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מכתבים
תגובות
אם יהיו

יציאה לא שגרתית
הקפה  לבית  הבאים  ברוכים  היי, 
שלנו. איזה כיף שבחרתם לצאת גם 
בתקופה כל כך מאתגרת, כל הכבוד. 
אני קרן, ואני אהיה המלצרית שלכם 

הערב.

כמה אתם? שניים? איזה יופי, חשוב 
לטפח את הזוגיות. שמעתי על מלא זוגות 
לא  אתם  מלא!  האחרון.  בזמן  שנפרדו 
מבינים. גם אחותי והחבר שלה. ישבו כל 
היום בבית, הוא בפלייסטיישן והיא בטיק 

טוק ועלו אחד לשני על העצבים. 
צלחת  השאיר  הוא  בסוף 
מלוכלכת בכיור והיא יצאה עליו 
את  לקח  זהו,  קמ"ש.  במאתיים 
החתול ועזב את הבית. ועוד היו 
כל  שכשנמצאים  שאמרו  כאלה 
היום ביחד יש יותר אקשן, ויהיה 
יותר  חחח...  בום...  בייבי  כאן 

בכיוון של בייבי טראח.

כאן,  בדיוק  שולחן  לנו  יש  בואו, 
תוכלו  כך  כל  לא  החלון.  ליד 
הניילון,  מחיצת  בגלל  לראות 
יש  נכון?  האווירה,  העיקר  אבל 
לא  לא,  אלכוג'ל.  בקבוק  כאן 
מצחיק  איזה  זה...  את  שותים 
מצחיק?  כזה  תמיד  הוא  אתה. 

אוהבת  הכי  אני  חמודים.  אתם,  משהו 
להם  שיש  האלה  המבוגרים  הזוגות  את 
כך  כל  זה  שלהם,  הפנימי  ההומור  את 
רומנטי. אה, אתם בדייט שלישי? מה את 
סתם  לב.  ששמתי  ברור  בטח,  אומרת... 
צחקתי. אחרי הקורונה כולם כבר נראים 
אותו הדבר. שבו, אני קופצת להביא את 

התפריטים.

 כן, זה חד פעמי, אנחנו זורקים לפח אחרי 
הבריאות,  משרד  של  הוראות  לקוח.  כל 
אין ברירה. בכלל לא אקולוגי, נכון, אבל 
חודשיים,  איזה  סגורים  היינו  נעשה?  מה 

חייבים לחזור לעבוד ואלה ההנחיות. גם 
כל  מחליפים  פה,  הולכות  כפפות  מלא 
מהטאלק.  פריחה  קיבלתי  כבר  שניה. 
את  לכם  להגיד  אמורה  לא  אני  אופס, 
באוכל.  נוגעת  לא  אני  תדאגו,  אל  זה... 
רק בצלחות. זה בסדר, זה כבר כמעט לא 

מגרד. מה תרצו לשתות?

את  מביאים  אנחנו  ואדום.  לבן  לנו  יש 
טוב,  פותחן?  הבאתם  לא  סגור.  הבקבוק 
אבל  לכם,  להביא  אפשר  אם  אבדוק 
אפשר  פעמי.  חד  לנו  שיש  לי  נראה  לא 
לנסות לחטא את זה, אבדוק עם המנהל. 

חושבת  לא  לא,  סטייק?  לכם?  בא  מה 
גם לא  יכולות להידבק בקורונה.  שפרות 
במאה  יודעת  לא  אני  אבל  תרנגולות, 
הזה  החתול  על  גם  שמעתי  כן,  אחוז. 

שהדביק את הבעלים שלו. איזה מוזר?! 

חתולים  לנו  שאין  ברור  חחח... 

הוא  אין,  איתך...  צחוקים  איזה  בתפריט, 
קורע.

יש לנו סלט ארוז. זה מגיע עם רוטב בצד, 
לא  טעים.  ממש  לכם?  בא  סגור.  בכלי 
כאן הרבה.  זה  ניסיתי, אבל מזמינים את 
מיני  כל  לנו  יש  בסדר.  קפה?  רק  מה, 

סוגים.

מגיע  זה  ספר,  בית  קפסולת  לנו  יש 
עם  קשה,  וביצה  טונה  סנדוויץ'  בטעמי 
גם  יש  מזגנים.  עובש  של  קלילה  ארומה 
וקצת  בנגיעות חלב  ופעוטון  גן  קפסולת 
מחזיר  מיוחד,  משהו  זה  מהחצר.  חול 

אתכם לילדות. 

היא  חרדה,  קפסולת  יש 
מרוכזת ועשירה יותר בטעמים 
קפסולת  יש  חיטוי.  חומר  של 
מרגיע  משהו  בה  יש  הדחקה, 
לא  מנמנם.  קצת  אפילו  כזה, 

מומלץ אם אתם נוהגים.

זו  אצלנו  הולך  שהכי  הטעם 
היא  הוודאות.  חוסר  קפסולת 
פעם  אף  אתם  כזו,  מגניבה 
איזה טעם תקבלו.  יודעים  לא 
מתוק  טעם  מקבלים  לפעמים 
מר  טעם  לפעמים  תקווה,  של 
כזה של ייאוש, זה מעניין. מה 

אתם אומרים? 

או  חלב  על  הדחקה?  פעמיים 
סויה? 

לכם  שיהיה  לקחת.  לכם  שיכינו  אבקש 
מעולה  סרט  שיש  שמעתי  נעים,  ערב 

בנטפליקס.  

