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לסלק את המטרד
וכך  במייל  מכתב  המועצה  לראש  שלחתי  במאי   5- בֿֿ

נכתב בו:

"הנדון: רעשים והדים של תותחי צבא מצרים.

 מזה כשנתיים התותחים של צבא מצרים, הממוקמים 
סמוך מאוד לגבול יורים ימים ולילות בהפסקות. קולות 
הנפץ נשמעים ביישובים שלנו בעוצמות אדירות, אפילו 
חיים  שאנו  הרגשה  ישנה  מההדים.  רועדים  שלנו  הבתים 

בשדה קרב ללא הפסקה.

הגבוהים  בדרגים  שלנו  הצבא  לגורמי  לפנות  מבקש  אני 
התותחים  את  שירחיקו  מהם  ולבקש  הביטחון  ולשר 
מאיתנו. חצי האי סיני גדול וריק. מדוע הם ממקמים את 

התותחים סמוך אלינו?

בכבוד רב,

דוד מרציאנו"

תשובתו של גדי הגיעה מייד: 

"דוד שלום,

קבלתי את המייל שלך. אני מסכים אתך לגבי הרעש. אתה 
את  מחזק  בהחלט  אבל  שלנו,  בצד  לא  שזה  מבין  בטח 

הבטחון כאן אצלנו".

אני מפרסם כאן את המכתב, כי לדעתי תשובתו של ראש 
המועצה אינה מספקת, ואני קורא לכל מי שיכול להצטרף 

לתביעתי על מנת שיוסר המטרד הזה.

דוד מרציאנו, מבטחים

בחודש שעבר חגגנו את יום העצמאות ה־72. במתכונת 
פחות  אומר שהיה  לא  זה  אבל  מן הסתם,  שונה,  קצת 
נעים. היו קצת זיקוקים, מטס מרשים שהחריד את כל תושבי 
טייס  כלי  של  ערה  כזו  תנועה  לשמוע  רגילים  שלא  העוטף 
מחוץ לממ"ד, טקס הדלקת משואות עם ציפי שביט ואפילו 
אייל גולן קיבל אומץ ועלה על הבמה, כי עומר אדם הבטיח 
לעשות לו תיננייניי. הקלנועיות דהרו ביישובים, חילקו בירה, 

נקניקיות וארטיקים, השמיעו מוזיקה ועשו שמח. 

בין  הילדים  עם  להתרוצץ  כוח  יש  למי  בינינו,  שמחנו.  ובאמת 
המופעים, לחטוף ספריי קצף לתוך העין ופטיש מצפצף בפיקת 
הברך, לאכול קילו פופקורן מקופסת קרטון שהולחמה אליכם 
בעזרת שערות סבתא, שגם אותן תאכלו בסוף כדי לצאת לחופשי 

ולעמוד במשך שעתיים מאחורי איש גבוה שמסתיר. 

לחירות  מעבדות  היציאה  החופש,  האמיתית,  העצמאות  אבל 
וחצי  בשש  ילדינו  את  הערנו  שבו  היום  במאי,  ב־4  התקיימה 
לפנות בוקר, ארזנו להם כריך, עטינו מסכה על פניהם ונפרדנו 

מהם לחמש שעות יקרות מפז.

אני עצמאית. לא רק כקונספט – כולנו עצמאים וכו' – אלא גם 
בפועל. אני עובדת מהבית, ובדרך כלל יש לי את החופש לחשוב, 
לתכנן, לכתוב, לתקן ולבהות באוויר לפעמים. סתם ככה. אבל 
בחודשיים האחרונים כל מחשבה, כל מילה וכל בהייה היו מלווים 
ובלתי מתפשרת. ושלא תבינו  פיזית תמידית, קולנית  בנוכחות 
מחדש  הכרנו  יצרנו,  שיחקנו,  יחד,  למדנו  כיף.  היה   – נכון  לא 
זה את זה, הבנו מחדש את משמעות המושג 'משפחה' ועוד כל 
מיני קשקושים אדלריאנים, אבל בסופו של דבר כולנו רצינו דבר 

אחד: שגרה. שגרה בריאה, ידועה מראש, משעממת ונפלאה. 

המסכות,  כל  השגרה.  ניצני  הנצו  במאי  ב־4 
להגן  יוכלו  לא  שבעולם  והכפפות  האלכו־ג'ל 
קט,  רגע  עוד  שהנה,  התקווה  מפני  עלינו 

אנחנו מקבלים את החיים שלנו בחזרה. 

אז תודה לך, וירוס קורונה, תודה למשה ברסי 
ושלל  העגומות  התחזיות  על  סדצקי  וסיגל 
תמיד,  כמו   – שהיית  ביבי,  תודה,  ההגבלות. 
לפחות בעיני עצמך – הראשון לזהות, ותודה 
הכובע.  את  להסיר  צורך  אין  לא,  לליצמן. 

מכאן אנחנו ממשיכים לבד. 

עצמאות שמח, חברים

דקלה קיי-שטרן  
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שלב  של  בעיצומו  אנו  אלה  בימים 
של  שלב   – הקורונה  במשבר  חדש 
שעומדת  הנגיף,  בצל  חדשה  שגרה 
למשך  איתנו  להישאר  כנראה 
מדורגת  בחזרה  מדובר  ארוכה.  תקופה 
לזנוח  עלינו  בה  אחר,  מסוג  לשגרה 
שהכרנו  השגרה  לגבי  ותפיסות  הרגלים 
ומציאות  לסגל הרגלים חדשים  וללמוד 

אחרת.
לצד הקושי שמלווה כל תהליך של שינוי, 
הבשורה  על  להסתכל  בוחרת  המועצה 
הזדמנות  במשבר  ולראות  שבכך, 

קהילתית  ולצמיחה  לחדשנות  ומנוע 
וכלכלית. בימים אלה אנו עמלים על 
אסטרטגית  מועצתית  תוכנית  בניית 
״מחשבים  שנקראת  היקף,  רחבת 

שגרה מחדש״.
מרכזיים  בנושאים  עוסקת  התוכנית 
מאיתנו  דורשת  סביבם  שהשגרה 
תחום  ביניהם  מחדש,  ותכנון  חשיבה 
החינוך,  השלישי,  הגיל  בני  העסקים, 
והקהילה,  התרבות  התחבורה, 
שלנו  המטרה  ועוד.  התקשורת 

עשייה  של  חדשים  ערוצים  ליצור  היא 
לצרכים  ולהתאימם  אלה  בתחומים 
ואת  הדרכים  את  לזנוח  החדשים. 
הצעות  ולבנות  המוכרות  התבניות 

מותאמות לשגרה לצד הקורונה.
בטווח הארוך המטרה שלנו היא לזהות 
המשבר  עמו  שהביא  הזדמנויות  ולייצר 
רוחביים.  עבודה  בצוותי  גם  ופיתוחם 
לבנייה ויישום התוכנית שותפים כל אגפי 
האסטרטגי  האגף  בהובלת  המועצה, 
סוף החודש  ובשיתוף עם הישובים. עד 

נפרסם את המתווה.

הניסיון  הוא  באשכול  שלנו  היתרון 
חירום,  מצבי  עם  בהתמודדות  שצברנו 
גמישות  שמחייבים  קיצוניים  מצבים 
והסתגלות. יתרון זה הוכיח את עצמו גם 
– במשמעת האזרחית  במשבר הקורונה 
הגבוהה שמנעה את התפשטות המחלה, 
המועצה   – לנהל  שידענו  החד  במעבר 
למצב  בהסתגלות  הישובים,  עם  יחד 
החדש והערבות ההדדית שפרחה בימים 

אלה במלוא העוצמה.
את  לצלוח  כולנו  נדע  זה  יתרון  בזכות 
השינוי, לצמוח ולהתפתח ממנו לכיוונים 
חושבים  היינו  שלא  מאוד  שיתכן 

עליהם רגע לפני פרוץ המשבר.
אני מודה לכם על האחריות, על שיתוף 
והערבות  היצירתיות  על  הפעולה, 
לנו  שהוכיחו  הדרך,  לאורך  ההדדית 
קהילתנו,  של  הייחודיות האדירה  את 
יחד  להתרומם  יכולים  אנו  איתה 

למקומות חדשים ונפלאים.

גדי ירקוני
ראש המועצה

מחשבים שגרה מחדש

אותו הדבר, אבל עם מסכה צילום: 232 
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 מצטיינת בגזרה
סגן ד׳, בת 22 מאוהד, 
היא מצטיינת מפקד 

חטיבת הגולן והחרמון, 
אל״ם אבינועם אמונה.

מודיעין  קצינת  היא  ד׳ 
על  ואחראית  בחטיבה, 

ומ המודיעין  איסוף  ־תחום 
התגייסה  היא  בגזרה.  בצעים 
ולאחר   ,2017 באוקטובר 
שובצה  שדה  מודיעין  קורס 
לאחר  צפונית.  עזה  בחטיבת 
יצאה  בתפקיד,  הצטיינותה 

כק ושובצה  קצינים  ־לקורס 
צינה בחטיבת הגולן והחרמון. 
אני  ״בתפקידי  מספרת:  ד’ 
אחראית על הקשר בין גורמי 
ולוחמי  )תצפיתניות  האיסוף 

־איסוף קרבי( לבין גורמי המו

־דיעין בחטיבה ובאוגדה, ובה
תאם אני מייצרת תמונת מצב 

־מודיעינית למפקדי הגזרה ול
אני  בשטח.  הלוחמים  כוחות 
העשייה  בלב  שאני  מרגישה 

מכירה  בגזרה,  המבצעית 
ומקש וגורמים  יחידות  ־המון 

רת בין כולם.״ ד’ מתארת את 
המשמעותיות  החוויות  אחת 
שבו  אירוע  הצבאי,  בשירותה 

פיגוע  צה״ל  כוחות  סיכלו 
לעבר  שכוון  איראני  רחפנים 
מוצבים צבאיים ברמת הגולן. 
“התכוננו לאירוע הזה, הכרנו 
וסייענו  המודיעין  תמונת  את 
לכוחות האיסוף בשטח לזהות 
צה״ל  בהתאם.  החולייה  את 

־הצליח לשבש את האירוע ול
־סכל את החוליה. הייתה תחו

שת סיפוק גדולה. ״. 
קבלת  על  באיפוק  מגיבה  ד׳ 
בעיקר  “אני  ההצטיינות.  אות 
להיות  שמחה  שאני  מרגישה 
המצוין  המודיעין  מאגף  חלק 
כדי  פה  אנחנו  שלי.  בחטיבה 
שלנו.״  העבודה  את  לעשות 

לתושבי הד מסר  גם  לה  ־ויש 
לגזרה  אחזור  עוד  ״אני  רום: 

העזתית, ואגן גם על הבית.״

חודשיים,  כמעט  אחרי 
התפלג  ההורים  ציבור 

ומ שחוששים  אלה  ־לשניים: 
הילדים  את  להשאיר  עדיפים 

־“עוד קצת” בבית, ואלה שחי

הספר  בית  בשער  לשומר  כו 
משש בבוקר. גם דפי ההנחיות 
להורים  שנשלחו  האינסופיים 
קצת הרתיעו, אבל בסופו של 
לבית  הילדים  כשהגיעו  דבר, 

שהתחבאו  החיוכים  הספר, 
מאחורי המסכות אמרו הכול. 
מחלקת  מנהל  יאנוס,  אבי 
והתלמידים  “המורים  החינוך: 
להיפגש  ושמחים  נרגשים  היו 
ארוכה.  כך  כל  תקופה  אחרי 
שמח  אני  המגבלות,  למרות 
לראות שהצלחנו לנהל שגרת 

מענה  ולתת  מוצלחת  למידה 
גם לצרכים רגשיים וחברתיים. 
מוצלח,  ראשון  שבוע  סיימנו 

הל גם  תתחיל  הבא  ־ובשבוע 
ומעונות  הילדים  בגני  מידה 
שאפשר  לדעת  נוכחנו  היום. 

לחזור בהדרגה לשגרה.”

ברוכים השווים
נרגשים ונלהבים, אחרי חודשיים בהסגר, חזרו 

תלמידי כיתות א’ ו־ג’ לבית הספר

עידוד  לטובת  הושק  המועצה  שמובילה  דיגיטלי  קמפיין 
הכלכלה המקומית והעלאת המודעות לרכישת מוצרים ושירותים 
מתוצרת אשכול. כחלק מהקמפיין עוצבה מדבקה מיוחדת שנושאת 
את הכיתוב – “לפני הכול – עסקים באשכול” עם מקום לציון שם 

היצרן או העסק. גימיק שיווקי חמוד עם המון גאווה מקומית.
פוטו-אופ עם מסיכות בכניסה לבית הספר.  לך תדע את מי צילמת 

אבל גם המסיכות לא יכולת להסתיר את החיוך.  צילום: 232

צילום: דובר צה"ל
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־ עם פרוץ משבר הקו
רונה, הבינו עובדי 

האגף לשירותים חברתיים 
כי תושבים רבים עלולים 
להיפגע כתוצאה מהסגר. 

בישיבה להערכת מצב הציע 
גדי ירקוני, ראש המועצה 
־להקים קרן שתקציבה ית

בסס על שותפות התושבים 
והמועצה. מרגע שעלה 

הרעיון התגייסו כל ראשי 
המכלולים כדי להפוך אותו 
למציאות. המרכז הקהילתי 

פתח פרויקט מימון המונים, 
־הדוברת פרסמה הודעה לצי
בור ובאתר המועצה הועלה 

־קישור לטופס מקוון, שבא
מצעותו ניתן לפנות לקבלת 
סיוע. “רבים וטובים מעובדי 

המועצה התגייסו, כדי שכבר 
לאחר חופשת הפסח אפשר 
יהיה לפנות בבקשות לקרן,” 

מספרת ליאורה אלפרן, 
מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים. 
בקרן  הפקידה  המועצה 
אלף  ו־60  שקלים,   100,000
שקלים נוספים נתרמו על ידי 
התושבים. עד היום פנו כעשר 
לקבלת  מאשכול  משפחות 
“הקריטריונים  מהקרן.  סיוע 

־ברורים מאוד. לא באנו להח
־ליף את המדינה שנותנת מע

נקים לעצמאיים, הקרן נועדה 
שז ויחידים  משפחות  ־עבור 

בצרכים  מיידי  לסיוע  קוקים 
בסיסיים,” אומרת ליאורה.

לתמיכת  זקוקים  אתם  אם 
לעשות  שעליכם  כל  הקרן, 
הבא:  לקישור  להיכנס  הוא 

  /https://eshkol.info/340
הקרן  באילו תחומים  וללמוד 
הקריטריונים  ומה  מסייעת 

להגשת בקשה.

רבים  מאמצים  אחרי 
עשור,  כמעט  שנמשכו 

המוע עבור  שחרר  ־צה״ל 
שטחים  של  דונם   7000 צה 
לטובת  אש׳  ‘שטחי  שהוגדרו 

בא החקלאות  פיתוח  ־המשך 
שהיו  הפוריים  השטחים  זור. 

־סגורים בצו צבאי ישוחררו לב
־עלות קבע של היישובים. מדו

בר בשטחי אדמה פוריה באזור 
מעובדים  שחלקם  שלום  חבל 

הצ הצו  בשל  אך  כיום,  ־כבר 
באי לא ניתן היה לשייך אותם 

ולהעבי ורשמי  חוקי  ־באופן 
ראש  החקלאים.  לבעלות  רם 
המועצה, גדי ירקוני הוביל את 
המהלך מאז כניסתו לתפקיד. 
”מדובר באבן דרך משמעותית 
הקרקעות  להסדרת  בתוכנית 
הוא  באשכול,”  הישובים  בין 

־מציין. ”זו בשורה ענקית עבו
פיתוח החקלאות  רנו להמשך 

בי הדמוגרפית.  ־והצמיחה 
מים אלה מדינת ישראל כולה 
משמעותית  תזכורת  קיבלה 

החק של  האדירה  ־לחשיבות 
לאות עבור הביטחון התזונתי 
שהמשיכו  ישראל,  אזרחי  של 
טרייה  תוצרת  יום  מדי  לקבל 

אש שדות  תוצרת  ־ואיכותית 
וטובים  רבים  שותפים  כול.” 

