
גיליון 151, יום ג', כ"ט בסיון תשע"ו, 5.7.16

מי שפספס את קיץ 1969, השלים את הפערים 
שהפיקו  ביכורים"  "וודסטוק  בפסטיבל 
היחידי  לא האירוע  וזה  כפר המוזיקה.  חניכי 
שהתקיים בחודש האחרון במועצה • עמ' 5-4

להיות בעל עסק פרטי זה לא קל. בקיבוץ 
גבולות ובחלוציות החליטו לדאוג כמו 

שצריך ליזמים • עמ' 12 

ממצאי סקר שביעות הרצון מהספורט 
במועצה נחשפו לתושבים. מה השלב הבא? 

• עמ' 30
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לפני שלושים שנה הוקם תיאטרון 
הנגב, ומאז ועד היום הוא "משמש 
בית ליוצרים בנגב ומקיים פעילות 
אודותיו  )ככתוב  ענפה"  חברתית 
יותר  לפני  התיאטרון(.  באתר 
מעשור נכנס לאולם אשכול אחד, 
איסי ממנוב, ומאז הוא שם – חולם, 
בראיון  ומשחק.  מביים  כותב, 
מספר  הוא   )20 )עמ'  איתו  שקיימנו 
מה הביא אותו לאשכול ומה, למרות 

כל הקשיים, משאיר אותו כאן.

מיוחדת  הייתה  האחרונה  השנה 
יישובים  בכמה  ונערות  נערים  עבור 
של  פעילות  במסגרת  במועצה. 
התגבשו,  טיילו,  הם  מצווה,  בר  שנת 
הם  שבו  לקיבוץ  או  למושב  תרמו 
גרים, הכירו אחד את השני טוב יותר 

והתחברו לקהילה )עמ' 9(.

כותב  ארוכות  שנים  שכבר  גזית,  דן 
תגליותיו  על  המועצה  לתושבי  כאן 
אשכול  לקוראי  ומספק  כארכיאולוג 
מדי חודש הצצה מעשירה ומרחיבת 
בימים  פה  שקרו  לאירועים  אופקים 
שותפים  על  הפעם  מספר  עברו, 
אליו  שהצטרפו  ונמרצים  מיוחדים 
ולמחקר  לחפירות  הזדמנויות  בכמה 

)עמ' 27(.

יצאו  התלמידים  כאן,  כבר  יולי 
ל"חופש הגדול", הקייטנות בעיצומן, 
הילדים מאושרים עד הגג וההורים... 
שמחים בשמחתם. אבל עם כל הכבוד 
סובלים  שלא  נושאים  יש  לחופש, 
תימשך  עליהם  והעבודה  דיחוי 
 - הקיץ  בחודשי  גם  מרץ  במשנה 
או   )30 )עמ'  בספורט  האב  תוכנית 
הספר  בית  של  ההיגוי  ועדת  עבודת 
בתקווה   -  )8 )עמ'  החדש  היסודי 

לראות את פירותיהם בקרוב.

קריאה מהנה וקיץ שקט לכולנו.

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 תמונת השער: 232

הסכם הפיוס בין טורקיה לישראל 
עלול  שעבר  בשבוע  שנחתם 
להגביר את תנועת המשאיות בכביש 232. 
לאפשר  ישראל  התחייבה  בהסכם 
הומניטרי  וסיוע  ציוד  להעביר  לטורקיה 
להגיע  אמור  הציוד  הגבלה.  ללא  לעזה 
לעבור  ומשם  אשדוד,  לנמל  הים  דרך 
לרצועת עזה ביבשה - כלומר דרך כביש 

.232
ראש  שלח  ההסכם  דבר  היוודע  עם 
ראש  עם  יחד   - ירקוני  גדי  המועצה 
מועצת מרחבים וראש מועצת שדות נגב 
- מכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון 

ולשר התחבורה. 
הסיוע  שהרחבת  נאמר  במכתב 
ההומניטרי לרצועת עזה עלולה להגדיל 
המשאיות  מספר  את  משמעותי  באופן 
הנכנסות לרצועה דרך מעבר כרם שלום, 

ראשי  דורשים  זו  מסיבה   .232 כביש  על 
המועצות להאיץ את פתיחתו של מעבר 
ארז להכנסת סחורות ולהסיט אליו חלק 
ממאות המשאיות שנוסעות מדי יום על 

כביש 232.
בכל  התקדמות  נרשמה  טרם  כך,  בתוך 
של  התנועה  שעות  להגבלת  הנוגע 
משרד  ערך  החודש  בתחילת  המשאיות. 
המובילים,  למועצת  שימוע  התחבורה 
בנושא.  המשפט  לבית  עתירה  שהגישה 
הגבלת  כי  המובילים  טענו  בשימוע 
נהגי  בפרנסת  קשות  פוגעת  השעות 
המשאיות וכי עצירת המשאיות באמצע 
הובטח  השימוע  בסיום  מסוכנת.  היום 
יבחן  התחבורה  משרד  כי  למובילים 

מחדש את הנושא.
נגה גדג'

הסכם הפיוס בין ישראל לטורקיה: 
יותר משאיות בכביש 232

הריקוד שאינו נגמר
סוף שנה של  להופעת  לפרגן  רציתי 

מאולפן המחול ולכל העוסקים במלא
כה. זו לרקדניות )אולי היה גם רקדן 
באולם  שהופיעו  בטוחה(  לא  אני 
לפה  מפה  מלא  שהיה  המועצה 

ב-20.6.
מושקעת,  ארוכה,  מעולה,  הופעה 
מודרני  קלאסי,   - הריקוד  סגנונות  בכל 

ועוד.
עלו  כאלה,  כשרונות  לנו  שיש  כיף  איזה 

והצליחו.

עפרה רוזנברג, יבול

50 שנות ריצה
 )2016 יוני   ,232( הכותרת  את  אהבתי 
"פעם שלישית רוץ", אודות מרוץ יובלי 
השלישית.  השנה  זו  שהתקיים  הבשור 
כי בערב  התקנאתי, לכן אני רוצה לציין 
של  )נירים  בדנגור  נאמר  העצמאות,  יום 
בפעם  לדרך"  צא  "מרוץ  הנקודות(:   11

החמישים.
מסורת מסורת והלפיד שמודלק בדנגור 
מובל הביתה לנירים של היום על ידי בני 

המצווה. 
שהתחלנו  כמי  ולי,  בורשטיין  לחיימקה 
את הסיפור לפני כל כך הרבה שנים, זה 

היה מעמד מרגש.
דוד לב, נירים

התנצלות: בחלוקת הגיליון הקודם לא שמנו לב לעובדה שמספר חבילות 
הכילו גיליונות פגומים שהתלכלכו בדפוס. מהדפוס נמסר שאכן תקלה כזו קרתה, 

והבטיחו שלא תישנה. אנחנו מצדנו נשתדל לעמוד על המשמר
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השלימה  אשכול  אזורית  מועצה 
נוסף  "ירוק"  צעד  האחרון  בחודש 
סולאריות  מערכות  להפעיל  כשהחלה 
על גגות בתי הספר, גני ילדים ומרפאות. 
הפרויקט, הראשון מסוגו בארץ במסגרת 
"מונה נטו", ייצור אוויר נקי יותר וחשבון 

חשמל נמוך יותר. 
לחסוך  רצון  מתוך  התחיל  "הפרויקט 
מספר  המועצה",  של  האנרגיה  בעלויות 
"החלטנו  ביטון.  מורדי  המועצה  מזכיר 
לנצל את הגגות כדי לייצר חשמל 'ירוק', 
באמצעות אנרגיית השמש. התקשרנו עם 
יועצים מחברת 'אנרגיה ירוקה' שעוסקת 
בפרויקטים סולאריים - ומליאת המועצה 
שקל.  מיליון   5 של  תקציב  אישרה 
על  סולאריים  פאנלים  להניח  התחלנו 
הגגות של 'ניצני אשכול', אולם הספורט, 
בחלוציות  הבשור,  בעין  הילדים  גני 

ובמבטחים ובמרפאת אבשלום. בשלב 

צוחר,  במרפאת  גם  פאנלים  נניח  הבא 
ובשלומית  באבשלום  היום  במעונות 
 2.5 של  נוספת  בעלות  הבשור',  וב'נופי 

מיליון שקל.
כמה נחסוך?

"חשבון החשמל של המועצה הוא כ-1.8 
מיליון   4 של  צריכה  בשנה,  שקל  מיליון 
לייצר  הוא  שלנו  היעד  בשנה.  קוט"ש 
בעצמנו כשני שלישים מהצריכה, כלומר 

לחסוך יותר ממיליון שקל בשנה".
ואיך הולך?

מגה   1 מייצרים  כבר  אנחנו  "מצוין. 
קוט"ש בשנה, וכשיסתיים השלב השני 
את  משמש  החשמל  מגה.   1.5 נייצר 
המוסדות עצמם, לדוגמה 'ניצני אשכול' 
מייצרים  שהם  בחשמל  משתמשים 
הוא  עודף  יש  ואם  שלהם,  בפאנלים 
המועצה.  של  אחרים  למתקנים  מופנה 
שמייצר  בארץ  הראשון  הספר  בית  זה 

בעצמו את כל החשמל שהוא צורך".
אלכסנדרה  אשכול"  "ניצני  מנהלת 
הסולארית  שהמערכת  מספרת  קופץ', 
בשנה  הלימודים.  בתוכנית  תשתלב 
יוכלו  יוצבו צגי מחשב שבעזרתם  הבאה 
החשמל  כמות  אחר  לעקוב  התלמידים 
על  כך  דרך  וללמוד  המערכת  שמייצרת 

זיהום אוויר ואנרגיות נקיות. 

חשמל משלנו
מערכות סולאריות שהונחו על 

גגות מוסדות החינוך יספקו 
חשמל נקי למועצה

 • נגה גדג'
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אוכלוסיית  גדלה  שחלפה  בשנה 
התלמידים במועצה, והדבר בא לידי 
מחנכים,  כיתות,  בתוספת  ביטוי 

פעילות, תקציב ובינוי.
בניית  תסתיים  הקרובים  בחודשים 
ילדים  גני  ו-2  ילדים באבשלום  גני   2
בשלומית. בכל אחד מיישובים אלו אנו גם 
חדש.  מעונות  מרכז  בניית  סיום  לקראת 
לזה  זה  והמעונות  הגנים  של  הסמיכות 
מינקות  חינוכי  רצף  בעל  מתחם  יוצרים 
זה  לבינוי  מתייחסים  אנו  הגן.  גיל  ועד 
החינוכית  הסביבה  לעיצוב  כהזדמנות 

ומגייסים אנשי מקצוע לצורך העניין.

רפורמות משרד החינוך
ילדים  בגני  השנייה  הסייעת  רפורמת 
הצעירים  לגנים  נוספת  סייעת  הקצתה 
ילדים.   30 מעל  בהם  ושמתחנכים  בלבד 
ברציפות  השנייה  השנה  זו  אצלנו  אך 
גן.  לכל  סייעת  של  תוספת  שתקצבנו 
כוח  כי  מעידים  החינוכיים  הצוותים 
האדם הנוסף אפשר להם להעניק לילדים 

תשומת לב מרבית.
השנה נהנינו מהרפורמה לצמצום מספר 
בכיתות  הילדים  ומספר  בכיתות  הילדים 
לקראת  ילדים.   32 על  בממוצע  עמד  א׳ 
השנה הבאה אנו פועלים לנסות ולצמצם 
פחות  לכדי  בכיתה  הילדים  מספר  את 
הדרך  למציאת  ופועלים  תלמידים  מ-30 

לכך. 

5 יחידות מתמטיקה - הרפורמה מעודדת 
תלמידים לגשת ל-5 יחידות במתימטיקה 
דלתות  להם  יפתח  שהדבר  ראיה  מתוך 
המדעים.  בתחום  אקדמיים  ללימודים 
אצלנו עוד טרם הרפורמה ניגשו לא מעט 
תלמידים ל-5 יחידות ואנו רואים כל שנה 

מגמת עלייה במספר הניגשים.

טיפולים רגשיים
שנתיים עברו מאז "צוק איתן" ובמוסדות 
ניתנים טיפוליים רגשיים למאות  החינוך 
גם  המענים  למתן  נערכים  אנו  ילדים. 
הגורמים  את  לציין  יש  הבאה.  בשנה 
לשלב  היודעים  באזורנו  הטיפוליים 
הספר  בבית  משלים  מענה  ולתת  כוחות 
פסיכולוגי  )שירות  השפ״ח  ובקהילה. 

חינוכי( בשיתוף עם מרכז החוסן.

תכניות ייחודיות
לצד לימודי הנגינה, המצוינות וההעשרה, 
ייחודית  תכניות  בוחנים  אנו  שנה  מדי 
בתכניות  התמקדנו  השנה  תוספתיות. 
לפיתוח יכולת חשיבה, בדגש על חשיבה 
הפעלנו  מוצר.  ופיתוח  ליזמות  יצירתית 
ובחטיבה  היסודיים  הספר  בבתי  תכניות 
בשיתוף "תעשיידע", ובכיתות ז' הפעלנו 
בשיתוף  עולם״  ״רוקחים  הקורס  את 
מפעל ״קמהדע״. בכל הקורסים השתתפו 
תוצרים  והציגו  בתחרויות  התלמידים 
היתכנות  "בעל  ועד  לשבח  מציון  שזכו 

לפיתוח". 

קייטנות הקיץ
בפיקוח  הקייטנות  לחוק  כפופים  אנו 
לעמוד  ונדרשים  החינוך  משרד 
האדם,  כוח  איכות  של  בקריטריונים 
הנושא  ופדגוגיה.  ביטחון  בטיחות, 
על  בדגש  חברות  הינו  השנה  המרכזי 
ואחריות.  סובלנות  השונה,  קבלת  כבוד, 
יש פעילויות  לצד הקייטנות המאורגנות 

רבות לנוער ופרסום הופץ לכל בית. 
עוסקים  אנו  השוטפת  העשייה  לצד 
הקהילות  ומיזוג  לבינוי  קהילתי  בתהליך 
ומאתגר.  מורכב  תהליך  היסודי.  בחינוך 
במעגלי  שותף  להיות  מוזמן  הציבור 
לחשיבה  הזדמנויות  של  צומת  זו  השיח. 
שיש  מה  על  מעמיקה  ובחינה  מחודשת 

ועל מה שנכון לפתח.
אני מודה לכל אנשי החינוך על העשייה 
שליחות  שהוא  במקצוע  והבחירה 
הזדמנות  לנו  שנותן  מקצוע  חינוכית. 
האדם  בנפש  ולעסוק  לגעת  וזכות 

והתפתחותו.  
השקעה.  של  נוספת  שנה  על  תודה 
מילוי  של  שקט  קיץ  לכולם  מאחלת 
לפתיחת  לכולם  מחכים  אנחנו  מצברים. 

שנת הלימודים תשע"ז.
יעל אדר
מנהלת אגף החינוך

משולחן אגף החינוך 
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מסדר סיום
חודש יוני החם היה גדוש כמיטב המסורת 

באירועי סיום ובמסיבות סוף שנה בבתי הספר 
ובחוגי האמנות של המועצה. המחזה היה דומה 

בכולם - ילדים נרגשים על הבמה והורים מוחים 
דמעה של גאווה בקהל. כל אירוע והקסם שלו, כל 
אירוע והסיפור שלו. הנה שמונה אירועים נבחרים 

• עטר אופיר גנילוין

20.6 - האולפן למחול
הסיום אולם אשכול התמלא במורים, הורים וחובבי  במופע  לצפות  שבאו  נרגשים,  המהמסורתי. 200 הרקדניות שמתאמנות באולפן מחול  של  בניצוחן  ומרהיב  ססגוני  מופע  העלו 

מ
 - וצוות המורות המסור  נהלת אופיר רפפורט 
ימית אביטל, יעל גודוי, לירן מיכאלי, גלי רונן, 
הופיעה  לראשונה  לוי.  ואור  עטון-מורלי  שרון 
+20, שהצטרפו השנה לממ גם קבוצת נשים בנות

ניין התלמידות. באולפן הכריזו כי בשנת הלימו 

מ
דים הבאה תיפתח מגמת מחול בנופי הבשור. 

והפיק שנה מלאה במנגינות, נגינות וצלילים הגיעה לסיומה באקורד 9.6 - אולפן המוזיקה חיים  שקק  תלמידים,   170 לומדים  שבו  האולפן,  צלילים שנשמעו ברחבי המועצה ומחוצה לה. קשר הדוק ושיחגיגי. 
מ

"הבית  ועם  ביכורים"  המוזיקה  "כפר  עם  מתקיים  פעולה  המודל תוף  פרויקט  בנוסף,  משותפים.  תלמידים  גם  ויש   - נחתם הירוק"  ד',  בשני קונצרטים של התלמידים שחלקם נחשפו השנה לראשונה היישובי בשני בתי הספר היסודיים הפועל בשכבות 
לנגינה.