דקלה קיי

צילום: 232
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אנו  האחרונה  בתקופה 
חווים הרעשה חריגה מכיוון 
החיים  במרקם  שפוגעת  מצרים 
את  מפרים  הפיצוצים  שלנו. 
המועצה.  בדרום  בעיקר   שלוותנו 
מדובר בפעילות של צבא מצרים 
טרור  ארגוני  נגד  במלחמתם 
מטבע  משטחנו.  רחוק  לא  בסיני, 
היכולת  את  לנו  אין  הדברים 
להשפיע על מה שמתרחש בשטח 
הריבוני של מצרים. מצד שני, אנו 
שם  שנעשית  שהפעילות  מבינים 

לטובתנו.  רבה  במידה  גם   היא 
ההרעשה  התגברות  בעקבות 
עם  להיפגש  ביקשנו  לאחרונה 
לירון  אל״מ  דרומית,  מח״ט 
דרום  יישובי  הנהגות  ועם  בטיטו 
המועצה וראשי צח״י. הצגנו בפניו 
מהמח״ט  וקיבלנו  המטרד  את 
הנעשה  על  מפורטת  סקירה 
בימים  מצרים.  עם  לגבול  מעבר 
מעמיק  עדכון  נפיץ  הקרובים 
יש  בנוסף,  הצבא.  מטעם  בסוגיה 
הצבא  נציגי  עם  לשיח  פתוח  קו 

שירגיש  ישוב  כל  הישובים.  בתוך 
צורך במפגש של נציגי הצבא עם 
לפנות  יכול  בישוב,  התושבים 
זאת.  לתאם  נדאג  ואנו   אלינו 
נמצאים  המועצה  דרום  יישובי 
ועל  תקדים  חסרת  בצמיחה 
פיתוחם.  להמשך  תוכניות  הפרק 
המעיק  למטרד  ניתן  לא 
המרגשת. לתנופה   להפריע 

                                      גדי ירקוני

סכסוכי שכנים

אל״מ לירון בטיטו בפגישה עם הנהגות יישובי דרום המועצה וראשי צח״י

תהלוכת ביכורים בנירים
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זרעי קיץ 
אחרי תקופה ארוכה של 
דיסטנס ושימוש מוגבר 

באמצעים מקוונים, 
במחלקת התרבות של 

המועצה נשמעים קולות 
התאוששות נרגשים. 

הקיץ בפתח, וההכנות 
לאירועי התרבות 
נמצאות בעיצומן. ליטל 

אמסלם מהמרכז הקהילתי: 
“יהיו שני מודלים של אירועי 

קיץ: הראשון הוא אירועים 
מועצתיים אבל לא המוניים, 

תוך שמירה על הכללים, 
והשני הוא אירועים בתוך 

היישובים. אנחנו כרגע 
עובדים על הקמת מתחם 

דרייב-אין מאחורי נווה 
אשכול, מסוג הבילויים 

שנמצאים עכשיו בקאמבק 
בכל מיני מקומות בארץ 

ובכלל. אפשר לקנות חטיפים 
ושתייה מראש בדוכנים 

ולצפות בסרט ביחד, אבל 

ממרחק בטוח.” ליטל מקווה 
שגם המשומשוק יתקיים 
השנה, אבל בצורה קצת 

אחרת. “אנחנו עדיין בונים 
את הקונספט,” היא אומרת. 

“יהיה גם יריד חוגים ואני 
מקווה שעד סוף הקיץ נוכל 

לקיים גם את חוצות אשכול.” 
אולם אשכול, שעמד ריק 

במשך כל התקופה האחרונה 
צפוי להיפתח לקהל לפי 
מתווה קפדני של משרד 

הבריאות. תהיה הפרדה בין 

בתי אב, מקומות לשטיפה 
וחיטוי ידיים ושמירה על 

ההיגיינה. “נהיה עם מסכות 
על הפנים, אבל לפחות נוכל 

לספוג תרבות,” אומרת ליטל. 
תאריך הפתיחה המשוער 
הוא 1 ביולי, שבו יתקיים 

מופע של תיאטרון הנגב – 
קומדיה פרועה שנקראת 

“זוגיות על ארבע”. בהמשך 
יחודש מנוי הצגות הילדים 
וככל שיעבור הזמן ויוסרו 

ההגבלות יחודשו יותר ויותר 
אירועים. “אנחנו מכינים 

כמה דברים מועצתיים, אבל 
בעיקר משתדלים להכניס 

את התרבות לתוך היישובים. 
בימים אלו אנחנו עובדים 

על יצירת מעין קטלוג 
של אירועי תרבות מכל 

מיני תחומים, נציע אותם 
ליישובים והם יבחרו. המימון 

של האירועים יהיה בשיתוף 
של היישובים עם המועצה – 

נעשה 'מאצ’ינג' בהתאם למה 
שייבחר.” 

איך הייתה חוויית הקורונה 
מבחינת אירועי התרבות?
“דווקא בתקופה הזו קרו 

נפרדנו כך 
אל”מ לירון בטיטו, 

מפקד החטיבה 
הדרומית שיצר קשר 

חם ומיוחד עם תושבי 
המועצה, מסיים את 

תפקידו. 
הוא בכלל ממיתר, אבל 

בשנתיים האחרונות 
חי את האזור כמו כל אחד 
מתושבי המועצה, אם לא 
יותר. אל”מ לירון בטיטו, 
מפקד החטיבה הדרומית 

שעוזב בימים אלו את 
תפקידו התחבר לתושבי 

אשכול בצורה יוצאת דופן, 
ועשה מעל ומעבר לדרישות 
התפקיד עבור אנשי אשכול. 

אדווה שביט, רכזת תחום 
צח”י אשכול מספרת: “יש 

לנו קשר מאוד קרוב לחטיבה 
הדרומית, וזה ידוע שבחטיבה 

מרחבית כזו שיתוף הפעולה 
וההבנה מאוד חשובים. הרבה 

פעמים קורה שלאנשי צבא 
יש תפיסה מבצעית מסוימת 
והם לא תמיד מבינים לעומק 

איך התושבים מרגישים. לירון 
היה קשוב בצורה יוצאת 

דופן לאוכלוסייה ולצרכים. 
אחרי אחד הסבבים הוא 
בא לפגישה במרכז חוסן 

כדי לשמוע על הצרכים של 
האוכלוסייה ושפוט שאל 
אותנו מה אנחנו צריכים. 