ות התהליך  להצלחת  ־סייעו 
מכו בו לאורך הדרך, ובראשם 
כוכבי  אביב  רא״ל  הרמטכ”ל 
זמיר.  אייל  הרמטכ״ל  וסגן 

־שניהם שירתו בעברם בתפקי
ובליבם  באזורנו,  בכירים  דים 
שמורה פינה חמה להתיישבות 

החקלאית ולאשכול בפרט.

שטח אש? שטח יש!
צה”ל שחרר 7000 דונם של שטחים שהוגדרו 
’שטחי אש’ לטובת פיתוח החקלאות באשכול 

 קרן של אור

ביוזמת המועצה הוקמה קרן עזרה הדדית לסיוע 
לתושבים שנפגעו ממשבר הקורונה ⋅ עפרה בן נתן

שנקראים לחזור ללמד ויש להם  מה יעשו המורים והמורות 
ילדים קטנים משלהם? במחלקת החינוך מצאו פתרון. “פתחנו גן ילדים 
גייסנו   .6-3 בגילאי  החינוכי  הצוות  לילדי  שמיועד  הספר,  בית  בתוך 
יאנוס,  אבי  מספר  מרוצים,”  היו  וכולם  מותאם  מקום  סידרנו  סייעות, 
והמורים  המועצה,  ידי  על  מלא  באופן  ממומן  הגן  החינוך.  אגף  מנהל 

יכולים אפילו לבוא לבקר בהפסקות. 

האיבה  פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום 
אנשי  הגיעו  גם תחת המגבלות  אבל  באופן שונה השנה,  התקיים 
המשפחות  של  לביתם  הקהילתי  והמרכז  הבטחון  אגף  צוות 
זיכרון.  ונר  והעניקו להם עציץ המסמל צמיחה  השכולות באשכול 
לתקומה  יחד  לשאוף  ולתמוך,  לחזק  המבקש  קהילתי  חיבוק 

ולצמיחה.

זקוקים לתמיכת הקרן? היכנסו לקישור 
  /340/https://eshkol.info :הבא

23
2 

ם:
לו

צי

https://eshkol.info/340/
https://eshkol.info/340/
https://eshkol.info/340/
https://eshkol.info/340/
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אפריל – מאי היא תקופת ימי 
לשואה  הזיכרון  יום  הזיכרון. 
הזיכרון  יום  ואחריו  ולגבורה, 
פעולות  ונפגעי  צה”ל  לחללי 

המג בשל  השנה,  ־האיבה. 
הטקסים  כל  נערכו  בלות, 

באופן מקוון. 
הדר  של  בניצוחה  יב’  שכבת 
וירטואלי  טקס  ערכה  חורש 

הזיכ יום  עבור  ומכובד  ־יפה 
בעמוד  ולגבורה.  לשואה  רון 
ניתן  המועצה  של  הפייסבוק 
היה לצפות בריאיון של שורד 
שנע־ עציון,  משה   השואה
מינה  עומר.  נכדו,  ידי  על  רך 

סיפרה  הבשור  מעין  בראלי 
את סיפורם המרגש של הוריה 
יוסף  מתלמי  קוטלר  ודלית 
אביה,  של  סיפורו  את  סיפרה 
מרדכי אייזנברג. גם ביישובים 

נערכו טקסים וירטואליים. 
ונפ ־יום הזיכרון לחללי צה”ל 

על  נערך  האיבה  פעולות  געי 
יא’, הפעם  ידי תלמידי שכבה 
בניצוחה של מעין נוחומוביץ' 

שהקו ”כשהבנו  ־שמספרת: 
הקרוב,  בזמן  תעזוב  לא  רונה 

מכ פסח  ערב  לפני  ־שלחנו 
השכולות.  למשפחות  תבים 
השנה,  כי  הוסבר  במכתב 
לאור המצב, לא נוכל להיפגש 
טקס  ונערוך  כתמיד  באולם 

מהר שונה  שיהיה  ־וירטואלי 
גיל. בעזרתו של אייל בריברם, 
והתלמידים,  יא’  מורי  צוות 
בין  שכללו  משימות  חילקנו 
בשל  ושירה.  קריינות  היתר 
האיסור להגיע לביה”ס קיימנו 
בלבד,  לבוגרים  צילומים  יום 
עצמם  צילמו  והתלמידים 

לערי אלינו  ושלחו  ־ב’סלפי’ 
כה. לא ויתרנו לרגע על קיום 

הטקס.” 

הב־ מעין  רסל  רמעין 
שור גילתה דרך מקורית 

”רי שכונת  ילדי  את  ־לשמח 
גרה. בתחילת  היא  מון” שבה 
ומגבלות  הקורונה  משבר 
אבא  עמית,  החליט  הסגר 
כדי  מדפסת  לקנות  מעין  של 
להדפיס  תוכל  שהמשפחה 
דפי יצירה וצביעה, אבל מעין, 
במרחבי  ה’  בכיתה  שלומדת 
אשכול החליטה להכין עיתון, 

השכו לילדי  ולחלק  ־להדפיס 
נה. מעין ישבה וכתבה חידות, 
למשחקים  הצעות  בדיחות, 
התבקשו  שבו  יצירה  ותרגיל 
זהות  תעודת  להכין  הילדים 
לחיית מחמד מתחלפת: כלב, 

למח פנדה.  ודב  חתול  ־תוכי, 
התרגשות  הייתה  בבוקר  רת 
מעין  החלוקה,  סביב  גדולה 
כמנהלת  עצמה  על  הכריזה 

אבא   – הדוורים  עם  יחד  הקו 
שעברו  גלי,  והאחות  עמית 
וחילקו  השכונה  בכל  איתה 
מהדורות  ארבע  העיתון.  את 

נלה היו  והתגובות  ־חולקו, 
של  אימא  רסלר,  רעות  בות. 
נהנו  וההורים  ”הילדים  מעין: 
לנו  ושלחו  והעיתון  מהיוזמה 
בוואטסאפ,  נרגשות  תודות 
כתבו שהילדים משתגעים על 
מנחשים  לו,  מחכים  העיתון, 
איזו חיית מחמד תהיה בגיליון 
שהמשפחות  לנו  סיפרו  הבא. 
הערב  בארוחת  יחד  יושבות 

ופותרות את החידות.”
מאיפה הגיע הרעיון?

”היוזמה היא נטו ממעיין, היא 
־יזמית מטבעה והיצרתיות שו

פעת ממנה. יכול להיות שהיא 
וקיבלה   232 בעיתון  עיינה 

השראה.” 

עיתון נולד
מעין רסלר, תלמידת כיתה ה’ מעין הבשור יזמה 

והפיקה עיתון מקורי לילדי השכונה 

הוא  בסלון’  ’זיכרון 
פרויקט שהוקם ב־2011 
זיכרון  ערבי  קיום  מטרתו 
השואה.  ביום  אלטרנטיביים 
עדי  הם  הפרויקט  מייסדי 
שוו אמבון.  ונדב  ראלטשול 

נית דקל ממגן נכנסה לתחום 
במקרה, ומאז היא מפיצה את 

”הג אשכול.  ברחבי  ־הבשורה 
עתי דרך חברה, והיא הכניסה 

האר המייסדים  לגרעין  ־אותי 
אירחתי  משם,  התחלתי  צי. 
של  בבית  בסלון  זיכרון  ערב 
מדהים.  היה  וזה  שלי  ההורים 

־באותה שנה היו לא מעט מפ
גשים באשכול, הייתה היענות 

מרגשת.” 
הזיכרון  השנה התקיימו ערבי 
דרך  וירטואלית,  במתכונת 
הזום. בדרך כלל במהלך מפגש 
כזה, המארח מתכנן את הערב 
”השנה  אישית.  עדות  ומשלב 
החלטנו שאנחנו מוותרים על 
על  מעמיסים  ולא  הצילום 
מהם  רבים  אבל  השורדים. 

לטכנולו התחברו  ־דווקא 
בערב  החשוב  החלק  גיה.” 

פי  על  שמתקיים  הדיון  הוא 
”כשא מראש.  שנקבע  ־נושא 

לקחת  צריך  אתה  מארח  תה 
אחריות על התוכן, ובעיניי זה 
זום.  יותר קשה במתכונת של 
אתה פחות מרגיש את הקהל 
אבל  אינטימי.  פחות  והמפגש 
כאלה  מפגשים  כמה  ניסנו 
כדי לבדוק איך זה מתנהל, וזו 

הייתה הצלחה גדולה.” 
מודעות  לעורר  מקווה  שונית 

־לפרויקט בקהילה ולגייס מת
נדבים שיארחו בסלון ביתם. 

סלון וירטואלי
’זיכרון בסלון’, פרויקט שהקימה מדליקת המשואה 
עדי אלטשולר, מנוהל כאן במועצה על ידי שונית 

דקל ממגן, בהתנדבות מלאה. 

זיכרון מקוון 
טקסי הזיכרון נערכו השנה במתכונת וירטואלית, על 

ידי תלמידי תיכון ’נופי הבשור’.

צילום טקס יום הזיכרון המקוון לחללי צה"ל בנופי הבשור 
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במטבח 
של אביה 

קייטרינג לאירועים
עוגות ואוכל 

לכל ימות השבוע

תלמי יוסף
050-6796505
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אשכול חוגגת עצמאות בסגר
האיסורים  כל  למרות 

הע ביום  עלינו  ־שחלו 
צמאות, מצאו חברי הישובים 

דרכים יצירתיות לשמוח:

"טקס  את  ציינו  נצרים  בבני 
המעבר" בין יום הזיכרון ליום 
פתיחת  את  בזום.  העצמאות 
המשפחות  ציינו  החגיגות 
ממרפסות  בלונים  בהפרחת 
לבן  ואחד  כחול  אחד  ביתם, 

למח השמיים.  את  ־וקישטו 
רת התבקשו כל אנשי הישוב 
ויצאו  רכביהם  את  לקשט 

לבי ועליזה  שמחה  ־בשיירה 
קור ביישובים השכנים.

יום  את  פתחו  יוסף  בתלמי 
זיקוקים,  במופע  העצמאות 

־מיד אחריו עברה וועדת התר
־בות של הישוב ברחובות בשי
־רה וריקודים, וחילקה למשפ

בתוספת  מהמועצה  שי  חות 
בירות וגלידה. למחרת הפתיע 
זוג צעיר מהישוב את הילדים 
והכין להם פופקורן ו"שערות 

סבתא".

כל  את  הפתיעו  שלום  בכרם 

בחלו החג  בערב  ־המשפחות 
בתוספת  מהמועצה  השי  קת 
למחרת  הפתעות.  שקית 
ויצאו  המכוניות  כל  קושטו 
ברחבי  ושמח  רועש  ל'רונדו' 

הקיבוץ.

להטוטן  הזמינו  בכיסופים 
השכונות  בין  שעבר  רחוב 

ושימח את התושבים ואת 
הילדים.

מן  יוצא  בלי  כולם, 
לשבח  ציינו  הכלל 

השיירה  את 
שעברה  הצבאית 

המועצה  יישובי  בכל 
בשירה ובצהלות שמחה. 

־הרבה יצירתיות נדרשה מאת
נו בחג הזה, ועמדנו במשימה 

בכבוד. 

עפרה בן נתן

 משפחת תורג'מן מתלמי יוסף - חוגגת עצמאות

 גם בבני נצרים הניפו את הדגל

 הקרנבל / מצעד יום העצמאות - עובר בנירים
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אשכול חוגגת עצמאות בסגר

 חגיגה בבני נצרים את הריחוק שמרו הכיסאות שביידי הרוקדים

 ניסן קלדרון מ'ניסשיר הפקות' מלווה את שיירת החטיבה הדרומית

 חגיגה בבני נצרים

 חוגגים בכרם שלום

כל הצבעים שישעמרי יוסף חוגג עם 
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מלחמת העצמאות
בראש הנפגעים מהמשבר הכלכלי שהביאה מגפת הקורונה עומדת קהילת העצמאים. גם העסקים באשכול 

נמצאים במלחמת קיום יום־יומית, נאבקים בבירוקרטיה ובחוסר הוודאות. תמונת מצב ⋅ דקלה קיי שטרן

הזיכרון.  יום  ערב  שלישי,  יום 
הומה  גמרי  יוגב  של  המספרה 
בהתחשב  שאפשר  כמה  עד  אנשים, 
עמרי  מסכות,  עוטה  הצוות  במגבלות. 
הדלת  לבין  ובין  הלקוחות  בין  מתרוצץ 
נפתחת, ראש עטוי מסכה מציץ פנימה 

ובודק היתכנות לתספורת זריזה. 
הפתיחה  הוכרזה  שבת  במוצאי 
המחודשת של המספרות ומכוני היופי, 

וכל עם ישראל על שערותיו הסתורות, 
השרופים  וקצותיו  המלבינים  שורשיו 
הסתער כאחוז טירוף. היומנים התמלאו 
עד חודשי הקיץ וכולם נלחמו על התור 
לק  עם  שלופות  בציפורניים  הנכסף 

מתקלף. 
יוצא  יוגי  לשנייה  אחת  תספורת  בין 
לידו,  עוצרת  מכונית  סיגריה.  להפסקת 
שואל  שכמובן  הנהג  עם  מקשקש  הוא 
ולהסתפר.  לרגע  לקפוץ  אפשר  אם 
אני  ונראה.”  שעה  חצי  עוד  “תגיע 
על  יושבת  בשקט,  לעצמי  מחייכת 
קילו  שני  במשקל  כתר  ולראשי  הספה 
שעשוי מנייר כסף. אני חיכיתי עם היד 

על הנייד להצהרת רוה”מ, וקבעתי תור 
לפני כולם.

 
בחזית המשבר הכלכלי

כל  המדינה.  את  סגרו  במרץ  ב־13 
מאלה  חוץ  לחל”ת  יצאו  השכירים 
החיוניים  מהבית,  לעבוד  שנשלחו 
לקנא  לכולם  וגרמו  כרגיל  המשיכו 
עמדו  בשיר,  כמו  ממש  העצמאים,  ורק 

חיוורי פנים ולא מצאו תשובה. 
דודי אלון, יועץ עסקי וכלכלי נאלץ גם 
שהביא  האתגרים  עם  להתמודד  הוא 
בבאר  משרד  מנהל  “אני  החדש.  המצב 
לעבוד  לכולם  לאפשר  והחלטנו  שבע, 
יכול ללכת  לו,  ונוח  מהבית. מי שרוצה 
למשרד. יש לי כמה עובדים שהם הורים 
המקום  הוא  והמשרד  קטנים,  לילדים 
קצת  לקבל  יכולים  הם  שבו  היחיד 
מתמודד  עצמו  את  מצא  דודי  שקט.” 
בשתי חזיתות: מאבק לטובת הלקוחות 
של המשרד מצד אחד, והתמודדות עם 

הבירוקרטיה ונציגי המדינה מצד שני. 
“אני אגדיר את זה בצורה הכי דרמטית: 
בחזית  נמצאים  והאחיות  הרופאים 
המשבר הרפואי, ואנחנו נמצאים בחזית 
מתגייסים  אנחנו  הכלכלי.  המשבר 
איתם  חושבים  העסקים,  בעלי  לטובת 
תזרים  בונים  והתייעלות,  צמצום  על 
בקשות  שולחים  מציאות,  מותאם 
אשראי לבנקים. חושבים על אסטרטגיה, 
ולהיות  איך להמציא את עצמם מחדש 
אנחנו  כזו.  בתקופה  גם  רלוונטיים 
מנסים לעזור לבעל העסק להפוך משבר 
נתיב  זהב,  שביל  למצוא  להזדמנות. 