27.6 - שכבה ו' ביובלי הבשור

מחזור מ' של יובלי הבשור הפיק בחודש האחרון את ערב הסיום 

המסורתי שחתם שנה גדושה בפעילות בית-ספרית. למשימת 

הבימוי נקראה עידית גרינס, שמובילה תיאטרון קהילתי ובי

מ
חד עם צוות המחנכות עברו התלמידים תהליך חינוכי שהוליד 

צבעים.  ומלאת  ססגונית  מרשימה,  הצגה  של  עצמית  כתיבה 

הבוגרים עסקו בחיפוש האוצר - שכדי להצליח למצוא אותו 

רק צריך להאמין בעצמך. לבסוף הם הבינו שהאוצר נמצא למ

מ
עשה ממש קרוב ובהישג ידם. בהצלחה למסיימים!

30.6 - שכבה ו' בניצני אשכול

82 תלמידי מחזור כ"ו של ביה"ס ניצני אשכול סיימו את לימודיהם בבית הספר היסומ

די. התלמידים ציינו את הסיום בהצגה מרשימה ומרגשת על קורותיהם בביה"ס, ובין 

השאר הפגינו את כישוריהם בלוליינות, התעמלות קרקע, שירה ומשחק. את ההצגה 

כתבו התלמידים, בעזרתן של מחנכות השכבה: נאוה בלעיש, זואי יאנקוב, שלומית 

אלון ובתיה אונר, ובבימויה של המורה לדרמה- אורנה נעמתי.

צילום: רוחמה טובי

צילום: תמרה כהן

 צילום: יריב יונגרמן

 צילום: טליה הרוש
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למפעל קטן בקיבוץ כיסופים
 דרוש/ה עובד/ת חרוץ/ה ונמרץ/ת  
מוכר כעבודה מועדפת לחיילים משוחררים
ייצור שמנים בכבישה קרה, אווירה משפחתית

טלפון 08-9928709

נוחומוביץ', פאינה פרצ'ונוק ומרה טורצקי.מהם. המורות שעזבו לגמלאות הן - גרסיאלה רויטמן, קרלה את הצוות הפורש במילות פרידה והעניקו שי לכל אחת ואחד נפרד בית הספר מהמורים והמורות שפרשו. התלמידים כיבדו תלמידי נופי הבשור יצאו לחופשת הקיץ ב-20.6 ובטקס הסיום 20.6 - סיום שנה בנופי הבשור

24.6 - הפנינג יובלי הבשור

ההפנינג המסורתי ביובלי הבשור בהפקת הנהגת ההורים, הטיס 

השנה את התלמידים לטיול חובק עולם. הילדים קיבלו דרכון 

15 מדינות שונות. בין השאר נרגעו במדימ ותיק ויצאו לטייל ב
-

טציה בטיבט, ציירו מנדלה בהודו, למדו קפוארה בברזיל, אכלו 

ובסין בנו  בעזרת צ'ופסטיקס ביפן, רקדו ריקודי בטן במצרים 

את החומה הסינית.

למצוינות 19.6 -"וודסטוק ביכורים"  הנוער  בכפר  השנה  של  השיא  ונקודת  הסיום  ובהובלת אירוע  הכפר  חניכי  ידי  על  ובוצע  תוכנן  שבועות, באומנויות-אשכול  מספר  בכפר  עמלו  שעליו  לאירוע,  החינוכי.  החשלוש במות, שעליהן הופיעו הרכבים ממגמת המוזיקה. כמו כן הגיעו למעלה מ-300 אנשים, שנהנו ממתחם צבעוני ותוסס עם הצוות  החזותית.  האמנות  מגמת  בנות  של  תערוכות  חמש  הוצגו 
מ

והוכן  קושט  כולו  הכפר  וגם  ה-60'  שנות  ברוח  התלבשו  במיוחד לרגל האירוע. בטקס הסיום נכחו נציגי המועצה, המשניכים 
מ

פחות וידידי הכפר.

צילום: 232

צילום: אורנה צור

23.6 - ערב מגמת תקשורת

התקשורת  מגמת  בוגרי  של  הגמר  ערב  התקיים  שנה,  כמדי 

אל  "לצעוד  הוא  הראשון  במקום  שזכה  הסרט  הבשור.  בנופי 

אמיתי  מתן   - המגמה  מבוגרי  שלושה  הם  היוצרים  החיים". 

שכתב  יוסף  מתלמי  נתן  בן  יותם  וערך,  מפריגן שהפיק  זנזורי 

שותפים  שצילם.  מפריגן  שוסטק  ושוהם  וביים,  התסריט  את 

נוספים לעשייה הם אוראל קמחי על ההקלטה, דניאל גוטליב 

עוזר העורך, והשחקן הראשי: אור מוסה. הפרס שהוענק בערב 

הסיום ניתן ע"ש איה מלאכי ז"ל שנרצחה בפיגוע בב"ש, ובמי
מ
מון יוסי אביאיה מלאכי. מתן אמיתי זנזורי אמר לאחר הזכייה: 

"המגמה זה משהו מיוחד, אי אפשר ממש להסביר את זה... יש 

שם קסם!".

צילום: אביב כהן

צילום: לורנה סלבין
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ב-7.6 הגיעו כמאה איש 
ל'נופי הבשור', לערב 
מעגלי לימוד לקראת 
חג השבועות. הערב 

הוא תוצאה של שיתוף 
פעולה בין בית הספר, 

ספריית ידע כל, מחלקת 
התרבות במועצה, מעגלים 
באשכול-האגף לשירותים 

מחברתיים, לשכת ראש המוע

צה ומכון הרטמן.  
"מיקום מעגלי הלימוד בבית 

הספר מגיע מראיית בית 
הספר כלב הקהילה", אומרת 
זמירה בן יוסף,  מנהלת בית 
החינוך. לדברי עידית גרינס, 
רכזת החינוך של בית הספר 
וממארגנות הערב, "החיבור 

האנושי והרגשי שקורה בערב 
זה הוא מיוחד מאוד".

מעגלים מעגלים

ההשקעה בלימודים 
השתלמה - חמישה 

בוגרי נופי הבשור קיבלו 
באחרונה מכתבים המבשרים 

להם כי בשנת הלימודים 
האקדמית הקרובה הם 

יוכלו להירשם ללימודים 
מבאוניברסיטת תל אביב, ולק

בל מלגות שכר לימוד, מלגת 
קיום וסיוע לימודי. 

החמישה - סטאר בר-עד 
נטשה קינג מבאמ  מאורים,

רי, לי ליוביץ' מעין הבשור, 
כרמי גמורה מסופה ומילנה 

קלנדרוב מאופקים - עמדו 
בקריטריונים להשתתפות 

בתוכנית "מצטייני פריפריה" 

באוניברסיטת תל אביב.
מאת התוכנית יזמו האוני
ברסיטה ומשרד החינוך 

ומטרתה עידוד מצוינות של 
תלמידי בית ספר. התוכנית 

מאפשרת לתלמידים נבחרים 
מהפריפריה שהצטיינו 

בלימודיהם בחטיבה העליונה 
- אלו שהשיגו את חמשת 
ממוצעי הבגרות הגבוהים 

במחזורם - להגיש מועמדות 
ללימודים באוניברסיטה. 

מבית הספר 'נופי הבשור' 
נמסר: "אנו גאים בתלמידנו 

ומקווים שינצלו את הזדמנות 
הפז שניתנה להם לקבלת 

לימודים אקדמיים".

המצטיינים - לקמפוס
חמישה בוגרים מצטיינים של ביה"ס 'נופי הבשור' 

זכו במלגות ללימודים לאוניברסיטת תל אביב

תלמידי כיתה ב'4 
בבית הספר 'יובלי 

הבשור' החליטו לתרום את 
הכסף שנועד למתנות סוף 

השנה שלהם לקניית ערכות 
לימוד, משחקים וחומרי 

יצירה למרכז הלימודי לילדים 
מהמאושפזים בבית החו

לים סורוקה. יחד גם הכינו 
התלמידים אלבום שבו כל 
ילד צייר וסיפר על מושב 

מגוריו ועל המועצה. היוזמה 

היא פרי שיתוף הפעולה בין 
המחנכת נטלי מדמון לוועד 

ההורים הכיתתי: "התלמידים 
התלהבו מהרעיון, שמחו 
לתת לאחר ונהגו בבגרות 

יוצאת דופן לאורך התהליך 
כולו. זו הייתה הזדמנות פז 

מלשיעור חשוב בנתינה לזו
לת". במרכז הלימודי קיבלו 

את התרומה בהתרגשות 
וחילקו לתלמידים תעודת 

הוקרה מיוחדת. 

תרמו את המתנות לחולים

ב-26.6 התקיים ב'נופי 
הבשור' בוקר הוקרת 

מתודה לצוות הנהגים שמו
בילים את התלמידים כל יום 

לביה"ס. האירוע התקיים 
במסגרת פרויקט מעורבות 
מחברתית של התלמידים ובה

שתתפות המורים וההנהלה. 

מ"אנו נוטים לקחת כמובן מא
ליו שילדינו מגיעים לביה"ס 

מוחוזרים ממנו בריאים ושל
מים", נמסר מביה"ס. "התודה 
מגיעה לנהגים שמקפידים על 

מכללי ביטחון ובטיחות - ובי
טחון ילדינו נתון בידיהם".

הנהג שלנו חברמן
ב'נופי הבשור' אמרו תודה לנהגים שהסיעו את 

התלמידים במשך כל השנה מהבית לבי"ס - ובחזרה

לי
לי

הג
ני 

 ד
ם:

לו
צי

ס
ינ

גר
ת 

די
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ם: 
לו

צי

16.6 התארחה במגמ -ב
מרש הכדורגל של המו
עצה קבוצת בני נוער מבני 
נצרים למשחק ידידות נגד 

קבוצת ילדים א, מכיתות ז'-
ח' של אשכול. לדברי המאמן 

פבלו רבינוביץ', "המשחק, 
שנערך במסגרת פעילות 

'הכר את השכן', היה מרגש 

משום שזו הפעם הראשונה 
השנה ששתי אוכלוסיות 

אלה נפגשו לאירוע ספורט 
כלשהו. הם התפעלו מהרמה 

הגבוהה של הקבוצה הפעילה 
של אשכול והביעו תקווה 

שהמפגשים האלו יימשכו גם 
בשנה הבאה, בתדירות גבוהה 

יותר". 

על הדשא של השכן
גר

רו
 ד

ני
בר

ם: 
לו

צי
הן

 כ
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ט

ם: 
לו

צי
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מספר ימים לפני 
היציאה לחופש הגדול 

יצאו תלמידי שכבה ד' 
מ'ניצני אשכול' לסיור לילי 

בחולות ניצנים. הסיור סיכם 
את פעילות הכרת הסביבה 

משעברו התלמידים במה
לך השנה, שבה חקרו את 

התאמות החי והצומח לאזור 
מחייתם, עם דגש על אזור 

מדברי וחולי.
נדב רוט מניצני אשכול 

מספר: "בשעה 19:00 יצאנו 

מבית הספר לכיוון חורשת 
חניון ניצנים. עם ההגעה 

לחורשה יצאנו לשטח 
הדיונות להטמנת מלכודות, 

הנחת פיתיונות ויצירת שבילי 
טשטוש למעקב אחר עקבות 

בעל החיים. משם המשכנו 
לארוחת לילה והליכה לילית 
לאורך ירח ולמדנו על מקור 

חול הים, על קשיי המחייה 
שמציב האזור לצומח ולחי 

וכיצד אלו מותאמים לחיים 
בחול. בסוף ההליכה חזרנו 

מלאזור שבו הצבנו את המלכו
דות ושבילי הטשטוש. למרות 

שהמלכודות נשארו ריקות 

- הצלחנו לזהות על שבילי 
הטשטוש עקבות שונות של: 
ארנבת, כרוון, נחש וגרביל".

חוקרי החולות
תלמידי שכבה ד' מבית הספר 'ניצני אשכול' יצאו 

לסיור לילי בחולות ניצנים שעסק בחי והצומח באזור 
ואיתרו עקבות של מגוון בעלי חיים

ט
רו

ב 
נד

ם: 
לו

צי

בחודש החולף 
התקיימה, זו השנה 
השישית, פעילות הוקרה 
לתצפיתניות המשרתות 

לאורך הגבול עם רצועת עזה. 
כבכל שנה חברו סניף אשכול 

של האגודה למען החייל 
וקבוצת המטפלים אשכולות 
הוליסטי קר בניהולו של אלי 
בלו, לאחר צהריים של פינוק 

והוקרת תודה.
השנה הגיעו 130 חיילות 

לזולה בבארי. קידמו אותן 
מתנדבי האגודה אשר הכינו 

מטעמים שונים - תבשיל 
פויקה, סלטים מתרומות 

ירקות שהתקבלו מחקלאי 
המועצה, עוגות מאפי בית 

ושאר דברים טובים. 
החיילות התפזרו בין 29 

המטפלים השונים שהגיעו גם 
מרחוק, וזכו לטיפולי עיסוי 
בטכניקות שונות. 3 מפעילי 

סדנאות מבארי הוסיפו פינות 
מיצירה ומשחק מיוחדות. ול

קינוח - חצי שעה של זומבה 
מקפיצה.

השנה הוקדש היום לזכרה 
של שקד בלו ומשפחת בלו 

חילקה לחיילות חולצות עם 
הכיתוב: "בין כל צבעי האור, 
אדם נשאר בודד, אם לא זכה 

לו רק פעם, לראות פריחת 
שקד".

תיקון טעות: בגיליון הקודם 
)150( נפלה טעות בכתבה על 
תחנת הרענון לחיילים בעמ' 

31. במזנון עוברים מדי יום 
100 עד 150 חיילים, ולא כפי 

משנכתב. בנוסף, כל הפעי
לויות ממומנות מתרומות 

התושבים. בצוות המתנדבים 
מוסרים בהזדמנות זו שהם 

זקוקים לעוד מתנדבים ולעוד 
תרומות.

העיניים שלנו
יום הוקרה לתצפיתניות על גבול עזה התקיים 

השנה בבארי לזכרה של שקד בלו ז"ל. בתוכנית: 
עיסויים, ארוחה מפנקת וחולצה למזכרת

ב-23 במאי השתתפו 
תלמידי כיתות ה' 

בבית הספר 'יובלי הבשור' 
בחידון המקוון "ספרים 

ברשת" של מחוז הדרום. את 
הפעילות הובילו רכזת השפה 

קרן יהודה ומחנכת כיתה 
ה' תהילה שי. התלמידים 
התכוננו וקראו 8 ספרים 

במהלך השנה )מתוך רשימה 
של ספרים מומלצים( ונבחרו 

נציגי השכבה )בתמונה( - 
ליאם עשור, עדי בן דור, 

אופיר ברק, איילה יוחנן, 
נועם אדמון אדרי ושי שדה. 
"היה ממש נחמד", סיפר שי, 

"כולנו עבדנו יחד, קראנו 
את הספרים ועבדנו בעבודת 

מצוות. זו היתה חוויה גם מל
מדת וגם נחמדה וכייפית. אני 

שמח שהייתי חלק מזה". 
התלמידים הפגינו בקיאות 

רבה, עבודת צוות והנאה 
מהתהליך והביאו את בית 

הספר למקום השני והמכובד 
בתחרות. 

קראו את הרשת
שישה תלמידי כיתה ה' מ'יובלי הבשור' זכו במקום 

השני בחידון הקריאה המקוון "ספרים ברשת"

שי
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בשבוע האחרון של 
שנת הלימודים יצאו 

תלמידי שכבה ג' מבית הספר 
'ניצני אשכול' ל"יום הפוך" 

בקיבוץ ניר יצחק.
מהיום ההפוך מתבצע כפעי
מלות סיכום של שנת הלימו

דים, שבה למדו התלמידים 
על "היישוב שלי" - כל תלמיד 

למד על היישוב שבו הוא גר 

)קיבוץ, מושב ועיר(.
מבארגון הפעילות המסכ

מת לקחו חלק ההורים של 
תלמידי ניר יצחק מהשכבה. 
התלמידים עברו בין תחנות 

שונות בקיבוץ ולמדו על 
אורח החיים הקיבוצי - רפת, 

מכבסה וקומונה, סיור 
בקיבוץ, חדר אוכל ואף שמעו 
סיפורים מהלינה המשותפת. 