כך נולד הפרויקט ‘עוטפים 
באהבה’ - חיילים מהחטיבה 

שלא צריכים להיות בתפקידי 
שטח מגויסים לטובת 

פעילויות הפגה ביישובים 
עם הילדים. בסבב האחרון 

הגיעו חיילות למשפחות עם 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

ובילו איתם, חיילים הגיעו 
ליישובים והעסיקו את 

הילדים וזה היה מרגש. כולם 
נהנו – הילדים והחיילים. 
זה לא קרה עם מפקדים 

קודמים.” 
בשבוע שעבר, למרות 

שהשירות שלו בגזרה כבר 
הסתיים, הגיע אל”מ בטיטו 

למפגש עם ראשי צח”י 
אשכול כדי להסביר ולהפיג 

את החששות שהתעוררו 

לנוכח הפיצוצים העזים 
הנשמעים מגזרת מצרים. הוא 

הסביר שמדובר בפעילות 
הצבא כנגד דאע”ש, והציע 

להיפגש עם נציגי היישובים 
שירגישו צורך בהסברים 

נוספים. 

דרייב אין - כמו בסרטים )צילום אילוסטרציה(   
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כיבוש השביל 
בפעילות קטיף יזומה 

הסתערו הצנחנים מפלוגה 
101 על שביל הסלט וחילצו 

מאות עגבניות שרי.
קצת לפני חג 

השבועות החליטה 
לבנת גינזבורג, רכזת 

עמותת התיירות להעניק 
שי לחברי קיבוץ מגן ובו 

זמנית לעודד את פעילות 
העסקים המקומיים. היא 

פנתה אל אורי ושולי אלון, 
הבעלים של “שביל הסלט”, 

כדי להזמין סלסלות של 
עגבניות שרי בשלל צבעים. 

משבר הקורונה עצר את 
תנועת המבקרים אל 

המיזם החקלאי-תיירותי 
שבמושב תלמי יוסף, אבל 

את העגבניות שהבשילו על 
השיחים זה לגמרי לא עניין – 

הן חיכו שמישהו יקטוף אותן, 
והיוזמה של לבנת התניעה 

את התהליך. 
במקביל פנה שחר לווין, 
בן המושב שעבד בשביל 

הסלט כשהיה בתיכון והציע 
לגייס את חבריו מגדוד 101 

לטובת קטיף העגבניות. 
שחר משרת בפלוגת החוד 

של הגדוד המוצב בבסיס 
אמיתי, והמפקד שלו רצה 

לשלב את החיילים בפעילות 
התנדבותית למען חקלאי 
האזור. שחר ישר חשב על 

אורי, הסנכרון היה מושלם 

והחיילים גויסו לקטיף למען 
המשפחות מקיבוץ מגן. 

במשך שעתיים הם קטפו 
וארזו, ולסיום קיבלו פינוקים 

וסיור מודרך בחווה. “זו 
הייתה חוויה לשני הצדדים,” 
מסכמת שולי. הצנחנים זכו 

בחוויה חקלאית וחברי מגן 
קיבלו סלסלות של עגבניות 

שרי אדומות, כמו צבע 
הכומתה של החיילים שקטפו 

אותן. 
עפרה בן נתן

הרבה דברים טובים. היה 
בעיקר חיזוק קהילתי, רצון 
להרים את המורל. כל רכזי 

התרבות ביישובים התגייסו, 
היה שיתוף פעולה מדהים 

וכולם עבדו קשה כדי ליצור 
אירועי תרבות – טקסי זיכרון 
שהיו מאוד משמעותיים, לוח 

שידורים מועצתי שהועבר 
בפייסבוק, שידורי זום 

והכול מתוצרת מקומית. זו 
הייתה עבודה אינטנסיבית, 

אבל בפורמט אחר. היה 
שיח מאוד כייפי ופורה בין 

מחלקת התרבות ורכזי 
התרבות ביישובים, הרגשנו 

שהקשר איתם מתחזק.” 
מה אתם לוקחים מהתקופה 

הזו?
“המשבר הזה הראה לנו 

עד כמה חשובה התרבות 
בקהילה. כמה זה מחזק, איך 

אנשים שואבים השראה זה 
מזה ועובדים יחד. אני גאה 

במה שיצרנו כאן, עבדנו 
סביב השעון וקיבלנו תגובות 
מאוד מחזקות. תרבות בונה 

קהילה.”

אל"מ לירון בטיטו  מקבל שי 
מגדי ירקוני . מחייך מהצד - 

אילן אייזקסון  
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1200 עציצים הוענקו 
לוותיקי המועצה, אות 

הוקרה על עמידה איתנה 
ושמירה על מורל חיובי 

וגבוה לאורך משבר 
הקורונה. למרות הריחוק 
החברתי והקשיים הרבים 
הם יכולים לשמש דוגמה 
לשמירה על חוסן – פיזי 

ונפשי. 

נכסים מקומיים
עמית עוזיהו ועופרי 

פלג־עוזיהו כופפו את 
הכללים של משחק 

המונופול הוותיק, ויצרו 
את גרסת הבית

השעמום הוא אבי 
היצירתיות, כך 

אומרים. לפחות זה מה שאני 
מנסה לומר כשהילדים 
מתלוננים. במקרה של 

עמית עוזיהו ועופרי פלג־
עוזיהו, תלמידי כיתה ח’ 

ב”נופי הבשור” – זה גם נכון. 
“היה לנו משעמם בתקופת 

הקורונה. שיחקנו הרבה 
מונופול וחשבנו שאם אנחנו 

גרים באשכול, נעשה מונופול 
של אשכול.” 