חדש. או לפחות הקפאת מצב.” 
העסקיים,  היועצים  בלשכת  חבר  דודי 
ומשתדל  העצמאים  במאבק  פעיל 
הנוגעים  הנושאים  את  הזמן  כל  להציף 
לבעלי העסקים. “בתקופה שלאחר צוק 
העסקים  התאגדות  את  הקמנו  איתן 
הקטנים בישראל,  והיום אנחנו חוזרים 
עצמי  את  מצאתי  התסריט.  אותו  על 
רשות  מנהל  עם  בוואצאפ  מתכתב 
לעיתונאים  הודעות  שולח  המיסים, 
מה  את  יקבלו  שהעסקים  כדי  ונאבק 

שמגיע להם.”
הוא  המועצה,  והנהלת  מליאה  כחבר 
בשעת  להתנהלות  הנוגע  שבכל  טוען 
והקהילתי,  הבריאותי  בצד  חירום 
עם  מאוד.  טובה  בצורה  נוהל  המשבר 
זאת, לדבריו היה צריך היה להקים חמ”ל 
סיוע  לטובת  המועצה  מטעם  חירום 
שיש  מרגיש  “אני  הקטנים.  לעסקים 
בלגן בנושא הזה. גם לחקלאים בענפים 
מסוימים אין מענה, הם מרגישים שלא 
קרן תרומות של  נבנתה  מטפלים בהם. 
לגבי  מה  נזקקות.  למשפחות  המועצה 
אם  שמח  הייתי  שקורסים?  עצמאים 
לטווח  אסטרטגית  ראייה  כאן  הייתה 
לפעילות  יותר  גדול  ודגש  במה  רחוק, 

של העסקים במועצה.” 

מתמרנים בין הילדים לעבודה
אמיצה,  היא  עצמאי  להיות  הבחירה 
ורבים אומרים שמי שבוחר בדרך הזאת 
מתגורר  ונונו  יוסי  משוגע.  קצת  הוא 
ילדיהם  ושני  דניאל  אשתו,  עם  בדקל 
חייו,  כל  שכיר  היה  הוא  הקטנים. 
להגדיל את  כדי  להיות עצמאי  והחליט 
מידת הנוכחות שלו בבית ובחיי הילדים. 
מאוד  הייתה  כשכיר  שלי  “העבודה 
שלי  שהבת  גיליתי  ופתאום  תובענית, 
גדלה בלי אבא. יש לי ידיים טובות, אני 
יודע לבצע המון תיקונים ושיפוצים מכל 

יוסי ונונו
"אני תמיד מגיע עם כפפות ומסכה, 
ג’ל חיטוי ואמצעי מיגון מקסימליים, 

שומר על עצמי ועליהם, אבל אם 
יש מקרים שסובלים דיחוי – אנשים 
מעדיפים לחכות עד לחזרה לשגרה. 

בתקופת הסגר ביצעתי בעיקר 
עבודות חוץ בחצרות ובגינות"

יוגב גמרי
“מאז שסגרו את הכול אני בבית, 

נהנה מהילדים, יש לי חודש וחצי בלי 
הכנסות, ושבועיים של עומס אחרי 
החזרה לשגרה לא ישנו את המצב 

הזה. אף אחד לא יחזיר לי את הכסף. 
אבל אני לא לחוץ, אני אופטימי 

מטבעי"
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לעצמאות  לצאת  והחלטתי  סוגים  מיני 
כקבלן  עובד  יוסי  ‘הנדימן’.”  ולהיות 
משנה של מסגר, וזמין לפניות בכל נושא 

שקשור לתיקונים בבית או בחצר. 
איך העסק תפקד בתקופת הסגר?

“חששתי, וגם הלקוחות חששו. היו פחות 
פניות ופחות עבודה. אני תמיד מגיע עם 
כפפות ומסכה, ג’ל חיטוי ואמצעי מיגון 
ועליהם,  עצמי  על  שומר  מקסימליים, 
דיחוי  שסובלים  מקרים  יש  אם  אבל 
לחזרה  עד  לחכות  מעדיפים  אנשים   –
בעיקר  ביצעתי  הסגר  בתקופת  לשגרה. 

עבודות חוץ בחצרות ובגינות.” 

כמו רוב העצמאים, גם יוסי פנה לקבלת 
סכום  “קיבלתי  המדינה.  סיוע  מענק 
מגוחך,” הוא אומר. “אני מדבר עם הרבה 
חברים עצמאים וכולם נפגעו בצורה כזו 
או אחרת. כרגע אנחנו שורדים, אבל אם 
אראה שאין מוצא אבדוק את האפשרות 

לחזור להיות שכיר.”

משרדי המועצה לא ייפתחו
שמנהלת  מאוהד,  אלפסי  אורנית  גם 
שעווה  טיפולי  קבוע,  לאיפור  קליניקה 
זכאית  לא  שהיא  גילתה  גבות  ועיצוב 

לסיוע מהמדינה. “אני לא עומדת בתקן 
של הפעימה הראשונה, למרות שהעסק 
לא  זה  שנים.  ארבע  כבר  פעיל  שלי 
מפתיע אותי, 90 אחוזים מהקולגות שלי 
זכאים  היו  לא  מכירה  שאני  ומעצמאים 
כולנו  כי  ומכעיס,  מקומם  זה  למענק. 
משלמים מיסים וביטוח לאומי. המדינה 
הפעילות,  את  להפסיק  מאיתנו  דורשת 

אבל לא מסייעת לנו להתפרנס.” 
שבו  לרגע  חיכו  אורנית  של  הלקוחות 
יינתן אישור לחזור לפעילות, וכרגע היא 
הילדים  לבין  הטיפולים  בין  מתמרנת 
שנשארו בבית. “הוציאו אותנו ל’חופשה 
הלחץ.  בשיא  פסח,  לפני  ממש  קורונה’ 
היומן שלי היה מלא, ופתאום הכול נעצר 
ונאלצנו לחכות לאישור לחזור לעבודה. 
אני לא חוששת, כי בגלל אופי העבודה 
שלי אני ממילא מקפידה על סטריליות. 
במהלך טיפולי איפור קבוע אני מחויבת 
כפפות  על  ולהקפיד  חלוק,  ללבוש 
ומסכה. הקושי הוא בתמרון בין הילדים 
שלי,  ללקוחות  מחויבת  אני  כי  לעסק, 
אבל לא רוצה לפגוע בתפקוד של הבית. 

אני נאלצת ללכת בין הטיפות.” 
פנו אלייך מהמועצה והציעו סיוע?

עזרה  והציע  התקשר  לא  אחד  אף  “לא, 
יכול להיות שיש איזו הנחה  או הכוונה. 
אבל  אליה,  מודעת  לא  שאני  הטבה  או 
התשלומים  לפנות.  לאן  יודעת  לא  אני 
במועצה  אחד  אף  לרדת,  ממשיכים 
המשרדים  את  יפתחו  לא  וגם  עובד  לא 

במיוחד בשבילנו בתקופה כזו.”
האסטרטגי,  האגף  מנהלת  יעקב,  רננה 
באמצעות  הועבר  המידע  כי  מסבירה 
המועצה  של  קטנים  לעסקים  המחלקה 
העסקים  של  הווצאפ  בקבוצות   –
בפייסבוק  המועצה,  באתר  המקומיים, 
מחלקה  פועלת  ”במועצה  ובמייל. 
העסקים  של  שוטף  בליווי  שעוסקת 
האגף  של  ניהולו  תחת  והיזמויות, 
‘מעברים’,”  עם  ובשיתוף  האסטרטגי 
אומרת רננה. “כשהתחיל המשבר דורון 
לקחה  מעברים,  מנהלת  אשטן,  נחמני 
לכל  ישיר  אישי  מענה  לתת  עצמה  על 
במשך  לעזרה.  שזקוק  במועצה  עסק 
הנחיות,  לגבי  מידע  נמסר  התקופה  כל 
תקנות, שירותי הייעוץ של מעו”ף כולל 
להגשת  הטפסים  במילוי  אישי  סיוע 
המדינה  בערבות  להלוואה  בקשה 
קטנים  לעסקים  המענקים  לגבי  וכן 
בקשר  עומדים  אנו  בנוסף,  לעצמאים. 
כי  לוודא  מנת  על  המיסים  רשות  עם 
הפיצויים  את  יקבלו  באשכול  העסקים 
קיבלה  המועצה  הנהלת  להם.  המגיעים 
עדיפות  לתת  המועצה  מראש  הנחיה 

לרכישת תוצרת מקומית.” 
לגבי  המידע  “כל  אשטן:  נחמני  דורון 
של  באיגרת  נמסר  והנחות  מענקים 
ובקבוצת  המועצה  של  בפייסבוק  גדי, 
העסקים  ושל  הדוברות  של  הוואצאפ 

והיזמויות באשכול שאני מנהלת בימים 
אלה. אני חברה בקבוצת מקדמי עסקים 
ברשויות של משרד הכלכלה, כל הנחיה 
מייד  אני  שמגיע  מידע  או  שיוצאת 
הזו  בתקופה  העסקים.  לבעלי  מעבירה 
החדש  באתר  עסקים  אינדקס  הושק 
יש  בו,  להירשם  שאפשר  המועצה  של 
ואנחנו  מידע  להעברת  ערוצים  מגוון 
הפצנו  בכולם.  להשתמש  השתדלנו 
כתבת יח”צ דרך מעו”ף ובה הצגנו שלוש 
נשים שמנהלות עסק בתקופת הקורונה, 
מרקט  נגב  של  פלטפורמה  נפתחה 
תוצרת  של  רכישה  לטובת  שפרסמתי 
קמפיין  הושק  אתמול  וממש  מקומית, 
ומשרד  המועצה  מעברים,  בשיתוף, 
לפני  מקומית:  רכישה  לעידוד  הכלכלה 

הכל – עסקים באשכול.”
עסקים  בעלי  של  פניות  התקבלו 

למועצה? 
אליי  בעיקר  פניות  “התקבלו  דורון: 
ישירות וגם דרך מוקד המועצה שהופנו 

אליי.”
ומה היו הצרכים?

“קודם כל לעשות ונטילציה, להוציא את 
מה שיושב להם על הלב. הם כעסו, אבל 
לא על המועצה באופן ספציפי אלא על 
המצב. התפקיד שלי היה בעיקר להקשיב, 

דודי אלון
“הרופאים והאחיות נמצאים בחזית 
המשבר הרפואי, ואנחנו נמצאים 
בחזית המשבר הכלכלי. אנחנו 

מתגייסים לטובת בעלי העסקים, 
חושבים איתם על צמצום והתייעלות, 
בונים תזרים מותאם מציאות, שולחים 
בקשות אשראי לבנקים. חושבים על 
אסטרטגיה, איך להמציא את עצמם 

מחדש.

אורנית אלפסי
“אני לא חוששת, כי בגלל אופי 

העבודה שלי אני ממילא מקפידה על 
סטריליות. במהלך טיפולי איפור קבוע 

אני מחויבת ללבוש חלוק, ולהקפיד 
על כפפות ומסכה. הקושי הוא בתמרון 

בין הילדים לעסק"
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קומיקס ראשון שלי לימי הקורונה. הסיפור מספר על רוי קם 
בבוקר והחליט להיות בלש. 

רוי ילד בן 5 שההורים שלו מבשרים לו שיש תעולה בשם קורונה 
שזה וירוס חדש. הוא מחליט כבלש לפענח את התעלומה. אחיו 

הקטן מחליט להצטרף. 
בהתחלה הם לא בילו הרבה זמן ביחד ובימי הקורונה הם גילו 

שהם דווקא יודעים לההתסדר מאוד יפה 
לרוי יש ספר בלשים שבו י 5 חוקים 5 הממים 

מה? מתי? מי? וכו
דווקא ליאו הקטן הבין איך פותרים את התעלומה...קומיקס להורים 

וילדים שמתמודדים יחד עם תעלומת הקורונה...
פתרון התעלומה כולל אהבה, צחוק ולא מעט פיצה...

בחינם לגמרי!!! היכנסו
https://www.spectacularkidsclubisrael.com

או באנגלית
https://www.spectacularkids.club
heatheryed44@gmail.com

Lorem ipsum

להסביר מה האפשרויות – ייעוץ, חשיבה 
מקוונים,  קורסים  העסק,  על  יצירתית 
אחת  פנייה  הייתה  אפשר.  שרק  מה 
שהגיעה דרך המוקד של עסק שהפסיק 
לעבוד ונקלע למצוקה כלכלית. יש את 
זה  וציינתי את  הקרן לסיוע למשפחות, 
גם מחשבה לפתוח קרן  בשיחה. הייתה 
יצא  לא  זה  אבל  שנפגעו,  לעצמאים 
שגם  מחשבה  מתוך  מזה  חלק  לפועל. 
באשכול  משפחות  הם  נזקקים  עסקים 

ויכולים להסתייע בקרן התושבים.” 
בעצמאים  שמטפל  במועצה  גוף  יש 
יש  שוטף?  באופן  הקטנים  ובעסקים 

תקציב שמופנה לטובת העניין?
מטעם  עובדת  נעים  דנית  “בוודאי, 
מעברים ומפעילה את יחידת היזמות של 
מעברים אשכול, המועצה מתקצבת את 
הפעילות שלה ומקצה לה משרד באגף 
וליווי  ייעוץ  נותנים  אנחנו  האסטרטגי. 
העסק,  על  המחשבה  משלב  לעסקים 
כשהעסק  מכן  ולאחר  הקמתו  במהלך 
שלנו  בכלים  נעזר  הוא  ופעיל  קיים 
מסובסדים  קורסים   - העסק  לפיתוח 
וקהילת העסקים של אשכול, הרצאות... 
תקציב  יש  מוקפא.  התקציב  כרגע  אבל 
שנקרא  הכלכלה  משרד  של  ייעודי 
אנחנו  ובו  מקיימת’,  מקומית  ‘כלכלה 

משתמשים.” 

בתקצוב  יסייע  הכלכלה  “משרד  רננה: 
קמפיין לעידוד כלכלה מקומית מקיימת, 
דיגיטלי  שיווק  פלטפורמת  בניית 
המועצה  השנה.  כל  שימשכו  והדרכות 
משתתפת באחזקה של מערך שירותים 

קבוע לעסקים באמצעות מעברים.” 

ההבדל בין הישרדות לקריסה
בבוקר  אחת־עשרה  הזיכרון,  יום  ערב 

במספרה של יוגי. צפירה. 
הכול נעצר, כולם עומדים בשקט מוחלט 
לרגע אחד שבו שום דבר אחר לא חשוב. 
ונזכר,  כל אחד מתכנס בעצמו, מהרהר 
תנועת  ושוככת  דועכת  וכשהסירנה 

החיים ממשיכה כסדרה. 
נהנה  בבית,  אני  הכול  שסגרו  “מאז 
חודש  לי  “יש  מספר.  יוגי  מהילדים,” 
ושבועיים של עומס  בלי הכנסות,  וחצי 
אחרי החזרה לשגרה לא ישנו את המצב 
הכסף.  את  לי  יחזיר  לא  אחד  אף  הזה. 
אבל אני לא לחוץ, אני אופטימי מטבעי. 
שמתי הכול בצד וידעתי שהחיים יחזרו 
ונחזור  ייפתחו  העסקים  למסלולם, 
לשגרה. לא פניתי לאף אחד לסיוע ולא 
בדקתי, אני יודע מניסיון שזה לא שווה 

את המאמץ.”
אנשים  למספרה,  מחוץ  ובינתיים, 

לקראת  הסידורים  את  להשלים  נחפזים 
'ביס  העצמאות.  ביום  שיוטל  הסגר 
הסמוכה  הבשרים  מסעדת  בכיכר', 
והלקוחות  דוכן,  של  במתכונת  פועלת 
שומרים  השווארמה  למנת  שממתינים 

על מרחק של שני מטרים זה מזה. 
את חושבת שהעסקים יתאוששו בסוף 

המשבר?  
נאנחת  יהיה,”  מה  עכשיו  לדעת  “קשה 
שהעסקים  לך  להגיד  יכולה  “אני  דורון. 
יום  ומדי  לפעילות  לשוב  מחכים  כבר 
העסק,  לפתיחת  בהנחיות  מתעדכנים 
הימים  ייראו  איך  לראות  מחכים  כולנו 

שאחרי הקורונה.” 
על  משפיעים  גורמים  הרבה  כך  כל 
הרבה  כך  כל  עסק,  של  הצלחתו 
שתמיד  עסקים  יש  במשוואה.  משתנים 
מעל  הראש  את  להשאיר  מצליחים 
בקלות.  שמתערערים  ואחרים  למים, 
המעטפת הקהילתית ותמיכת הרשויות 
ההבדל  את  לקבוע  לפעמים  יכולים 
שבו  ובמקום  לקריסה,  הישרדות  בין 
לכל  גאווה  היא  המקומית  התוצרת 
ולתכנון  להשקעה  מקום  יש  תושב, 
אולי  נכון,  זאת  נעשה  אם  אסטרטגי. 

