף  השניים 
לקבוצת חתירה ומדי שבוע – ובכל מזג 

ואוויר – יצאו להתאמן. אולי בפעם הרא
שונה בחייהם מישהו האמין בהם ונלחם 
למענם. השינוי שחל בנערים היה פשוט 
היה מדהים  בניקי  מדהים; השינוי שחל 

לא פחות.
בין כוננות למבצע, בין התרעה להקפצה 

לאר להצטרף  העסוק  הקב"ט  והחליט 

למטרה  לעצמו  ששם  הגן"  "שומרי  גון 
חינוך.  באמצעות  בעולם  שינוי  לחולל 
הוא השתתף בסדנה של הארגון ובקורס 
בפניו  נפתח  ואט-אט  מטעמו  מדריכים 

ועולם שלם – מעשי ורוחני גם יחד: "הבנ
תי שהיעוד שלי הוא לעשות טוב בעולם 

דרך עבודה עם נוער".

את  לסיים  היה  אמור   2014 בספטמבר 
תפקיד קב"ט המועצה, אך אירועי הקיץ 
נוספת.  בשנה  פרישתו  את  דחו  ההוא 
סוף  סוף  פשט   2015 בספטמבר  וכך, 
בלתי  חינוך  ללמוד  והתחיל  את המדים 
בנוער  התמחות  עם  והוראה  פורמלי 
של  בהקמתה  החל  במקביל  בסיכון. 
שמה:  "אדוות"  חוות   – בצאלים  החווה 
זה  לילד  טוב  נעשה  שאם  הוא  "הרעיון 
יכה גלים בכל מעגלי החיים שלו ובדרך 
הזאת נוכל לתקן את העולם באמצעות 
פעולה  בשיתוף  נעשית  העבודה  חינוך. 
מלא עם מחלקת הרווחה של המועצה, 
והיא אמורה לתת מענה משלים לחינוך 

הפורמלי".

לפעמים חלומות מתגשמים
במרץ  צאלים  ילדי  עובדים  אלה  בימים 

מנק עודרים,  הם   – "אדוות"  ובחוות 
לב השטח  את  ומכשירים  מנקים  ושים, 

ניינה של מדינת הילדים. לרגעים נדמה 
כולה  הקהילה  אלא  הילדים,  רק  שלא 
הזה.  הייחודי  הפרויקט  למען  התגייסה 
מבחינת ניקי "ההקמה והבנייה הן חלק 
בלתי נפרד מהתהליך כולו, גם אם אנחנו 

רק בתחילת הדרך". 
ניקי  החדשה,  דרכו  על  מביט  וכשהוא 
קצת מתקשה לחשוב על עצמו בתפקיד 
שעשיתי  במה  גאה  אמנם  "אני  הקודם: 
איך  להבין  מצליח  לא  אני  אבל  קודם, 
בעיקר  ואני  שעשיתי,  מה  את  עשיתי 

שמח להיות היום במקום אחר".
במיל'  הקב"ט  השיחה  סיום  לפני  רגע 
שואלת  כשאני  עצמו.  לבין  בינו  מחייך 

בצני לי  עונה  הוא  ולמה  מה  על  ואותו 
עות ובשקט: "אני חולם על דברים, והם 

כנ מזה?".  טוב  יותר  יש  קורים.  ופשוט 
ראה שלא.

"הרעיון הוא שאם נעשה טוב לילד 
זה יכה גלים בכל מעגלי החיים שלו 
ובדרך הזאת נוכל לתקן את העולם 

באמצעות חינוך"

קצין חינוך אלטרנטיבי
בימים אלה נבנית בצאלים, בשיתוף פעולה עם בני הנוער והתושבים, 
נערים  של  הקטנה  האלוהים  חלקת  להיות  המיועדת  "אדוות",  חוות 
לוי,  ניקי  מנצח  על הפרויקט החינוכי  שונים.  המתמודדים עם קשיים 

קב"ט המועצה בעבר - ואיש חינוך בהווה • תם פרחי

ש
רו
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לי

ט
ם: 

לו
צי ניקי והילדים בעבודות בניית החווה. 

לעשות  הוא  שלי  שהיעוד  "הבנתי 
טוב בעולם דרך עבודה עם נוער"

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

מחלקת ביטחון מרץ 2016
ביטחוני

חודש מרץ התאפיין בפעילות מוגברת 
של הצבא המצרי נגד קיצוניים בשטחם 
הרבש"צים  באזורנו.  היטב  שנשמעה 
מעודכנים וככל שידוע לנו על הפצצות 
חריגות מהרגיל, אנו מעדכנים את ראשי 
עזה  מגבול  חדירה  ניסיונות  הצח"י. 
גבוהה. לשמחתנו,  די  בתדירות  נעשים 
רובם המכריע לא מצליחים לעבור את 
קו ההגנה של צה"ל, למעט מקרה אחד 
שב"חים  כששלושה  החודש,  בתחילת 
שהסתננו מהרצועה הצליחו להגיע עד 
לגדר ישע. הערפל הכבד ששרר באותו 
בזכות  אבל  לכידתם  על  הקשה  יום 

נחישות של הצבא הם נלכדו לבסוף.
הרמות  בכל  להתאמן  ממשיך  הצבא 

בשיתוף   אוגדה  תרגיל  התבצע  בגזרה. 
שונות  יחידות  מג"ב,  ישראל,  משטרת 
של  הרבש"צים  כל  וכמובן  בצבא 
הכוננות  וכיתות  הרב"שצים  המועצה. 
בגזרה לשיפור  מתאמנים ללא הפסקה 

המיומנות.

פלילי
לצערנו בתקופה האחרונה היו לא 

מעט גניבות חקלאיות )ירקות, 
עופות, מכלי דשן, עגלים וגם פגיעה 

בתשתיות(. היו לא מעט הצלחות 
בתפיסות וסיכול הגניבה. אנחנו מאוד 

מבקשים לדווח על כל גניבה למוקד 
אשכול.

היו לנו שתי הצלחות בחודש האחרון 
במבצע אכיפה נרחב בשיתוף עם מג"ב, 

משטרת אופקים, מתמיד"ים ורבש"צים 
על  פורעים  של  גדולה  קבוצה  נתפסה 
טרקטורונים שהפריעו מאוד למטיילים 
והעמידו אותם בסיכון. בפעולה אחרת 
הבשור,  נחל  ליד  שב"חים   22 נתפסו 
נלקחו  והם  שהייה  רישיונות  בלי  כולם 
המתנדבים,  לכל  תודה  מג"ב.  למתקן 
שיתוף  על  והמשטרה  הרב"שצים 

הפעולה המוצלח בשני אירועים אלה. 

כללי
תשתיות  ושדרוג  שיקום  עבודת 
ביטחוניות ביישובי עוטף עזה ממשיכה 
בקצב מהיר, כולל גדרות, תאורה, דרכי 
ביטחון וחמ"לים יישוביים. אנו מקווים 
שכל העבודות יסתיימו עד סוף אפריל.



14  148  אפריל 2016

תיאטרון בית ליסין. מחזה מוזיקלי מרהיב ע"פ ספרו של פרנק באום.הצגת מנויי ילדים: "הקוסם מארץ עוץ"
יום שלישי 5.4, שעה 17:00, אולם אשכול. עלות לכרטיס: 60 ₪.

ספרה החדש של יהודית רותם "עד שאבא יחזור" מתאר את מסע סופרים פוגשים את העולם: "עד שאבא יחזור"
ההישרדות הנדיר של בן זוגה המנוח, כילד בתקופת השואה.

הוא היה בן שמונה שאביו הלך ולא חזר. אך הוא זכר, עד יומו 
האחרון, כל רגע, כל תנועה וכל מילה, כל בגד שאבא שלו לבש.

מוסיקה: קים קידר. יום רביעי 6.4, שעה 18:00, 
ספריית ידע כל. עלות לכרטיס: 30 ₪.