המשחק הוותיק קיבל 
תעודת תושב – החוקים 

דומים, אבל במקום לקנות 
דירה ברחוב ז’בוטינסקי בתל 

אביב אתם יכולים לקנות 

בית בשדה ניצן או ביתד. גם 
כרטיסי ההפתעה קיבלו אופי 

מקומי: “התקבלת לבארי? 
קבל 200 ש"ח”, או “יש 

הקלות מס, קבל 100 ש"ח”, 
“אתה רעב להמבורגר? לך 
לפאב גבולות” וכך הלאה.  

על הלוח נמצאים שני 
הסניפים של סופר אשכול, 

ובמקום תחנות רכבת יש 
בסיסי צבא ברעים, אורים, 

כיסופים וצאלים. יש גם 
קנסות ייחודיים לאשכול: 
“קנס על שריפת מזבלה” 

ו”קנס על שריפת ניילונים”, 
ואם אתם נופלים על משבצת 

“מצב בטחוני”, צריך לחכות 
שלושה תורות במקום )כמו 
“חנייה חופשית” במונופול 

רגיל(. “היו תגובות מעולות 
של החברים,” אומרים עמית 
ועופרי. “מאוד נהנינו לשחק 

במונופול של האזור שלנו. זה 
יותר מצחיק ממונופול רגיל 

בגלל הטוויסט המקומי.”

שולפת ציפורניים 
הכירו את סמ”ר שוהם 
ביטון, לוחמת מצטיינת 

בגדוד ברדלס ובת 
מושב מבטחים.

סמ״ר שוהם ביטון 
ממבטחים, המשרתת 

בתפקיד חוליית פיקוד קדמי 
של מפקד גדוד ברדלס 

קיבלה את אות ההצטיינות 
ממפקד חטיבת פארן, אל”מ 
יצחק בן בשט על התרומה 

והעשייה שלה בגדוד. שוהם 
התגייסה במרץ 2018 לתפקיד 

לוחמת בגדוד ברדלס, משם 
התקדמה עד שהגיעה לפני 

כחצי שנה לתפקיד חפ״ק 
מפקד הגדוד. לפני הצבא 

היא הייתה פעילה בתנועת 
בני המושבים ושימשה 

בתפקיד מדריכה. 

שוהם מספרת: ״לפני הצבא 
הלכתי עם כמה חברות למיון 
לוחמות, נהניתי והבנתי שזה 

המקום בשבילי. הטירונות 
הייתה חוויה מדהימה, אף 

פעם לא תיארתי לעצמי 
שאעבור חוויות כאלה. 

הכרתי המון חברים שעברו 
איתי הרבה קשיים, אתגרים 

ורגעים מרגשים. חברים 
שיישארו איתי לכל החיים.״

על התפקיד בחוליית הפיקוד 
הקדמי של מפקד הגדוד 

היא מספרת: ״אני מרגישה 
שאני יכולה תמיד להיות 

בראש העניינים. זה תפקיד 
מעניין ומאתגר שחושף אותי 

להרבה תחומים בגדוד. אני 
חושבת ששנתיים לא יספיקו 
לי בצבא, זה מקום שמאתגר 
אותי, מלמד ומעצים 

אותי.״
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 תוך כדי תנועה
בשבוע שעבר התקיימה 

ישיבת ועדת התנועה 
– ועדה שמתכנסת 

אחת לשנה כדי לוודא 
שהתוכניות השנתיות 
שנקבעו אכן יוצאות 

לפועל. 
משתתפי הוועדה 

מקבלים סקירה מנציגי 
נתיבי ישראל על הפרויקטים 
שנעשו ועל אלו שמתוכננים 

להתבצע, תוכניות שעומדות 
בפני אישורים, קשיי אכיפה 

ובעיות שונות שאת רובן 
כולנו מכירים היטב. 

בוועדה נוכחים גם נציגים 
ממשטרת ישראל שמציגים 

סקירה של פעולות האכיפה 
באזור – גם בתוך היישובים. 

ודאי תשמחו לשמוע שכביש 
232 לא מוגדר כ”כביש אדום” 

ומצבו סביר, אם כי נדרשת 
הגברת אכיפה בעיקר של 

המשאיות שעוברות בו מדי 
יום בהמוניהן. 

קובי רביבו משלומית, נציג 
המליאה בוועדה: “קיבלנו 

סקירה על התקדמות 
ההרחבה בכביש 232. בסוף 

יוני השנה אמורים לרדת כל 
המחסומים ותהיה פתיחת 

כביש רשמית, גדי ירקוני 
אמר שכל המשרדים שנוגעים 

בדבר כבר עודכנו ואנחנו 
מצפים שהכביש יתוקצב לכל 

אורכו. השינויים וההרחבה 
של הכביש אמורים לשפר 

את התנועה, אבל אנחנו 
עדיין בתחילת הדרך. צריך 

לשים לב ולהבין שעדיין 
מדובר בכביש שמוגבל 

למהירות תנועה של 90-80 
קמ”ש. המשטרה נמצאת 

יותר באזור כדי להשגיח על 
תנועת המשאיות ויש אכיפה 

משמעותית יותר.”
נציגת רלב”ד שנכחה גם 

היא בוועדה הציגה ניטור 
של כל התאונות שקשורות 

למועצה – לא רק בשטח 
המועצה, אלא גם כאלו 

שמעורבים בהם נהגים תושבי 
האזור. מתברר שגיל הנהגים 

שמעורבים יותר בתאונות 
דרכים נע בין 25 ל־40, אבל 

למרבה ההפתעה קבוצה 
נוספת שמועדת לפורענות 

היא נהגים ותיקים – מגיל 65 
ומעלה. 