הכירו, זה הקיבוץ שלי!
תלמידי שכבה ג' מ'ניצני אשכול' נהנו מ"יום הפוך" 

טבניר יצחק וביקרו ברפת, במכבסה ובחדר האוכל 
רו

ב 
נד

ם: 
לו

צי

ב-30.5 התקיים זו 
הפעם השנייה מפגש 

מבין-דורי בנווה אשכול, במס
מגרת 'קפה בריטניה', כשתל

מידי כיתה ט' מ'נופי הבשור' 
אירחו ניצולי שואה תושבי 

המועצה. המפגש, שאורגן על 
ידי התלמידים,  כלל הופעה 
של הרכב מוזיקלי, בית קפה 

עם עוגות שהביאו עימם 
בני הנוער למקום ומשחק 

בקבוצות גיל מעורבות. 
במהלך המפגש סיפר אריה 

ברזילי מקיבוץ מגן על 
חוויותיו הקשות כנער בן 15 

שנלקח לעבודות כפייה. 
הערב הופק על ידי אירינה 

בר סלע, רכזת קפה בריטניה, 
סעידית גרינ הרכזת החברמ
תית של בית הספר, מחנכי 
ומחנכות השכבה ומועצת 

השכבה. 

תוכנית החלוקה

מפגש דורות על כוס קפה

יץ
וב

ק
זפ
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מ

נע
ם: 

לו
צי

• הפגישה החודשית של 
ועדת ההיגוי הוקדשה למודל 
הרישום לבתי הספר, כלומר 

מבאיזה אופן יחולקו התל
מידים בין שני בתי הספר 
היסודיים במועצה. בפני 

חברי הוועדה הוצגו מספר 
אפשרויות, אחת מהן היא 
חלוקה לפי כיתות: א'-ג', 

מו-ד-ו'. הוועדה דנה בחסרו
נות וביתרונות של המודל 
הזה וחבריה יסעו החודש 

לבקר במועצה אזורית מנשה 
שכבר פועלת באופן הזה.

• החודש תחל עבודתן של 
ועדות המשימה הראשונות 
שיפעלו תחת ועדת ההיגוי 
מויגישו בדצמבר את המלצו

תיהן. הנושאים שבהן יעסקו 
הוועדות הם: החינוך המיוחד, 

מיצוי ומצוינות, מרחבי 
מלמידה משותפים, קירוב אוכ

לוסיות, מעברים בין מסגרות 
וספריות בתי הספר. בכל 

מועדה יהיו חברים אנשי מק
מצוע, נציגי ועדת ההיגוי ואר

בעה נציגי ציבור, מהקיבוצים 
ומהמושבים. ועדת ההיגוי 

קוראת לתושבים המעוניינים 
להיות חברים באחת הוועדות 

לשלוח מייל לכתובת: 
newschool@erc.org.il עד 

ה-6.7.

• ב-12.7 יתקיים אירוע 
חשיפה לציבור של פרויקט 
בית הספר החדש. בין היתר 

יתקיימו מעגלי שיח ולציבור 
תינתן ההזדמנות להשמיע 

את דעתו באשר לדמותו של 
בית הספר ומודל הרישום.

• מפגש "אשכול הורים" 
החודש יוחד ברובו לפגישה 

עם נגה גיל, מנהלת אגף 
החינוך במועצה אזורית 

עמק המעיינות, ששיתפה 
את ההורים בתהליך שילוב 
הקהילות שניהלה במועצה 
משלה. המפגש הבא של "אש

כול הורים" יתקיים ב-20.7 - 
הציבור מוזמן. לעדכונים:

eshkolhorim2016@
.gmail.com

ועדת ההיגוי לקריית החינוך החדשה התכנסה גם 
בחודש יוני. על הפרק - מודל הרישום • נגה גדג'

הבית הירוק, המייצר מוזיקה מקומית 
ואיכותית, יוצא בסיבוב הופעות של הרכבים שונים 

שיופיעו במהלך חודש יולי - כאן באשכול

30.6 התקיים המומ ב 
פע - ה"איכר אשם" 

במבשלת ISIS בדקל. במופע 
ניגנו דנה רבינוביץ, יותם אי י 
נשטיין, גון סרוגו, יעל גומ ל  

ועומרי גבאי.     
המופע, שהיה מוצלח 

במיוחד, היווה את יריית 
הפתיחה לקיץ מלא הופעות 

מבית היוצר של הבית הירוק. 
אלירןקליסקי, רכז תחום 

מוזיקה ומנהל הרכבים  של 
הבית הירוק  בנופי הבשור,  
מציין כי במהלך כל סופ"ש 

בחודש יולי יתקיים מופע: 
ב-9.7 - מרתון הרכבים בנופי 
הבשור בשעה 18:00; ב-16.7 

לאור בקשות חוזרות יתקיים 
פעם נוספת מופע מלכות 

הפופ, בחוות אל היען בשעה 
20:30; ב-23.7 - במבשלת 

ISIS, אור אברמוב תופיע עם 
להיטים מכל הזמנים, במופע 

פרידה לפני גיוס. המופעים 
ממתאימים לכל המשפחה, מו

זמנים לבוא וליהנות ממוזיקה 
טובה, איכותית - והכול כאן, 

אצלנו בבית.
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צילום: תמרה כהן

 צילום: גבע בנאקוט

צילום: סיגל גרובר

צילום: דני דניאל

השנה  מונה  רעים,  בקיבוץ 
המכונה  המצווה  בר  קבוצת 
נערים  שישה  אגוז,  כיתת  גם 
קבעו  בעצמם  הם  ונערות. 
בימ שאותן  המשימות   13  את
צעו במהלך השנה. המשימות 
ההשתייכות  למעגלי  נוגעות 

הק ומשפחתי,  אני  מהשונים: 
בוצה, הקיבוץ, האזור וכדומה. 
הילדים  שתלו  השאר  בין 
סייעו  הקיבוץ,  בתוך  פרדס 

ילדים מפ מבחג המשק, פגשו 
מנימיית נווה חנה, התרימו לנ

ווה אשכול, עזרו בחוות גלעד, 
"שמים  במרוץ  השתתפו 

במים" ואפו עוגות לחיילים. 
חברי  יציינו  השנה  סיום  את 
המסורת  כמיטב  הקבוצה 
באירוע שיא: טקס אש מרהיב 
בו לוקחים חלק כל בני ובנות 

הג באירוע  מדובר  מהנעורים. 
של  ביותר  והמשמעותי  דול 

קהילת רעים במהלך השנה.

במושב עין הבשור, מנתה 
ונמ נערים   25 הקבוצה  השנה 

מלאה  משנה  שנהנו  ערות, 
ומשימות  בחוויות, התנסויות 

בארגון ההורים. 
במ נפתחה  הפעילות  משנת 

לתל  באופניים  רכיבה  שימת 
משימות  עברו  שם  שרוחן, 
בהמשך  בגרות.  וטקס  גיבוש 

השיקו בכפר  הילדים  מביקרו 
לכנסת,  נסעו  נגב,  עלה  מי 
המירוץ  במשחק  השתתפו 
הבשור(  עין  )נוסח  למיליון 
ועברו.  המושב  עם  להיכרות 
בן  לטיול  יצאו  בת"א,  ניווטו 
ההתיישבות  בעקבות  יומיים 
הנוקדים  בכפר  ישנו   - בנגב 

ועלו למצדה לפני הזריחה. 
באירוע  חלק  לקחו  הנערים 
המועצה  של  "משומשוק" 
הפעילות  שנת  את  ועוד. 
סיום  במופע  הקבוצה  חתמה 
מרגש, מול חברים ומשפחות. 
בבסיס  הילדים  ביקרו  לסיום, 

צבאי  יום  עברו  שם  צאלים, 
חיול,  שרשרת  הכולל  מיוחד 
עם  ושיחה  חי  בתרגיל  צפייה 

האלוף מיקי אדלשטיין.

מתקיימת  בארי,  בקיבוץ 
שבה  שנים,  ארוכת  מסורת 

הת תהליך  הקבוצה  מעוברת 
בהתמודדות  המלווה  בגרות 
עם קשיים, לחץ, אתגר, הנאה 

וחוויות של ביחד ולחוד.  
נעמ  15 המונה "שקד",   כיתת 
הפ את  פתחה  ונערות,  מרים 

עילות במחנה "פתיחת שנה", 
המצווה  ובנות  בני  למדו  שם 
וקיבלו  מחנה  בנו  ליפופים, 

את ערכת בר המצווה. 
בהמשך יצאה הקבוצה לטיול 
למחנה  יומיים,  של  גיבוש 
התמודדו  שם   - במדבר  לילה 
עם בישול והישרדות. כמו כן 
מחוץ  לדוגמא  מחנה  הקימו 
לקיבוץ שהפך אטרקציה לכל 

התושבים. 
שו סדנאות  עברו  מהנערים 

התארחו  לקהילה,  תרמו  נות, 
נע של  בבתים  שבוע  מלסוף 

רים דתיים ברעננה. במשימה 
בזמן  אחורה  חזרו  נוספת, 
המשותפת,  הלינה  לתקופת 

מובמשך ארבעה ימים שהו במ
בנה שהוקצה במיוחד לעניין. 
לטיול מצדה של  יצאו  בנוסף 
יומיים ובקרוב הם יחתמו את 

השנה במופע מסכם.

בחבל שלום, נפתחה השנה 
מסורת חדשה ומרגשת - שנת 
בר המצווה לכל ילדי שכבה ז' 

מכל יישובי חבל שלום. 
בניצוחה  השנה,  במהלך 

הבוג המדריכה  של  מוניהולה 
סיגל גרובר מתלמי יוסף,  רת 
שמונה  הקבוצה,  חברי  עברו 
ונערות, שבע משימ 30 נערים 

כקבוצה,  אותם  שגיבשו  מות 
ותרמו להתפתחותם האישית 
תחושת  ולחיזוק  והקהילתית 
השייכות שלהם לקהילת חבל 

שלום. 
מיגוניות  צבעו  השאר  בין 
מזון  משלוחי  הכינו  בחבל, 
רווחה  משפחות  עבור  וציוד 
בפעילות  השתתפו  במועצה, 
של דיאלוג בחשיכה העוסקת 

בקבלת האחר והשונה ועוד. 

שנת  את  שסגרה  במשימה 
למי הילדים  יצאו  מהפעילות, 

13 בת"א, פעילות שכמ -רוץ ה
כשבסיומה  משימות   10 ללה 
הגיעו לתלמי יוסף ושם קיבלו 

את פניהם המשפחות. 

זכינו למצוות
בחלק מיישובי המועצה מתקיימת מסורת יפה 
וענפה של שנת בר מצווה. היישובים משקיעים 

במשימות מגוונות - ובני ובנות המצווה עומדים בהן 
בגאון, מתגבשים, תורמים לקהילה ומתחברים אליה, 
ובעיקר נהנים. הנה כמה דוגמאות מהשנה האחרונה 

שמחממות את הלב • עטר אופיר גנילוין
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התקיימה  ה-21.6  שלישי  ביום 
של  סיום  מסיבת  גבולות  בקיבוץ 
מפגשים  עשרה  במשך  יזמות.  סדנת 
ויזמיות  יזמים   15 לשבוע  אחת  התכנסו 
שהקנתה  מקיפה  סדנה  ועברו  מהקיבוץ 
להם כלים מקצועיים שונים כבעלי עסק 
פרטי. הסדנה - שסובסדה בחלקה על ידי 
מערבי'  נגב  ו'מעברים  המועצה  הקיבוץ, 
עבודה  תהליך  של  התוצרים  אחד  היא   –
תהליך  בקיבוץ.  שנעשה  ומעמיק  יסודי 
שיצר מערכת תמיכה מסודרת שמסייעת 
הבנה  מתוך  ולהצליח,  להתפתח  ליזמים 
דבר  של  בסופו  היא  שלהם,  שהצלחה 

הצלחה של הקיבוץ כולו.
אז החליטו  הכול התחיל לפני כשנתיים, 
ליזמים  מסודרת  בצורה  לדאוג  בגבולות 
יזמויות.  ועדת  הוגדרה  הקיבוץ  ובתקנון 
גבולות  תושבת  בוקסבאום,  ששון  זיוה 
שמונתה לרכזת יזמויות בקיבוץ, מספרת: 
של  מיפוי  הוא  שעשינו  הראשון  "הדבר 
שיש  גילינו  בקיבוץ.  הפרטיים  העסקים 
כינסנו את  זה היה מפתיע.   - יזמויות   22
אנחנו  מה  יחד  לחשוב  והתחלנו  היזמים 

רוצים ומה נכון לעשות יחד". 
עם  זיוה  שערכה  פגישות  חמש  אחרי 
תוכנית  ונבנתה  הצרכים  מופו  היזמים, 
בין  שכוללת  מפורטת,  שנתית  עבודה 
סיוע  לעסק,  דירה  בשכר  עזרה  היתר 
"בנוסף  מהקיבוץ.  עסקי  וליווי  בייעוץ 
עלה הצורך בקבלת כלים פרקטיים - כמו 
ברשתות  עבודה  תמחור,  העסק,  שיווק 
לשותפים  פניתי  ואז  ועוד.  חברתיות 
המקומיים באזור ויחד בנינו את הסדנה. 
תהליך  יעברו  שהיזמים  חשוב  לנו  היה 
הרצאות  לצד  שלהם  הביחד  את  שיחזק 
עם  לעבודה  כלים  שנותנות  מקצועיות 

העסק".
בלו  אתי  היא  הסדנה  את  שהעבירה  מי 

ועסקית,  ארגונית  יועצת  הבשור,  מעין 
"חשוב  קבוצות.  ומנחת  מאמנת 
את  אחד  יכירו  היישוב  בתוך  שהעסקים 
ביישוב  הקיימים  המשאבים  ואת  השני 
וליצור  ביחד  לעבוד  שיוכלו  כדי  עצמו, 
כלים שיווקיים משותפים", מסבירה אתי 
הסדנה.  מאחורי  שעומד  הרציונל  את 
"להיות בעל עסק זה מאוד קשה, ובמיוחד 
למשפחות  מראה  יישוב  אם  בפריפריה. 
שנקלטות שיש קרקע להקמת עסק פרטי 
את  לעצמם  ליצור  יכולים  ושתושבים 
הפרנסה - זו נקודת חוזקה משמעותית".

בגבולות,  הקהילה  מנהל  ברקת,  שחם 
הם  מהתהליך  שמרוויח  שמי  מסביר 
"הבנו  הקיבוץ.  גם  אלא  היזמים,  רק  לא 
שהתועלת הקהילתית בעתיד תהיה רבה, 
ולכן שווה לנו להשקיע מאמץ ומשאבים 
העסקים   - מרוויחים  כולם  כי  בנושא, 
מתפתחים, נוצרים עוד מקומות תעסוקה 
בתוך הקיבוץ, זה ירחיב בעתיד את היצע 
התעסוקה בקיבוץ לתושבים ולנקלטים". 
היא  גדולה  הכי  הבשורה  שחם,  לדברי 
שכיום כל בעל עסק יודע שיש לו כתובת 
ולקבל  לפנות  יכול  הוא  שאליה   - זיוה   -

ייעוץ והכוונה.