הצגת מנויי מבוגרים: "המוגבלים"
תיאטרון "בית ליסין",
קומדיה חדשה מאת

גור קורן. יום רביעי
13.4, שעה 20:30, 

אולם אשכול. 
עלות לכרטיס: 100 ₪.

תערוכה של האמנית זוהר מורג )מרקובסקי(. 
פתיחה בתאריך 13.4 נעילה ב-15.5.

הקרנת סרט ילדים:
       "לעוף על זה" )מדובב(

 בשיתוף עם סינמטק שדרות. גאס הוא גוזל ציפורים 
יתום שמעולם לא עזב את הקן. חייו משתנים בלי היכר 

כשבפעם הראשונה שהוא יוצא ממנו הוא פוגש בדריוס 
הפצוע, מנהיגה של להקת ציפורים נודדת. יד המקרה 
מובילה אותו למסע של חייו, בחוד החנית של הנדידה 

הגדולה לאפריקה. סרט התבגרות מעורר השראה 
המתאים לכל המשפחה. יום ראשון 17.4, שעה 17:00, 

ספריית ידע כל. עלות לילד 10 ₪, מלווה בחינם.

תרבות אשכול - אפריל 2016
הרצאה מאת - איגור ריכטר - 

מייסד השיטה - איזון גוף נפש

שיטת 'איזון גוף ורגש' עוסקת 

בבריאות האדם השלם ובהחזרת 

מערכות גופו לזרימה שוטפת, 

לאיזון ושמחה. השיטה יוצרת שינוי בדרך 

החיים ומובילה את החווים אותה לחיים 

שמחים ללא כדור וללא רופא.  יום שני, 11.4 

בין השעות 19:30-22:00. 20 ₪, כולל כיבוד קל.

    דיונה מרכז פנאי אשכול

לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 

מרכז פנאי אשכול: 052-5402975

תושבים יקרים,
לרגל חג הפסח, משרדי המועצה יהיו סגורים לקבלת קהל ומענה טלפוני מיום שני 18.4.2016, 

י' בניסן תשע"ו ונחזור לפעילות סדירה ביום ראשון, 1.5.2016, כ"ג בניסן תשע"ו.
מוקד אשכול פתוח 24 שעות ביממה: 08-9966333.

בברכת חג פסח שמח 
מועצה אזורית אשכול 

רוצה את הטוב ביותר לך ולתינוק?אמא, את בחופשת לידה?
מדריכה ומאבחנת בכירה. הסדנא מועברת על ידי רונית מידן -  תרפיסטית התפתחותית לתינוקות וילדים, בימי רביעי בין השעות 12:00-9:00 בחדר העגול בספריית ידע כלמוזמנת לסדרה בת 5 מפגשים 

*מיועד לאמהות עם תינוקות עד גיל חצי שנה 

להרשמה במייל oshragabay@gmail.com לפרטים נוספים אושרה 050-5063165עלות לסדרה בת 5 מפגשים - 300 ש“ח

כל מפגש יכלול:
• סדנא להתפתחות תינוקות

• ארוחת בוקר בריאה ומפנקת
•  הרצאות בנושאי הורות ותינוקות 

   ע"י מרצים שונים מהתחום

תאריכי המפגשים:
18.5.16 - בכי ודרכי התייחסות

25.5.16 - הנקה, תזונה ומעברים
1.6.16 -   גזים, קוליק וכאבי בטן
8.6.16 -   עידוד תנועה ועצמאות

15.6.16 - הרגלים וטיפים להרגעה 

** מספר המקומות מוגבל
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"כוסו של אליהו"
 עם תאטרון תות. הצגה 

מרגשת לחג הפסח על מירי 

הקטנה ואליהו הנביא-הבנת 

המשמעות של החג וסמליו.

יום שני, 11.4 בשעה 17:00 

ב"ידע-כל". ללא תשלום.

מפגש ספרותי עם 'נווה אשכול'
מפגש ספורתי החלפת ספרים קוליים בשיתוף עם נווה 

אשכול. 

הנושא: ישראל נטע. 

המשורר ישראל נטע 

מקיבוץ בארי יתארח 

בספרייה ויספר לנו על 

עצמו, על תהליך הכתיבה, 

יקריא לנו משיריו ויחתום 

על ספריו. יום רביעי, 13.4, 

בשעה 10:00 בספריית "ידע 
כל". הכניסה חופשית.

שינויים בשעות וימי פתיחה בחודש אפריל:
13-14.4, 17.4 ימי חופשת בית הספר -  הספרייה פתוחה 

בין השעות 8:00 – 13:00

שינויים בשעות וימי הפתיחה בחודש אפריל 
בספרית צוחר:

בין התאריכים 4-17.4 הספרייה תהיה סגורה, למעט בימים 

ובשעות המפורטים:

יום ראשון, 10.4  -   11:30-13:00

ימי שלישי,  5.4. 12.4 -  15:00-17:00

יום ראשון, 17.4  -   10:00-14:00

בין התאריכים 18-29.4 - חופשה מרוכזת במועצה – 

הספריות יהיו סגורות.

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:
• טיול אשכולות: "בעקבות יאנוש קורצ'אק", 

  עם אביבית ברוקשטיין, יום רביעי, 6.4 

 )יציאה בשעה 07:00   מנווה אשכול(.

• נסיעה לשוק באופקים, יום רביעי, 6.4, 

   בין השעות 09:30 – 11:30.

• מרומי ועד רומא: "איטליה המודרנית", 

  עם ד"ר אלון קליבנוב, יום חמישי, 7.4, בשעה 17:00.

• יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר, 

   יום ראשון, 10.4, בשעה 09:00.

• "סיפורי זימה ומזימה בתנ"ך - יעקב השקרן" 

  עם יוסי נינוה, יום ראשון, 10.4, בשעה 17:00.

• צלילי בוקר: "כשביאליק ופיירוז נפגשים", 

  עם קוורטטוקאן, יום שלישי, 12.4, בשעה 10:30.

• חוג ספרות עם ד"ר חיותה זילברמן, 

  יום ראשון, 17.4 בשעה 09:00.

• סדר פסח ציבורי, יום ראשון, 20.4, בשעה 10:00    .

מרכז היום יהיה סגור בין התאריכים 
21.04 – 30.04, חג שמח!

 

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

• קפה בריטניה " קפה אושוויץ" עם פרופ' גדעון גרייף, 

יום שני, 11.4, 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 - אפריל 2016
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הכל באשכול

 עזרה במימון לימודי הכשרה מקצועית    

 באמצעות שוברים מטעם משרד הכלכלה

 קריטריונים ראשוניים לקבלת השובר:

  דורשי עבודה שאינם עובדים או עובדים בעבודה בלתי
 .מקצועית

  אקדמאי או לימודים מקצועייםאנשים שאינם בעלי תואר 
  אנשים שלמדו בעבר מקצוע )לימודי תעודה( אך אינם 

 עובדים בו כיום
 

 :קבוצות אוכלוסייה הנמצאות בעדיפות לקבלת השוברים
, חד בעלי מוגבלויות מוכרים, ק"מ( 0-7תושבי עוטף עזה )

אנשים שנמצאים בקשר הוריים, חרדים, ערבים, אתיופים, 
 .במועצותעם מחלקות הרווחה 

 בכפוףוקבלת הוואוצ'רים הינה על בסיס כל הקודם זוכה 
 הכלכלה לקריטריונים של משרד

 

 

 

 

לבדיקת  "מעברים"מוזמנים ליצור קשר עם  המועצהתושבי 
 התאמה וקבלת פרטים נוספים

  00-0122020אביטל 
 maavarim@merhavim.matnasim.co.ilאו במייל 

 

זבובים, יתושים ושאר מזיקים
הקיץ כבר כאן ואיתו הגיעו מפגעי זבובים, יתושים, נחשים ועוד. 

כולנו יחד יכולים להפחית באופן ניכר את המפגע ולשפר את 
איכות חיינו וגם לתרום לבריאות כולנו.