קובי מבקש לפנות לקהילת 
התושבים באשכול לקחת 

חלק באכיפת התנועה, 
ולהיות שותפים ביחידת 

המתנדבים. “יש לנו 40 
מתנדבים שעוברים קורס 

קצר, מקבלים סמכויות 
של משטרה ואוכפים את 

התנועה, אבל צריך עוד.” מי 
מתנדב? 

יפעת ליפנר, דוברת המועצה 
מספרת: “מתברר שיש כאן 
עוול היסטורי שנמשך כבר 

הרבה שנים: הבסיסים באזור 
משלמים ארנונה מאוד נמוכה 

למועצה, בצורה לא הוגנת. 
ביוזמתו של גדי ירקוני, 

ראש המועצה פנינו למשרד 
הפנים ולא הייתה נכונות 

לשנות את זה, אז החלטנו 

לפנות לבג”צ.”  הכרעת 
בג”צ מחייבת את משרד 

הפנים להעלות את הארנונה 
בבסיסי צה”ל שנמצאים 

בשטח המועצה, מה שאומר 

– הכנסות גבוהות יותר, וכסף 
שיופנה לטובת התושבים. 

איפה הכסף?
ביום חמישי התקיים דיון בבג”צ בנושא גובה הארנונה 

שנגבית מבסיסי צה”ל באשכול. 

כביש 232. מגבירים את האכיפה
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באתי, נקלטתי, מצאתי

אמרי אליה מצא לוח 
חרס עתיק בתל גמא, 

אבל מה זה לעומת 
הבית שהמשפחה מצאה 

בנירים?
האמת, לאימרי אליה 
כבר קצת נמאס מכל 
תשומת הלב והדיבורים על 

אותה חתיכת חרס קטנה 
שמצא על תל גמה. היה 

נחמד בהתחלה, אבל ככל 
שזה נמשך – ככה זה נמאס. 
גם להצטלם הוא היה מוכן 

רק עם המשפחה.
מה אתה יודע על מה 

שמצאת? 
“שזה מלפני שלוש מאות 

תשעת אלפים שנים.” 

לא בדיוק, 
אבל גם בשביל 

פריט בן 3500 
שנה זה ממצא 

יפה וחשוב. 
גם ברשות 
העתיקות 

חשבו ככה 
ואפילו העניקו 

לו תעודה. 
“קיבלנו 

טלפונים 
אפילו מחו”ל,” 

אומרת ליאת, אימו של אמרי. 
ערן וליאת אליה גרים בנירים 

כמעט שלוש שנים, עם 
הבנות נועה וגאיה ועם אמרי 

הקטן. הם הגיעו ממושב 
ברכיה שליד אשקלון. ליאת 

נשארה גננת באשקלון 
בשנתיים הראשונות, אבל 

עכשיו היא גננת בחינוך 
המיוחד באשכול. 

ההחלטה לעבור לגור כאן 
לא הייתה קלה, אבל הם 

באו בעיקר בשביל החינוך 

של הילדים. זה היה די 
קרוב למלחמה ההיא, 

והם כבר הספיקו לחוות 
כמה אירועים לא נחמדים 

בקיבוץ ליד הגבול, אבל 
הם לא מצטערים. נועה 

וגאיה השתלבו היטב בבית 
הספר, וערן עבר מהתעשייה 

לחקלאות. מתברר שזה 
עושה לו רק טוב, וגם הבית 
החדש הולך ונבנה. מי צריך 

יותר מזה? 
ארנון אבני

משפחת אליה. מימין: נועה, ליאת, אמרי, גאיה וערן

אבדה גדולה לקיבוץ 
זוהר רונן מכרם שלום 

נהרג לפני שבוע 
בתאונת עבודה. החברים 

מתקשים לעכל את 
האובדן, ומספרים על 

איש שכולו נתינה ועזרה 
לזולת 

ביום חמישי האחרון 
נהרג זוהר רונן, חבר 
קיבוץ כרם שלום, בתאונה 

טראגית בזמן שטיפל 
בטרקטור של ענף הנוי. 

זוהר, בן 43 במותו, הותיר 
אחריו זוג הורים וארבעה 

אחים. אבל כבד ירד על כרם 
שלום. חבריו של זוהר, שהיה 
דמות מרכזית בחיי הקיבוץ, 

מספרים עליו: 
רוני קיסין: ”זוהר הגיע 

לקיבוץ מהקריות לפני 13 
שנה ומייד הפך חלק בלתי 

נפרד מכרם שלום. הוא עבד 
כמעט בכל ענף אפשרי, מילא 
תפקידים באירועים השמחים 

ובאלו שפחות. תמיד נרתם 
והיה ציר מרכזי, בכל פינה 

אפשר היה לראות ולהרגיש 
את מגע ידיו המוכשרות. 

זוהר מילא תפקידים רבים, 

ביניהם עובד גד”ש, מזכיר 
קיבוץ, סגן רבש”צ, איש 

האחזקה, הנוי ועוד. בתפקידו 
האחרון כאחראי הנוי סייע 

זוהר בהובלת שיקום מראה 
הקיבוץ, שנראה היום 

לתפארת לא מעט בזכותו. 
שינוי שכה התגאה בו. זוהר 

יחסר לכולנו, לכל חבר 
בקיבוץ, לכל נער וילד, עד 

מאוד.”
עמית כספי: ”זוהר רונן, איש 
יקר, אדם נדיר, כולו טוב לב 

ונתינה. תמיד חיפש ומצא 
היכן לעזור, בכל רגע נתון 

ראה את טובת הזולת, בכל 
דבר נגע, בכל פינה בקיבוץ 
טיפל. ידיו באמת היו בכל, 
היה רכז מחלקת הנוי, רכז 
אחזקה, עבד בגד”ש, חבר 
כיתת כוננות, סגן רבש”ץ 