מדברים ביזנס
היא  בגבולות  הסדנה  מבוגרות  אחת 
אפרת בר זיו, מעצבת גרפית במקצועה. 
עבורי",  מועילה  מאוד  הייתה  "הסדנה 
"קיבלתי משוב מאנשים  מספרת אפרת, 
יכולה  בהכרח  לא  שאני  אליי,  שקרובים 
לשמוע מלקוחות או מאנשים מהמקצוע. 
שמעתי מה אני עושה נכון ומה לא נכון, 

עסק של כולנו
סדנה בת עשרה מפגשים שהסתיימה בחודש האחרון בגבולות בשיתוף 
בדרך  הקיבוץ  שעובר  נוספת  ציון  נקודת  היא  והמועצה  "מעברים" 
היתר  בין  דרך שכוללת  ביזמים.  ותמיכה מקיפה  ליווי  לבניית מערכת 
בניית תקנון ייעודי, מינוי רכזת יזמויות ומתן סיוע לבעלי עסקים קטנים. 
גם ביישובי החלוציות התקיימה סדנה דומה ובשני המקומות המסקנה 
של השותפים לתהליך זהה: הקהילה היא כוח מרכזי בצמיחת העסקים 

- והעסקים הם מנוע מרכזי בצמיחת הקהילה • יובל רויטמן

אתי בלו, מנחת הסדנה: "להיות בעל 
עסק זה מאוד קשה. אם משפחות 

שנקלטות רואות שיש קרקע להקמת 
עסק פרטי ושתושבים יכולים ליצור 

לעצמם את הפרנסה - זו נקודת 
חוזקה משמעותית ליישוב"

זיו
ר 

 ב
ת

פר
א

ם: 
לו

צי

מסיבת סיום הסדנה שנערכה בגבולות. "הסדנה הייתה מאוד מועילה. קיבלנו משוב מאנשים שקרובים אלינו"
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ובעיקר - זה מיקד אותי. בעקבות הסדנה 
מאוד  בנישה  להתפתח  החלטה  קיבלתי 
אפרת  גם  המיתוג".  בתחום   - ספציפית 
לקהילה  שיש  העצום  לכוח  מתייחסת 
"פתאום  בתוכה:  קטנים  לעסקים  לסייע 
עושה  אני  מה  יודעים  בקיבוץ  אנשים 
זה  שלהם.  לעסק  מיתוג  ממני  ורכשו 
הכניס לי פרנסה - אפילו מתוך הקבוצה 

הקטנה הזו".
יזם נוסף שהשתתף בסדנה בגבולות הוא 
חובב דביר, בעל עסק לפתרונות טכניים 
שפרסום  מבין  אני  "היום  ולעסק.  לבית 
ושיווק בתוך הקהילה זוהי נקודת המוצא 
יש  בנוסף,  עסק.  כבעל  שלך  הראשונה 
תחושה שבקיבוץ רוצים שיהיה לך עסק 
ושתצליח. למשל, אני לא משלם שכירות 
זו   - הראשונה  השנה  במשך  העסק  על 
בתקנון  כתוב  וזה  חשובה  מאוד  עזרה 
היזמויות של הקיבוץ. היום, אחרי הסדנה, 
אני  יודע מה אני עוד צריך ללמוד ואיזה 
מאוד  זה  להתקדם.  כדי  לי  חסרים  כלים 

חשוב לדעת מה חסר לך".
דני עמרי, רכז המשק של גבולות ומייסד 
היה  שהרעיון  מסביר  היזמויות,  ועדת 
יכול  שהקיבוץ  בפלטפורמה  להשתמש 
לממש  בקיבוץ  ליזמים  לסייע  כדי  לתת 
לייצר  היא  "המטרה  שלהם.  היזמות  את 
בשפע  אין  שכידוע  תעסוקה  מקורות 
באזור שלנו. לחלק מהאנשים זה מאפשר 
יצר  דני, הקיבוץ  לדברי  עבודה מהבית". 
הראשון  ליזמים.  תמיכה  מעגלי  כמה 
יזמים שתומכים אחד בשני,  הוא קהילת 
מקצוע  אנשי  של  פלטפורמה  הוא  השני 
בקיבוץ - הנהלת חשבונות, מנהל קהילה, 
שמהווה  יזמויות,  ורכזת  עסקים  מנהל 
אשת קשר ומקור אינפורמציה. והשלישי 
שרכזת  חיצוניים,  מקצוע  אנשי  של  הוא 

היזמויות מכירה ומקשרת אליהם.
שייסד  היזמויות  תקנון  דני,  לדברי 
הקיבוץ מגדיר מה האחריות של כל צד – 
הקיבוץ והיזם - וגם מייצר נקודת התחלה 
"חשוב  וסיוע.  הנחות  בדמות  יותר,  רכה 
את  דני  מסביר  ביזנס",  שזה  להדגיש 
הרצינות שבה תופס הקיבוץ את הנושא. 
היא  האחריות  עסקית.  היא  "הגישה 
בסופו של דבר על היזם. הוא צריך ליזום 
לקחת  צריך  אחד.  לכל  מתאים  לא  וזה 
כסף.  שמרוויח  עסק  ולהקים  אחריות 
הכוונה היא לא לתמוך בתחביבים - אלא 

ביזמות עסקית".

רשת יזמים מקומית
הסדנה  שהתקיימה  לפני  חודשים  כמה 
סדנה  התקיימה  בגבולות,  המוצלחת 
יזמיות   12 השתתפו  שבה  בנווה,  דומה 
הסדנה  את  גם  החלוציות.  מיישובי 
בחלוציות העבירה אתי בלו. מי שהרימה 
תרצה  היא  הזה  במקרה  הכפפה  את 
אריחי  לייצור  עסק  בעלת  מנווה,  טלר 
לוי,  דלית  עם  קשר  "יצרתי  קרמיקה. 
והסברתי  במעברים  הקהילתית  העובדת 
לה שיש כאן הרבה נשים שהיו מוציאות 
לפועל את החלום שלהן אם רק היו להן 
הסדנה  כשפורסמה  ואכן,  כלים.  יותר 
ההישגים  אחד  מדהימה.  היענות  הייתה 
הכי חשובים הוא השיח שנוצר בין היישוב 
לבין הנשים, של מה היישוב יכול לקדם, 
היום  היישוב.  ומה אנחנו מקדמות עבור 
יש פה אינדקס עסקים, שילוט של עסקים 
יישוב  אם  לדוגמה  לקיומנו.  ומודעות 
כל  קודם  פונה  הוא   – גרפיקאית  מחפש 
אלינו. היישוב יודע מי הכוחות שפועלים 

אצלו".

יזמת",  שאני  להבין  לי  גרמה  "הסדנה 
יועצת  מנווה,  פרלשטיין  הילה  אומרת 
כלים  "קיבלתי  סדנאות.  ומנחת  זוגית 
מעשיים והגדרתי לעצמי ולעסק מטרות 
שאחת  מעידה  הילה  גם  ויעדים". 
התובנות המרכזיות שקיבלה נוגעת לכוח 
שטמון ברשת יזמים מקומית. "לעבוד עם 
שיש  המשאבים  עם  פה,  שיש  האנשים 
שבגלל  לחשוב  ולא  הזה  הנהדר  לאזור 
מהעבודה.  רחוקה  אני  רחוק  גרה  שאני 
אני לא רחוקה מהעבודה - העבודה כאן. 
שונים,  בתחומים  לכוחות  זקוק  השטח 
למטפלים  אמנות,  לאנשי  שירות  לנותני 
וניצור  כאן  זה  את  נעשה  שלא  ולמה   -

בעצמנו את המענה לצרכים שלנו?!".

הכוח המניע
מי שיזמה את הסדנה לנשות החלוציות 

ומאוחר יותר גם לגבולות, היא דלית לוי, 
עובדת קהילתית תעסוקתית במעברים 

נגב מערבי. "יש לנו אינטרס לקדם 
עסקים ויזמים קטנים", אומרת דלית. 

"במקום כמו שלנו אין שפע תעסוקתי, 
ופיתוח עסקים קטנים זו דרך ליצור 

מקומות עבודה חדשים ויותר מגוונים 
לאוכלוסייה בפריפריה. אם נפתח 100 
עסקים - במידה וכל עסק יצטרך עוד 

אדם לחצי משרה - אז כבר יש לנו עוד 
50 משרות מגוונות, שזה דבר שאף 

מפעל תעשייתי לא יכול לספק. אנו 
נסייע ונשתתף עם כל קהילה שמעוניינת 
בתהליך דומה או אחר המתאים לאופייה 

ומכוון לחיזוק התעסוקה והיזמות".
הקשור  בכל  נוספת  מרכזית  צלע 
היא  במועצה  קטנים  ולעסקים  ליזמויות 
ענת חן, מנהלת מחלקת היזמות השייכת 
מקרוב  מכירה  ענת  האסטרטגי.  לאגף 
שמגיעים  במועצה  רבים  עסקים  בעלי 
הכוונה  ייעוץ,  לקבלת  למשרד  אליה 
כ-300  פועלים  במועצה  לדבריה,  וסיוע. 
- 350 עסקים פרטיים קטנים, וכל תמיכה 
ויכולה  מועילה  להם  לתת  שאפשר 
לעשות את ההבדל אם עסק שורד או לא. 
יקרו  דומים  שתהליכים  רוצים  "אנחנו 
זה.  את  מעודדים  ואנחנו  יישובים  בעוד 
לכלכלה  האמיתית  החיזוק  עבודת  זו 
לחלוציות  להגיע  יפה  היה  המקומית. 
ולראות נשים שהופכות את החלום שלהן 
והתמיכה  התשתית  ובגבולות,  לעסק. 
לתושבים  מאפשרות  מעניק  שהקיבוץ 
עסק  ולהקים  פה  להתיישב  ולנקלטים 

משלהם".
סדנה  לקיים  שמעוניינים  יישובים 

ליזמים מוזמנים ליצור קשר:
מעברים - 086211810

מחלקת יזמות במועצה - 089929146

חובב דביר, בעל עסק לפתרונות 
טכניים: "יש תחושה שבקיבוץ 

רוצים שיהיה לך עסק ושתצליח. 
למשל, אני לא משלם שכירות בשנה 
הראשונה. זו עזרה מאוד חשובה וזה 
כתוב בתקנון היזמויות של הקיבוץ"

דני עמרי, רכז המשק של גבולות: 
"המטרה היא לייצר מקורות 

תעסוקה. הגישה היא עסקית 
והאחריות היא בסופו של דבר 
על היזם. אין לנו כוונה לתמוך 

בתחביבים, אלא ביזמות עסקית"

דלית לוי, מעברים נגב מערבי: 
"במקום כמו שלנו שאין בו שפע 

תעסוקתי, אם נפתח 100 עסקים  
ובמידה וכל עסק יצטרך עוד אדם 
אחד לחצי משרה - אז כבר יש לנו 

עוד 50 משרות מגוונות"
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חוק חינוך חובה ידוע כאחד החוקים 
אך  בישראל.  החשובים  החברתיים 
קשה  פגיעה  לפגוע  עלול  הוא  דווקא 
בשנה  יחול  כאשר  במועצה,  בקיבוצים 

הבאה על ילדים כבר מגיל 3. 
הקיבוצים  כי  נודע  האחרונים  בחודשים 
בני  הילדים  כל  את  להכניס  נדרשים 
החינוך.  משרד  של  לגנים  ומעלה   3
שני  להפעיל  שבמקום  היא  המשמעות 
הקיבוצים  שייאלצו  ייתכן  קטנים  גנים 
להפעיל גן אחד. והתוצאה – גנים גדולים, 
לומדים  שבהם  ילדים,  מ-30  יותר  של 
ילדים  עם  יחד  מ-3  פחות  בני  פעוטות 

העולים לכיתה א'.  
שקמה  טרכטנברג,  בוועדת  התחיל  הכל 
קיץ  של  החברתית  המחאה  בעקבות 
היו  הוועדה  ממסקנות  אחת   .2011
כבר  חינם  חובה  חינוך  חוק  להחיל  שיש 
חל  חובה  חינוך  חוק  אז  )עד   3 מגיל 
תשלומי  את  להפחית  במטרה   ,)5 מגיל 
יוקר  על  ולהקל  לגנים הפרטיים  ההורים 
את  אימצה  ישראל  ממשלת  המחיה. 
ההחלטה,  ביישום  מיד  והחלה  המסקנה 
צריכים   3 מגיל  שילדים  שמשמעותה 
)גני  החינוך  משרד  של  בגנים  ללמוד 

עירייה או מועצה( ולא בגנים פרטיים.

35 ילדים בגן אחד
המושבים(  )של  המועצה  גני  באשכול 
רבות,  שנים  לפני  כבר   3 מגיל  התחילו 
משמעותי  היה  לא  השינוי  שלמעשה  כך 
עד  החינוך  בקיבוצים  המושבים.  עבור 
כלומר  פרטי,  המקרים  ברוב  הוא   5 גיל 
במימון  פרטי,  גן  מפעילים  הקיבוצים 
הילדים   5 בגיל  ורק  הקיבוץ,  או  ההורים 
החינוך.  משרד  של  למסגרת  נכנסים 
החוק החדש לא מאפשר יותר מצב כזה, 
ילדיהם  את  ישלחו  שהורים  דורש  אלא 
לגן של משרד החינוך כבר בגיל 3. הורים 
עבירה  עוברים  למעשה  כן  עושים  שלא 

פלילית.
משרד  החוק  ליישום  הראשונות  בשנים 
לרשויות  ונתן  אותו  אכף  לא  החינוך 

בשנה  ולהתארגן.  להיערך  זמן  ולהורים 
החל  כי  החינוך,  משרד  הודיע  שעברה 
)שתיפתח  תשע"ז  הלימודים  משנת 
יהיו  ישראל  ילדי  כל  הקרוב(  בספטמבר 

כפופים לחוק – גם ילדי הקיבוצים.
אז מה בעצם הבעיה? הבעיה היא שמשרד 
אין  ילדים.   35-11 עבור  גן  פותח  החינוך 
פחות  עבור  גנים  שני  לפתוח  אפשרות 
מ-36 ילדים. המצב הקיים עד היום ברוב 
של  קטן  מספר  עם  גנים  של  הקיבוצים, 
שכל  ומכיוון  להימשך.  יוכל  לא   – ילדים 
אין  אבל  גן,  אצלו  שיהיה  רוצה  קיבוץ 
לכל  נפרד  גן  לפתוח  כדי  ילדים  מספיק  
שכבת גיל, יצטרך הגן לכלול את הילדים 

מגיל 3 עד 6.

"לא רוצים להיות עיר"
יעל  אומרת  עצומה",  בבעיה  "אנחנו 
"זו  מגן,  קיבוץ  של  החינוך  רכזת  כספי, 
הפדגוגית  התפישה  בכל  אנושה  פגיעה 
שחשבנו  מה  לפי  פעלנו  תמיד  שלנו. 
הילד,  של  ההתפתחותי  לתהליך  שנכון 
חלוקה  על  קטנות,  קבוצות  על  הקפדנו 
גיל  קבוצת  כל  הרי   – גילים  לפי  נכונה 
עכשיו  ייחודית.  התייחסות  מצריכה 

החיים זה לא קיבוץ
דאגה בקיבוצי המועצה: משרד החינוך מאלץ לפתוח החל מהשנה הבאה גן אחד גדול, שבו ילמדו כל ילדי 

הקיבוץ בני 6-3, ובכך שם בפועל קץ לעידן של הגנים הפרטיים לגילאי 5-3. "זו פגיעה אנושה בתפישת 
החינוך הקיבוצי. למה לא נותנים לנו להמשיך לחנך את הילדים שלנו בדרך שאנחנו מאמינים?" • נגה גדג'

הבטן שלי מתכווצת כשאני חושבת 
על גן תלת-גילאי של 30 ילדים. 

אני לא רוצה גן גדול, אני לא רוצה 
להיות עיר - הרי זו הסיבה שבאתי 

לגור בקיבוץ"

23
2 

ם:
לו

צי
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רוצים שנהיה 33 ילדים בגן.
שלנו,  הצרכים  של  הבנה  חוסר  פה  "יש 
לאפיון שלנו כקהילה. החינוך הוא החוזק 
שלנו, עשרות שנים אנחנו מטפחים אותו 
בתפישה  מהותי  חלק  זה  בו,  ומשקיעים 
כל  את  לנו  הורסים  ועכשיו  הקיבוצית. 
מה שבנינו. הרי אנחנו מוכנים לקחת על 
לאפשר  לא  למה  אז  העלות,  את  עצמנו 
לנו להמשיך להשקיע בחינוך כפי שעשינו 

עד היום?".
ניסיתם להתנגד? 

"ניסינו הכול. גם דרך התנועה הקיבוצית 
בארץ(,  הקיבוצים  לכל  נוגעת  )ההחלטה 
עצמאי.  באופן  וגם  המועצה  דרך  גם 
כתבנו מכתבים, לקחנו עורך דין, נפגשנו 
עם חברי כנסת, הייתי בירושלים. מנהלת 
מחלקת החינוך במועצה יעל אדר וראש 
בנושא.  פועלים  ירקוני  גדי  המועצה 
כרגע אנחנו מחכים לתשובה על ערעור 
כנסת  חברי  מול  פועלים  וגם  שהגשנו, 

שעוזרים לנו".
אז מה יהיה בספטמבר?

שלי  הבטן  בסדר.  שיהיה  מקוו  "אני 
תלת- גן  על  חושבת  כשאני  מתכווצת 

גילאי של 30 ילדים. אני לא רוצה גן גדול, 
אני לא רוצה להיות עיר - הרי זו הסיבה 

שבאתי לגור בקיבוץ".
"חבל שלא נותנים לנו להמשיך לחנך את 

מאמינים",  שאנחנו  כמו  שלנו  הילדים 
באחד  אחרת  חינוך  רכזת  אומרת 
שייפגע  מי  דבר  של  "בסופו  הקיבוצים, 
אלו הילדים. הקיבוצים וההורים לוקחים 
על עצמם את העול הכלכלי ולא מבקשים 
מהמדינה כלום, אז למה צריך להתערב? 

זה עצוב וחבל מאוד".