מכאן תצא הבשורה.  
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כר, סו ם, דפי  ומתכלי ם  י ם חד פעמי כלי
לדת מי הו לי נספט  ב קו צו , עי לחן ז לשו רי אקססו

ם עי רו אי ו
ד! עו ו ת  ם, כלי בי ו י הלי נ ה, בלו צרי אפי מו
ם! חי יש משלו שע.  י ן - מושב  מתחם הגרעי

0544-319808

פעמימוש
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איך זה קרה, מנין זה בא?
ילין.  חיים  אצל  עוד  התחיל  זה 
עלו  ומייד  הוחלט להקים מרכז הנצחה 
השאלות: מי, איפה, איך? ראשית הוקמה 
ועדת היגוי שכללה אנשי מקצוע ונציגות 
היו:  הנציגים  השכולות.  המשפחות  של 
סוזנה ונחום לישצ’ינסקי משדי אברהם, 
מוניקה מינקר מניר יצחק, יוסי אביאיה 
בריברם  אייל  הבשור,  מעין  מלאכי 
מאוהד ובעלי תפקידים נוספים. בוועדה 
איתי  וריכזה  המועצה,  ראש  גם  ישב 
מאגף  כורםוטמיר  דליה  הפרויקט  את 
לוועדת  הצטרף  בהמשך  ההנדסה. 
אוצרת  נעמה גולד  ההיגוי צוות התוכן: 
התוכן, כרמלה ניצן האדריכלית, סטודיו 
סטודיו  ולבסוף  גרפי  לעיצוב  אבידני 
חופים שביצע בפועל את התצוגות. אני 

צורפתי בזכות ניסיוני הקודם. 
מרכז  מבנה  היה  שנבחר  המקום 
הצעירים. ראשית, כי מבחינה תפעולית 
גם  והיה  התאים  זה  המקום  ומבחינת 
אבל  בנייה.  לתוספות  מקום  מספיק 
מעבר לזה, קסם לצוות הרעיון שהמרכז 
יהיה ‘מקום חי’ שמתנהלות בו פעילויות, 
לצעירים.  שלו  הקרבה   – מכל  ויותר 
וגם  המסר  שגם  מקווה  ההיגוי  ועדת 
שפחות  לצעירים  דווקא  יגיעו  הסיפור 
מכירים את העבר, וגם מפני שהסיפורים 
והתמונות הן של אנשים צעירים, על אף 
מקור  יהוו  שהם  רצינו  שחלפו.  השנים 
כאשר  גם  ימינו,  של  לצעירים  השראה 
לפעילות  הצעירים  למרכז  מגיעים  הם 

מסוג אחר.

בסוף נצטרך להתאים

ואיך זה מתחבר עם אתר זיכרון?
שרוב  אף  על  הפוך.  היה  זה  אצלנו 
שטחי התצוגה הם בנושאי ההתיישבות, 
הדגש  והמועצה  ההיגוי  ועדת  מבחינת 

במקום הוא על זיכרון הנופלים. 
היה  דוגמאות.  המון  בישראל  לזה  יש 

מקום להמציא עוד משהו?
נכון.  זה   – זיכרון  אתר  על  מדברים  אם 
יש הרבה וזה מאפשר ללמוד ולהתרשם, 
של  מלכודת  להיות  עלולה  גם  זו  אבל 
ובכל  טוב  שנראים  ממקומות  העתקה 

ידענו  מראש  לנו.  מתאימים  לא  זאת 
בסוף  אבל  מאחרים,  ללמוד  שאפשר 
המקום  את  בעדינות  להתאים  נצטרך 

לתנאים המיוחדים שלנו.
לדוגמה?

שעשו  שידענו  מקומות  להרבה  נסענו 
המועצות  אחת  רצינית.  עבודה  שם 
לבנים’,  ‘יד  עם  עבדה  הארץ  במרכז 
עמותה שיכולה להשקיע, לייעץ ויש בה 
כבר כללים שאפשר לאמץ. שם, באותה 
מועצה גילינו ש’יד לבנים’ מציגה מדרג 
בין חללי צה”ל, שהם סוג א’ ובין נפגעי 
משנית.  קטגוריה  שהם  איבה  פעולות 

לנו זה לא התאים. לא בסמכותנו לקבוע 
פעולות  חלל  ומיהו  צה”ל  חלל  מיהו 
בנוסף,  קבעה.  המדינה  זה  את  איבה, 
נכון  ולא  ואינטימי  קטן  מקום  אנחנו 
מי  ערכית,  מבחינה  הנופלים  את  לתייג 
גיבור יותר ומי פחות. עניין נוסף שהוא 
שלנו  המקומי  מהאופי  חלק  דווקא 
מהנופלים  שרבים  הוא  ספר  ביישובי 
שנהרגו  אנשים  הם  איבה  בפעולות 
הזה.  הגבול  קו  כתושבי  משימתם  על 
בלי  משמרתם  על  כאן  נהרגו  אנשים 
החמישים  משנות  עוד  חיילים,  להיות 
שליחותם  גם  אבל  עבודתם  הייתה  זו   –

דווקא חלק מהאופי המקומי שלנו 
ביישובי ספר הוא שרבים מהנופלים 
בפעולות איבה הם אנשים שנהרגו 

על משימתם כתושבי קו הגבול הזה. 
אנשים נהרגו כאן על משמרתם 
בלי להיות חיילים, עוד משנות 

החמישים – זו הייתה עבודתם אבל 
גם שליחותם הלאומית

אשרה גבאי:  רצינו שהם יהוו מקור השראה לצעירים צילום: אייל בריברם

יש לנו מורשת
“'בית הזיכרון והמורשת של אשכול’ הוקם כאתר זיכרון לנופלים 

וסיפור ההתיישבות באזור שלנו הוא הרקע," אומרת אשרה גבאי 
מדקל שריכזה את פרויקט ההקמה של המקום. אל הצוות שהקים 

במשך חמש שנים את תערוכת ההתיישבות והזיכרון היא הגיעה 
בזכות ניסיונה בניהול מרכז המבקרים במצפה רמון ⋅ ארנון אבני. 
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מהגבול  והירי  המוקשים  הלאומית. 
שונה  וזה  כאן  חיינו  מסיפור  חלק  הם 

במקומות אחרים בארץ. 
הנופלים  את  לשייך  צורך  גם  היה 
חשוב,  שזה  סוכם  שלהם.  ליישובים 
שם  עם  נוסף  לוח  גם  בנפרד  עשינו  אז 

היישוב ובניו.
לגבי  היישובים  של  ההגדרות  האם 
את  תאמו  תושב  היה  לא  או  שהיה  מי 

שלכם? 
כאלה.  הגדרות  מלכתחילה  היו  לא  לנו 
רשימות  את  וביקשנו  ליישובים  פנינו 
החללים, ואז הבנו שזה מאד מורכב ומאד 
שמנציחים  קיבוצים  יש   – סובייקטיבי 
היו  שלא  למרות  שנפלו,  גרעינים  בני 
שמנציחים  קיבוצים  יש  קיבוץ.  חברי 
חברים שהיו בגרעין המייסד ונפלו לפני 
שהספיקו לעלות על הקרקע. אבל בכל 
העניינים האלה נקטנו גישה ברורה: אם 
גם  –אז  לו  כשייך  מישהו  רואה  הישוב 

אנחנו.
רגיש.  עניין  הם  הביוגרפים  הפרטים 
או  מהיישובים  ישירות  מידע  קיבלתם 

בדקתם כל שם בעצמכם?
גם וגם. יש יישובים שהעניין הזה מוסדר 
לגמרי וקיבלנו הכול עד הפרט האחרון. 
שהגענו  משפחות  מעט  לא  היו  אבל 
דפדפנו  איתן,  ושוחחנו  ישבנו  אליהן, 
תמונה  הורדנו  ולפעמים  באלבומים 
היה  זה  והחזרנו.  אותה  סרקנו  מהקיר, 
את  אוהבת  אני  אבל   – ומורכב  ארוך 
לאור”  “להוציא  וחשוב  זה. מאד מעניין 
את זכרם של האנשים שכבר לא איתנו, 

ולאפשר קצת נחמה למשפחות.

בן שנה או בן שבעים

בואי נדבר על התצוגה. מה היו הנחות 
היסוד?

היו יותר מדי הנחות ולקח לנו זמן לברור 
שבו  שלב  היה  לנו.  שמתאים  מה  את 
בזמן  היישובים  כל  את  להציג  חשבנו 
הווה, יפים ומטופחים, אבל אז הבנו שזו 
שתתיישן  קפואה  מצב  תמונת  תהיה 
במהירות. יהיו בה יישובים בני יומם ליד 

יישובים בני שבעים. 
היה רעיון של שילוב ציר הזמן הישראלי 
עם  ועם  ההתיישבות  סיפור  עם 
לא  זה  גם  הנופלים.  של  הכרונולוגיה 
הסתדר, כי ציר הזמן אינו אחיד מבחינת 
או בכל עשור,  נפח הפעילות בכל שנה 
ורצינו להתמקד בעיקר בציר הזמן שלנו 
באשכול על רקע הנסיבות ההיסטוריות 
של  הזמן  ציר  בנוסף,  והמדיניות. 
של  הזמן  ציר  את  תואם  לא  הנופלים 
הקמת היישובים אליהם הם משתייכים. 
ישוב  כל  להציג  היה  שהתקבל  הפתרון 
לי  ונראה  הקרקע,  על  עלייתו  ברגע 
הקריטריונים.  בכל  עומד  באמת  שהוא 

“גם  )“ירח”(:  אלתרמן  של  בשירו  כמו 
וזה  הולדת”.  של  רגע  יש  ישן  למראה 
רגע  יש  ישוב  לכל  דבר:  כל  לגבי  נכון 
בן  או  שנה  בן  הוא  אם  בין  הולדת,  של 
את  יוצרות  השונות  הנסיבות  שבעים. 
רגע מכונן  המגוון, אבל הרגע הזה הוא 

לכולם, ויישאר כזה גם בעתיד.

איך מתבצעת עבודה כזו? הרי כל יישוב 
יכול לבדו לכסות קיר שלם...

בעיקר  העיקרי,  האתגר  היה  באמת  זה 
שמחזיקים  ואלה  הוותיקים  בישובים 
של  ערימות  קיבלנו  מתפקד.  ארכיון 
בזה.  הסתפקנו  לא  אבל  ארכיון,  חומרי 
אצל  בית  ביקורי  ערכנו  צורך  כשהיה 
הוותיקים שפתחו בפנינו את האלבומים 
הסיפור  את  להבין  לנו  ועזרו  הפרטיים 

הייחודי של הישוב שלהם. 
אבל בסוף צריך לבחור.

ארגנו  כל,  ראשית  קל.  היה  לא  וזה  כן, 
את הקירות לפי סדר כרונולוגי וחילקנו 
את הישובים לאשכולות של התיישבות: 
הקמת  לפני  הקרקע  על  שעלו  אלה 
המדינה, אלה שהופיעו אחרי פינוי סיני 
בין  קושרים  הללו  המאפיינים  ועוד. 
התקופה והאירועים שבה לבין היישוב: 

מיקומו ואופיו מבחינה חברתית. 
ולא חבל על החומר שנשאר בחוץ?

שנות  במהלך  שנאסף  החומר  כל 
הפרויקט קיים, והוא יוצג לקהל בהמשך 
שתוצב  ממוחשבת  עמדה  בעזרת 

הרחבה  מעין  יאפשר  הדבר  במקום. 
שתאפשר  מקוונת  בגרסה  התצוגה  של 
על  נוספים  פרטים  ולגלות  להרחיב 
גם  שבעתיד  ייתכן  שמוצגים.  הפריטים 
אתר  דרך  אליה  להיכנס  יהיה  אפשר 

המועצה.

להעצים את מפעל ההתיישבות

יש לי שאלה על הקונספט הכולל: האם 
הנכון  האיזון  את  מתאר  הוא  לטעמך 
אופטימי  כמעשה  ההתיישבות  בין 
כמעשה  ההתיישבות  לבין  אנושי  כלל 

ביטחוני, לוחמני?
היא  באשכול  החקלאית  ההתיישבות 
של  ביותר  הבולטים  המאפיינים  אחד 
סיפור  את  להציג  כשבחרנו  המועצה. 
בשום  אותו  קישרנו  לא  ההתיישבות 
שקישרנו  ודאי  לוחמני.  למעשה  אופן 
שבגינן  כלליות  מדיניות  לנסיבות  אותו 
הוקמו הישובים. צריך לזכור שהמסגרת 
שהוא  ומורשת,  זיכרון  מרכז  של  היא 
ההתיישבות.  תערוכת  של  ‘המארח’ 
לטעמנו יש בדגש הזה כדי להעצים את 
לאורך  פה  שנעשה  ההתיישבות  מפעל 
לכן  האלה.  הקשיים  למרות   – הדורות  

כך זה ניראה.
איך יתנהל המקום?

ממוסדות  חלק  הוא  הצעירים  מרכז 
מנהלת,  לו  יש  הקהילתי,  המרכז 
מתקיימות בו סדנאות, ימי עיון, מפגשי 
ימות  כל  לאורך  פתוח  והוא  קהילה 
השנה. אנחנו מתכוונים לפתח פעילויות 
וההנצחה  הזיכרון  בתחום  נוספות 
בתצוגה.  מתנדבים  מדריכים  ולהכשיר 
זכרם  להנצחת  מועצתית  ועדה  קיימת 
של הנופלים, היא תתכנס בקרוב וביחד 
עם נציגי המרכז הקהילתי נתווה תכנית 

פעולה רב שנתית.