לאחרונה פורסם בתקשורת על נגיף הזיקה. הנגיף מופץ 
באמצעות יתוש האדס המצרי שאינו שכיח באזורנו, אולם ידוע 
כי גם יתוש הטיגריס האסייני הינו מעביר פוטנציאלי והוא נפוץ 

בישובים רבים באזור. יתוש זה עשוי להעביר מחלות נוספות.
מזיק אחר הפועל באזורנו מספר שנים הינו 'זבוב החול' הנושא 

את מחלת הלישמניה. עד כה, למרות מחקרים רבים שנערכו, 
לא נמצאה הדרך להדביר את המחלה או הנשאים וההתמודדות 

היחידה הינה הגנה אישית מפני עקיצות.
מניעה הינה ההדברה הטובה ביותר. הנה כמה דברים שניתן 

לעשות על מנת להפחית משמעותית את המפגעים:
זבובים: יש להקפיד ולא להשאיר כל פסולת אורגנית חשופה 

גם פח אשפה פתוח או שקית שנשארה מחוץ לפח יתרמו כמות 
גדולה של זבובים לסביבה.

יתושים: המקור הוא מים עומדים, מעט צל וזהו, לכן 
יש לייבש כל הקוות מים. כל כלי האוגר מים גם בכמות 

קטנה עשוי להוות מקום דגירה והפצה של היתושים. 
דבוריות: יש להבחין בין דבורים לצרעות. הדבוריות בסכנת 

הכחדה ולכן נפעל להרחיקן ללא פגיעה בהן ככל האפשר. 

מידע נוסף באתר המועצה ובאתר המשרד להגנת הסביבה

מתחם אוכל ופעילויות לילדים

והכל מהתוצרת המקומית של תושבי האזור

הכניסה חופשית! 

תכשיטים    עיצוב הבית    אומנות

אופנה    תוצרת חקלאית ועוד!

יריד מתנות לפסח

מתוצרת הנגב המערבימתוצרת הנגב המערבי

habsor.co.il/yaridלפרטים נוספים: 

יום שישי 15.04        
 

9:00-16:00

מתחם אלונית קיבוץ כפר עזה

וזי
 ק

יה
טל

ב: 
צו

עי

"פסחקלאי" בצפון הנגב  
במהלך חול המועד פסח יערכו בצפון הנגב

 אירועי "פסחקלאי" 
הכוללים שפע של פעילויות חקלאיות לכל המשפחה 

כולל התנסות וקטיף -סיורים חקלאיים בחממות ובשדות, 
מבוך תבלינים, מפגש עם העוף הגדול בעולם, 
ביקור ופעילות במחלבת בוטיק, טיולי אופנים, 

פארק אקטיבי ופעילות חינמית ב"מצפה גבולות"  
במסגרת אירועי פסח בחסות משרד התיירות 

והמועצה לשימור אתרים.

למידע מלא על כל הפעילויות והאטרקציות:
www.habsor.co.il 



17 אפריל 2016     148



18  148  אפריל 2016

בראשית החודש התקבל במערכת 
כיסופים,  מחבר  מכתב  העיתון 
ישראל דרום – מורה להיסטוריה בדימוס 
שהזמין  בהווה,  הקיבוץ  ארכיון  ומנהל 
ביננפלד,  אסתר  עם  לפגישה  אותנו 

מאחרונות המייסדים של כיסופים. 
 – הקיבוץ  בשער  אפוא  התייצבתי  מיד 
ההיסטוריה  לשיעור  ומזומנה  מוכנה 
לי  ליד חדר האוכל המתין  הפרטי שלי. 
דשדשנו  ויחד  שלו  בקלנועית  ישראל 
לנו בשבילי הקיבוץ – הנחפרים ונסללים 
מחדש בימים אלה ממש –  לעבר ביתה 
במסע  העשירית  התחנה  אסתר,  של 

שלנו בעקבות ותיקי המועצה.
אסתר  לה  יושבת  ובשלווה  בשקט 
 – השלווה  ובאותה  שבביתה  בכורסה 
ובלי טיפת פאתוס או נימה של חגיגיות 
– היא מגוללת לפני את סיפורה: "נולדתי 
בשנת 1931 בניו-יורק למשפחת מהגרים 
יהודים מפולין, ובילדותי קיבלתי חינוך 
בסמינריון  הלימודים  בסיום  טוב.  יהודי 
את  פגשתי  גם  שבו  הקונסרבטיבי, 
עברית  שנינו  דיברנו  כבר  דיוויד,  בעלי 

שוטפת".
בך  טבוע  היה  ארצה  לעלות  החלום 

מילדות?
שכשאגדל  חשבתי  תמיד  לא.  "בכלל 
בארה"ב.  יהודי  ספר  בבית  מורה  אהיה 
 – חמי  של  היה  לישראל  לעלות  הרעיון 
ב-1943 הוא יצא עם משלחת של רבנים 
להיפגש עם הנשיא רוזוולט, כדי לשכנע 
לאושוויץ.  הרכבות  את  להפציץ  אותו 
שבור,  הביתה  חזר  וחמי  סירב  רוזוולט 
נפטר  הוא  ארצה.  לעלות  נחוש  אבל 
קצת לפני שהספיק לעלות, אבל ארבעה 
ימים אחרי החתונה המפוארת שלי ושל 
את  אנחנו  הגשמנו  בברודווי,  בעלי 

החלום שלו ועלינו לישראל".

 – ה-50  שנות  של  לישראל  מברודווי 
קשה לחשוב על מעבר חד מזה...

 , ן ו כ נ היינו " זאת  ובכל 
מוטיבציה.  חדורי 
עם  יחד  עלינו 
בית  של  גרעין 
לקיבוץ  הילל 
אבל  גבת, 
ת  ו ב ש י י ת ה ה
הייתה  כבר  שם 
יחסית  מבוססת 
'חלוצית'  מספיק  ולא 
חברים  כמה  בשבילנו. 
מגרעין  שהכרנו 
קבוצת  של  אמריקאי 
ישבו  הצעיר'  'החלוץ 
והזמינו  בכיסופים  אז 

אותנו לכאן".
מניחה,  אני  וכיסופים, 
חלוצית  הייתה  כבר 

מספיק בשבילכם.
אני  המעטה.  "בלשון 
לא אשכח את הנסיעה 
הרגע  ואת  לכאן 
הכול  למקום.  שהגענו 
שממה  היה  מסביב 
חול  רק  מוחלטת. 

וחול".
ובין חול לחול – את מי 

ומה מצאתם כאן?
לכיסופים  "כשבאנו 
כאן  היו   1952 במרץ 

דרום אמריקאים, צפון אמריקאים ועוד 
מילה  אף  הבינו  לא  רובם  אחת.  צברית 
ספרדית,  דיברו  ובאספות  בעברית, 
אנגלית או יידיש. במקום היה רק מעגל 
של כמה אוהלים דולפים – חורף בחוץ, 
הרבה  לגבול.  וקרבה  צנע  של  משטר 
לעמוד  הצליחו  לא  שפשוט  אנשים 

בתנאים הקשים וחזרו הביתה".
ואתם? 

אבא  של  לסטייקים  התגעגענו  "אמנם 
נלהבים  היינו  עוד  אז  אבל  ואימא, 
עבדתי  אני  התלבטויות.  לנו  היו  ולא 
לימדתי  ובערבים  קק"ל  מטעם  בייעור 
הצעדים  היו  אלה  עברית.  החברים  את 

הראשונים שלי בתור מורה".
אז איך הפכה המורה המקומית לעברית 

למורה המיתולוגית לאנגלית? 
ב-1956  יצאתי  שלי  העברית  "בגלל 
הקיבוצים.  בסמינר  הוראה  ללמוד 
במשך שנים הייתי מורה מחנכת, ואחר 
לאנגלית.  במורים  הצורך  התעורר  כך 
הספר  בבית  אנגלית  לימדתי  בהתחלה 
בכיסופים, ובהמשך עברתי ללמד בבית 
 40 לימדתי  שם  האזורי,  היסודי  הספר 
שנה. רק לפני כ-4 שנים, כשהייתי בת 81, 
עזבתי את ההוראה. מאז אני משתתפת 
לקרוא  ומתפנה  בקיבוץ  ותיקים  בחוגי 
כל  לי  שחיכתה  הספרים  ערמת  את 

השנים האלה".