צעד אחורה
לשנת  כעת  נערכים  במועצה  הקיבוצים 
ורעים  נירים  בצאלים,  הבאה.  הלימודים 
בהתאם  תלת-גילאי  גן  לפתוח  החליטו 
בארי,  עוז,  בניר  החינוך.  משרד  לדרישת 
גבולות, מגן וניר יצחק ממשיכים להיאבק 
עין-השלושה  באורים,  ההחלטה.  נגד 
תלת-גילאי,  גן  ממילא  פועל  וכיסופים 

עוד לפני החלטת משרד החינוך.
מספרת  אדר  יעל  החינוך  אגף  מנהלת 
את  להחריג  מאמצים  עושה  שהמועצה 
וכרגע  מההחלטה,  באשכול  הקיבוצים 
בכנסת  גורמים  מול  אפשרות  נבדקת 
עזה  בעוטף  שהקיבוצים  ובממשלה 

יוכלו להמשיך לנהוג כפי שהיה עד היום, 
"אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לנסות  
לשנות את ההחלטה, אבל אם לא נצליח 
ליישם  המיטבית  בצורה  להיערך  נצטרך 

את החוק".
המושבים  בילדי  גם  יפגע  החוק  יישום 
של  בגנים  שכן  בקיבוצים,  המתחנכים 
בשבילם.  מקום  עוד  יהיה  לא  הקיבוצים 
 3-6 בני  ילדים  עשרות  מתחנכים  כיום 
מהמושבים בקיבוצים, ולא ברור מה יהיה 
מהקיבוצים  חלק  הבאה.  בשנה  איתם 
הודיעו שלמרות שהגנים יהיו גדולים הם 
ישאירו את ילדי המושבים, וחלקם אמרו 
הם  גנים  איחוד  של  שבמקרה  להורים 

יוציאו את ילדי החוץ מהמערכת.
שלה  שהילד  ניצן,  משדה  פילד  שרון 
יצחק,  ניר  של  בגן  השנה  עד  התחנך 
מספרת שבעקבות ההחלטה היא נאלצת 
להעבירו לגן אחר: "משרד החינוך התכוון 
נזק.  גורם  הוא  טוב, אבל בפועל  לעשות 
הבסיסית  הזכות  את  מאיתנו  מונעים 
שלנו כהורים לבחור את מערכת החינוך 
וכופים  יתחנכו  שילדנו  רוצים  אנו  שבה 
את  הלוקחת  חדשה  מציאות  עלינו 
משרד  אחורה.  צעד  החינוך  מערכת 
עד  לבדוק  בלי  החלטה  החליט  החינוך 

הסוף את ההשלכות שלה". 

"החינוך הוא החוזק שלנו, עשרות 
שנים אנחנו מטפחים אותו 

ומשקיעים בו, זה חלק מהותי 
בתפישה הקיבוצית. ועכשיו הורסים 

לנו את כל מה שבנינו"

עין הבשור - מספר פריצות ללולים 
וגניבת כבלי חשמל.

צאלים - גניבת מכלי דשן.
נירים וכיסופים - גניבה ממטעים 

חקלאיים.
תפיסת גידולי קנאביס.

יש לציין את עבודת הרבש”צים, 

מתנדבי יחידת הג’יפים, מתמי”ד 
ומג”ב שבכוחות משולבים הצליחו 

לאתר, לתפוס ולהוביל למעצרם של 
החשודים.

החודש מתחילה פעילות ענפה של 
קייטנות הקיץ לבתיה”ס וילדי הגנים. 
במסגרת ההכנה לפתיחת הקייטנות 

ביצענו השתלמות לכל מנהלי 
הקייטנות בנושאי ביטחון ובטיחות 

שהנם חלק בלתי נפרד מאישור פתיחת 
הקייטנה.

קיץ שקט ובטוח,
אילן איזיקסון -  קב”ט המועצה

לשנת  לתמיכות  בקשות  הגשת 
תקציב 2016:

למתן  נוהל  לפי  מתפרסמת  זו  מודעה 
)שפורסם  מקומיות  רשויות  של  תמיכות 
משרד  של  תשמ”ד  הכללי  המנהל  בחוזר 

הפנים(.

לשנת  לתמיכה  בבקשות  תדון  המועצה 
תאגידים  ע”י  שתוגשנה     2016 התקציב 
עשיית  למטרת  שלא  הפועלים  רשומים, 
בתחום  מתבצעת  ופעילותם  רווחים, 
וגופים  לעמותות  יינתן  הסיוע  המועצה. 
דת,  חינוך,  הנוער,  בתחומי  העוסקים 

תרבות, בריאות, רווחה וספורט.

לשנת  התמיכה  לבקשת  הטפסים  את 
תקציב 2016 יש להגיש לגזברות המועצה 
על גבי טפסים אותם ניתן לקבל בגזברות 
ובצירוף   , המועצה  באתר  או  המועצה 
לא  טפסים  באותם  הנדרשים  המסמכים 

יאוחר מיום  15.7.2016. 

לצרף  הבקשה  מגיש  על  כי  מובהר 
המחלקה  המלצת  את  גם  לבקשתו 
בקשת  )לדוגמא:  במועצה  הרלבנטית 
המלצת  דורשת  ספורט  לפעילות  תמיכה 

מחלקת ספורט(.

כל  עם  הבקשות  את  להגיש  חובה 
המסמכים הדרושים.

חובה להקפיד ולהגיש עד למועד הנ”ל.

מובהר כי גם גופים המקבלים ו/או קיבלו 
בעבר תמיכות מהמועצה ומעוניינים לקבל 
2016, מחויבים להגיש  תמיכות גם בשנת 
בקשה מסודרת על פי הנהלים, כמו כל גוף 

אחר המבקש תמיכה.
  

בברכה - ועדת תמיכות                             
גדי ירקוני – ראש המועצה 

בקשות לתמיכות של תאגידים רשומים הפועלים שלא
 למטרת עשיית רווחיםלשנת תקציב 2016
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תרבות אשכול - יולי 2016

אלקו- 
סרגי רחמנינוב

אופרה במערכה אחת 
בשפה הרוסית, מלווה 

בהסברים בעברית בביצוע 
קונצרטנטי מקהלת פה-
מי-לה, סולנים ורקדנים. 

יום חמישי 7.7, שעה 20:30, 
אולם אשכול.

עלות לכרטיס: 25 ₪.

סופרים פוגשים את העולם: 
מפגש מסתורי עם הסופר "הצופן הסודי לכתיבתי"

והעיתונאי יונתן יבין שחושף 
לראשונה את התפרים 

שהסופרים מסתירים בספרים. 
מה סוד המשיכה לכתיבה? 

ניפוץ כמה מיתוסים 
פופולאריים. איך מתיישב יבין 

יום יום על הכתיבה לילדים מול 
הכתיבה למבוגרים. יום רביעי 

13.7, שעה 18:00, ספריית 
ידע-כל. 

עלות לכרטיס: 30 ₪.

הרצאות, פעילויות ואירועים:
• צלילי בוקר: "סנטימנט נפוליטני" עם דמיטרי 

סטיונוב, פבל לוין וגניה פודוליץ
יום שלישי, 12.7, בשעה: 10:30 

פתיחה לתערוכת ציורים של החוג של ישראל באונר 
בשעה 10:00.

פעילות ב"גן שבילי זה"ב" 
      

• קבוצות פעילות בשביל השכל בימים א', ג' ו-ה' 
בין השעות: 09:00 - 10:15                                                    

• קבוצת הליכה נורדית בימים א' ו-ג' 
בין השעות: 10:30 - 11:30. 

הרשמה במזכירות נווה אשכול: 08-9987519

ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 
חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם 

בהתנדבות. יש לתאם הפגישה במזכירות נווה אשכול.
למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת 

התביעות בדמי החבר. 
ניצולי שואה ממרוקו ועיראק מוזמנים ליצור קשר 

בעניין זכויות למענק.

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

                   

הרצאה:
מסע אברהם אבינו בארץ ישראל - פנטסיה הסטורית  

מה מביא את אברהם אבינו לבאר-שבע? מה רומזת מפת 

ארץ ישראל בה מצויינים השמות 'נחל בתרים' ו'כתף 

בתרים'? מה נלמד על אורח החיים של יושבי האזור 

הקדמונים? ומה טיבה של הפנטסיה אשר תיחשף בהרצאה?

המרצה ד"ר צבי קרגילה, מרצה  בכיר במחלקה לתולדות 

ישראל וחוקר ארץ-ישראל באוניברסיטת בן-גוריון 

ואוניבריסטת תל-אביב. 

יום חמישי 7.7.16 בשעה: 20:00.  

ההרצאה מוקדשת לזכרו של אברהם גברעם ז"ל, איש תלמי 

אליהו, ותכלול מילים לזכרו.

שעות פתיחת הספריות בחודשי הקיץ תשע"ו
הספרייה המרכזית "ידע-כל" :

ימים א'-ה' 08:00-13:00.

בין התאריכים 21.8.16 – 2.9.16 הספרייה סגורה לציבור, 

פתוחה למורי ותלמידי ביה"ס בלבד. 

נחזור לשעות פתיחה הרגילות החל מ- 4.9.16. 

ספרית צוחר:    
 ימים א'-ג' 8:00 – 13:00

 יום ג' 15:00 – 17:00

ספרית ימית, הדיונה:    
יום א' 16:00 – 18:00

יום ב' 17:00 – 19:30

יום ד' 8:00 – 13:00, 17:00 – 19:30
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הזמנה לציבור 

מפגש שיתוף הציבור – שולחנות עגולים בנושא:

הקמת בית הספר היסודי החדש ומיזוג הקהילות
יום שלישי | 12.7.16 | 18:30 | ‘נווה אשכול‘

18:30-19:00 – התכנסות ורישום לשולחנות העגולים

19:00-20:00 – פתיחה והצגת התהליך להקמת ביה"ס היסודי החדש
דברי פתיחה: גדי ירקוני, ראש המועצה

הצגת התהליך להקמת בית הספר החדש: יעל אדר, מנהלת אגף החינוך   
הצגת שלוש החלופות להפעלת בתי הספר היסודיים: ד"ר טובה מיטלמן, 

יועצת פדגוגית לתהליך

20:00-21:00 – דיון בשולחנות עגולים
הדיון יעסוק בערכים המובילים לקהילת אשכול, בחלופות להפעלת             

בתי הספר ובגיבוש המלצות לוועדת ההיגוי לגבי החלופה המועדפת. 

21:00-21:30 – הצגת תוצרים 

מומלץ לעיין לקראת המפגש בחומר רקע על כל אחת מהחלופות. 
www.eshkol.info  :החומר נמצא באתר המועצה, בקישור

 

מפגש שיתוף הציבור – 'שולחנות עגולים', הינו מפגש ראשון מתוך סדרה של מפגשים שיתקיימו עם הציבור 
לאורך התהליך. המפגש נועד להוות במה פתוחה להתייחסות התושבים לסוגיות הקשורות לפרויקט מיזוג 

הקהילות והקמת בית הספר החדש.
המפגש יעסוק בערכים המובילים לקהילת אשכול, בחלופות להפעלת בתי הספר ובגיבוש המלצות לוועדת 

ההיגוי לגבי החלופה המועדפת במסגרת של 'שולחנות עגולים'.

להלן תיאור כללי של שלושת החלופות להפעלת בתי הספר היסודיים אשר ידונו במפגש:

חלופה ראשונה – שני בתי ספר בחלוקה לא'-ג', ד'-ו'
בכל בית ספר 24 כיתות בחלוקה לשלוש שכבות. בית ספר אחד: א'-ג', בית ספר שני: ד'-ו'.

בכל שכבה עד 8 כיתות, בכל בית ספר עד כ-800 תלמידים. 

חלופה שניה – שני בתי ספר בחלוקה לא'-ו'
בכל בית ספר 24 כיתות בחלוקה ל-6 שכבות א'-ו'.

בכל שכבה עד 4 כיתות. בכל בית ספר עד כ-800 תלמידים. 

חלופה שלישית – שלושה בתי ספר קטנים בחלוקה ל- א'-ו'
בכל בית ספר עד 18 כיתות. בכל שכבה עד 3 כיתות.

בכל בית ספר עד כ-600 תלמידים.  

חומר רקע נוסף על כל אחת מהחלופות  
www.eshkol.info  :נמצא באתר המועצה בקישור

יוצאים לדרך חדשה, בואו ונתכנן אותה יחד....
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הכל באשכול

מאוד  שאוהב  זוג  בתור  הגענו...  איך 
לאזור  שעברנו  מאז  הרגשנו  לבלות 
מקוו באשכול  שחסרים   שנים!(   19(
החלטנו  האחרונה  בשנה  בילוי.  מות 
על סגירת הנגריה של חגי מתוך רצון 
חדש  פרנסה  מקור  ומציאת  לשינוי 

בתחום שיהיה קרוב לליבנו. 
כדי  בילוי  מקומות  בהמון  הסתובבנו 
שלנו.   הקונספט  את  ולגבש  ללמוד 
ידענו שאנו רוצים להקים מקום בייתי 
האירוח.  בסגנון  והן  בעיצוב  הן  וחם, 

עצ בעבודה  נבנתה  החדשה  והנגריה 
ומית שלנו, בחרנו בצבעים חמים ובחו
תחו למקום  לתת  כדי  טבעיים  ומרים 

שה רגועה וחמה, כשהעץ והצבעוניות 
היו האלמנטים המובילים.

הקושי העיקרי היה חוסר הניסיון שלנו 

חד כמה  עבדנו  המסעדנות.  ובתחום 
ויש יועץ מחממת התיירות  ושים עם 

כדי  ניסיון  בעלי  עם  רבות  שעות  בנו 
ללמוד איך הופכים חלום למציאות.

קיבלנו  כחודש  לפני  מפתיע:  סיפור 
פנייה לארח קבוצת אמריקאים שהיו 

ובסיור במעברי הגבול. הסתבר שמדו
באפט,  בהווארד  מאשר  פחות  לא  בר 
בנו הבכור של המיליארדר והמשקיע 
האגדי היהודי וורן באפט! היה זה אחד 
הנגריה!  בחיי  הזויים  היותר  הימים 

ואחד מעשירי העולם יושב אצלנו ומ
הר הוא  גם  הבית!  קציצות  על  ותענג 

גיש בבית והבטיח לחזור.
מבחיו הצלחה  סיפור  לאחור,  במבט 
אדום".  ב"דרום  השבתות  היו  נתנו 
פתחנו את הנגריה תוך כדי הפסטיבל. 
למים  ראש  שקפצנו  היתה  התחושה 
מאות  לשחות!  לדעת  ומבלי  עמוקים 
לעיתים  וחשנו  אצלנו  ביקרו  אנשים 

וקרובים ל"טביעה". בעזרת צוות העו
צלח שלנו  והחרוץ  המקצועי  ובדים 

כורחנו   בעל  והפכנו  המשימה  את  נו 
ל"בעלי ניסיון"!

תמשיך  שהנגריה  הוא  שלנו  החלום 
שיותר  לכמה  בית  תחושת  להעניק 

אורחים מהאזור ומחוצה לו. 
אנו רק בתחילת הדרך והמון תוכניות 
עוד לפנינו, הן בתחום הקולינארי והן 
)הופעות,  לאט  לאט  שיכנסו  בתכנים 

ערבי שירה, הרצאות...(.
מאחלים לעצמינו שנמשיך לקבל את 
החיבוק והפרגון מתושבי אשכול שעד 
עתה מחבקים אותנו ונותנים לנו רוח 

וגבית. בחרנו בתחום קשה אך אנו מא
מינים בעצמינו ומוכנים לעבוד קשה.

להשתפר,  ללמוד,  להמשיך  מבטיחים 
לבית  לכם  ולהיות  לחדש,  להפתיע, 
ומוסיקה....  משובח  קפה  טוב,  לאוכל 
אוי , איך לא דיברנו עליה ...והיא בכלל 

סי כבר  זה  העניין....אבל  לכל  והמניע 
פור אחר...

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

שם: הנגריה - קפה בר במדבר
ישוב: דקל

תחום: מסעדה/קפה/בר
ותק: 5 חדשים

בעלים: חגי וקרן גלבוע

הגדרת התפקיד:
• ריכוז פעילות תנועת הנוער 

במגזר המושבי )בני המושבים(.
• ריכוז וליווי צוות ההדרכה 

הבוגר.
• טיפול במכלול הנושאים 

הקהילתיים הקשורים בילדים 
ובני הנוער במושבים )כיתות 

א'-יב'(.
• ליווי מקצועי ש"ש )גרעין 

עודד(.
• ארגון מפעלים ופעילויות 
מועצתיות לכלל בני הנוער.

דרישות התפקיד:
• תעודת מדריך או תעודת בוגר 
קורס הכוון של משרד החינוך - 

מינהל חברה ונוער או תעודת
עובד חינוך או תעודת הוראה.

• 3 שנות נסיון בתחומים הבאים: 
הדרכה בתנועות נוער, ניהול, 

ארגון, ארגון והפעלת פרוייקטים
במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

• יכולת עבודה בצוות וליווי צוות 
)רצוי ניסיון קודם(.

• ניסיון בפעילות שטח - ארגון 
מחנות, טיולים וכד'.

• בעל יכולת ארגונית - בניית 
תוכניות עבודה.

• רשיון רכב חובה.
• התחייבות לחוזה של שנתיים.