ההתיישבות החקלאית באשכול היא 
אחד המאפיינים הבולטים ביותר של 
המועצה. כשבחרנו להציג את סיפור 
ההתיישבות לא קישרנו אותו בשום 

אופן למעשה לוחמני. ודאי שקישרנו 
אותו לנסיבות מדיניות כלליות שבגינן 

הוקמו הישובים

מרכז הצעירים ליד 'נופי הבשור' צילום: 232
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האחרון  בעשור 
שקד  נעמה  מתגוררת 
זוגה  בן  עם  יחד  בגבולות,  לוי 
היא  ילדיה.  ושלושת  עודד 
בהכשרתה,  אנתרופולוגית 
עבדה במשך שנים עם היועצת 
באוניברסיטת  מגדרי  לשוויון 
פורום  את  ריכזה  גוריון,  בן 
ופעלה  באוניברסיטה  הנשים 
נשים.  וקידום  העצמה  למען 
עובדת  היא  האחרונות  בשנים 

כעצמאית – מרצה, מנחה 
ארגונים  עבור  ויועצת 
וגורמים פרטיים בתחום 
הנשית,  התעסוקה 
בנשות  התמקדות  תוך 

אשכול. 
לעשות  לך  גרם  מה 

שינוי?
איתן.  צוק  “מבצע 
דחף  במלחמה  משהו 
חידד  החוצה,  אותי 
שצריך  העובדה  את 
ועכשיו  כאן  משהו 
שתטפל  מישהי   –
תעסוקת  בנושא 

העסיק  תמיד  זה  בדרום.  נשים 
שעוצרות  החברתיות  ההבניות  אותי, 
את הנשים מלהתקדם הלאה. יש משהו 
ולי  מאוד משמעותי בעולם התעסוקה, 
קדימה  ואנשים  נשים  להניע  יותר  קל 
המלחמה  אחרי  אנטגוניזם.  לעורר  בלי 
יוצרת  הבנתי שהייעוד שלי הוא להיות 

ומנחה של קהילות עסקים.” 
אימהות  בנושאי  קורסים  מנחה  נעמה 
לשכירות,  וגם  לעצמאיות  גם  וקריירה 
ועם  ‘מעברים’  עם  פעולה  שיתוף  תוך 
החברתית  המעורבות  רכזת  חן,  ענת 
נשים.  לקידום  המועצה  ראש  ויועצת 
העסקים  קהילת  את  להקים  “עזרתי 
כאן  הפורום  שמעון,  ובבני  הנגב  בשער 
טיפה נעצר אבל במרחב הכפרי הקהילה 
מבחינת  משמעותית  מאוד  שלנו 
האישית,”  וההתפתחות  ההתקדמות 

היא מספרת.  
קבוצות,  מול  היא  הפעילות  עיקר 
פרטי  באופן  גם  מייעצת  נעמה  אבל 
עסק,  לקדם  או  להקים  שרוצות  לנשים 
מתלבטות לגבי בחירת מסלול בחיים או 

שילוב 
כמו  לקריירה.  אימהות  בין 

חלה  הקורונה  בתקופת  רבים,  עסקים 
גם  העסק  בפעילות  דרסטית  ירידה 
החודש  במרץ,  התחיל  “הכול  אצלה. 
שיא  נקודת  וזו  האישה  יום  בו  שחל 
פעילויות  הרצאות,   – בשבילי  שנתית 
בוטל.  הכול  כמעט  עשייה.  והרבה 
שבכל  לב  שמחה  אני  לזה,  ומעבר 
פעם שיש מצב חירום כלשהו – הנושא 
נשים  פתאום  מהפרק.  יורד  המגדרי 
כמעט  באופן  בנטל  לשאת  נדרשות 
בלעדי – להיות עם הילדים בבית, לקחת 
חופש מהעבודה ולבטל עיסוקים שונים 

ובעצם להיות הגיבוי האוטומטי.” 

מחכים לגרסה המלאה
נעמה התחילה להרצות ב’זום’, להנחות 
את הלקוחות ואת הקולגות שלה ולסייע 
העסק  והתאמת  שינוי  ביצירת  להן 
מה  תהתה  במקביל,  החדש.  למצב 
לעשות עם הפרויקט החדש שהתחילה 

מיוחד  קלפים  משחק  יצירת   – להפיק 
בסימן קידום נשים.

הד־סטארט  הוצאת  לפני  יום  “הייתי 
הקורונה.  עם  הסיפור  כשהתחיל 
בתהליך  שנה  חצי  כבר  נמצא  המשחק 
הכנה, עבדתי עם מעצבת והכנו הכול.” 
מדובר במשחק ‘רביעיות’ ייחודי מסוגו, 
במשך  דרך”.  פורצות  “נשים  שנקרא 
מבחר  על  מידע  נעמה  אספה  שנתיים 
שונים,  בתחומים  משמעותיות  נשים 
את  והכינה  עיצבה  כתבה, 
 – לכולם  שמיועד  המשחק 
מי  וכל  ילדים  נשים,  גברים, 
יותר  וללמוד  לדעת  שרוצה 
על הנשים המיוחדות האלה. 
למשל,  “ידעת,  נעמה: 
הייתה  ארדיטי  שאסתר 
בצה”ל  הראשונה  החיילת 
עלתה  היא  צל”ש?  שקיבלה 
כחיילת   16 בגיל  לארץ 
בודדה, ובגיל 17 כבר הייתה 
נהגה  היא  צבאית.  חובשת 
באמבולנס כשמטוס התרסק 
במו  וחילצה  חצור  בבסיס 
ידיה את הנווט ואת הטייס 
משה  הבוער.  מהמטוס 
דיין לא האמין כשהוא ראה 

אותה מולו.” 
נעמה לא רצתה לעצור את 
והחליטה  לגמרי,  ההפקה 
לשווק את הקלפים להדפסה 
של  סמלית  בעלות  בבית 
התגובות,  שקלים.   25
נרגשות  היו  מספרת,  היא 
שקנה  מי  “כל  וחיוביות. 
הודיע לי שהוא מחכה לגרסה 
את  שיפרנו  בינתיים  המלאה. 
קטגוריות  עשר  יש  הקלפים, 
ושלחתי את המשחק להדפסה 
רגילה.” המשלוח הגיע אליה לא מזמן, 
שבו  בפייסבוק  סרטון  פרסמה  והיא 
במשך  שתכננה  בקלפים  אוחזת  היא 
שנתיים ודומעת מהתרגשות. “זה חלום 
מרצה  “אני  אומרת.  היא  שהתגשם,” 
אין  מוצרים,  לי  יש  גם  ועכשיו  ומנחה 
את  בעצם  מבטא  זה  מזה.  מרגש  יותר 
אישה  לכל  להעביר  מנסה  שאני  המסר 
ולכל אדם שאני פוגשת – אם אני רוצה, 
אני יכולה לעשות. הכבלים שיש סביבנו 
את  משנה  את  ואם  תרבותיים,  הם 
יכולה  את  בעצמך  ומאמינה  התפיסה 

ליצור מציאות חדשה.” 
מה השלב הבא?

לפנות  מוצרים,  עוד  לפתח  רוצה  “אני 
קטגוריות  כבר  יש  בחו”ל.  לשווקים  גם 
פייסבוק,  קבוצת  לי  יש  הבא.  למשחק 
מזמינה  ואני  מעצמאיות’  קונות  ‘כולנו 
בקידום  ולקחת חלק  להיכנס  כולם  את 

שלנו, באשכול.”

רואה בקלפים
נשים  עם  אותנו  מפגיש  הגילאים  לכל  חדש שמתאים  קלפים  משחק 

מעניינות ופורצות דרך במגוון תחומים. נעמה שקד לוי, מרצה, מנחה 

ותכננה את המשחק במשך שנתיים, הגשימה  ויועצת עסקית, שיזמה 

חלום, ומעודדת כל אחד ואחת מאיתנו לפרוץ את תקרת הזכוכית 

⋅ דקלה קיי שטרן    
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התפרסמה  החולף  בחודש 
אחרונות’  ב’ידיעות  קצרה  ידיעה 
בקיבוץ  שהתגלה  ישן  בונקר  על 
צבעוניים  ציורים  קירותיו  שעל  מגן, 
מערת  לא  אמנם  הקיבוץ.  ילדי  של 
אבל  שבספרד,   )Altamira( אלטאמירה

בכל זאת היא הציתה את דמיוננו. 
צבר  חיים  את  גייסתי  העניין  לצורך 

שהגיע למגן כנער באוגוסט 1966.
ראשית, איך הגעת למגן?

הייתי “ילד חוץ”. באתי מפתח תקווה כי 
כך  כל  לא  אימא  בקיבוץ.  להיות  רציתי 
את  לנו  הציעו  לחצתי.  אני  אבל  רצתה, 
שזה  ברור  היה  כבר  ולי  יחד  באנו  מגן. 
ואני  נרגעה  אימא  גם  בשבילי.  המקום 

עדיין כאן. 
מתי נבנו הבונקרים האלה?

ההתחפרות  אבל  בדיוק,  לקבוע  קשה 
על  העלייה  מאז  תמיד  הייתה  כאן 
הקרקע, שנים לפני שבאתי. היו שני גלים 
הקשר  תעלות  את  ושיפרו  חזרו  שבהם 
צינורות  היו  שלמעשה  הבונקרים  ואת 
לתוך  מנוף  בעזרת  שהורדו  מבטון  ענק 
‘מבצע  בזמן  ב-1956  פעם  המחפורות. 
למלחמת  ה"המתנה"  בזמן  ופעם  קדש’ 
הייתי  כבר  אז   .1967 ב  הימים  ששת 
הקבוצה  שהייתה  ‘חצב’  בקבוצת  במגן, 
החינוכי  במוסד  והראשונה  הבוגרת 
‘מעלה הבשור’ - שהיום הוא תיכון ‘נופי 
הבשור’. אז הוא היה בית ספר – פנימייה, 
של בני קיבוצי השומר הצעיר וכלל שתי 

קבוצות. היינו כשלושים נערים. 
גם בתוך בית הספר החדש, שהלך ונבנה 

הצינורות  עם  כאלה  בונקרים  חפרו  אז, 
ועד כמה שאני זוכר - אפילו לא הספיקו 

לכסות אותם לפני המלחמה.

ואיפה היה הבונקר הזה?
על 'שייח נוראן', שהוא הגבעה הגבוהה 
התצפית.  נקודת  היה  ותמיד  בקיבוץ 

הבונקר הזה היה כנראה בונקר פיקוד.
ומתי צוירו הציורים שעל הקירות?

האמת שזה כנראה לא חלק מהמיתולוגיה 
המלחמתית. צר לי לאכזב אותך. בעצם 
ישראל  במוזיאון  אוצר  להיות  צריך  לא 
האמנותיים’  ‘הזרמים  את  לזהות  כדי 
 - לידי ביטוי: שנות השבעים  שבאו שם 
 ,LOVE והמילה  לבבות  בערך:  שמונים 
שמרמזים על תקופות עליזות יותר, בין 
אז  שהיו  המתנדבים  בהשפעת  השאר 

בקיבוצים.
ידעתם שזה שם?

למעשה כן, אבל שכחנו. ‘מעלה הבשור’ 
הוקם על מורדות ‘שייח נוראן’ ובשנותינו 
קיבוץ  בתוך  כולו  המוסד  היה  עוד  שם 
בבריכה  שוחים  היו  התלמידים  מגן. 
שהיו  הספורט  במגרש  ומשחקים  במגן 
מצידו השני של 'שייח נוראן' והיה צריך 
לעבור דרכו בערב. כך שהגבעה תפסה 
חשוכה  היתה  היא  בחיינו.  נכבד  מקום 
והיינו עולים לשם גם בפעולות בתנועת 
פתח  תקופה  באותה  הצעיר’.  ‘השומר 
נכנסים  והיינו  גלוי  עוד  היה  הבונקר 
ואווירה  חושך  שם  היה  בפעולות.  אליו 

מיסתורית, כמו שצריך בתנועת נוער. 
קבורה  אזור  הייתה  גם  הזו  הגבעה 
להיות  יכול  שם.  שהתגלו  קברים  והיו 
הזמן  עד שהגיע  הכל  לכסות  שהחליטו 

לבנות במקום, והבונקר התגלה מחדש.

משחקים 
בונקר

זה זמן רב שאנחנו לא מספקים 
חדשות ביטחוניות והציבור 

בישראל תובע את שלו.
הפעם קיבוץ מגן התנדב לספק 
את הסחורה: בונקר ישן. אוצרות 

אמנות. קבר שייח מסתורי 
וסיפורי חסמב"ה של חיים צבר 
בתפקיד 'זקני המקום' שזוכרים 

הכול⋅ ארנון אבני

גבעת 'שייח נוראן', עם קבר השייח שבכיפתו עמדת תצפית היסטורית. לצידו בריכת מי השתייה לימי חירום ובמורד - בונקר הפיקוד שהתגלה. 

קירות הבונקר עם יצירות האמנות מסגנון 'הפופ הנאיבי' של שנות ה-70

"ההתחפרות כאן הייתה תמיד מאז 
העלייה על הקרקע, שנים לפני 

שבאתי. היו שני גלים שבהם חזרו 
ושיפרו את תעלות הקשר ואת 

הבונקרים שלמעשה היו צינורות ענק 
מבטון שהורדו בעזרת מנוף לתוך 

המחפורות. פעם ב-1956 בזמן ‘מבצע 
קדש’ ופעם בזמן ההמתנה למלחמת 

ששת הימים ב 1967."
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כבר  וקיטורים  תלונות  של  נהרות 
מר הלמידה  נושא  כל  על  ־נשפכו 

זום, שמשבר הקורונה  חוק. אפליקציית 
ראש  אל  הזניח  ממעמדה  אותה  הזניק 

בעו עמדה  לא  כמעט  היישומים  ־סולם 
מס, והרשת קרסה כל חמש דקות. אבל 
משבר  התחולל  השטח  לפני  מתחת 
שרובנו לא היינו מודעים אליו: הלמידה 

־מרחוק איימה ליצור פער עמוק בין הת
למידים. 

כמעט בכל בית בישראל יש היום מחשב, 
־לפטופ או אייפד. לפעמים יש את שלו
המכ כמות  מסוימים  ובמקרים  ־שתם, 

בבית  שנמצאת  האלקטרוניים  שירים 
ממוצע.  הייטק  משרד  לאכלס  יכולה 
שמתקשות  רבות  משפחות  ישנן  אבל 

והלמידה המקוונת עלו ־להשיג מחשב, 
לה להיות בלתי אפשרית עבורם. בימים 
עבודות  להכין  תמיד  אפשר  כתיקונם 
שמצריכות שימוש במחשב בבית הספר, 

־אחרי שעות הלימודים, אצל חבר או בס
הת לתוקף  נכנס  כשהסגר  אבל  ־פרייה, 

כמשמעו,  פשוטו  הפכו,  האלו  למידים 
מנותקים. 

חשש מריחוק חברתי

לשלושה  אימא  מיתד,  חביביאן  גלית 
של  ההורים  ועד  ראש  ויושבת  ילדים 
משרד  את  לסגור  נאלצה  אשכול’  ‘שחר 
שהיא  ונופש”  תיירות  “זזים  התיירות 
המחשבים  המשבר.  תחילת  עם  מנהלת 
לתרום  החליטה  והיא  מיותמים  עמדו 

“פני לתלמידה.  או  לתלמיד  מהם  ־אחד 
אם  ושאלתי  קופץ'  אלכסנדרה  אל  תי 
מישהו צריך מחשב שיסייע לו ללמידה 
יותר  שיש  אמרה  אלכסנדרה  מרחוק. 

בנו מענה  לקבל  שצריך  אחד  ־מתלמיד 
שא הזה. לא היה לי מושג, חשבתי שזה 
או  החינוך  של  בטיפול  שנמצא  נושא 

הילדים שנ כל  על  ־הרווחה.” המחשבה 
ומהפעילות  מהחברים  מנותקים  שארו 
הבית ספרית לא נתנה לגלית מנוח. “מה 
החברתי.  הריחוק  זה  לי  הפריע  שהכי 

יכו לא  כשהילדים  כזו  בתקופה  ־דווקא 
לים להיפגש, חייבים לשמור על סוג של 
קשר כדי שלא ייווצרו פערים חברתיים. 

עם  בשיתוף  פרויקט  להרים  החלטתי 
שלושת בתי הספר היסודיים. יצרתי עם 
בתי הספר קשר כדי לקבל תמונת מצב, 
ועם  מ’מחשביש’  כהן  אסף  עם  דיברתי 

רודי סרקיסבסקי ויצאנו לדרך.”
אסף: “אני בדרך כלל תורם באופן שוטף 
לתקן  צריך  אם   – לעמותות  למועצה, 
מחשב או לשדרג, אני עוזר כשיש לי את 
הכול  הקורונה  כשהתפרצה  האפשרות. 
נחלשו  קצת  העסקים  אצלי  וגם  נעצר, 
טלפון  קיבלתי  ופתאום  פנוי.  זמן  ונוצר 
ואני  הפרויקט  על  לי  שסיפרה  מגלית 

החלטתי להירתם גם לעניין.”
לא־ רוצה  שאני  לאסף  “אמרתי  :גלית 
עזרתו  וצריכה את  ישנים  סוף מחשבים 
התגייס  ועדכונים.  שיפוצים  בתיקונים, 
גם רודי התגייס ובעצם אני  לזה לגמרי, 

מחלקת את המחשבים ביניהם.” 
המו יישובי  בכל  פלאייר  הפיצה  ־גלית 

ישנים  עצה עם פנייה לאיסוף מחשבים 
נקודות  מספר  נקבעו  סוגים.  מיני  מכל 

לנ יצטרכו  לא  שהתורמים  כדי  ־איסוף 
־סוע רחוק, וההיענות עלתה על כל הצי
־פיות. הבשורה הופצה גם ברשתות הח

ברתיות והציבור הוזמן לתרום מחשבים 
“פנו  התיקונים.  לטובת  כסף  וגם  ישנים 
התחילו  וכבר  מבחוץ,  אנשים  גם  אליי 
להביא מחשבים מהמרכז. מסתבר שלא 

־רק בשלושת בית הספר יש מצוקת מח
שבים, אלא גם בתיכונים ובכל האזור.” 