כשאת מסתכלת היום, ממרום שנותייך, 
על הקיבוץ שבניתם, מה את רואה לנגד 

עינייך?
ולמרות  מאוד,  השתנה  אמנם  "הקיבוץ 
לא  מאוד,  לי  כאבו  האלה  שהשינויים 
להמשיך  רוצים  אם  להם.  התנגדתי 
להשתנות.  לדעת  מוכרחים  ולהתקיים 
בקיבוץ  היום  להסתובב  נהנית  אני 
הולכים  וילדים  צעירים  אנשים  ולראות 
שבנינו  היא  שלי  התחושה  בשבילים. 
גאווה  וזו  חיים משמעותיים מאוד,  כאן 
גדולה בשבילי להיות חלק מהסיפור של 

המקום הזה". 

"עכשיו יש לי זמן לקרוא ספרים"
ארבעה ימים אחרי חתונתה בברודווי, ויתרה אסתר ביננפלד על החלום האמריקאי לטובת החלום הציוני. 
בארץ היתה בין מייסדי כיסופים והפכה למורה המיתולוגית לאנגלית. "בנינו כאן חיים משמעותיים מאוד, וזו 
גאווה גדולה בשבילי להיות חלק מהמקום הזה". מסע היכרות עם ותיקי המועצה - תחנה עשירית • תם פרחי

"הקיבוץ אמנם השתנה מאוד, 
ולמרות שהשינויים האלה כאבו לי 
מאוד, לא התנגדתי להם. אם רוצים 
להמשיך ולהתקיים מוכרחים לדעת 

להשתנות. אני נהנית להסתובב 
היום בקיבוץ ולראות אנשים 

צעירים וילדים הולכים בשבילים"

"אני לא אשכח את הנסיעה לכאן 
ואת הרגע שהגענו למקום. הכול 

מסביב היה שממה מוחלטת. 
רק חול וחול"
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מאיפה את במקור?
עשר  כבר  גרה  ואני  סבא,  "מכפר 
טמסות  לאמיר  נשואה  באשכול,  שנים 

ואימא לרותם, זיו ויהלי".
כמה זמן את בתפקיד?

קרוב  לפני  הגעתי  התרבות  "למחלקת 
ולארבע שנים. תחילה כמנהלנית ובהמ

שך זכיתי לשמש כמנהלת התרבות של 
המועצה".

והאם  ה"תרבות"?  את  בוחרת  את  איך 
יש תכנים שאת בהגדרה לא מביאה?

מחלקים  אנחנו  במועצה  התרבות  "את 
מבוגרים,  הצגות  קטגוריות:  למספר 
שהקים  הנגב,  תיאטרון  אמון  שעליהן 
התכנים;  את  שבוחרת  רפרטואר  ועדת 

ילדים, שמכיל הצגות רפר ומנוי הצגות 
טואריות שעברו אישור של גוף שנקרא 
משרד  תחת  ועובד  לישראל",  "תרבות 
דואגת  אני  הילדים  להצגות  התרבות. 

התו השפה,  את  ולבחון  קודם  ולהגיע 
כן, התלבושות, והעלילה. לרוב מגיעים 
איתי ילדיי, כדי שאקבל משוב מהעיניים 

שלהם".
ושאר האירועים?

לאופיר,  פונה  אני  מחול  "בהופעות 
אני  בקונצרטים  המחול,  אולפן  מנהלת 

אול מנהלת  רוחמה,  עם  ומתייעצת 
אני  לנוער  ובהופעות  המוזיקה,  פן 

ועם מד נוער מהמועצה  ומתייעצת עם 
ריכים ממדור נוער. את הטיולים בוחרת 

ולנו דליה חרל"פ, שעל הניסיון שלה אנ
וחנו לא מוותרים, ובהופעות גדולות אנ

חנו נעזרים בעמותת התיירות". 
מה לגבי ההופעות ביום העצמאות?

הקהל  בבחירת  להיעזר  ניסינו  "בעבר 
וערכנו משאל. עם הזמן למדנו שהדרך 
ולנסות  לגוון  פשוט  היא  יותר  הנכונה 

מוזיקה,  כל שנה לסוג שונה של  לפנות 
תוך שמירה על הבאת אמן שמקובל על 

כמה שיותר אנשים".
האם קיים מינימום של קהל שמתחתיו 

הצגה או הופעה לא יכולים להתקיים?
ו"זה מאוד תלוי במופע. לרוב אנחנו מש

כי אנחנו  גם  תדלים לא לבטל מופעים. 
כדי  וגם  מחייב  בחוזה  איתם  קשורים 
לא לאכזב את הקהל. במידה וההיענות 
מאוד מצומצמת והאמן מגלה גמישות, 

אנחנו מבטלים".
המועצה מסבסדת?

מסוימים  אירועים  מסבסדת  "המועצה 
אשכול,  וחוצות  העצמאות  יום  כמו 

העוב שכר  המבנים,  לאחזקת  וודואגת 
גבוהה.  מאוד  שעלותם  והתקורות  דים 
עצמם.  את  לממן  אמורים  האירועים 
היום אני בונה תקציב בצורה כזו שחלק 
מממנים  יותר,  שמרוויחים  מהאירועים 
את האירועים שלא מכסים את עצמם".

והופעות  בהצגות  לצפות  נוסעת  את 
כחלק מתהליך הבחירה?

אני  לא מצליחה  ואני  במידה  "בהחלט, 
למקצוע  עמית  במקומי  לשלוח  דואגת 

או אדם אחר שעל דעתו אני סומכת".
האם תושבי אשכול הם צרכני תרבות? 
של  אולם  ולהפעיל  לתחזק  "בהחלט. 
שכו במועצה  מקומות   900 מ -למעלה 

זה  קטנה,  יחסית  שלה  התושבים  מות 
מגיעים  שלנו  התושבים  גדול.  הישג 

ולאמנים,  ליוצרים  ומפרגנים  לאירועים 
שמתפעלים מכמות הקהל, מההתנהגות 
המופע.  בסוף  ומהפרגון  התרבותית 
הקהל במועצה יודע לדרוש וגם להעריך 

תרבות איכותית".
יום העצמאות מתקרבים, כמה  אירועי 

זמן עובדים עליהם? 
כבר  זה  על  לעבוד  מתחילים  "אנחנו 
להזמין  הוא  הרעיון  אוקטובר.  בחודש 
ובכך  מוקדם  שיותר  כמה  האמנים  את 
יום  ערב  המחירים.  את  להוריד  לנסות 
- מעבר להפקה האומנותית  העצמאות 

לוגיס היערכות  גם  כולל   - והמושקעת 
טית מאוד מורכבת".

לסיום, אנחנו סקרנים, את יכולה לגלות 
לנו מי יופיע ביום העצמאות?

ילדים  במופע  מתחיל  הערב  "בהחלט, 
מהתוכנית  שחקן  יפת,  טום  של  ונוער 
ואחריו  עמדי  עידן  הזמר  "השכונה". 
מופעי  גם  יהיו  מהם  חוץ  טל.  אברהם 
המחול המושקעים של אולפן המוזיקה 

וושל להקת המחול "איה אשכול". וכמו
חסר  כך  כל  שהיה  הזיקוקים,  מופע  בן 

בשנה שעברה".