• מגורים בתחומי המועצה.
• עדיפות לתושבי האזור.

תנאי העסקה:
*ע"פ ההסכם הקיבוצי לעובדי 

הרשויות המקומיות.
***על המועמדים למלא טופס 
בקשה למשרה פנויה אותו ניתן 

להוריד מהאתר המועצה:
www.eshkol.info

באייקון משרות. כמו כן, יש לצרף 
קורות חיים, אישורים לניסיון 

מקצועי, תעודות
והמלצות. את ההצעות יש לפקסס 

למזכירות המועצה לפקס:
08-9929147 עד לתאריך- 4.7.16 

בשעה 12:00. 
• יענו רק המועמדים שיעמדו 

בדרישות התפקיד.

למועצה אזורית אשכול דרוש/ה
רכז/ת נוער מושבים - 100% משרה

 בברכה, מרדכי )מורדי( ביטון -  מזכיר המועצה

מהר הגלבוע אל הנגב מגבוה...

21-22.7.16
)אשכול( הבשור  פארק 

כרטיסים מוזלים לתושבי המועצה:
www.eshkol.smarticket.co.il

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

סיום  לקראת  כשהיה   ,2005 בקיץ 
תואר שני בתיאטרון באוניברסיטת 
ת"א, קיבל איסי ממנוב )47( את ההחלטה 
ששינתה את חייו. ועדת האיתור לניהול 
אליו  פנתה  הנגב  תיאטרון  של  אמנותי 
ואמרה לו - בוא, אנחנו רוצים שתנהל את 
התיאטרון שלנו. איסי נענה לאתגר, עזב 
לנגב,  וירד   – השוקקת  הולדתו  עיר  את 

לעשות תיאטרון. 
מאז הוא הספיק לכתוב, לביים, ולהופיע 
רחבי  בכל  הנגב  תיאטרון  שחקני  עם 
מצא   - חשוב  הכי  ואולי  ובעיקר  הארץ, 
יש  שלי.  החיים  מפעל  זה  "פה  בית.  פה 
הקמתי  בדרך.  והשני  שנתיים  בן  ילד  לי 
משפחה, אני מבין שזה המקום שלי וכאן  
עושה,  שאני  בפרויקטים  משפיע  אני 
של  מהחוסן  וחלק  מהקהילה  חלק  אני 

הקהילה".
הבמה  מעל  שלו  במשרד  נפגשים  אנחנו 
אנחנו  למשרד  בדרך  אשכול.  אולם  של 

עוברים בשקט על הבמה שעליה עורכים 
את  אשכול'  'ניצני  של  ו'  שכבה  בוגרי 
מסיבת  לקראת  האחרונות  החזרות 
הסיום. "החיים שלנו תותים", הם שרים, 
רגע  מאותו  אותנו  מלווה  החזרות  ורעש 

ואילך במשך כל הראיון.
כה  עד  שלך  העיקריים  ההישגים  מה 

בתיאטרון הנגב?
שכשהגעתי  שהעובדה  חושב  "אני 
התקציב שלנו היה 600 אלף שקל בשנה 
מיליון שקל בשנה,   1.6 עומד  הוא  והיום 
כשהגירעון שלנו הוא 1,400 שקל בלבד. 
בהתחשב בכך שיש לנו עודף מצטבר, 
בפועל אנחנו בפלוס של 35 אלף שקל 
- זה מדהים! עצם ההישרדות שלנו זה 

ממש לא דבר מובן מאליו".
ובהיבט האמנותי?

הצלחנו  האחרונות  השנים  "במהלך 
'המקום  בהצגה  רחב.  לקהל  להגיע 
יעקב אמסלם מילאו את  של סמי' של 
מרשים.  הישג  זה   - איש   900 האולם 
מסעודה'  'ללה  עם  מוצקין  בקריית 
כסף,  שמשלמים  בקהל  איש   650 היו 
להגיע  שמצליחים  נפלאה  תחושה  זו 

לקהל מגוון. 
האחרונות  השנים  בשלוש  "בנוסף, 
המנויים  סדרת  את  מנהלים  אנחנו 
את  מגדיל  זה   - שנה   25 כבר  שרצה 
בכל שנה  לנו  יש  נפח הפעילות שלנו. 
המנויים  ולשנת  מנויים.   650 בממוצע 

הבאה כבר נרשמו 400". 

כבר לא שולח קורות חיים
את קירות המשרד מעטרות כרזות של 
היו  חלקן  האחרונות,  מהשנים  הצגות 

מהללות,  לביקורות  וזכו  כבירה  הצלחה 
מספר  את  למשוך  הצליחו  לא  וחלקן 

הצופים שלו ייחלו בתיאטרון. 
דברים  משבר,  רגעי  גם  שיש  מניח  אני 

שפחות מצליחים לכם.
נפלנו  מההצגות  מעט  בלא  "בהחלט, 
שיווקית. למשל ב'גלות' שכתב וביים רני 
יוצר מדהים בן המקום  בלייר, הצגה עם 
ושחקנים טובים - אבל היא לא הצליחה 
שילה  שמואל  עם  'הביתה'  גם  שיווקית. 
איכותית  מאוד  הצגה  שהייתה  ז"ל 
רק  איתה  רצנו  אבל  אמנותית,  מבחינה 
40 פעם מול 30 איש, שזה בסך הכול רק 
1,200 איש שראו אותה. אבל זה טבעו של 
פרינג', אנחנו עושים אמנות שנצרכת על 
ידי מעטים. וזה האופי של תיאטרון הנגב 
שמשקיעים,  ליצור,  שרעבים  אנשים   -
לקהל  מגיע  זה  בסוף  פעמים  והרבה 

מצומצם. צריך אופי ואומץ בשביל זה".
קשה  לעבוד  מסתכל  מאוד  בטח  זה 

ולהופיע מול אולם חצי ריק.
מקבלים  שאנחנו  לפרגון  הנוגע  "בכל 
מהקהל - התחושות שלי מעורבות. לערב 
שמתוכם  איש,   500 הגיעו  מקומית'  'רוח 
מצד  זה   - מוזמנים   200 ועד  מנויים   300
אבל  ואהבו,  פרגנו  וגם  מאוד  יפה  אחד 
הייתי רוצה לראות אולם מפוצץ ואנשים 

יושבים על המדרגות".
מה חשוב לך להגיד לקהל באשכול?

של  וגם  היוצרים  של  הוא  "שהתיאטרון 
להצגה,  רעיונות  יש  למישהו  אם  הקהל. 
מ'רוח  אלינו.  שיבוא   - בארון  מחזה  או 
גדולות  הפקות  שתי  יצאו  כבר  מקומית' 

שהתחילו מקטע קצר של שבע דקות".
אתה אופטימי לגבי העתיד?

"כן, אבל זה לא מובן מאליו. טעות טכנית 
אחת קטנה של חוסר תשומת לב ואפשר 
להפסיד תקציב שנתי ממשרד התרבות. 
 - קשה  מאוד  דבר  זה  תיאטרון  להקים 

לסגור אותו זה בשנייה".
מה זה תיאטרון הנגב בשבילך?

כפרויקט  הנגב  תיאטרון  את  רואה  "אני 
עד  בו.  גאה  מאוד  שאני  משהו  זה  חיי, 
 - חיים  קורות  הגשתי  שנתיים  לפני 
הפסקתי עם זה. המבחן לאושר בעיניי זה 
האם אתה רלוונטי ומשפיע על הסביבה 
שלך ועל הקרובים שלך. בתיאטרון הנגב 
אני ממצה את הנקודה הזו. אני מתפרנס 
ממה שאני אוהב, אני מרגיש בבית, יש לי 
ילד, הוא כבר מושבניק,  לי  ויש  משפחה 

הולך יחף".

תיאטרון הנגב זה פרויקט חיי
לפני 11 שנה, כשעזב איסי ממנוב את עיר הולדתו תל אביב וקיבל לידיו את הניהול האמנותי של תיאטרון 
הנגב, הוא לא חשב שהמקום יהפוך ברבות השנים לבית שלו. היום, כשהתיאטרון מציין 30 שנה להקמתו, 

הוא מדבר על ההצלחות, על הכישלונות ועל המקום המרכזי שתופס התיאטרון בחייו • יובל רויטמן

"זה מפעל החיים שלי. הקמתי 
משפחה, אני מבין שזה המקום שלי 
ופה אני משפיע בפרויקטים שאני 
עושה, אני חלק מהקהילה וחלק 

מהחוסן של הקהילה"

איסי ובנו עדן. "הוא כבר מושבניק, הולך יחף"
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אנחנו עושים אמנות שנצרכת 
על ידי מעטים. וזה האופי של 

תיאטרון הנגב - אנשים שרעבים 
ליצור, שמשקיעים, והרבה פעמים 

בסוף זה מגיע לקהל מצומצם. 
צריך אופי ואומץ בשביל זה"
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רוצים להיות שוב אימפריית ספורט
בערב פתוח שהתקיים בשבוע שעבר הוצגו לתושבי המועצה ממצאי סקר הספורט שעליו ענו תלמידי בתי 
הספר וכ-500 בתי אב. התושבים שמעו - וגם השמיעו את טענותיהם על מצב הספורט במועצה וכן את רצונם 
לחזור לימים עברו שבהם הייתה אשכול מעצמה בענפים רבים. בשבועות הקרובים יושלם ניתוח השאלונים 

ויוגשו ההמלצות לראש המועצה - ולאחר מכן תגובש תוכנית האב לשנים הקרובות • יובל רויטמן

האב  לתוכנית  הפתיחה  שריקת 
ארבעה  לפני  נשמעה  בספורט 
במועצה  עמלו  זו  בתקופה  חודשים. 
פגישות,  באמצעות  נתונים  איסוף  על 
דעת  וסקרי  שאלונים  מיקוד,  קבוצות 

קהל שהתקיימו בבתי הספר ובבתי אב. 

ראש  הם  התהליך  את  שמובילים  מי 
מחלקת  ומנהלת  ירקוני  גדי  המועצה 
בלדיגה.  סמדר  והעשרה,  חוגים  ספורט, 
של  שירותיו  נשכרו  המשימה  לצורך 
מחברת  קוט  עילם  האסטרטגי  היועץ 
תהליכים  שהוביל  בע"מ,  ישרא-קונקסט 
ברחבי  שונות  אזוריות  במועצות  דומים 
שער  המעיינות,  בעמק  היתר  בין  הארץ, 

הנגב ושדות נגב. 

היא  המועצה,  פי  על  התוכנית,  מטרת 
"לייצר מפת דרכים ותפיסת הפעלה של 
החיים  ואורח  הגופנית  הפעילות  כלל 
התוכן,  בתחומי  הן  לתושבים,  הבריא 
ההמלצות,  והמתקנים".  המשאבים 
שולחנו  על  הקרובים  בשבועות  שיונחו 
להציע  אמורות  המועצה,  ראש  של 
פעולה  ודרכי  עבודה  אסטרטגיית 

מעשיות. 

אז מה אומרים הסקרים?
שלישי  ביום  הגיעו  אנשים  למאה  קרוב 
במועצה  הדיונים  לאולם  ה-28.6,  שעבר, 
לערב פתוח שבו נחשפו ממצאי הסקרים. 
השאלונים.  ממצאי  את  הציג  קוט  עילם 
מדבר  שהוצגו  המדאיגים  הנתונים  אחד 
על כך שיותר ממחצית מהנשאלים ב'נופי 
מהבנים(  ו-54%  מהבנות   59%( הבשור' 
פעילות  כל  מקיימים  לא  שהם  ציינו 
מתוך  שעלה  מעודד  ממצא  גופנית. 
השאלונים הוא כי בבתי הספר היסודיים 
- 'יובלי הבשור' ו'ניצני אשכול' - קיימים 

הרגלי אכילה ושתייה בריאים. 

)המצגת  הסקר  ממצאי  שהוצגו  לאחר 
המלאה תעלה לאתר המועצה(, השמיעו 
את  ובעיקר   – דבריהם  את  התושבים 
במועצה.  הספורט  מצב  על  טענותיהם 
התחושה הרווחת שעלתה מהדברים היא 
חוסר שביעות רצון מהמצב. עלו טענות 
הסעות,  להם  שאין  מסויימים  חוגים  על 
ועל  למשל,  המחודש  השחייה  חוג  כמו 
כך שההורים נאלצים להסיע את ילדיהם 
נגעה  נוספת  טענה  בגבולות.  לבריכה 
שעברה  שבשנה  חוג  ההתעמלות,  לחוג 
שכיום  בנות,  מ-60  למעלה  בו  השתתפו 
מנת  על  הנגב  שער  עד  לנסוע  נאלצות 

להתאמן )232, גיליון 149(. 

את  הזכירו  בערב  שנכחו  רבים  תושבים 
ענפים  שנה   20 או   15 שלפני  העובדה 
כמו   – "אימפריה"  היו  במועצה  רבים 
ענף הכדורסל למשל - ושאין שום סיבה 
שאשכול, עם מספר תושבים שרק עולה 
ברמות  להתחרות  תחזור  לא  שנה  מדי 
להישגים.  ולהגיע  בארץ  ביותר  הגבוהות 
בנוסף, בקהל טענו שנתונים שונים בסקר 
המשתתפים  מספר  כמו  מדויקים,  לא 
אלכס  של  בניצוחו  הכדורעף  בחוגי 
צייטלין, שלפי השאלונים מתאמנים בהם 
ילדים בודדים, כאשר בפועל ידוע לכולם 
שהמצב אחר והענף גדל ומתפתח ויש בו 

עשרות מתאמנים. 

רק עשרה חודשי משכורת
"המאמנים שלנו עושים עבודה מדהימה", 
אמרה סמדר בלדיגה. "להתקדמות לוקח 
זמן - לייצר אצל הילדים רצון. אני בטוחה 
בלדיגה  ראשונים".  למקומות  שנגיע 
כמנהלת  שנותיה  שבשלוש  הזכירה 
כמו  רבים,  הישגים  נרשמו  המחלקה 
פתיחה מחודשת של חוג השחייה, קבוצת 
כדורשת נשים פעילה, התחלה של קבוצת 

קט-סל לכיתות ה'-ו' בכדורסל. 

את  חיזק  הכדורסל,  מאמן  קוגן,  ליאור 
ההתקדמות:  את  הוא  אף  וציין  דבריה 
"לפני שלוש שנים הייתה פה קבוצת נוער 
בליגה.  קבוצות  ארבע  יש  היום  אחת, 
הקמנו שלוש קבוצות – זה תהליך שלוקח 

זמן", אמר.

מקרב  קשה  טענה  עלתה  זאת,  עם 
מקבלים  לא  שהם  כך  על  המאמנים, 
משכורת בחודשים יולי-אוגוסט ולמעשה 
חודשים  עשרה  רק  משכורת  מקבלים 
בשנה. היועץ האסטרטגי הסכים שמדובר 
במצב לא מתקבל על הדעת. זו ללא ספק 
בכובד  לבחון  יצטרכו  שבמועצה  נקודה 
התוכנית  את  לבנות  כשיתיישבו  ראש 

האסטרטגית והתקציב לשנים הבאות.

מה הלאה?
בשבוע שעבר הסתיים סקר בתי האב ובכך 
החומרים  איסוף  מלאכת  למעשה  תמה 
הרלוונטיות.  הפגישות  כל  והתקיימו 
המוביל  לצוות  תוצג  התוכנית  טיוטת 
מכן  ולאחר  אוגוסט,  יולי-תחילת  בסוף 
לראש המועצה שאמור, לאחר הערותיו, 
לקבוע מועד שבו תוצג למליאה מדיניות 

ההפעלה ועיקרי התוכנית.