ועוד. לא היה אירוע בקיבוץ, 
חג או הפקה, שזוהר לא לקח 

בו חלק מרכזי – בהכנות 
ובהקמה. זוהר משאיר לנו 

חלל ענק שלעולם לא נצליח 
למלא. הוא אחד מיחידי 

הסגולה שאין להם תחליף, 
וההוכחה שאכן אלוהים 
לוקח אליו את הטובים 

ביותר. חוש ההומור שלו, 
הידע העצום, המעורבות 

והאכפתיות החברתית, 
הנכונות פשוט לתת מעצמו 

– אלו תכונות שילוו אותנו 
זמן רב בזיכרונות ובגעגועים 

לתקופה שלא תחזור. זוהר 
לימד אותי סובלנות וסבלנות 

מהי, כיצד לקבל כל אדם 
באשר הוא. מותו הטראגי 

הדהים אותנו ורק הדגיש לנו 
כמה היינו תלויים בו וכמה 

שאנחנו מתגעגעים ועוד 
נתגעגע אליו.”

ארנון אבני
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מנהלת  מגן  מקיבוץ  רוסט  ענת 
את מרכז היום "נווה אשכול" כבר 
העשיר,  ניסיונה  אף  על  שנתיים. 
ההתמודדות עם האילוצים שנכפו עליה 
ומאתגרים  קשים  היו  הקורונה  במשבר 
מאוד. "הכול נעצר, אבל אנחנו הוגדרנו 
להמשיך  עלינו  והיה  חיוני  כשירות 
לפעול. כל אחד מאנשי הצוות שנישאר 
ולא הוצא לחל"ת היה צריך למלא מספר 
יצירתי בחיפוש  ולהיות מאוד  תפקידים 

פתרונות."
שהוצא  מהצוות  שחלק  מספרת  ענת 
"זה  לעבוד.  להמשיך  התנדב  לחל"ת 
מתנדבים  עם  יחד  מאוד.  אותי  ריגש 
סיוע  של  שלם  מערך  הפעלנו  שנרתמו 
מרכז  של  הוותיקים  לאזרחים  ותמיכה 
וארוחות חמות,  היום. חילקנו סלי מזון 
לעצמנו  ושמנו  ופינוקים  הפתעות 
מטרה: להראות להם שהם לא לבד. כל 
טלפוני  קשר  יצר  הצוות  מאנשי  אחד 
מרכז  של  מהוותיקים  חלק  עם  יומיומי 
היום ומועדון מופת וכך הצלחנו להגיע 
על  ולשמור  איתם  לשוחח  לכולם, 
שדיבר  מקצוע  לאיש  גם  דאגנו  קשר. 
עומק  שיחת  לשבוע,  אחת  איתם 
תרופות  בקניית  להם  עזרנו  ותמיכה. 
מערכת  דרך  הרצאות  בהנגשת  ומזון, 
בשיעורי  ואפילו  טכנית,  בתמיכה  הזום, 

התעמלות פרטיים בחצרות הבתים." 

מכתבים מהטייסת
דברים  קרו  ענת,  מספרת  במקביל, 
של  הנהגים  ומפתיעים:  נפלאים 
וביקשו  בוקר  בכל  התייצבו  המועצה 
אחד  הקהילה.  למען  למשימות  לצאת 
ארגן  ניצן  שדה  ממושב  המתנדבים 
הכסף  כל  את  ותרם  פרחים  של  מכירה 
של  תרומות  גם  והגיעו  למועדון, 
ומאנשים  ממפעלים  כספי  סיוע  ירקות, 
יצירה  ערכות  נרכשו  שבזכותם  פרטיים 
של  הצוות  השלישי.  לגיל  מותאמות 
הקהילה  צוות  את  שכולל  היום  מרכז 
ומועדון  "אשכולות"  מועדון  התומכת, 
מופת התגבש תחת העבודה המשותפת 
בתנאים לא קלים. לכולם הייתה מטרה 
למען  הנכון  הדבר  את  לעשות  אחת: 
כך  כל  בתקופה  הוותיקים  האזרחים 
ענת:  וודאות.  חוסר  של  מאתגרת 
כך  כל  קהילה  מאחורי  שיש  "הידיעה 
כוח  לי  נתנה  מסור  כך  כל  וצוות  חמה 

לקום בכל בוקר." 
מנהלת  בארי,  מקיבוץ  גודארד  איילת 
הימים  שבאחד  מספרת  מופת  מועדון 
התקשר אליה אחד ממפקדי טייסות חיל 
מחצרים  הטיס  פרחי  אם  ושאל  האוויר 
לחברי  ולהתקשר  להתנדב  יכולים 
המועדון. לאיילת היה רעיון קצת אחר. 
טלפונים  הרבה  די  מקבלים  "החברים 
כדאי  שאולי  וחשבתי  שונים,  מגורמים 
לנסות משהו עם ניחוח של פעם. הצעתי 

לו שבמקום להתקשר הם יכתבו לחברים 
של  ולשמחתה  להפתעתה  מכתבים." 
איילת פרחי הטיס התלהבו מאוד ולקחו 
להם  "שלחתי  המשימה.  את  עצמם  על 
ותוך  המועדון  חברי  של  שמית  רשימה 
של  גדולה  חבילה  קיבלתי  ימים  מספר 
פעם."  כמו  ממש  יד,  בכתב  מכתבים 
ראש",  "הגדילו  והטייסות  הטייסים 
הטייסת  מפקד  של  רשותו  את  ביקשו 
ואפו לקשישים עוגיות. כך הגיעה לנווה 
ואני  ועוגיות  מכתבים  ערמת  אשכול 
יצאתי לחלק אותם לחברים, שהתרגשו 
וגם  מהמחווה  גם  נשמתם,  עמקי  עד 
הזדרזו  הוותיקים  החברים  מההשקעה. 
וכתבו מכתבי תשובה לטייסים ולטייסות 
לטייסת  נסעה  אותם,  אספה  ואיילת 
עם  מרגש  קשר  ליעדם.  אותם  ומסרה 

ניחוח של נוסטלגיה... ושל עוגיות.