מאחורי הקלעים
נראה  איך  מספרת  במועצה,  התרבות  מחלקת  מנהלת  טמסות,  מיטל 
סדר היום שלה, איך היא בוחרת את מופעי התרבות, מה היא חושבת 
על הקהל באשכול - ומי יופיע כאן ביום העצמאות • עטר אופיר גנילוין

"האמנים שמגיעים לאשכול 
מתפעלים מכמות הקהל ומהפרגון 
בסוף המופע. הקהל במועצה יודע 

לדרוש וגם להעריך תרבות איכותית"

הסרט השני המבוסס על סדרת הטלוויזיה המצליחה גאליס. אחרי 
מלחמות בלתי פוסקות בכוחות הרוע, יונתן עייף מלהיות 'המיועד' 
אחד  כל  שבו  כיף,  שכולו  לעולם  לעבור  פעמית  חד  הצעה  ומקבל 
ברור  לא  לשם,  מגיע  כשהוא  אבל  רוצה.  שהוא  מה  לעשות  חופשי 
האם הוא הגיע לגן עדן או לגיהינום. בימוי: אסף קורמן. משחק: תובל 
שפיר, אליאנה תדהר, דניאל מורשת, ישראל, 2016, עלילתי, עברית, 

תרגום לעברית.
לוח הצגות: יום שני 18.4 עד יום חמישי 21.4, 

יום ראשון 24.4 עד יום רביעי 27.4.
לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק סינמטק שדרות.

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

המלצת החודש: גאליס קונקט - עברית

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד 

ה-30.4.16 

*לא כולל: סרטי ילדים

ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני 
חינם!

מתנה 
לקוראי 
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יובל רויטמן

בשבת האחרונה של 
ופברואר, בזמן שכו

חות הביטחון היו עסוקים 
וטרודים במרדף ובלכידת 

המסתננים שחדרו לאזורנו 
מרצועת עזה, התקיים זו 

השנה ה-12 ברציפות "בודו 
ופסטיבל הדרקונים הקט

נים", של מועדון הקראטה 
'שו ריו קאן', בהדרכת 

סנסאי איוו פנצ'ב.
80 קראטיסטים בגילאי 4 עד 

14, מקיבוצים וממושבים 
במועצה, הגיעו לאולם 

ו'סביון' הסמוך לניצני אש
כול. הקראטיסטים הצעירים 

והשתתפו במשחקים ובמ
שימות קבוצתיות והתחרו 

על התואר הקבוצה הטובה 
ביותר של המועדון. 

שמונה קבוצות התמודדו 
השנה על הגביע הנודד 

ובסיום האירוע קיבלו כולם 
מדליית השתתפות על 

האומץ ועל רוח הלחימה 
שהפגינו.

בארגון ובהפקת האירוע 
לקחו חלק בוגרי המועדון, 

חגורות שחורות ומספר 
והורים, שגם שימשו כשו

פטים. הצופים נהנו וציינו 
כי האירוע משתבח משנה 

לשנה. 
איוו מספר שהפסטיבל 

"הוא חלק מהתהליך 
והלימודי, הכולל התנ

סות בתחרויות כבר מגיל 
צעיר, שמותאמות לגילאי 

הילדים". 

בודו פסטיבל
המסורת ממשיכה: מועדון הקראטה 'שו ריו קאן' 
ממגן, בהדרכת סנסאי איוו פנצ'ב, קיים זו השנה 

ה-12 ברציפות את פסטיבל הדרקונים הקטנים
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ביום ראשון ה-6 במרץ 
ונערך באצטדיון הכדו

רגל במועצה טורניר כדורגל 
של "מפעלות חינוך וחברה". 

בטורניר השתתפו כ-350 
ילדים מאשכול וממקומות 

נוספים בדרום, בהם מועצה 
אזורית שער הנגב, זיקים, וכן 

הפזורה הבדואית. 
מאשכול שיחקו שתי 

קבוצות של ילדים מכיתות 
וא'-ב', שתי קבוצות מכי

תות ג'-ד' ושלוש קבוצות 
של כיתות ה'-ו'. השופטים 
ווהעוזרים בטורניר היו שח

קני הכדורגל של המועצה, 
שמתאמנים שנים במחלקה 

ומשחקים בקבוצות נערים ג' 
ונערים א'. 

לדברי מאמן הכדורגל 
הוותיק פבלו רבינוביץ',  

"זהו הטורניר השני שנערך 
במסגרת זו, ואנחנו מקווים 
שהאירוע יהפוך למסורת".

עוד ראשון של כדורגל

אחת הקבוצות של אשכול

טורניר כדורשת באילת: 
מקום 3 לנשות אשכול

בחודש מרץ ירדה 
קבוצת "אשכול 232" 

לאילת לטורניר כדורשת בן 
ארבעה ימים, בהשתתפות 

2,000 נשים מ-204 קבוצות. 
הקבוצה הגיעה בהרכב של 

עשר נשים עם המאמן אלכס 
צייטלין והתחרתה על גביע 

לופה עם עוד 36 קבוצות, 
סיימה במקום הראשון בבית 

שלה, ולאחר מכן במקום 
השלישי הסופי. "ייצגנו את 

המועצה בכבוד רב", אומרת 
דינה כהן מקיבוץ רעים, 

קפטנית הקבוצה. "הייתה 
ולנו חוויה יוצאת דופן שכ

ללה ספורט, גיבוש והעצמה 
נשית. אנחנו מקוות לסיים 
את העונה בליגה ארצית". 

המדור מחזיק אצבעות.

מימין: לי חרל"פ, שירי טולדנו, מאיה מנדלקרן-ניסן, טליה כהן, דינה כהן, 
המאמן  בתמונה:  מופיעים  ולא  נסעו  סלע-דוד.  ליאורה  נחושתן,  אליה 

אלכס צייטלין, דקלה שפירא ונקה בשקיר–דואק
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הפעם, הטבלה משקרת
כלנית,  לאולם  ישר  מהעבודה  אשכול  הפועל  שחקני  יגיעו  הערב  גם 
וייתנו את הכול על המגרש. סיפורה של הקבוצה המקומית שמשחקת 
ביחד כבר 16 שנה, ונלחמת על כל כדור כאילו היה האחרון • יובל רויטמן

- הפועל  נתחיל בבשורות הרעות 
במקום  העונה  את  תסיים  אשכול 
דרום,  א'  בליגה  אחרון  והלפני  ה-11 

)ירידה שעשויה להתב ב'.  וותרד לליגה 
טל, אם אחת מקבוצות הצמרת בליגה ב' 

תוותר על זכות העלייה(.
ספק  שום  וללא   - הטובות  הבשורות 
היא  אשכול  הפועל   - יותר  החשובות 
כדורסל  שאוהבים  לוחמים  של  קבוצה 
בתשוקה  ביחד  שנים  כבר  ומשחקים 

וגדולה. קבוצה שהגיל הממוצע של שח
קניה, שנושק ל-40, לעתים כפול מהגיל 
הממוצע של שחקני הקבוצות היריבות, 
בניגוד  סדיר,  באופן  מתאמנות  )שגם 
כל  פייט אמיתי  אליה(. קבוצה שנותנת 

ומשחק, לא נרתעת מהיריבות ולא מוות
רת עד השנייה האחרונה.

כלנית  באולם  ב-20:00   )5.4 )ג',  הערב 
יעלו שחקני אשכול למשחק מול הפועל 

ובאר שבע אסא ובשבוע הבא ייערך המ
ירו הפועל  מול  לעונה,  האחרון  ושחק 

זאב. המשחקים האלה הם  שלים פסגת 
אולי רק בשביל הפרוטוקול, אבל תהיו 
לא  שם  יזיעו  אשכול  ששחקני  בטוחים 
פחות משהזיעו ב-16 השנים האחרונות.