חיבוק של קהילה

במו הרווחה  למחלקת  גם  פנתה  ־גלית 
שזקוקות  משפחות  עוד  שאיתרה  עצה, 
הפ־ מנהלת  אור,  לימור   למחשבים.

אבי  בניהולו של  רויקטים באגף החינוך 
יאנוס התנדבה לחלק את המחשבים לפי 

הרשימות שנמסרו מבתי הספר.
כי  לתרומות,  פייבוקס  “פתחנו  אסף: 

ור תיקונים  לטובת  כספים  לגייס  ־צריך 
כישה של חלקי חילוף. לפעמים מגיעות 
מחשבים  ולפעמים  ממש,  של  גרוטאות 

חדשים לגמרי.” 
לכיוון  יותר  היא  הדרישה  “היום  רודי: 
הלפטופים, כי יש בהם מצלמות מובנות 
זום.  בשיעורי  השתתפות  מאפשר  וזה 

הת שלנו  והלקוחות  אלינו  פנתה  ־גלית 
גייסו ותרמו מחשבים וכסף. יש באשכול 

שק אלפי  שתרמו  טובים  ממש  ־אנשים 
לים. כולם נרתמו לטובת העניין.” 

מדהים,  הזה  “הפרויקט  אור:  לימור 
הקהילה תורמת ברוחב לב ובעיקר צריך 

־לציין את גלית, על היוזמה ועל ההשק
עה ואת אסף ורודי, שנותנים מעצמם גם 
בימים לא פשוטים ועושים מעל ומעבר. 

־אין ספק שקהילת אשכול יודעת להתא
גד ולהפגין ערבות הדדית, לחבק ולהיות 

שם אחד לטובת השני.”

קהילה מקוונת
משבר הקורונה והלמידה מרחוק חידדו את מצוקת המשפחות 

שלא יכולות לאפשר לעצמן לרכוש מחשב. יוזמה חברתית של גלית 
חביביאן, יו”ר ועד ההורים של 'שחר אשכול' רתמה את אגף החינוך, 
הרווחה, שתי מעבדות מחשבים ואת הקהילה כולה וסיפקה עשרות 

מחשבים למשפחות ברחבי המועצה ⋅ דקלה קיי שטרן

אסף כהן במעבדה צילום: גלית חביביאן
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מעברים אשכול

ייעוץ וליווי אישי בפיתוח העסק
הרצאות וקורסים מקצועיים

קהילת עסקים מועצתית
סיוע בגיוס עובדים

קבוצת וואטסאפ (שקטה!) להנגשת מידע

הפעלת קבוצת עמיתי מש"א
פרסום משרות

סיוע בגיוס עובדים
ניתוח עיסוקים ובניית

הגדרות משרה

סיוע לעסקים קטנים ובינוניים סיוע לעסקים גדולים חיפוש עבודה והשמה
הכוונה תעסוקתית

ייעוץ לימודי
כתיבת קורות חיים

הכנה לראיון
לוח משרות

עינב מוזס אורבך
054-7916791

prat@merhavim.matnasim.co.il

דנית נעים
052-6599542

danit@merhavim.matnasim.co.il

אנה פלדה דובדבני
08-6211810

hasama@merhavim.matnasim.co.il

שמן זית משלומי

אמנות מעפרה בן נתן

גבינות  מצאלה

גבינות בארי

לאנץ' שישי בגילו לי

מעסקים מקומיים

כולנו יכולים להיות
תושבים מפרגנים ולרכוש

הצטרפו לאינדקס העסקים החדש של אתר המועצה
www.eshkol.info/business

כול
לפני הכל - עסקים באש

קונים תוצרת מקומית
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בונים באשכול? 
חברתנו היא הכתובת שלך -

שירות אישי ⋅ מקצועיות ⋅ שקט נפשי
אדיר כהן 050-5957517 . קבלן רשום 30836

טלפון בנוגע לתגובה - הילה 052-3340352

אוכל ביתי
בשרים על האש

כשר בהשגחת הרבנות האזורית מרחבים
אירועים עד 50 איש

משלוחים בכל רחבי המועצה
טל: 089925336  נייד: 0503483496

התכשיטים מעוצבים
 מחימר פולימרי
אפשר להתרשם 

בפייסבוק ובאתר - 
"תמר תכשיטים מעוצבים"

לפרטים ולהזמנות - תמר: 054-9369330 

טיפולים  לכל סוגי הרכבים והטרקטורים.
כיוון פרונט ממוחשב.

העברות טסט  טרקטורים  וצמ"ה.
חשמל,  מיזוג אויר, השכרת ציוד חקלאי.   

מלגזות וטרקטורים.

מושב שדי אברהם משק  52
ימים א-ה  שעות 8-17 טלפון: 08-9982580

שרותי רכב 
וטרקטורים בע"מ

שירותי אינסטלציה
כל סוגי העבודות

תיקון צנרת, מים וביוב
פתיחת סתימות, 

תיקון ניאגרות ואסלות

מוישה: 052-2783445

רעות רסלר
מטפלת מוסמכת 

בפסיכודרמה,
ריפוי, התפתחות והגשמה 

אישית לנשים ונערות. 
054-2267220
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בעלי.ות עסקים יקרים.ות

עם החזרה לשגרה, חשוב להקפיד על ההנחיות כדי לשמור על בריאותכם ועל 
בריאות הקהילה. 

אנו מזכירים כי במסגרת התקנות לשעת חירום ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי 
שבעל העסק חותם על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות ('התו הסגול'). 

על בעל עסק חלה חובת הצהרה על הפעלת העסק על פי הנחיות התו הסגול. 
הפעלת עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית ועלולה לגרור להטלת 

קנס

הפרטים המלאים - פירוט התקנות וטופס הצהרה מקוון נמצאים באתר המועצה.

התו
הסגול 

יחד נמשיך לשמור על אשכול נקיה מקורונה
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איתה  הביאה  הקורונה  מגפת 
והמתפרות  המסכות,  קדחת  את 
בקיבוץ נאלצו לעבוד שעות נוספות כדי 
זה כשמסכות  לספק את הסחורה. ככה 
לגמרי  כבר  הן  סטנדרטיות  רפואיות 
הוא  המבוקש  והאקססורי   ,2019 חורף 
מותאמים  ובצבע  בסגנון  בד  מסכת 
העיניים.  ולצבע  לתסרוקת  לבגדים, 
מקבילות  בקיבוץ  המתפרות  ואם 

לרשתות האופנה הגדולות, אפשר לומר 
שהצטרפו לשוק כמה חנויות בוטיק עם 

פריטים מיוחדים.   
אמנות  מלמדת  מרעים  דרימר  עדי 
א’.  בכיתות  בעיקר  אשכול',  ב'שחר 
בזמנה הפנוי היא עורכת סדנאות יצירה 
הקורונה  מגפת  אבל  בביתה,  לילדים 
תעסוקה  נטולת  אותה  השאירה 
ומקורות פרנסה. “אני עובדת בקרן קרב, 
והוציאו אותנו לחל”ת מייד. אני שוכרת 
דירה בקיבוץ אז צריך לשלם שכר דירה 
לעשות.  אפשר  מה  וחשבתי  וחשבונות, 
הדרכה  לפי  מסכות  לתפור  התחלתי 

בהתחלה  באינטרנט.  שראיתי  מצולמת 
לכל  ולחלק  מסכות  להכין  חשבתי 
הקיבוץ, אבל כבר יש חלוקה של מסכות 
תקניות ומכיוון שאני ממילא משתמשת 
יצירה,  לסדנאות  שנועדו  שלי,  בבדים 

החלטתי למכור את המסכות.”
יש ביקוש? 

בבית,  הלילה  כל  עובדת  אני  “בטח. 
מכינה את הבדים ואימא שלי עוזרת. כל 

המסכות שלי עומדות בתקן של משרד 
שבו  הנר’  ‘מבחן  את  עוברות   – בריאות 
המסכה.  דרך  נר  ולכבות  לנשוף  מנסים 
את  לכבות  מאפשרת  לא  תקנית  מסכה 

הנר.”
למבוגרים  מתאימות  עדי  של  המסכות 
ולילדים. “הגודל הוא אחיד, פשוט הגומי 

של הילדים יותר קטן.”  
טלי רויטמן מעין הבשור מצאה תחביב 
בבית  תפירה  “למדתי  הקורונה.  לימי 
הספר, בחוגי ההעשרה כמו כולם. תמיד 
זה  עם  עשיתי  לא  אבל  זה,  את  אהבתי 
שלה  הבכורה  כשמעין,  מיוחד.”  משהו 

רצתה  היא  שתים־עשרה  בת  הייתה 
מכונת  קנו  ההורים  לתפור.  להתחיל 
בדרך  בדים  אספה  ומעין  קטנה  תפירה 
אחותי  עם  נסעה  “היא  מקורית.  מאוד 
שבע  בבאר  בדים  שמוכרות  לחנויות 
המוכרים  בדים.  שאריות  וביקשה 
היא  בד  ומכל  בשמחה  פעולה  שיתפו 
הלכה  מעין  בערך.”  מטר  חצי  קיבלה 
מרציאנו  ציפי  שפתחה  תפירה  לחוג 
קלמרים  שק,  תיקי  תפרה  ממבטחים, 
וכל מיני. עם  הזמן התחביב נזנח, אבל 
וירוס הקורונה עורר את חיידק התפירה 
לעטות  הנחיה  “יצאה  טלי.  אצל  דווקא 
מסכות, ובהתחלה כמעט לא היו מסכות 
כשהתגייסנו  בהן.  להשתמש  שאפשר 
לחלק זרי פרחים לוותיקים במושב היינו 

ואני אלתרתי  חייבים להגיע עם מסכה, 
בשאריות  נזכרתי  אז  אבל  מבד,  משהו 
לנסות.  והחלטתי  מעין  של  הבדים 
איריס יגב שלחה לי גזרה וקנתה לי גומי 
והתחלתי לתפור.” טלי מקבלת הזמנות 
מתכוונת  לא  אבל  ומשפחה,  מחברים 
“אני  ולמכור.  גדולות  כמויות  להכין 
ממש  בדים  לי  יש  שרוצה.  למי  מכינה 
מגניבים וגם הילדים מתלהבים מהקטע 
כבר  שלי  הקטנה  רותם,  התפירה.  של 
גייסה אותי לתפור מזרן לכלבה שלנו. זה 
מפיג את השעמום, כי גם ככה אין יותר 

צוהלת ושמחה
ההנחיה הגורפת לעטות מסכה בכל יציאה למרחב הציבורי עוררה 

פרץ של יצירתיות, וחשפה כמה כישרונות מקומיים. למה להסתפק 
במסכה רפואית משעממת כשאפשר לעטות מסכה צבעונית ושמחה? 

איך הופכים לימון ללימונדה - הגרסה המקומית. ⋅ דקלה קיי שטרן  

עם המסכות של אמפולה משפחת שדה - עין הבשור               
טלי רויטמן עם הבנות והמסכות
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מדי מה לעשות.” 
יותר  בתפירה  רואה  מורדוך  אמפולה 
עובדת  “אני  תחביב.  מאשר  מקצוע 
והתחלתי  פיזית  עבודה  זו  בית,  במשק 
לחשוב על דרך נוספת להתפרנס. תמיד 
תמיד  ילדה  כשהייתי  לתפור,  אהבתי 
עיצבתי את הבגדים שלי מחדש, שיניתי 
כל מיני דברים ואימא שלי רצתה להרוג 
אמפולה  למדה  כשהתבגרה,  אותי.” 
אחר  בכיוון  מקצוע   – חשבונות  הנהלת 
שנים החליטה  שלוש  לפני  אבל  לגמרי, 
ותדמיתנות  תפירה  לקורס  להצטרף 
למתחילים,  בקורס  “הייתי  שבע.  בבאר 
ומשם  למתקדמים  עברתי  כך  אחר 
שמלות  ים,  בבגדי  התמחויות  יש  כבר 
לא  אז  בסרטן,  חליתי  בדיוק  וכו’.  ערב 
יכולתי להמשיך, אבל כבר קניתי מכונה 
והתחלתי לקחת עבודות קטנות בבית.” 
בטלוויזיה  ראיון  ראתה  כשאמפולה 
שעטה  הבריאות,  משרד  מנכ”ל  עם 

לעצמה  אמרה  היא  פשוטה,  בד  מסכת 
שבוודאי אפשר לתפור משהו יותר יפה. 
נכנסה  ביוטיוב,  סרטונים  חיפשה  היא 
לפורום תפירה ומצאה את הגזרות ואת 

ההוראות. 
נוח.  היה  ואפילו  הצליח,  וזה  “ניסיתי 
ואמרתי  קמתי  ולמחרת  לישון  הלכתי 
הקהילה.”  לטובת  פרויקט  יהיה  זה   –
תרומות  פניות,  הרבה  קיבלה  אמפולה 
של בדים ושל רצועות גומי וכל המושב 
עשרה  “במשך  פעולה.  איתה  שיתף 
לכל המושב,  וחילקתי  רק תפרתי  ימים 
אבל באיזשהו שלב חשבתי שאולי כדאי 
יש  ולהתפרנס.  המסכות  את  למכור 
תרמתי  הזמן.  כל  תופרת  אני  ביקוש, 
200 מסכות למועדון מופ”ת, ותרמתי גם 

לנווה אשכול.”
נוסף  גל  מנבאות  הקודרות  התחזיות 
מקווים  אנחנו  אבל  בחורף,  קורונה  של 
למסכות  לחזור  נוכל   2021 פורים  שעד 
עומדות  שלא  הסטנדרטיות  הפלסטיק 
בשום תקן, ושמסכות הבד יהיו תזכורת 

צבעונית ויפה, סימן לתקופה. 

המסכות של עדי דרימר

"נירית שי" למשימה הלאומית של בקיבוץ נירים התגייסו עובדות 
תפירת מסכות

אורנית מרקוביץ׳
משרד אדריכלות ועיצוב פנים. 

קונסטרוקציה והנדסה.
ליווי צמוד בתהליך קבלת היתרים 

עד קבלת מפתח.
תכנון חסכוני באנרגיה 
התמחות בעיצוב פנים 

נייד 0506532460

יכול להיות טוב יותר
מעין נוחומוביץ

יועצת זוגית ומינית
054-7919889
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תושבי אשכול היקרים!
מזמינים אתכם להנות ממנות חלביות 
ברמה גבוהה ופיצה שלא יהיה אפשר 

להפסיק לאכול 
ממוצרים טריים ואיכותיים!!

"משולשים" 

מחכים לכם במתחם הגרעין ישע 
להזמנות ומשלוחים חייגו: 053-4653365

אוכל מוכן קפוא
במעדני סילביה

אמפנדס | קנישס | פלצלך | פיצות | פשטי־
דות | קנלונים | עוף בתנור | לשון | שניצלים 
עוף ובשר | עוגות בריאות | עוגות רגילות | 

אלפחורס | רולדה עם ריבת חלב 

להזמנה מראש - סילביה: 052-3249986
קיבוץ עין השלושה

גלריה לציור - המכחול
בגלריה מבחר גדול של 

ציורים על דפים מספרים, 
על קנבס ועל חלוקי נחל. 