מכל הלב והנשמה 
בערך באמצע חודש מרץ 2020, בהוראת משרד הבריאות והביטוח 
הלאומי, מרכז היום “נווה אשכול” נסגר. הצוות שצומצם בשבעים 

אחוזים התבקש להמשיך לתת שירותים לחברי המרכז. “למרות 
שהכל נעצר, הוגדרנו כשירות חיוני היה עלינו להמשיך לפעול”. עם 
הרבה יצירתיות ומוטיבציה הצליח הצוות לשמר קשר עם האזרחים 
הוותיקים ואף שימח אותם בדרכים שונות ומגוונות ⋅ עפרה בן נתן

הטייסים והטייסות "הגדילו ראש", 
ביקשו את רשותו של מפקד הטייסת 

ואפו לקשישים עוגיות. כך הגיעה 
לנווה אשכול ערמת מכתבים ועוגיות 

ואני יצאתי לחלק אותם לחברים, 
שהתרגשו עד עמקי נשמתם

שלושה חדשים שבמהלכם נעשו שיפוצים 
במקום, היה נווה אשכול סגור. השבוע ביום א' 

עמדה ענת רוסט בפתח נווה אשכול הכמעט 
משופץ כדי לקבל את הבאים 

אילת גודארד
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חמוצים – בקטע 
טוב

מי אנחנו? 
וירקות  פירות  שוק   – ”באלאבסטה” 
באזור,  המובילים  מהמשקים  טריים 

בניהולם של אלירן אלקיים ואלי ווקרט

ותק ומורשת חקלאית
 .1983 משנת  בחקלאות  עוסקים  אנחנו 
שרי,  עגבניות  עגבניות,  גידלנו  בעבר 
המשק  כיום  ומנגו.  פלפלים  מלפפונים, 
לא פעיל, ואנחנו עוסקים בעיקר בשיווק 

לבתים פרטיים ולעסקים.

מה בטנא?
הירקות  סוגי  כל  את  )כמעט(  לנו  יש 

והפירות. 

רק אצלנו! 
ולפירות  לירקות  מעבר  תמצאו  אצלנו 
בסוף  שמכינים  הבית  חמוצי  את  גם 
גם  יש  נמכרו.  שלא  מהירקות  יום  כל 
מהעגבניות   – אורגינל  מטבוחה  סלט 

שנשארות בסוף המכירה.

רק היום!
ועד   13:00 מהשעה  החל  שישי,  יום  כל 

14:00 מרתון מכירות לניקיון המדפים.

לארוז לכם?
אנחנו נמצאים במתחם ״אשכול מרקט״ 

”באלאבסטה”,  בוויז  רושמים  לשעבר. 
ומגיעים. 

רוצים משלוח?
נכנסים לאתר ומזמינים: 

https://bit.ly/ba-labasta

טנא מקומי
אספנו  החג  לרגל  עטורים...  ראשינו  כתפינו,  על  סלינו 
הסל.  מלוא  ביכורים  שפע  המקומית,  התוצרת  מיטב  את 
לצרכן  מהיצרן  ישיר  שיווק  מציעים  שלנו  החקלאים 
ומקבלים פניות למשלוחים מכל רחבי הארץ. אשכול של 

גאווה מקומית  ⋅ עטר אופיר גנילווין  

מלקטים את 
המיטב

מי אנחנו? 
ממושב  עשור  משפחת   –  ”69 ”עשור 
שם  של  שילוב  הוא  השם  מבטחים. 

המשפחה ומספר המשק.

ותק ומורשת חקלאית 
את החקלאות החל אבי המשפחה, חנניה 
אהב  בנשמתו,  חקלאי  היה  חנניה  ז”ל. 
עיבד  עבד,   1954 ומשנת  האדמה  את 
וגידל תוצרת חקלאית מובחרת בתחושת 
כיום,  ישראל.  ארץ  ואהבת  חלוציות 
במשק  המורשת  את  ממשיך  עידן  בנו 

החקלאי. 

מה בטנא? 
ומשתדלים  גידולים  מספר  מגדלים  אנו 
מחקלאי  התוצרת  מרבית  את  ללקט 
האזור המצוינים שלנו. אין כמו טעם של 

ירק או פרי טרי שנקטף בזה הרגע.

רק אצלנו!

מעין  שדה  גונן  שמגדל  היפני  החציל 
משק  של  הירק  גם  וואו!  הוא  הבשור 

שרעבי הוא סוג של בושם.

רק היום! 
המוטו  אבל  מבצעים,  מיני  כל  לנו  יש 

קבוע – תוצרת איכותית ומחיר הוגן.

לארוז לכם?
הבית!  לפתח  עד  אליכם,  מגיעים  אנחנו 
הכול מסודר וארוז, רק לשלוף למקרר או 

לסלסילת הירקות והפירות.

לשלוח הביתה?
http:// לאתר:  היכנסו  משלוח?  רוצים 

/www.asor69.co.il

אלירן אלקיים ואלי ווקרט בממלכת העגבניה והפלפל
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נשמע  קודם?  עשית  מה 
שיש כאן סיפור מעניין.