באים לנצח
מלווים  לנצח  והרצון  למשחק  האהבה 

בקבו שיחקו  כולם  מצעירותם.  ואותם 
בשנים  במועצה,  והנוער  הילדים  צות 
שאשכול עוד הייתה אימפריית כדורסל. 
והכושר  פעם,  כמו  זריזים  לא  הם  נכון, 
הוא לא כמו שהיה בגיל 18, אבל לשחק 
לא   - אופניים  על  לרכב  כמו   - כדורסל 
הם  על המגרש  עולים  וכשהם  שוכחים. 
מתאבדים  קשה.  ולעבוד  לעבוד,  באים 

ריבאונד  כל  על  מנתרים  כדור,  כל  על 
ושומרים חזק.

ירושלים  הפועל  מול  במשחק  היה  כך 
לאולם  האחרון  בחודש  שהגיעו  מרכז, 

לטיול. המש וחשבו שהם באים  וכלנית 
חק היה צמוד וחזק, כשירושלים מובילה 
שניות  שתי  עונשין  קליעת  אך  ברובו, 
בחבורה,  הצעיר  פרחי,  אור  של  לסיום 
ניצחון דרמטי בסמוך  העניקה לאשכול 
שההיכרות  שהוכיח   -  68-67  - לבאזר 
רבת השנים בין השחקנים, הניסיון הרב 

וקור הרוח יכולים להכריע משחקים. 
ולפני שבועיים כבר היה מאתגר יותר ומ

הפועל  בטבלה,  השנייה  מול  בית  שחק 
היה  רבעים  שלושה  שבמשך   - מבועים 
כשברו  ,78-63 בהפסד הסתיים   -  צמוד 
את  עשו  כבר  הגיל  הפרשי  האחרון  בע 
הקבוצה  יצאה  שעבר  בשבוע  ההבדל. 
למשחק חוץ מול מכבי דימונה והמשחק 

הסתיים בהפסד צורב  73-46.

היסטוריה על קצה הכדור
שחקני  הליגה,  מקבוצות  לחלק  בניגוד 
הם  לפעמים  שכר.  מקבלים  לא  אשכול 

ומגיעים למשחקים ישר מהעבודה, פוש
החקלאי,  או  ההייטקיסט  בגדי  את  טים 

ועולים על הגופיות בלבן-שחור. 

נקראה   ,2000 בשנת  הקבוצה, שהוקמה 
תחילה  "הפועל גבולות", ושיחקה בליגה 
ג', עד שזו התפרקה ב-2004. בשנים 2006 
עד 2010 עשתה הקבוצה חייל בליגה ב'. 
"עד 2010 סיימנו כמעט כל שנה במקום 
שנצטרך  פחדנו  כי  עלינו,  לא  הראשון. 
לזה", אומר  היינו מגיעים  ולא  להתאמן 
רביב חיים )שדה ניצן, במקור מגבולות(, 
"בשנה  ומאמן-שחקן.  בקבוצה  הוותיק 

הלי לגביע  הגענו  ב'  בליגה  והאחרונה 
גה וסיימנו מקום שני. לפני חמש שנים 
עלינו לליגה א' וסיימנו פעמיים במקום 

הרביעי ופעם אחת במקום החמישי".
והשם שונה ל"הפועל אשכול" בשל אילו

צי ביורוקרטיה. "ב-2010 יצא חוק שאם 
וקבוצה חברה באגודת ספורט, חייב קבו

צת נוער מתחתיה כדי לקבל תקציב. אז 
שינינו שם להפועל אשכול". 

מאיפה מגיע הכסף לקבוצה?
שמעבי ל'הפועל'  כסף  מעביר  ו"הטוטו 

לתשלום  בקושי  מספיק  וזה   - לנו  רים 
שחובה  שחקנים,  ולביטוח  לשופטים 

לעשות".

הקהל אש, אבל זה לא מספיק
לדבר  בלי  הקבוצה  על  לדבר  אפשר  אי 

ועל הקהל, שמורכב בעיקרו מילדי הש
מזיע,  אבא  את  לראות  שבאים  חקנים, 
שרים כל המשחק ובהפסקות עולים על 
המגרש כדי להספיק לגנוב כמה זריקות 
לא  אבל  נחמד,  כמובן  זה  הילדים  לסל. 
בודדים  אוהדים  כמה  ומלבד  מספיק, 
את   לראות  עצוב  משפחתי,  קשר  ללא 
את  שואל  כשאני  ברובו.  מיותם  היציע 
תומר פרחי ונגב מגן, שבאים כדרך קבע  
לראות את האבות שלהם משחקים, מה 
הם חושבים על הקבוצה, הם עונים פה 

ואחד: "אשכול זו הקבוצה הכי טובה שא
נחנו מכירים". במדור מסכימים.

הכוכבים שלנו:

עמוס אריאל, רביב חיים, ניב מגלי, 
יפתח מגן, עודד מוזס, אמיר סלמה, 
יוני צוויג, אור פרחי, אסף  פרחי, 
מורן פרייבך, עומרי קופטש, שי 

שפירא

עודד מוזס עולה לסל

שעת מחנך: רביב חיים מתדרך את החבר'ה 
באחד מפסקי הזמן במשחק מול ב"ש
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)או: מעשה שתחילתו באבן וסופו במגדל-מים(

אחד מימי חודש פברואר בשנת 
מקבוצת  חברים  קבוצת   :1945
לבארי(  מצפון  ק"מ  )כ-4  יצחק  בארות 
לישוב;  עוסקת בעבודה חקלאית סמוך 

וע גדולה  אבן  בשדה  נחשפת  ולפתע 
העובדים  ביוונית.  כתובת  חרותה  ליה 
העתיקה,  האבן  את  מחדש  לקבור  חשו 

ומחשש שמא יוודע דבר המציאה למחל
קת העתיקות של ממשלת המנדט והיא 
תשתמש בזכותה ותשים את ידה לא רק  
על המציאה בלבד – אלא גם על חלקת 

לע שנהגה  )כפי  נמצאה  שבה  והקרקע 
ותים(. בעוד ההכנות להטמנת האבן נע

מחברי  אחד   – לוי  שמואל  הזדרז  רכות, 
הכתובת  את  בחטף  והעתיק   – הקבוצה 

לק ציון  שזהו  התברר  בזכותו  והיוונית; 
ב-24  שנפטר  נוצרי  מנזר  ראש  של  ברו 

לפברואר, שנת 504.
וזו לשון הכתובת: "קברו של – ַאְׁשֵריהּו, 

– אלכסנדרוס הפרס ואשריהו  ואשריהו 
ב-29  נפטר  והארכימנדריטיס.  ביטרוס 
לפריטיוס של שנת 565 של האינדיקטיו 
הכו התארים  את  כוללת  הכתובת   ."13

תאריך  ואת  אלכסנדרוס  של  נסייתיים 
פרו של  התיארוך  שיטת  לפי  ופטירתו 

ֶתֱרִציה )=דרומית מקו  בינציה פלסתינה 
חאן-יונס – באר שבע(.

בארות  של  שדה  בלב  שצץ  ראש-מנזר 
ויצחק לא הפתיע את החוקרים: מאז שה

נזיר החשוב הילריון )"ככה זה" מס' 54( 
לספירה  הרביעית  המאה  בראשית  חזר 

שב טֹוְבָּתה(  )או  ַטּוָטה  מולדתו  ולכפר 
צפון  כל   – בפעילותו  והחל  עזה  עיבורי 
נוצריים  במנזרים  והתמלא  הלך  הנגב 
וצפיפותם ניכרת ככל שמתקרבים לעיר 
אלכסנדרוס  של  שמנזרו  מסתבר  עזה. 
הגדולים,  מהאתרים  אחד  בקרבת  שכן 
בני התקופה, שאפפו את בארות יצחק: 
ִח'ְרֶּבת  )דרומית למעבר קרני(,  ַמְנסּוָרה 

ּכּו עוז(,  נחל  למאגר  )צפונית  ואל-ִּביר 
ִפָיה )כפר עזה(, תל שיָחן )צפונית לכפר 
ִמְׁשָקף )צפונית לבארי(,  מימון(, חורבת 
חורבת  אחיעד,  גבעת  עדרים,  חורבת 
לבארי(  )מערבית  ואל-ֵזיַתִּוֶיה  גררית 

וואולי עוד. תופעה זאת מצביעה על הז
רמת הכספים האדירה לאזור באמצעות 

הכנסייה הנוצרית ומדגישה את כוונתה 
כדי  אותו  ולקדם  לָפֵתַח  האימפריה  של 
למשוך אליו אוכלוסיה )"232" מס' 127(. 
קבוצת בארות יצחק )"הפועל המזרחי"( 
 1943 בינואר  ב-26  הקרקע  על  עלתה 
והיתה הישוב העברי הראשון במבואות 
מערב הנגב – דרומית-מערבית לרוחמה. 