אוסף מיוחד של חפצי וינטג'. 
לתושבי אשכול- מתנה 

על כל קנייה
הגלריה פתוחה 24/7 

בתאום מראש

עפרה בן נתן, מושב תלמי יוסף  050-5531041

תשתיות חשמל לבתים בבניה או שיפוץ 

התקנת גופי תאורה, תיקון תקלות.

חשמלה 
חשמלאי מוסמך | טכנאי מזגנים

מיכאל שמלה - הנדסאי חשמל | 0503014141  | בני נצרים

מקצועיות ואמינות 

התקנה ותיקון מזגנים.
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תכנון ועיצוב פנים 
לבתים פרטיים (כולל שיפוץ)

יעל גורמזנו | עין הבשור | 054-6585915 
Yael Gormezano :באינסטגרם

מערבא
 שמן זית ישראלי

עם טעם ייחודי
 מופק מזיתים

 הגדלים בחולות
חלוצה

כתית מעולה
כבישה קרה

05כשר למהדרין
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ל
⋅ הרזיה בשילוב פעילות גופנית

• יעוץ לתזונה לספרטאים ונשים בהיריון
• התעמלות נשים

• התעמלות מבוגרים

assaf@computerman.co.il :מייל

טל: 054-7363640. פקס: 08-6588156

כתובת: מושב תלמי אליהו 116

סטודיו חול לבן
שמלות כלה באיכות גבוהה
בגדי ערב בהתאמה אישית

תפירה בהזמנה
כל סוגי התיקונים

שירות עד בית הלקוח

 שרה בן מויאל - בני נצרים

בתיאום מראש 053-8055665
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 – ועכשיו"  כאן  במיטבנו,  "להיות 
הלב'  'קשב  ארגון  של  המוטו  זה 
שהקימו דינאי רונה ומורן רוזן יחד עם 
צוות נפלא של מנחים שכולם מתגוררים 
של  רבות  שנים  אחרי  באשכול.  כאן, 
המיינדפולנס  שיטת  ולימוד  תרגול 
את  להנגיש  דרך  ומורן  דינאי  חיפשו 
הכלים שהשיטה מעניקה לצרכי האזור, 
לאתגרים  שמותאמות  תוכניות  ופיתחו 

שאיתם מתמודדת האוכלוסייה. 
במועצה  הרך  הגיל  ומדור  חוסן  מרכז 
השנים  ובשלוש  לשיטה,  נחשפו 
והותאמו  התכנים  פותחו  האחרונות 
כבר  אנשים  מאות  המועצה.  לתושבי 
התגובות  הכלים.  את  ומתרגלים  למדו 
ההשפעה  מעגלי  על  מעידות  הנלהבות 

אדירים.  
דינאי, בן 41, נשוי ואב לשניים המתגורר 
ומתרגל  לומד  שבצוחר,  הראל  בגרעין 
מ־20  יותר  מזה  ומיינדפולנס  מדיטציה 
בפסיכותרפיה  מטפל  הוא  כיום  שנה. 
הוליסטית, יש לו קליניקה בצוחר והוא 
שנקרא  בבאר־שבע  טיפולי  מרכז  מנהל 
שלו,  השותפה  מורן,  ועולמו'.  'אדם 
תוכניות  וניהול  הפיתוח  מתחום  הגיעה 
את  ומנהלים  הקימו  הם  יחד  חינוכיות. 
כלים  מציע  "המיינדפולנס  הלב'.  'קשב 
וליישם  ללמוד  יכול  פשוטים שכל אחד 

"הוא  דינאי.  אומר  האישיים,"  בחייו 
להתמודדות  כלים  בית  לכל  מעניק 
וחוסן ואיכות חיים טובה. זו דרך פשוטה 

ונגישה שכל אחד יכול ללמוד אותה."

שקט, מקשיבים
המיינדפולנס  שיטת  האחרונות  בשנים 
ומוכחת  בחזית המחקר המדעי  נמצאת 
משמעותי  באופן  כמסייעת  מחקרית 
ובניית  לשיפור  וחרדה,  מתח  להפחתת 
לפיתוח  התמודדות,  ויכולת  נפשי  חוסן 
איכות  לשיפור  וריכוז,  קשב  יכולות 
בין  תקשורת  מיומנויות  שיפור  השינה, 
השיטה  ועוד.  החלטות  קבלת  אישית, 

מעולם  קשב  תרגולי  על  מבוססת 
של  רחב  לטווח  ומיועדת  המדיטציה 
ארגון  האחרונות  בשנתיים  גילאים. 
וסדנאות  קורסים  מקיים  הלב'  'קשב 
ובישובים  החוסן  במרכז  הרחב  לקהל 
עצמם, לצד קורסים מקצועיים שניתנים 
פעילות  במועצה,  המקצועיים  לצוותים 
המופ"ת,  מרכזי  דרך  השלישי  לגיל 

תוכניות לגיל הרך ועוד. 

מיינדפולנס בימי קורונה
החוסן  מרכז  עם  "בשיתוף  דינאי: 
אפשרויות  של  מגוון  בנינו  באשכול 
המיינדפולנס  על  המבוססות  מענה 
אדירה.  היא  ההשפעה  הקהילה.  עבור 
שאלונים  ממלאים  המשתתפים 
פידבק,  מקבלים  אנחנו  שבאמצעותם 
משמעותי  שיפור  על  מדווחים  והם 
בהפחתת תחושות מתח, פיתוח חשיבה 
השינה  איכות  שיפור  ומקדמת,  חיובית 
ביום־יום  גם  ההתמודדות  ויכולת 
ומצבים  ביטחונית  הסלמה  בזמן  וגם 
מאתגרים. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד 
מצב  עם  מתמודדים  וכולנו  רגילה,  לא 
ובמתח  ודאות  בחוסר  שמתאפיין  חדש 
שנגרם כתוצאה משינוי באורחות החיים 
אומר  הזה,  בזמן  הרבות."  וההגבלות 
דינאי, המיינדפולנס מהווה יותר מתמיד 
כתוצאה  לתושבים.  משמעותי  מענה 
מכך הועברה חלק מהפעילות למתכונת 
מפגשי  מתקיימים  שבוע  ובכל  מקוונת, 
וגם  הרחבה  לקהילה  מיינדפולנס 

לוותיקים.

כזה  לסוג  מתאימה  המקוונת  השיטה 
של טיפול?

לנו  והיו  שונה,  מאוד  ב'זום'  "הפעילות 
הרבה חששות לגבי מידת היעילות שלה, 
אבל די מהר ראינו שגם בדרך הזו אנשים 
מהפעילות."  מאוד  ונתרמים  מתחברים 
בנושאים  עוסקים  המקוונים  המפגשים 
מתח  הפחתת  פנימי,  חוסן  פיתוח  כמו 
והתמקדות,  נשימה  תרגולי  והרפיה, 
מפגש  כל  ועוד.  דמיון  לתחושות,  קשב 
להמשיך  וניתן  משותף,  תרגול  כולל 
תרגולים  בעזרת  עצמאי  באופן  לתרגל 

מונחים שהוכנו במיוחד.
הפלטפורמה  של  החסרונות  "לצד 
שהפעילויות  גם  ראינו  הממוחשבת, 
צריך  לא  לאנשים.  יותר  נגישות  הפכו 
אפילו  לתרגל  ואפשר  מהבית  לצאת 
בפיג'מה," אומר דינאי. "אחרי כל מפגש 
אנשים מתקשרים וכותבים לי, משתפים 
באפקטיביות של המפגשים, שואלים על 
אנחנו  היום־יום.  בחיי  והיישום  התרגול 
רואים שהמיינדפולנס נותן מענה נרחב 
הזו  שהתקופה  התמודדויות  למגוון 

מביאה איתה."

פונה ללב שלך
ומורן  רונה  דינאי  שהקימו  רווח  מטרות  ללא  ארגון  הוא  הלב  קשב 
רוזן מצוחר, ובתמיכת מרכז החוסן הם מתרגלים ומלמדים את שיטת 
המיינדפולנס. דינאי מספר על הכלים שמעניקה השיטה להתמודדות 
בתקופת הקורונה, ועל האתגרים של התרגול מרחוק ⋅ עטר אופיר גנילוין

"הפעילות ב'זום' מאוד שונה, והיו לנו 
הרבה חששות לגבי מידת היעילות 
שלה, אבל די מהר ראינו שגם בדרך 
הזו אנשים מתחברים ונתרמים מאוד 

מהפעילות." המפגשים המקוונים 
עוסקים בנושאים כמו פיתוח חוסן 

פנימי, הפחתת מתח והרפיה, תרגולי 
נשימה והתמקדות, קשב לתחושות, 

דמיון ועוד.

צולם בגן הילדים בצוחר
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השתנו  האחרון  מרץ  בחודש 
החיים של כולנו. במקום לקבל את 
הצמיד נגד נחירות שהזמנו מסין, קיבלנו 
קורונה ולמרות שהתרגלנו לעובדה שכל 
בדיוק שבועיים,  עובד  מה שמגיע מסין 
שהפסיק  מי  שהפעם  לגלות  הופתענו 
שאומרים  כמו  אנחנו.  דווקא  זה  לעבוד 
– פה התחלנו לחשוד. ואז הגיע הבידוד. 
ישבנו בבית שהרגיש לנו קטן מדי )אפילו 
יואב גלנט הרגיש ככה( הכיתה של הילד 
ראתה אותנו כל יום עוברים בתחתונים 
באמצע שיעור זום, הגבילו אותנו למאה 
מטר וכולנו היינו עסוקים במדידות כמו 
הגרעינים  את  ששוקל  בפיצוציה  מוכר 
זה  חמישים,  מאתיים  "יצא  ואומר, 
לרופאים  כפיים  מחאנו  כולנו  בסדר?". 
עיניים  שלרופאי  לעצמנו  חשבנו  אבל 
עין  איך  כי  מגיע,  לא  ופרוקטולוגים 
עצלה וטחורים קשורים לקורונה? כולנו 
פחדנו שיגמרו הביצים, אז קנינו גם ביצי 
קינדר, העיקר שיהיו ביצים בבית. אסור 
היה לפגוש את ההורים, מה שגרם לכך 
הייתה  בהיסטוריה  הראשונה  שבפעם 
הגלידה  בקופסאות  גלידה  באמת 
מההורים.  אוכל  ולא  הביתה,  שהבאנו 
אף אחד לא הבין למה ההופעות החיות 
בלילה...  באחת  רק  משודרות  בזאפה 
ריק?  יהיה  אולי חשוב להם שגם הסלון 

כך  כל  שאחרי  לחשוב  התחלנו  וכולנו 
הגן  אולי  הילדים,  עם  בבית  זמן  הרבה 
כזו  אופציה  לא  הוא  מעודה  כרמל  של 
ייגמר  ובעיקר פחדנו שהבידוד  גרועה... 

ולא נוכל כבר לעבור בדלת.   

עדיין  המשותפות,  החוויות  כל  ולמרות 
לחלוטין  שונה  בעיר  הבידוד  חווית 
מחווית הבידוד אצלנו במועצה. אנחנו, 
למרפסות  לצאת  חייבים  לא  למשל, 
למישהו  דקות  חמש  כל  כפיים  ולמחוא 
של  לרחפן  לשלום  לנופף  או  אחר, 
בשכיבה  ליצור  לנסות  או  החדשות, 
גם לא  ציונה.  נס  את הסמל של עיריית 
חייבים לחייך לצלם "מגנטים מרפסות" 
תיכף   – בקיצור  או  ארגן,  הבית  שוועד 
ל"ג בעומר. בואו נגיד שהייתי מרחיק את 
הספר "כל בית צריך מרפסת" מהמדפים.

ללכת  לנו  כשאישרו  זאת,  לעומת 
בטווח  להישאר  עדיין  אבל  להסתפר 
של חמש מאות מטר, בעיר זאת משימה 
צריך  שאני  אומר  זה  אצלנו  אפשרית. 
מזלזל  שאני  ולא  בצרכנייה.  להסתפר 
פחות  פשוט  חלילה,  שלהם,  ביכולות 

נעים לחפוף בברז של הירקות. 

בעיר, אם מישהו נדבק בקורונה והמסלול 
ככה:  בערך  נראה  זה  מתפרסם,  שלו 
קפה,  בית  ים,  פארק,  בנק,  "אוטובוס, 

קעקוע, בוטוקס, סיום קורס קאוצ'רים". 
זאת, מסלול של נדבק במועצה  לעומת 
מסתכם ב"סופר אשכול, בית". מה שכן,  
בעיר בודקים לך חום כל הזמן. אתה כל 
הזמן יודע מה מצבך. במועצה זה קורה 
אז  וגם  מגיע,  הרופא  שבהם  בימים  רק 

אומרים לך – "יש לך חום. לך הביתה." 

חיילי  הם  שלנו  המועצה  של  הגיבורים 
צה"ל. הגיבורים של העיר הם השליחים 
מגש  על  נפשם  שמחרפים  וולט,  של 
שגם  שבטוח  מה  שום.  ולחם  הפיצה 
וגם השליחים לא יצאו הביתה  החיילים 

כבר חודש וחצי. 

עם  ה"שלום  עניין  שגם  נודה  בואו 
מרפק  בעיר,  פה.  תפס  לא  המרפק" 
חבר  מהשגרה.  חלק  כבר  זה  למרפק 
אמרה  היא  בטינדר,  מישהי  הכיר  שלי 
בפגישה  רק  נותנת  היא  שמרפק  לו 

השלישית.  

לסיכום, אפשר לומר שאם כבר בידוד – 
אז רק באשכול. 

לכם  שאין  או  אז  כאן,  עד  קראתם  ואם 
קורונה או שכבר ראיתם כל דבר אפשרי 
כל  ועל  עצמכם  על  שמרו  בנטפליקס. 
התושבים במועצה ולמי שמודאג, הטור 

נכתב עם מסיכה וכפפות.     

מבודד העיר, מבודד הכפר/שחר בן דור
כשאישרו להסתפר, אבל עד מרחק של 500 מטר - בעיר זה אפשרי. 

אצלנו זה אומר שאני צריך להסתפר בצרכנייה

עריכה לשונית פלוס - איסי שמש

טל: 08-99884616, 
נייד: 054-7915950

פקס: 08-99855076
isis@k-magen.org.il

ecshemash.com

שירותי מונית לכל חלקי הארץ
שירות אדיב ומחירים מצוינים

דוד מלכה 054-7701189
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שתי תובנות הפציעו בחיינו כהסבר 
הקורונה.  מכת  עם  יחד  נחמה  או 
ברור  שהרי  ל”מדוע”,  תשובה   – באחת 
קורים סתם. השניה  לא  כאלה  שדברים 
הניצחון  הקורונה.  בקצה  אור  מציעה 
הגדול של מומחי המטושים והמנשמים 
את  ישיב    – מזה  ויותר  דרכנו  את  יאיר 
האובדים והתמימים אל המילניום הזה, 
שמחכה להם זמן רב. הראשונה, החטא 
“מתנקם”  הטבע   / הארץ  כדור  ועונשו: 
הרבה  כה  בו  שהתעללה  על  באנושות 
בעשרות השנים האחרונות. יכול להיות, 
 – אופיו  את  נוגד  שזה  לזכור  כדאי  אבל 
הטבע אינו נוקם. זו תכונה אנושית שאי 
הארץ  לכדור  עליו.  “להלביש”  אפשר 
אין  לו,  לקרוא  שתרצו  איך  הטבע,  או 
רגשות ולא כוונות, לפחות עד היום הוא 
לא דיבר עליהן בכזה גילוי לב. לפעולות 
האדם יש השלכות חמורות על מצבו של 
לפרט,  צורך  אפילו  שאין  שלנו  הכדור 
אבל זו אינה תגובה למעשינו אלא פשוט 
תוצאה שלהם. שנית – אם הטבע / כדור 
הארץ היה בעל אופי נקמני וכוונות זדון, 
זה צריך היה להיות נכון גם בעת המגפה 
השחורה במאה ה- 14, שהשמידה שליש 
הספרדית  בשפעת  או  מהאנושות, 
מיליון  כחמישים  שגבתה  ב-1918-20 
התעללה  האנושות  אז  גם  קורבנות. 
אותו  מילאה  היא  אז  גם  בכדור? 
והכחידה  האויר  את  זיהמה  בפלסטיק, 

יערות?