לכל  שלא  שאמר  גדי,  סיכם  המפגש  את 
הטענות שעלו בסקרים ובערב עצמו יש 
אסטרטגית  תוכנית  "נכין  תשובות.  לו 
לא  אך  הקרובות.  בשנים  נצעד  שלאורה 
להתעלם  אפשר  ואי  כסף  יש  דבר  לכל 
ממגבלת התקציב. נצטרך להחליט במה 
ובאילו  מתקנים  באילו   - להשקיע  וכמה 
ענפים. אנחנו מתייחסים במלוא הרצינות 
לדברים שאמרתם הערב - ואנחנו בהחלט 
ולהיות  אחורה  שנה   15-20 לחזור  רוצים 

אימפריה". 
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לא מתכננת להזדקן בקרוב
רינה דיאן נולדה באלגי'ר, היגרה למרוקו ומשם למרסיי שבצרפת. אחר כך שטה בספינה לנמל חיפה, ומשם 

נסעה לילה שלם בדרך החתחתים לקיבוץ צאלים, ומאז ועד היום היא שם. ממרום שנותיה ומכיסאה הקטן 
שליד מכונת התפירה במחסן הבגדים של הקיבוץ היא מתבוננת באהבה על מפעל חייה וגם לא מתביישת 

לומר בקול את שבלבה. ראיון עם ותיקת קיבוץ שאין צעירה ממנה • תם פרחי

דיאן  רינה  מתעוררת  בוקר  מדי 
בביתה שבצאלים ומקדימה להגיע 
כשניסיתי  הקיבוץ.  של  הבגדים  למחסן 
לי  ואמרה  היססה,  פגישה  אתה  לקבוע 

משידיה מלאות עבודה – לחלוטין לא תשו
אז   .87 בת  אישה  של  מפיה  שגרתית  בה 
הצעתי שניפגש במחסן – היא תדבר ואני 

מאקשיב, היא תתרוצץ, תתפור, תגהץ ות
מקפל, ואני אכתוב – אולי לא חלוקת הע

בודה המצופה משתינו, אבל רק זו הניחה 

התייצבתי  א'  יום  בבוקר  אז  דעתה.  את 
ולרגע  שסיכמנו,  כפי  הבגדים  במחסן 
ובועט מאי- חי  הישן  הרגשתי שהקיבוץ 

פעם. בחוץ אמנם מנשבות רוחות השינוי 
וההפרטה, אך כאן בפנים קיבוץ כמנהגו 

נוהג.
מה שלומך רינה? 

"שלומי טוב מאוד!"
ואיך את עושה את זה?

מ"אני עובדת על עצמי וממליצה לכל המ
להיות  הדבר.  אותו  את  לעשות  בוגרים 
אדם מבוגר – זאת לא מחלה. צריך לצאת 

אנ ולפגוש  מלעבוד 
אנחנו  אם  גם  שים. 
יכולים  לא  כבר 
עם  לשדה  לצאת 
לנו  יש  טורייה, 
מה  הרבה  עוד 
קמה  אני  לתרום. 

מבכל בוקר ומחכה לה
מתרח  – לעבודה  מגיע 

ומחייכת  צת, מתלבשת 
מחייך  והוא  לקיבוץ, 

אליי בחזרה".

לי איך הכול הת ־ספרי 
חיל.

"בגיל 18 החלטתי שאני 
לישראל  לעלות  רוצה 
את  מאחורי  ולהשאיר 
הגמ  1952 בשנת  העבר. 
של  קבוצה  עם  עתי 
צעירים כמוני למרסיי, ושם חילקנו אוכל 
ליהודים בעיר. אחרי כמה חודשים הגיע 
הייתה  הקבוצה  לישראל.  לעלות  זמננו 

מיועדת להתיישב בנגב".
שמעת על הנגב לפני כן?

ידעו  שלי  הקבוצה  חברי  פתאום!  "מה 
במה מדובר, אבל לי לא היה שום מושג. 

'אני  ואמרתי:  ישראל',  'ארץ  לי:  אמרו 
שאלות.  מדי  יותר  שאלתי  לא  בפנים'. 
אחיו  קיבוץ,  חבר  לנו  חיכה  חיפה  בנמל 
כולנו  נדחקנו  הקבוצה.  מחברי  אחד  של 

לנ והתחלנו  שלו  הגבוה  האנגלי  מלאוטו 
הלילה  כל  נמשכה  הנסיעה  דרומה.  סוע 
בבוקר  ורק  ומשובשות,  קשות  בדרכים 

הגענו לצאלים".
ומה ומי חיכו לכם בקיבוץ?

מעץ  פשוטים  צריפים  כמה  הרבה.  "לא 
אותנו  וקיבלו  כאן  שגרו  חברים  וכ-60 
מאוד יפה. בגלל האופי הרגוע שלי לקחו 
אותי מיד להיות מטפלת בתינוקות. אלה 
היינו  ואנחנו  המשותפת,  הלינה  ימי  היו 

ישנות איתם בבית".
הכוונה לבית הילדים?

"כן, כן. את רואה? אני עדיין קוראת לזה 
בית. בית הילדים היה בשבילנו בית לכל 
בעלי  את  הכרתי  זמן  כמה  אחרי  דבר. 
טורקיה.  יוצאי  של  בגרעין  לארץ  שבא 
נכנסתי להריון והתחתנתי אתו, אבל רק 

מכי זה מה שהיה מקובל ולא כי ככה רצי
תי. אחרי כמה שנים התגרשנו. הוא אמנם 
חברים  נשארנו  אבל  הקיבוץ,  את  עזב 
טובים. עד היום אני לא מאמינה במוסד 
הנישואים וגם לא בחתונה – זה לא חשוב 
בעיני, ואני גם לא לוחצת על הנכדות שלי 

שיתחתנו". 
עודדת את הילדים להישאר בקיבוץ?

"שתי הבנות שלי גרות בצאלים, והבן גר 
אני  אבל  עליהם,  לחצתי  לא  בשוודיה. 
הגדולה  האהבה  את  ספגו  שהם  חושבת 
שלי לקיבוץ. אני מאוד מאוד אוהבת את 
הקיבוץ. תכתבי את זה שוב – מאוד מאוד 
אוהבת את הקיבוץ, ואני חברה של כולם. 

מנכון שהקיבוץ של היום שונה מאוד מה
את  מבינה  גם  אני  אבל  פעם,  של  קיבוץ 
הצורך של הצעירים בשינוי ומקבלת את 

דעתם".
מקבלת ומסכימה?

"מקבלת ובהחלט לא מסכימה. אבל אני 
מאת שלי עשיתי, עכשיו ההחלטה היא בי

לי טוב במקום שאני  דיים של הצעירים. 
נמצאת בו, ואני גם לא צריכה יותר ממה 

משיש לי – לא פינוקים, לא הנאות ולא מת
נות. כזאת אני, ואני כבר לא אשתנה".

כי מה יקרה אם תשתני פתאום בגיל 87?
מ"אם אני אשתנה, זה יהיה סימן שהזדקנ
תי, ואין לי שום כוונה להזדקן בקרוב..."

להיות אדם מבוגר – 
זאת לא מחלה. צריך 

לצאת לעבוד ולפגוש 
אנשים. גם אם אנחנו 
כבר לא יכולים לצאת 

לשדה עם טורייה, 
יש לנו עוד הרבה מה 
לתרום. אני קמה בכל 

בוקר ומחכה להגיע 
לעבודה – מתרחצת, 
מתלבשת ומחייכת 

לקיבוץ, והוא מחייך 
אליי בחזרה"
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דרך החושים
 ילד, מה אתה יודע על האדם הקדמון?

תשל"ז  הלימודים  שנת  לקראת 
לוי,  תהל  אלי  פנתה   )1977(
ושאלה  בגבולות,  ו'  כתה  של  המחנכת 
אם ביכולתי לשתף פעולה בנושא "האדם 
הקדמון" בכתתּה. פנייה זאת פתחה לפני 
עולם שהיה מוכר לי אך מעט - עבודה עם 
מורכב, המעֵרב תחומי- נושא  על  ילדים 

של  בין-תחומית  הכרה  עם  שונים  מדע 
חינוכית  תמיכה  של  במעטפת  הסביבה, 

שוטפת מטעם בית הספר והקיבוץ.
מכ-20  המורכבת  עבודה  תוכנית  בנינו 
יותר  מפגשים בכתה ובחוץ )בחלקם בני 
שיחות  המשלבים  אחד(  מזמן-שעור 
מודרכות עם התלמידים, הקרנת שקופיות 
מאוניברסיטת  )ששאלתי  וסרטונים 
בספרּות  בשימוש  הדרכה  אביב(,  תל 
לאתרים  יציאות  שתי  בנושא,  מתאימה 
עמלנות:   - והעיקר  בשור  בנחל  עתיקים 

ביצירת  הדרכה 
ועיבוד  כלי-צור 
עגל  של  טרי  עור 
מהרפת  שקיבלנו 
כלי-צור  בעזרת  )גם 
על  בעצמם(  שיצרו 
ב"שיטות  שלביו  כל 
הקדמון"  האדם  של 
בסיסיים  ובחומרים 
פעילות  וטבעיים, 
רוב  את  ששיתפה 
רוב  ואת  הילדים 
חוש  )כולל  החושים 
בסיום  הריח...(. 
הילדים  הנושא, 

הכינו תערוכה ובּה, כמובן, גם כֵלי הצור 
שהפיקו והעור שעיבדו.

והעידוד  ההצלחה  ולאור  שנה,  עברה 
עם  ותכננתי  כתה"  "ירדתי  שקבלתי 
לימודי-סביבה  פרויקט  החינוך  ועדת 
בנושא "המים" עבור כתה ד'+ה' בגבולות. 
אחת  כל  לשטח,  יציאות  בשתי  המדובר 
בת כ-3 שעות: הראשונה, התנהגות המים 
וספיגה  איגום  סחיפה,  )זרימות,  בטבע 
השקעת   - והשניה  שונות(;  בתשתיות 
להפקה  בטכנולוגיות  אנושית  אנרגיה 
וניצול מים )בארות עתיקות ומסורתיות, 
וחדשים  עתיקים  מאגרים  בורות-מים, 

ואמות-מים(.
ליציאה  הילדים  של  ההתלהבות  לאור 
בחפירה  גם  להעסיקם  ניסיתי  לשטח, 
איתם  חפרתי   1978 בשנת  ארכיאולוגית: 
גבולות  בין  הביזנטית  מהתקופה  מבנה 
לצאלים )סמוך לכביש(, כתוצאה מכניסת 

הֶחְלָקה למעגל העיבודים.
"מפת  של  הארכיאולוגי  הסקר  במהלך 
כ-3,000  בן  קטנטן  אתר  גיליתי  אורים" 
לי  נראה  והוא  שנה מזרחית לתל שרוחן 
מעניין. חפרתי אותו בשתי עונות, ב-1985 
וב-1986, האחת עם ילדי גבולות והשניה 
עם ילדי בי"ס הבשור )בתמיכת  המועצה 
האזורית בנושא התחבורה(. כאן היה כבר 
רק  להגיע  יכול  היה  הֶרֶכב   – פיסי  אתגר 
עד התל, והיינו נאלצים לחצות ברגל את 
נחל בשור עם כל ציוד החפירה )שכלל גם 
נפות כבדות לניפוי העפר(, המזון והמים 
חזור.  וגם  הלוך  גם  יום,  כל   - שכם  על 
הילדים עמדו בגבורה גם במשימה הזאת, 

בעזרתם של צוות המבוגרים.
אשכול  ניצני  הספר  מבית  פנייה 
"תל  לבניית  אותי  הובילה   1993 בשנת 
הדלק  תחנת  בקרבת  ארכיאולוגי" 

רפת- של  ה"ׁשּוֶפל"  עם  אורים:  בצומת 
ובשיתוף חברים מהקיבוץ שפכנו  אורים 
אפר,  פיזרתי  וביניהן  שכבה  אחר  שכבה 
"אוסטרקונים" )חרסים כתובים( בכתבים 
"מטבעות"-מתכת  שונים,  תקופתיים 
שהטבעתי עליהם תאריכים וכיוצא בזה. 
שיחות  )לאחר  הארכיאולוגית  החפירה 
על-ידי  למופת  בוצעה  כמובן(  ַּבִּכתה, 
 - ברנס  איילת  של  בארגונה  ה'-ו'  כיתות 
רכזת לימודי הסביבה - והונצחה על-ידי 
הועבר  )שֶהֱעֵתקֹו  בסרט-וידאו  המורות 
למיטב  העתיקות(.  רשות  לדוברת  גם 
התלמיד  היה  המצטיין  החופר  זכרוני, 

יונתן דגן מגבולות...
רב-שנתי,  במבצע  התחלתי   1998 בשנת 
רחוק  עדיין  אלה  דברים  פרסום  שבעת 
קדומות  אמות-מים  ניקוי  מלהסתיים: 
בשור.  נחל  עברי  משני  בסלע  החצובות 
סיפוק  הנושאת  קלה  בחפירה  מדובר 

המושקעת  העבודה  )תוצאות  מיידי 
ונוער  לילדים  ומתאימה  מתקבלות מיד( 
בי"ס  גם  תגלית.  כגון  ולקבוצות-חו"ל  

מעלה הבשור לקח חלק במבצע.
הזמן  הגיע  הרבות,  לחפירות  במקביל 
לתרגל את הילדים גם בסקר ארכיאולוגי: 
יצאנו ביום בהיר אחד, בשנת 1992, עם כל 
חברת הילדים )כיתות ב'-ו', 40 ילדים ו-8 
מורות ומטפלות( לחלקת ּבּור בין גבולות 
באוהלים,  חנו  הזאת  בחלקה  לצאלים. 
משפחות  אחדים,  חודשים  במשך 
ואנו  עדריהן  את  לרעות  שבאו  בדואיות 
הגענו שבועות מועטים לאחר שהמאהל 
לרביעיות  הילדים  את  חילקנו  ִנָּטׁש. 
לאסוף  מה  להם  הסברנו  מעורבות-גיל, 
החּוליות  את  ופיזרנו  לרשום  רק  ומה 
כינסנו  לחקור,  שסיימו  לאחר  בשטח. 
את הילדים ואת ממצאיהם ויחדיו ניסינו 
מירב  את  להוציא 
מהשאריות  המידע 
בשטח.  שנותרו 
הילדים היו מופתעים 
מהתוצאות המגּוָונֹות 
כיווני- למשל,  כמו, 

מזון,  סוגי  רוח, 
האוכלוסיה  ֶהְרֵּכב 
והבדלים  וגודלּה 
וחברתיים  כלכליים 
בין האוהלים. לדעתי, 
את  קלטו  הילדים 
עקרונותיו  חשיבותו, 
של  פעולתו  ודרכי 

הסקר הארכיאולוגי.
ֲחלּוָפה לסקר יזמה חנה'לה דגן מגבולות 
שנת  כל  כמעט  במשך  עימי:  ובנתה 
שישי  יום  כל   ,)2003( תשס"ג  הלימודים 
בשעה 14.30, השכבנו את ההורים לישון 
"מחוץ  לשעתיים  לקחנו  ילדיהם  ואת 
לגדר": יצאנו מהקיבוץ, כל פעם למרחק 
עיניים  פקחנו  ופשוט  אחר  ולכיוון  קצר 
קרקע,  תופעות   - שלפנינו  מה  ולמדנו 
מים, ִמְסָלע, עקבות בחול, חיפושית, עוף, 
את  אשכח  לא  שביניהם.  מה  וכל  צמח 
שהתקדמנו  "החוצה"  הראשונה  היציאה 
בשעתיים  מהֶרֶכב  מ'  מ-30  יותר  לא  בּה 
התנהל  והפרויקט  )ומאחר  למידה!  של 
השבת  "ִׂשמלת  ִּכניתיו   - שבתות  בערבי 

של חנה'לה...(.
מעניין יהיה לראיין כיום את אותם דורות 
מה  "ילד,  למשל:  ולשאול,  צעירים  של 

אתה זוכר על האדם הקדמון?"...
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בסוף מאי התקיימה 
בבריכה האולימפית 

שבלונדון אליפות אירופה 
2016. בתחמ  למאסטרס

רות השתתפו מעל 10,000 
משחיינים מכל רחבי היב

שת בגילאי 100-25, חלקם 
שחיינים חובבים ברמה 

גבוהה מאוד וחלקם שחייני 
עבר מפורסמים - ואף כאלה 
שהשתתפו באליפויות עולם 

ובאולימפיאדות. 
מישראל יצאו 33 שחיינים 

ושחייניות וגם אירית אפרתי 
ארד מעין הבשור, שהתאמנה 

במלוא המרץ בחצי השנה 
שלפני האליפות וחזרה עם 
הישגים מרשימים במיוחד. 
אירית השתתפה בשלושה 

משחים אישיים: 50 מ' חזה, 
100 מ' חזה ו-200 מ' חזה - 

ובשלושה משחי שליחים )עם 

מכבי שוהם(. 
בכל מקצה היו כ-150 

משחייניות. בשלושת המש
חים האישיים עמדה אירית 

ביעדים שהציבה לעצמה 
מבחינת הדירוג הכללי וכן 

שיפרה משמעותית את שיאי 
ישראל לקטגוריית הגיל. 
ב-100 מ' חזה היא סיימה 

במקום העשירי ושיפרה ב-8 
שניות את השיא הישראלי. 
ב-200 מ' חזה סיימה אירית 
במקום השביעי עם שיפור 

17 שניות לשיא הישמ  של
ראלי. 

והיא משלנו - כל הכבוד. 