ני יצחק  הרב  על-שם  נקראה  והקבוצה 
סנבוים, מראשי הציונות הדתית בפולין, 

מנצי יצחק"  "בארות  בשואה.  ושנספה 
חה הן את זכר הרב והן את יצחק אבינו 
בנחל  בארות  שחפר   ,)126 מס'   "232"(

גרר הסמוך )בראשית, כ"ו(.
בחודש  הנגב  אל  המצרים  פלישת  עם 
בארות  בקרבת  התבצרו  הם   ,1948 מאי 
ותפסו  לוחמים(  כ-70  )שמנתה  יצחק 

הס המנדטורי  המטוסים  מנחת  ואת 
מוך שממזרח לעיר עזה. הישוב הורעש 
בתותחים והופצץ מהאוויר, מגדל המים 
יצאו  וכלי-נשק  הוצפו  עמדות  נפגע, 
מכיוּון  חדרו  מסוים  בשלב  משימוש. 
מבנים  שורת  אל  מצריים  כוחות  צפון 
נסוג  וקומץ המגינים הכשירים  קיצונית 

ואל קו-הגנה פנימי בניסיון אחרון להח
זיק מעמד.

יצחק,  בארות  על  ההתקפה  בראשית 
יחידה  דורות  מקיבוץ  לעזרתם  יצאה 
הקלים  תותחי-השדה  שני  את  שגררה 
אז  שהיו  היחידים  )"נפוליונצ'יקים"( 
אחדות  פעמים  התחמקו  בדרכם  בנגב. 
שחנו  עד  מצריים  מטוסים  מתקיפות 
מאחורי רכס סעד. הפגז הראשון שנורה 
היה מיועד לטיוּוַח: רצה הגורל והוא פגע 
בדיוק בחבורת הפיקוד המצרית ופיצוצו 
הבריח אותה חזרה לעזה ובזה הסתיימה 

המלחמה על בארות יצחק.
עברו  העצמאות,  מלחמת  סיום  לאחר 
סמוך  צפונה,  יצחק   בארות  אנשי 
לנתב"ג, ובנו את ישובם מחדש. מהאתר 
העלמין  בית  עומדם  על  נותרו  המקורי 
סביבותיו.  על-פני  הצופה  המים  ומגדל 
בארות  אדמות  על  עלתה   1966 בשנת 
יצחק קבוצת עלומים )"הקיבוץ הדתי"( 

ההיסטו האתר  זיכרון  את  והמטפחת 
רי של בארות יצחק – הן בטיפוח מגדל 

מרכז-מור בהקמת  והן  וסביבתו  והמים 
שת לזכרו.

ומהיכן השם "עלומים"? אי-פעם, טרום 
7 בפברואר 1947 עלו על  המדינה, ביום 
בנגב: מבטחים  ישובים  הקרקע שלושה 
)שהפך  שורשים  משגשג(,  מושב  )היום 
לקיבוץ צאלים( ועלומים )"ככה זה" מס' 
עלו  עקיבא"(  )"בני  הללו  עלומים   .)91
על-ידי  לכן  קודם  כבר  )שהוקם  למחנה 
קבוצה אחרת( שמיקומו היה כ-13 ק"מ 
)בשולי  שבע  לבאר  דרומית-מערבית 
הם  אחדים  חודשים  לאחר  חובב(.  רמת 

ועקרו משם וייסדו את קיבוץ סעד - ול
קיבוץ סעד היתה מעורבות עמוקה עד 
החדשה  עלומים  בהקמת  צמוד  ליוּוי 

הסמוכה...
עד  הצלחתי  לא  ובכן,   ? האבן  עם  ומה 
באוצרות  שוכנת  היא  אם  לברר  היום 
המדינה, או בגינתו הפרטית של אספן/
וגנב עתיקות, או בכלל עדיין טמונה למ

רגלות מגדל המים ומחכה לגואל...   
      



23 אפריל 2016     148

השישי,  מקומית  רוח  ערב 
לזכרה של טליה גפנר, התקיים 
מושבי  את  ה-9.3.  רביעי  ביום 
אולם אשכול מילאו עד אפס מקום 900 
רובם  מקומיים,  ביוצרים  שצפו  איש, 
שונים  ממקומות  וחלקם  מהמועצה 

בדרום. 
עשרת הקטעים שעלו על הבמה נבחרו 
לאחר מבחני בד שערכו חברי תיאטרון 
של  האומנותי  המנהל  בהובלת  הנגב 
ממגוון  והיו  ממנוב  איסי  התיאטרון, 
תיאטרון,  מחול,   - האמנותית  הקשת 
גם  הייתה  השנה  ועוד.  שירה  מוזיקה, 
הירוק,  מהבית  נוער  בני  של  נציגות 
שלא זכו להנחות מיוחדות מפאת גילם 
את  שצלחו  אחרי  להופיע  והתקבלו 

האודישנים.  
היה  שלא  מז'אנר  היה  הזוכה  הקטע 
שמכונה  ז'אנר  הקודמות,  בשנים 
סלאם".  "פואטרי  או  "ספוקן-וורלד", 
תמר  תשואות  לקול  ביצעה  הקטע  את 
בן  באוניברסיטת  סטודנטית  טלמון, 

גוריון. 
קטע נוסף שזכה היה סטנד אפ שביצע 
למטה(,  )בתמונה  יבול  ממושב  לוז  דני 
להעביר  החליט  שקיבל  המלגה  שאת 
מרדכי  מיד  פסי  טולי  אשכול.  לנווה 

)בתמונה למעלה(, לשעבר  ואחאי קורן 
שעשו  לאחר  הם,  אף  זכו  מרדכי,  מיד 
קטע מתוך הצגה שאחאי כותב עכשיו, 

בשם 'לימון בוסר'. 
כאמור מלגה  הוענקה  הזוכים  לשלושת 
גפנר,  ידי משפחת  כספית שנתרמה על 
בהפקה  ולעזור  לקדם  היא  כשהמטרה 
 - באירוע  מהשופטים  שניים  מופע.  של 
השכר  את  תרמו   - אוז  וקובי  רביץ  נתי 

על השתתפותם לבית הירוק. 
"ערבי רוח מקומית הולידו עד כה הפקות 
או  עצמאית  בצורה  הבמות  על  שרצו 
שאומצו על ידי התיאטרון", מספר יעקב 
אמסלם מתיאטרון הנגב. "יש מוזיקאים 
שנפגשו על הבמה ועובדים עכשיו ביחד 
השנים  עם  הפך  הזה   האירוע  כצמד. 
טליה  מהדרום.  יוצרים  בין  יפה  למפגש 
תיאטרון  פה  שיהיה  חייה  כל  נלחמה 

ומקום ליוצרים, ואנחנו שמחים שאחרי 
שש שנים הערב תופס תאוצה".