המגפות,  תורת   - האפידמיולוגיה 
סטטיסטיים,  מודלים  על  הנשענת 
מלמדת שמדי שנים מספר יתפרץ נגיף, 
זמן  ייקח  שלאנושות  וירוס,  או  חיידק 
בחיי  מחיר  יגבה  ולכן  מולו  להתמודד 
קשר  שום  לזה  אין  כלכלי.  ובנזק  אדם 
של  רוחו  למצב  או  הטבע  של  לכוונות 
הכדור שלנו, שאכן סובל מאתנו מאוד, 
ולא יעזור אם נבטיח לו שנהיה אנושות 

טובה יותר.
ניצח  המדע  ספק:  אין   - השני  בעניין 
מכל  מאמינים,  אנשים  האמונה.  את 
התפילה  שלא  סוף  סוף  יבינו  הדתות, 
מרפאת אלא בתי החולים, על צוותיהם 
עלה  בהנחיות  שהזלזול  ותרופותיהם, 
הרייטינג  ביוקר.  החרדיות  לקהילות 
לו פראיירים  יצטרך למצוא  של הדתות 
חדשים. ברוכים הבאים לעולם התבונה 

והשכל הישר... או שלא.
מוכיחה  ההיסטוריה  שלא.  נראה  ובכן, 
חיזקו  דווקא  בעבר  גדולים  שאסונות 
את הדתות. בעת צרה אדם זקוק, בנוסף 
זמין  הוא  )אם  רפואי  או  חומרי  לסיוע 
תקווה.  למתן  נפשי,  לחיזוק  גם  בכלל(, 
מסתבר שאמונה דתית יודעת לתת זאת 
אומר  אני  זה  את  מאוד.  רבים  לאנשים 
קצת  שלמד  כמי  אבל  גמור,  כחילוני 
יאמינו  לא  אצלנו  החרדים  היסטוריה. 
יטילו פה ושם מעט  כי אולי  פחות, אם 
בנושאי  רבניהם  בהנחיות  ספק  יותר 
מאוכלוסיית  מחצית  אצל  בריאות. 

הארץ הזו, המוגדרת מסורתית או דתית 
ודת  מדע  בין  סתירה  כל  אין  לאומית, 
במקביל.  בשניהם  להחזיק  ימשיכו  והם 
המדע אכן מנצח פה ניצחון גדול, וכולם 
מקשיבים קודם כל ולפני הכול למומחי 
הרפואה, אבל בין זה לבין האמונה שיש 
אל בשמים ויש לקיים את מצוותיו – אין 

ולא כלום.
פופר  קארל  הידוע  המדע  פילוסוף 
הציב את ההבחנה המקובלת ביותר בין 
הקריטריון  פופר,  לפי  מדע.  ללא  מדע 
להיחשב  הרוצה  טענה  או  לתאוריה 
שלה,  ההפרכה  אפשרות  הוא  מדעית 
איזה עובדות  כלומר הגדרה מראש של 
כך  אותה.  יפריכו  ניסיוניים  וממצאים 
לבנים”  למשל הטענה ש”כל הברבורים 
מה  להפריכה,  אפשר  כי  מדעית,  היא 
שאכן קרה כשהתגלה ברבור שחור )יש 
אפילו שניים כאלה אצלנו, בפינת החי( 
שהפך היום אפילו למושג מפתח בניהול 
הכלכלה. את האמונה הדתית אי אפשר 
מפני  להפריך  לא  וגם  לאשר,  לאשש, 
שאין כל ניסוי או תצפית שיאשרו אם יש 
או אין אלוהים. העובדה שחרדים נדבקו 
יותר מחילונים בקורונה היא תוצאה של 
מנהגי  של  וצפופות,  גדולות  משפחות 
התכנסות ושל ניתוק מאמצעי תקשורת. 

לא של עצם האמונה הדתית.
אז מה יהיה – כנראה מה שהיה. יש שזה 
בכך  ימצאו  שדווקא  ויש  בעיניהם  נורא 

נחמה.   

שני דברים שלא יקרו /  דני ברזילי
בעת  הדתות.  את  חיזקו  דווקא  בעבר  גדולים  שאסונות  מוכיחה  ההיסטוריה 
צרה אדם זקוק, בנוסף לסיוע חומרי או רפואי )אם הוא זמין בכלל(, גם לחיזוק 

נפשי, למתן תקווה. 
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דיוק.
פעם, בזמנים בהם האנושות הייתה 
במילה  המון  השתמשתי  נגיפית,  טרום 

דיוק.
לדייק  המסרים,  את  לדייק  מעוניינת 
לדייק  הורית,  סמכות  לדייק  מהות, 

יחסים, לדייק אמונות. 
כבר  שלנו  הארץ  כשכדור  עכשיו,  אבל 
אני  מי  אינסופי,  בסנכרון  עסוק  לא 

שאשחה נגד הזרם?
תחושת חוסר אונים? רלוונטית. 

תחושת רעב? רלוונטית. 
תחושת בלבול? רלוונטית.

 דיוק? הוא נכנס אך ורק לזמן ההמתנה 
לפופקורן במיקרו )שלא תטעו, זו תורה 

בפני עצמה(.
כי  נדמה  משוגעים.  ימים  באמת  אלו 
“פשוט  הוא  שכיח  הכי  המילים  צירוף 
מבליחים  הכאוס  כל  בתוך  אבל  הזוי”, 

רגעים של זהב טהור.
בלילה  ב־12  בסלון  משפחה  כשמפגשי 
כשכולנו  לגמרי;  לגיטימיים  נראים 
והמבוגר  סדרות  של  בינג’  עושים 
זה  נזכרת איך  האחראי הולך לישון אני 

להיות מתבגרת. 
כך  כל  אני  סביבי  מסתכלת  וכשאני 
שמחה לגלות שכמתבגרת, הייתי בוחרת 
בכל אחד ואחת מילדיי להיות החברים 

הכי טובים שלי.
בדיוק  צוחק  האחד  איך  מגלה  אני 

)שהם  צוחקת  אני  שבהם  במקומות 
לאו דווקא הכי מצחיקים(, איך השנייה 
הם  איך  בחדות,  ניואנסים  מנתחת 
חרושה,  מילה  ספויילר:   – הכי  הילדים 
יכולים  שהיו  מדוייקים   – נכונה  אבל 

להיברא עבורנו.
זה  מה   – נוחתת  ההתרגשות  כל  לצד 
שחקים  מגורד  עליי  נופלת   – נוחתת? 

התובנה שאני, ובכן...
מבוגרת!!!

לא  בנגיף.  הנקמה  עניין  כל  נכנס  וכאן 
מישהו  כאן  יש  )אם  הזום  שיעורי  בגלל 
שהצליח לקיים שיחת זום בלי שמישהו 
שיכתוב  לצידו,  מביך  משהו  יעשה 
לעד(  לשונו  ינצור  או  עכשיו  למערכת 
בן  מכל  המוגזמת  הרתיעה  בגלל  ולא 
פיסטוק  לו  נתקע  כי  שמשתעל  אנוש 

בגרון, ומייד מוציאים עליו פשקוויל.
אני רוצה לנקום בנגיף כי בגללו הבנתי 

שאני מ-ב-ו-ג-ר-ת!
אני לא מבינה את הקטע של טיק טוק, 
לא יודעת למה לפני שאוכלים שקשוקה 
לצלם  צריך  עגבניות  רסק  עם  סתמית 
ולהעלות לסטורי, לא מבינה למה צריך 
כשאנחנו  שיער  במחליק  להשתמש 
כמו  מטופש  סלנג  מבינה  לא  בבית, 
LOL”, לא יודעת  “יואו, איזה חשות אני 
כשהם  מבינה  לא  וקנין,  דקל  זה  מי 
לא  שלישי,  בגוף  עצמם  על  מדברים 
מבינה למה כל תמונה אקראית מזמנת 

עיצוב לוקיישן והסטת מבט הצידה וכל 
תמונות  מתכננים  שכולם  הוא  הקטע 
לצפות  מבלי  מתוכננות  בלתי  כביכול 
מתוכננת.  בלתי  שהתמונה  שיחשבו 

מסובך? כן, גם לי.
מסירה  אני  האחראי  המבוגר  ובתור 
 – זה”  “על  להיות  אחריות  מעצמי 
לא  הזום.  לשיעורי  שייכנסו  משתדלת 
המתבגר  כלום.  קרה  לא  בזמן?  נכנסו 
לא מתעורר? אחריות שלו. אין לי עניין 
בבית  מתח  ולייצר  איתם  להתווכח 
כולם  של  הריכוז  יכולת  וכה  כה  כשבין 
במקביל  זום  בשיעורי  נמצאים  כשהם 
אז  לבשל,  שלי  מהחשק  יותר  נמוכה 
או  עושים,  מקוונות  שאינן  עבודות 
לחץ.  בלי  הוא  הכללי  הקונספט  שלא. 
או  שאלות  לאוויר  נזרקות  לפעמים  אם 
לא  שילדים  “בטוח  כמו  אגב,  הערות 
מבטיחה  את  “אימא,  או  מזה?”  מתים 
מה  שכל  מבינה  אני  תידבקי?!”  שלא 
זה  כרגע  להם  להציע  רוצה  שאני 

אסקפיזם.
ואם בעוד עשר שנים הם ייזכרו בתקופה 
משפחתי  וכפאן  גבולות  כנטולת  הזו 

קליל – אשמח! 
‘מבוגרת’,  בתואר  זכיתי  שכבר  והיות 

אסיים בברכה שהולמת את המעמד:
שמרו על עצמכם. ניפגש בשמחות!

יומני קורונה / אם אבודה בחלל ובזמן
לירז עשור

אלו באמת ימים משוגעים. נדמה כי צירוף המילים הכי שכיח הוא “פשוט הזוי”, 
אבל בתוך כל הכאוס מבליחים רגעים של זהב טהור.
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בידוד מזהיר
מדור סטירי ארנון אבני

באשכול 
שוקדים על 
אסטרטגיית 

יציאה
בסוף  שהתכנסה  דחופה  בישיבה 
הקמת  על  הוחלט  שעבר  השבוע 
יציאה.  אסטרטגיית  שיציע  צוות 
לסופר  להכנס  מאוד  שקל  מתברר 
אשכול בימי סגר, אבל היציאה דרך 
שמחייב  לפקק  הופכת  הקופות 

אסטרטגיית יציאה ייחודית.
נשקלת אף האפשרות לחייב את כל 
הבאים להביא איתם, מלבד מסכות, 

גם  כסף או כרטיס אשראי. 

סוף להברזות מהשיעורים 
בלמידה מרחוק 

של  ולימוד  משאבים  הפניית  רק  לא  חייבה  הבשור  בנופי  מרחוק  הלמידה 
שיטות הוראה חדשות, אלא גם יצרה מסלולי הברזה מהשיעורים בשיטות 
עם  נפגשו  וכבר  ידיים  מרימים  לא  החינוך  במערכת  ומתוחכמות.  שונות 
בכירים בשב"כ לצורך קבלת מידע על תלמידים שמנצלים את המצב. לפי 
הסיכומים יעביר כל מורה את שמות התלמידים שצריכים להיות בכל שיעור 
מרחוק - עם מספרי הטלפון שלהם. נציגי שב"כ שכבר עשו מספר ניסיונות, 
חלקם  בתחמני-על,  מדובר  הזה  "במקרה  ציפיות:  להנמיך  בינתיים  מנסים 
בוגרי טכנולוגיה ורובוטיקה, וגם בעלי ניסיון בווידאו ודרמה ממגמת תקשורת".    

מ. מהשב"כ, ג. מהמוסד וסגן ל. מסיירת מטכ"ל הגיעו לאשכול 
לחפש מטושים. בדרך איבדו את הקליטה בג'י. פי. אס. ומצאו 

את עצמם בשדה. אבל הם מגלים דבקות במטרה. התוכלו 
ילדים לעזר להם למצוא מטוש או שניים? 
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הבנקים 
מבטיחים 

לחקלאים: 
"נעבור את 

זה יחד"
ונציגי החקלאות  הועדה החקלאית 
עם  נפגשו  באשכול  הקיבוצית 
להגיע  לנסות  כדי  הבנקים  צמרת 
מנת  על  משותפת  פעולה  לנוסחת 
בהקדם.   המשק   גלגלי  את  להניע 
שללא  הסבירו  מצידם  הבנקאים 
מוכנים  יהיו   לא  מדינה  ערבות 
להארכת  לא  וגם  הריבית  להורדת 
שבהגיע  הבטיחו  אבל  החוב.  זמן 
יום הפירעון - נעבור את זה יחד עם 

ההוצאה לפועל.  

הנושא המרכז השנה בבתי הספר:

"הקורונה 
היא שיעור 

שהטבע נותן 
לנו"

צוותי  בפורום  מרגש  במפגש 
ההוראה של כל בתי הספר באשכול 
השנה  המרכזי  שהנושא  הוחלט 
היא  "הקרונה  יהיה:  הספר  בבתי 
שיעור שהטבע נותן לנו". אלא שעד 
הסכמה  הושגה  לא  המפגש  סיום 

על מהות הלקח.
"זה נושא מצויין" אמר בסוף המפגש 
אבי יאנוס. "ברור שיש פה מסר חד 
הצלחנו  שלא  חבל  שיילמד.  שראוי 
להבין מהו ולכן השיעור החשוב הזה 

יהיה שיעור חופשי."

ההכנות לחגיגות סיום 
הקורונה - בעיצומן

בבתי הספר החדשים 
הוקצתה כיתה אחת לילדים 

שלא מוצאים בבוקר את 
בית הספר שלהם. 

בבדיקה שנערכה בקרב הילדים האובדים שנשאלו 
באיזה בית ספר הם לומדים ענו 83% מתוכם: 

"משהו אשכול". 
יועצת חינוכית: מתגלים יותר ויותר 
את  שמאבדים  ילדים  של  מקרים 

בטחונם העצמי. 
בנוסף על הקושי לזכור את שמו של 
אחד מבתי הספר: 'מרחבי אשכול', 
הם  אשכול'  ו'שדות  אשכול'  'שחר 
צריכים עכשיו לזכור באיזה ימים הם 
שעומדים  האנשים  ומיהם  לומדים 
זה  מסכות.  עם  האוטובוס  בחניית 
גורם לשרשרת של פחדים. למשל 
ילדים ששואלים: "בצבע אדום - זה 

עם מסכות?"

מכתב נזעם הגיע החודש לשולחנו 
מועצת  מראש  המועצה  ראש  של 

'רמת הנגב', ובו נכתב בין השאר: 
"כאשר הקמתם בתי ספר כיבדתם 
אתכם  הגובלות  המועצות  את 
ומרחבים  נגב  לשדות  בשמותיהם: 
ו'מרחבי  אשכול',  'שדות  את  נתתם 
למובן  כשהגעתם  אבל  אשכול', 
החלטתם  אשכול'  'רמת  מאליו: 
ב'שחר  ובחרתם  לכם  נאה  שלא 
ב"לא  סיים  מכתבו  את  אשכול'. 

נשכח לכם את זה".



 מצויין!יש לכם שאלה?
אוטוסטרדת המידע החדשה

של אשכול יצאה לדרך!

אפליקציה מתקדמתאתר מועצתי חדשמוקד משודרג

של אשכולשל אשכול

מוקד אשכול זמין 24/7
במספר 08-9966333

ובהודעות ווטסאפ
במספר 053-3359769

טפסים מקוונים באתר המועצה
 www.eshkol.info - אתר בכתובת

הורידו עכשיו את האפליקציה - 

חדש! 
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