מאסטרית בשחייה
גאווה מקומית - אירית אפרתי ארד מעין הבשור 
ניפצה שני שיאי ישראל בקטגוריית גיל באליפות 

אירופה לשחייני מאסטרס שנערכה בלונדון

במהלך החודש האחרון 
התקיימו שתי תחרויות 
ג'ודו באופקים, שאליהן נסעו 

ספורטאי נבחרת הג'ודו של 
המועצה. התחרות הראשונה 

נערכה ב-10.6. השתתפו וזכו: 
יצהר בירן בזהב, אוהד בראב 

בכסף ובזהב, סהר ניסנוב, 
ניב ברזילאי ואיתמר בירן 

בארד.
 בתחרות שנערכה ב-13.6 

- איתי בראב זכה במדליית 
זהב, אוהד בראב אחיו הצעיר 

קטף את מדליית הכסף ולהב 
בר זכה בארד.

ב-15.6 נערך אימון פתוח 
לקבוצת הילדים. ההורים 

באו, השתתפו ונהנו. בסיום 
הוענקו תעודות וחולצות 

לכל המשתתפים. 
ב-22.6 נערכה מסיבת סיום 
לנבחרת עם בשר על האש 

כמיטב המסורת. מצוות 
המאמנים, אופיר דריי ודורון 

פלג נמסר: "נהנינו מאוד 
מהפעילות וההתקדמות של 

מכולם במהלך השנה ואנח
נו מצפים לחופש, רק כדי 
להיטען ולהתארגן לשנה 

הבאה".
לראשונה, השנה מתוכנן 

מחנה אימונים במהלך 
חופשת הקיץ. המחנה יתקיים 

בחודש אוגוסט בהובלה של 
דורון פלג.

איפון אחרון לפני החופש

משנת האימונים השלי
שית של חוג השחייה 
המחודש - אחרי שש שנים 

משל הפסקה - הסתיימה החו
דש בגאווה גדולה. במהלך 

שלוש השנים האחרונות 
הוכפל מספר השחיינים 

והשחייניות בחוג מ-20 בשנה 

הראשונה ל-40 כיום. החוג 
מחולק לארבע קבוצות - 
מכיתות א'-ב' ועד כיתות 
ט'-י' – כאשר רוב הילדים 

מתאמנים פעמיים בשבוע, 
חלקם שלוש פעמים וכבר 
השתתפו בתחרויות מחוז 

דרום. 

ויש לנו מדליה
האימונים הקשים מתחילים 

לשאת פרי ולפני שבוע זכתה 
שחיינית מהחוג במדליה 

מראשונה בעידן החדש. בת
חרות שנערכה בשער הנגב 

ביום ראשון ה-25.6 זכתה 
יובל ארד )10( מעין הבשור 

)הבת של אירית אפרתי ארד 
- ראו למעלה( במדליית כסף 

במשחה ל-50 מ' חזה. עוד 
הצטיינה - ורד סלבין )10( 

ששחתה גב וחתירה.
"כל ההתחלות קשות", אומר 

עודד ירקוני, שמאמן את 
השחיינים ביחד עם גלעד 
הלפרין, "אך אחרי שלוש 
שנים מתגבש גרעין יציב 

שיכול להתפתח. ביחד עם 
סמדר בלדיגה, מנהלת 

מחלקת הספורט במועצה, 
אנחנו שמים דגש על קבלת 

כל ילד, ששוחה קודם כל 

מלרווחתו ובריאותו ומשתד
לים להתאים את האימון לכל 

אחד לפי צרכיו ומטרותיו". 
במהלך השנה התקיימו 
ממספר מפגשי שיא, האח
רון היה אירוע סוף שנה 
- ההורים הוזמנו לאימון 

פתוח ולמשחי ראווה של 
הילדים ולחלוקת תעודות 
למזכרת. "החוג מתאפיין 

בכך שההורים מסיעים את 
מילדיהם לאימונים ובכך תומ
כים ומקלים עליהם, ואנחנו 

רוצים להגיד להם תודה רבה 
מעל ההשקעה. אנחנו מזמי

נים ילדים נוספים להשתתף 
בחוג בשנה הבאה". שגרת 
האימונים תימשך במהלך 
הקיץ וגם השנה יתקיימו 

אימונים בבריכת עין הבשור 
וכן מתוכננת אליפות אשכול 

בשחייה בסוף החופש. 

40 שחיינים, בינתיים
חוג השחייה המחודש סיים את שנת האימונים 

השלישית עם ארבע קבוצות פעילות, מדליה רשמית 
ראשונה - והרבה אופטימיות לשנים הבאות
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בחודש שעבר טס איוו 
בפנצ' מקיבוץ מגן לטומ
רקיה וחזר ארצה עם תעודה 

חדשה - שופט של התאחדות 
 .)EKF( הקראטה האירופית

איוו נסע לעיר איזמיט 
מבטורקיה, שם עבר בהצ

לחה את מבחני ההסמכה 
העיוניים והמעשיים שנערכו 

במהלך אליפות אירופה 
למחוזות. המבחנים נמשכו 

ארבעה ימים והשתתפו בהם 
185 שופטים. עם ההסממ

כה מצטרף איוו לארבעה 
שופטים מישראל שמוסמכים 
לשפוט בתחרויות הרשמיות 

של הארגון ברחבי היבשת. 
"עברתי כל כך הרבה חוויות, 

שכאילו לא הייתי בבית 
חודש", מספר איוו בשיחת 

מטלפון לאחר חזרתו מהמבח
נים. "זה להיפגש עם אנשים 

שבאותו ראש אתך, להיות 
ליד השופטים הבכירים 

באירופה – זו הרגשה אדירה. 
חזרתי עם המון ידע".

איוו, 43, נולד וגדל בבולגריה. 

הוא עוסק בקראטה משנת 
1985 והתחיל לאמן כבר 

כנער. "בבולגריה התחלתי 
להתאמן כילד, וכשבגרתי 

היה לי מועדון קראטה וגם 
הייתי בנבחרת הלאומית", 

הוא מספר. בשנת 1996 סיים 
איוו תואר ראשון כמאמן 

קראטה באקדמיה לספורט 
בסופיה )מוסד מקביל למכון 

וינגייט בארץ(. 

מבולגריה לנגב
לישראל עלה איוו לפני 18 
שנה עם משפחתו. "הגענו 

לאשכול בשנת 1998, תחילה 
גרנו בחולית ואחר כך עברנו 

למגן". את המועדון במגן 
הוא פתח לפני 12 שנה, 

וכיום מתאמנים תחתיו כ-90 
חניכים מכל האזור.

לפני שהוסמך כשופט אירופי, 
שפט איוו בתחרויות רבות 
ברחבי הארץ. הוא התחיל 

מלשפוט במכביה האחרו
נה ב-2013 ומאז התקדם 

בדרגות. כיום הוא מזכיר ועד 

השופטים של 
מהתאחדות הק

ראטה בישראל 
מובמסגרת תפ

קידו הוא אחראי 
בין היתר לניהול 
מתחרויות, להכש
רה של שופטים 
מצעירים וכן לשי
נויי חוקה - על 
מנת להתאימה 
לילדים במטרה 
למנוע פציעות. 

"אני מסתכל 
קדימה ורוצה 

לתרום מהידע 
שלי לשופטים 

הצעירים בארץ, 
לכן נכנסתי 

מלוועדת השופ
מטים של התא

חדות הקראטה 
בישראל". 

המטרה - 
אולימפיאדה

כעת, לאחר שעבר בהצלחה 
את המבחנים האירופיים, 

שואף איוו להתקדם בדרגות 
השיפוט כשהחלום הגדול 

שלו הוא לשפוט במשחקים 
האולימפיים שייערכו בטוקיו 

בשנת 2020. חלום שתלוי 
בשני תנאים - הראשון הוא 
שענף הקראטה יוכר כענף 

מאולימפי עד אז )"זה בתה

ליכים מתקדמים"( והתנאי 
השני הוא להיות מוסמך 

כשופט עולמי. "אני בדרגה 
הראשונה בשיפוט האירופי, 

יש ארבע דרגות. השאיפה 
היא לעלות כל שנה דרגה 

אחת, ואז לעבור את מבחני 
ההסמכה לשופט עולמי", 

הוא מסביר. "מי יודע, אולי 
ב-2020 אהיה באולימפיאדה 

בטוקיו...".

חולם על טוקיו
אחרי שעבר בהצלחה את מבחני השיפוט של 

התאחדות הקראטה האירופית, נושא מאמן ושופט 
הקראטה איוו פנצ'ב את עיניו לאולימפיאדה 

שתתקיים בבירת יפן בשנת 2020, בתקווה שעד אז 
יוכר הקראטה כענף אולימפי • יובל רויטמן
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בתאריכים 31.5 עד 
ה-1.6 נערך בחוף נווה 
מים שליד עתלית טורניר כדו
רעף חופים ארצי של משרד 
החינוך. גם בית הספר 'נופי 

הבשור' שלח נציגות מכובדת 
- 50 בני נוער מכיתות ז' עד 

י"ב שהשתתפו בטורניר וישנו 
בכפר הנופש נחשולים. 

השחקנים שלנו התחלקו 
לעשר קבוצות, 
כשבכל קבוצה 

מארבעה שח
קנים ומחליף. 

להישג הכי 
גבוה הגיעה 

קבוצה מ-ז'-ח' 
מבנים - שעל

תה לשמינית 
הגמר. 

את הנסיעה ארגן בית הספר 
ועם התלמידים נסעו המורות 

לספורט אורנית סוויסא, 
חמדה רבינוביץ', רוסי 

, וכן מאמני הכדורמ בפנצ'
עף אלכס צייטלין ועומר 

עציון. "הילדים התנהגו 
למופת ונהנו מאוד. היה 

מאוד כיף לכולנו", מסכמת 
אורנית. 

חופים הם לפעמים... 
16.6 התקיימו מפגמ -ב

שי סיום שנה של ילדי 
א'-ג' וד'-ו' בחוג הכדורגל 

של המועצה. באירוע חולקו 
מגביעים לספורטאים ותעו

דות אישיות לכל ילד, בנוסף 

לכיבוד העשיר התקיים 
משחק הורים נגד ילדים 

מאוד מהנה, בשתי קבוצות 
הגיל הסתיימו המשחקים 

בשוויון, לשביעות רצונם של 
כולם.

עשיתי תיקו עם אבא
גר

רו
 ד

ני
בר

ם: 
לו

צי
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מציגה  במגן  "הקיטור"  גלריה 
מיכל  של  תערוכתה  את  החודש 
שצקי. חברת הקיבוץ. העבודות בתערוכה 
 15 יקרים שנתנו לה  מתייחסות לחפצים 
שבחרו  גברים,  ו-5  נשים   10 ממקורביה, 
בחפץ הנוגע למשפחתם )אח, אם או אב(. 
מרגלית  לחברתה  מוקדשת  התערוכה 

ליתיק שהלכה לעולמה.
תהליכים  עברה  ויצירה  עבודה  "כל 
לביניכם",  ביני  ודיאלוג  התקשרות  של 
לחיים  התעורר  "החפץ  מיכל.  מספרת 
והפך לחפץ זוכר. אני מקווה שהתערוכה 
רגעים  המנציחות  סיטואציות  יוצרת 
וחבריי,  משפחתי  לכם,  תודה  עכשוויים. 

והתחברות  להתרגשות  לי  שגרמתם 
אליכם.

פתיחה – 1.7, נעילה – 31.7
אוצרת: מריאנה שלייפר

"בחפץ לב" 
מיכל שצקי מקיבוץ מגן מעירה 

לחיים חפצים שנתנו לה האנשים 
היקרים בחייה

כבכל שנה עם סיום שנת הלימודים, 
קיץ  תערוכת  בארי  בגלריה  נפתחת 
הקולנוע  האמנות,  מגמת  בוגרי  של 
 - הבשור"  "נופי  בביה"ס  והמוזיקה 
מעט  הרחב  לציבור  להביא  פז  הזדמנות 
הספר,  בבית  המתרחשת  מהעשייה 
הדעות,  היכולות,  למגוון  ולהיחשף 
את  שמטרידים  והנושאים  העיסוקים 

הנוער שלנו.

אז מה מוצג השנה?
מרוץ  מכונית  בנתה  )בארי(  כהן  זיו 
עדין  חומר  טבעי,  כמעט  בגודל  מנייר 
המתקמט ונמעך, שמהווה ניגוד למתכת 
אמיתית.  מכונית  בנויה  שממנה  החזקה 
תחושת  את  גיחוך  לכדי  מביאה  היא 
התחרותיות,  המהירות,  האקסטרים, 
והגבריות, ומתיזה בוץ על רצפת וקירות 

הגלריה הלבנים.
רחוב  מעצבת  )בארי(  בורשטיין  יעל 

מן  לבד  ומנוכר,  וקפוא  מולבן  שכולו 
הפרחים באדניות, הדשא שגדל בין חריצי 
המדרכה והאור הבוקע מהחלונות. ניגוד 

בין חיים למוות.
גשר  של  מבנה  יוצרת  )מגן(  כספי  הילה 
העשוי מענפים וזרדים, החודרים מבחוץ 
נוכחות של המקום הפראי,  דרך החלון. 

הלא מתורבת שאינו נגוע על ידי האדם.
מציירת  )גבולות(  אולשנצקי  דניאל 
שמן,  בצבעי  ציורים  שישה  של  סדרה 
אלו  לרוב  שלה.  מודע  מהלא  הנובעים 
עצמם  על  שחזרו  חלומות  או  סיוטים 

הרבה פעמים בחייה והיא הולכת איתם.
מציבה  יצחק(  )ניר  סוירזנסקי  אריאנה 
ציירה  שאותם  אקוורל  ציורי  של  מקבץ 
ובעולם.  בארץ  בטיוליה  צילומיה  מתוך 
האישית  מבטה  נקודת  על  דגש  בציורים 

אל מול הנוף.
יסמין כהן )צאלים( מציירת שלוש דמויות 
מורכבת  דמות  כשכל  טבעי,  בגודל 
מחיבור של חלקי גוף של אנשים שונים, 
היא  ביצירתה  מפלצתי.  מראה  שיוצר 
מבקרת את אידיאל היופי. היציאה מתוך 
וניתוחים  גנטית  הרכבה  מדמה  קולאז' 

פלסטיים.
בחלל ההקרנה יוצג סרטו של מתן זנזורי, 
במשבר  שעוסק  החיים",  אל  "לצעוד 
ינגנו  בפתיחה  מתבגר.  נער  של  בחייו 
נערי כפר המוזיקה והאמנויות "ביכורים" 
ג'ז  הרכב  ותופים,  בס  פסנתר  בגיטרה, 
עמרי  כהן,  גל  פלד,  נגה  בהשתתפות 

גבאי ורועי מרקוביץ.
בשעה   ,8.7 שישי,  יום  חגיגית:  פתיחה 

19:30
סופי  בבארי,  הגלריה  אוצרת   - ילין  זיוה 

ברזון מקאי - עוזרת באוצרות, ומפיקה.
שעות פתיחה: חמישי- 17:00-20:00, 

 11:30-14:30 שבת-   ,9:00-13:00 שישי- 
או בתיאום מראש עם זיוה 054-7918049, 

וסופי 054-7918464.

בגרות אמנותית
גלריה בארי מציגה החודש 
תערוכת עבודות של בוגרי 

בית הספר 'נופי הבשור'

עיבוד חדש לסרט האנימציה הקלאסי. מוגלי מגלה שהוא אינו רצוי 
עוד בג'ונגל לאחר שהנמר האימתני שירחאן, מחליט שהוא מהווה 

סכנה שצריך לסלק. כשהוא נאלץ לעזוב את הבית היחיד שאי פעם 
הכיר, מוגלי יוצא למסע של גילוי עצמי, מובל ע"י מורו הרוחני - 

הפנתר בגירה וע"י באלו - הדוב החופשי בנשמתו. בימוי: ג'ון פאברו. 
משחק: סקרלט ג'והנסון, אידריס אלבה, ביל מארי, בן קינגסלי, 

צילום: ביל פופ, מוזיקה: ג'ון דבניי, ארה"ב, 2016, עלילתי, 105 דקות. 
לוח הצגות: יום ראשון 10.7 עד יום שישי 15.7

לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק סינמטק שדרות.

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

המלצת החודש: ספר הג'ונגל )2016(
)מדובב לעברית(

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד 

ה-31.7.16 

*לא כולל: 
סרטי ילדים וארועים

ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני 
חינם!

מתנה 
לקוראי 

:232

מריאנה בעיר הגדולה
הוותיקה  האוצרת  שלייפר,  מריאנה 
החודש  מציגה  הקיטור  גלריית  של 
בתל  גורדון  ברחוב  אירוס  בגלריית 
יוצגו  שבה  התערוכה,  לדבריה,  אביב. 
של  תוצר  "היא  ורישומים,  שמן  ציורי 

מסע התבוננות בליבו של הפרח".
שעות פתיחת הגלריה: 

ימים ב' ו-ד' - 10:30-13:30, 
ימים א' ו-ג' 10:30-13:30, 17:00-19:00.

יום ו' 10:30-13:30. 
רחוב גורדון 21, תל אביב

אוצרת: נועה אפרת.