יובל רויטמן

"זה מפגש יפה בין יוצרים מהדרום"
מחול, שירה, סטנד-אפ, מוזיקה ו"פואטרי-סלאם" - תושבי אשכול 

מילאו את האולם בערב רוח מקומית השישי לזכר טליה גפנר

איינשטיין  יותם  החל  ג’  בכיתה 
גילה  ומיד  באקורדיון  לנגן  ממגן 
גם  לזה  נוסף  ה’  ועניין. בכיתה  כישרון 

פסנתר - ומאז הוא רץ קדימה.
היום אחרי כ-10 שנים באולפן למוזיקה 
הוא מסומן  אצל מוריו ככישרון רציני. 
יש לו הישגים שאינם אופייניים למי שזה 

והניסיון שלו במקצוע. יותם ניגש לבחי
נות והתקבל כ’מוזיקאי מצטיין’ בצה"ל. 
הוא אינו מסתגר עם המוזיקה שלו, אלא 

להש בקשה  לכל  ונענה  להופיע  ושמח 

תתף באירועים.
נוספות  המקצועית  יכולתו  על 
נזהרים   )17( גילו  שבני  מחמאות 

ומלצרף לרזומה: ”מגיע תמיד מוכן לשי
עורים, מתייחס לנגינה ברצינות...”

די  אני  "כן,  זה?  עם  מרגיש  אתה  איך 
אבל  עצמית,  משמעת  של  במובן  חננה 
כי אני  גדול,  אני לא מרגיש שזה קורבן 

אוהב את זה".
"לפו ביום  לך’  ’עולה  זה  ?בכמה שעות 

ביום לפעמים שעה  עמים שלוש שעות 
וחצי..."

טוב,  תלמיד  בסדר,  "אני  ובלימודים...? 
במוזי בגרות  לבחינת  הולך  אני  ובקרוב 

קה והכול סבבה".
ומה אתה מעדיף, פסנתר או אקורדיון? 
"זה כמו שאלת אמא-אבא, אני אוהב את 

שניהם... אקורדיון". 
ליד פסנתר?  לא קצת שמורת טבע  זה 
יותר מובן מאליו, אבל אני  "כן, פסנתר 
דווקא  ותתפלא,  האקורדיון.  את  אוהב 
אני  הקלאסיות,  היצירות  של  בהיבט 
לקרדיט  זוכה  לא  שהאקורדיון  חושב 

שמגיע לו".
או  בבית  בשקט  נגינה  עדיף,  מה 
הופעות? "הופעות, למרות הלחץ שהיה 
למתח  להתרגל  זמן  לי  לקח  בהתחלה. 
הזה, אבל כל אמן רוצה להופיע, לתקשר 
רסיטל  לי  היה  חודש  לפני  קהל.  עם 
ניגנתי  שבע,  באר  של  בקונסרבטוריון 
שם 10 יצירות שחלקן בוצעו סולו, חלקן 
עם תזמורות האקורדיונים של באר שבע 
ואחת עם הרכב של הבית הירוק. עבדתי 

קשה בשביל זה,  אבל בסוף זה כיף". 
פולינה  למי תודה למי ברכה? "למורה, 
וויסברג, וגם כמובן להורים שתומכים".
ארנון אבני

אינשטיין באקורדיון

רהיטים וקרמיקה
שעבר  בשבוע  נפתחה  הלבן  בבית 
ויענקל'ה  מנירים  גולן  אלה  של  תערוכתם 
מציג  יענקל'ה  משפחתי(.  קשר  )אין  גולן 
עבודות קרמיקה, ואלה מציגה רהיטי וינטג' 
)בתמונה(. התערוכה תוצג גם בסוף שבוע זה 

8-9.4. שישי 13:00-18:00 שבת 10:00-18:00 

טולי פסי 
ואחאי קורן

דני לוז
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ביום שישי הקרוב, 
ה-8.4 תיפתח בגלריית 
ציאורים תערוכת ציורים של 
רון גנג – מכתשים. רון, יליד 

קנדה וחבר קיבוץ אורים 
למד אמנות בארץ מולדתו 
ובישראל והוא בוגר ביה"ס 

לאמנות "קלישר" בתלו
אביב. רון הציג בישראל, 
ארה"ב, קנדה ומקסיקו  

ועבודות שלו נמצאות 
באוספים באירופה, בצפון 

אמריקה ובישראל.
על התערוכה הוא מספר: 

"30 שנים אני מתמסר לנוף 
המקומי שלנו בנגב המערבי, 

לרוב מהתבוננות בלתיו
אמצעית בטבע. לאחרונה, 

התפתיתי והרחקתי לכת 

מסביבתי הקרובה. אני לא 
יכול להגיד שמיציתי את כל 

ומראות הוואדיות והשט
חים הסמוכים. רק שנופים 

אחרים, כמו הדרמטיים מהר 
הנגב, קרצו לי והחלטתי 

להרחיב את תחום הנאמנות 
שלי לנוף".

פתיחה: יום שישי 8.4 בשעה 
.19:30

נעילה: יום שבת, 30.4.
שעות הגלריה: ימי שישי 

19:30-20:30, שבתות 
11:00-13:00, או בתיאום עם 

רון 0547776090 או אסתי 
0546786432 )גם לפתיחת 

השער(. 
אתר אינטרנט: 

www.rongang.net

מתמסר לנגב
אחרי 30 שנה שבהן צייר את נופי הוואדיות של הנגב המערבי, יצא רון גנג לנופים הדרמטיים של הר הנגב. 

התוצאה - בתערוכה שמוצגת החודש בגלריית ציאורים

זוהר מורג 
)מרקובסקי( ממושב 

אוהד, מציגה תערוכת 
ציורים בלובי של אולם 

אשכול. זוהר היא אמנית 
ומורה, בוגרת המדרשה 

למורים לאמנות וציור 
ברמת השרון )1980(, לימדה 

ועבדה במערכת החינוך 
האזורית כעשרים שנה. 

כיום היא מנחה ציור ויצירה 
אינטואיטיבית. עובדת 

בסדנת התחריט בנירים, 

חברה באיגוד האמנים 
הפלסטיים של ישראל 

ומציגה בתערוכות שונות 
ברחבי הארץ.

זוהר מספרת: "לפני 
כ-20 שנה, בתום שהות 
של שנתיים,  חזרתי עם 

משפחתי מקמרון. בתקופה 
זו ציירתי את המראות 

שפגשתי באפריקה - 
הנופים, העצים והנשים. 

בגדיהן הססגוניים 
בצבעוניות העזה, חיי היום 

יום שלהן, הליכתן 
ברחובות השוקקים, 

הרוכלות בשוק - והכול 
עם המון-המון צבע. 

תערוכה זו מציגה 
חלק משלל העבודות 

שציירתי שם".
פתיחה - 21.3
נעילה - 17.4

עדכון: יצירותיה של  
נטע גבע שהוצגו 

בתערוכה הקודמת, 
יוצגו גם בחודש זה.

זכרונותיה ממערב אפריקה
זוהר מורג ממושב אוהד שהתה בעברה שנתיים בקמרון הצבעונית 

והססגונית. "ציירתי את המראות שפגשתי - הנופים, העצים והנשים"

ביום שישי ה-15.4 
בשעה 20.30 תיפתח 
בגלריה "הקיטור" בקיבוץ 

מגן תערוכת ציורי אקריליק 
של אריה שורק, חבר קיבוץ 

משאבי שדה. 
אריה מציג תערוכות של 
ציורי אקריליק במקומות 

שונים בארץ.  "אין מספיק 
וסיבות בארץ, לשפע הח
וגים", הוא כותב על התע

רוכה. "נוסיף על זה, חול 

המועד, איסרו חג, שמיני 
עצרת... נוסף לזה מדינה 

חוגגת - על מה? למה? כולם 
חוגגים? אין לי מושג באיזה 
סגנון אני מצייר, פיגורטיבי 

ומופשט זה לצד זה. כואב 
ולי, על כן אני מצייר. לו יד

עתי לצעוק, לשבות, לשנות, 
לסרב, לחפף, לנוח - לא 

הייתי מצייר".
פתיחה - 15.4

נעילה - 8.5

"כואב לי ועל כן אני מצייר"
ציוריו  את  יציג  שדה  משאבי  מקיבוץ  שורק  אריה 
בגלריית הקיטור במגן. שם התערוכה: "חגים זה לזה"