לטיול  קפצתי  הצבא  “אחרי 
להיות  תכננתי  באמריקה. 
שם חצי שנה, אבל נשארתי 
התחלתי  שנה.  שלושים 
של  בהדפסה  שם  להתעסק 
מדבקות על חולצות. השוק 
הם  אופנוענים,  היה  שלי 
הגאדג’טס  כל  את  אוהבים 
האלה. היה לי מפעל שקראו 
ושיווקתי   JEW COOL לו 
התחתנתי,  אמריקה.  בכל 
והכול  משפחה  הקמתי 
בדייטונה  היה  זה  טוב.  היה 
שם  מתקיים  שנה  כל  ביץ’, 
אופנוענים  של  פסטיבל 

ומגיעים אליו גם מישראל. 
שנה  עשרים  בערך  אחרי 
של  שליח  אלינו  הגיע 
להתעניין.  התחלנו  חב”ד. 
עוד  לזה  נכנסנו  בהמשך 
שלו.  לחסיד  והפכתי  ועוד 
אשתי  בפסטיבל,  שנה,  כל 
אצלנו  מארחת  הייתה 
אופנוענים  שלושים  איזה 

ישראלים בכיף. 
ל’רעבע’  בשלב מסוים שלחתי מכתב 
דרך האתר של ‘איגרות קודש’ ושאלתי 
מה עליי לעשות. התשובה של הרעבע 
הייתה: ‘חזור לישראל, למקום שממנו 
את  הבית,  את   – הכול  עזבנו  באת’. 
חיכה  כאן  למבטחים.  וחזרנו  המפעל 

ואף  אחים  תשעה  היינו  המשק.  לי 
 – לי  אמרה  אמי  אותו.  לקח  לא  אחד 
אני  והנה  שלך’,  הוא   – בא  אתה  ‘אם 
כאן. רק התחלתי לעבוד והתולעת של 
החקלאות ועבודת האדמה התעוררה. 

כנראה חיכתה לרגע הזה.” 

עגבניה סוכריה
מי אנחנו? 

גידולים  אושרי  יריב   – אושרי  משק 
חקלאיים. מגדלים במושב עין הבשור.

ותק ומורשת חקלאית 
עוסקים בחקלאות משנת 1995.

מה בטנא? 
 – השרי  עגבניות  סוגי  כל  את  מגדלים 
אדום, מנומר, כתום, צהוב, תמר ו-וויטני.

רק אצלנו! 
אצלנו אפשר למצוא טעמים וזנים שאין 

לכל אחד... טעם מיוחד! 

רק היום! 
שישה  עם  ארגז  הוא  שלנו  המבצע 

”נספקים”, כ־9-8 ק”ג ב־80 ₪ בלבד.

לארוז לכם?
בטלפון  צליל  עם  מראש  לתאם  אפשר 

054-6774653 ולהגיע אלינו: משק אושרי, 
רחוב דקלה 47, עין הבשור. 

לשלוח הביתה?
פתח  עד  אליכם  ונגיע  קשר,  איתנו  צרו 

הבית. 

משלוחים עם 
נשמה
מי אנחנו? 

“משק יוסקה” – יוסקה עמר ממבטחים.

ותק ומורשת חקלאית 
כחקלאי? שש שנים )ראו במסגרת(

מה בטנא? 
מגדל הכול: עגבניות שרי, תמר ועגולות. 
ערבי(,  )מלפפון  פקוס  מלפפונים, 
שעועית, כוסברה, פטרוזיליה, מנגולד – 
אדום, ירוק ולבן, בצל ירוק, לוף, זוקיני, 
מתוק,  תירס  חצילים,  דלורית,  קישוא, 
ועוד.  חריף  פלפל  מתוקים,  פלפלונים 
“אני אוהב לגדל בחלקות קטנות ותמיד 
ישר  וטרייה  מגוונת  תוצרת  לשווק 

ללקוח.”

רק אצלנו! 
הצמח  של  השורש   – כורכום  שורש 
אוכלים  התבלין.  את  עושים  שממנו 
חי, או שמים כמוני בתה עם קצת דבש 
נוגד  פלא  חומר  בריא.  ובעיקר  טעים,   –

דלקות. איתו אני מתחיל את היום.

רק היום! 
למשלוחים  שעברתי  מאז  מבצעים.  אין 

הכול במבצע. 

לארוז לכם?
עומר  עד   – משלוחים  רק  עושה  אני 
סביב  עובד  בצפון.  שדרות  ועד  במזרח 

השעון. גם בלילה, אם צריך.

לשלוח הביתה?
איך מזמינים? בטלפון: 054-5643500 

בקרוב גם יהיה לנו אתר. 

התולעת של עבודת האדמה התעוררה

יוסקה כפי שנקלט 
במצלמת 232 עוד 
לפני הכתבה, בעת 

משלוח ברחבי 
המועצה בשעות 
הערב המאוחרות
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נושא  הפך  האחרונות  בשנים 
הבוערים  לאחד  הסביבה  איכות 
דרישה  תוך  באשכול,  ביותר  והבולטים 
של  האכיפה  פעילויות  להגברת 
נחוש  וטיפול  התברואתיים  המפגעים 
ועשן  הריחות  הזבובים,  במטרדי  יותר 

השריפות. 
הנושא  את  הציבה  המועצה  מליאת 
 ,2020 לשנת  העדיפויות  סדר  בראש 
דרישות  המועצה  ראש  בפני  והעמידה 
אגף  ושיפור תפקוד  לפעול להתייעלות 
להבאת  הסביבה,  ואיכות  התברואה 
הנושא,  לשיפור  שיפעל  חיצוני  יועץ 
עבודה  תוכנית  בעריכת  לאגף  וייעץ 
ולהקצאת  טווח  וארוכת  טווח  קצרת 
ניקוי  לטובת  המועצה  מקופת  כספים 
מימון  להגעת  עד  המועצה  שטחי 
על  נדחו  מהדרישות  חלק  ממשלתי. 
הסף. כרגע, אומר אמיר פלג, יו”ר ועדת 
במצב  נמצאים  אנחנו  הסביבה,  איכות 
חירום סביבתי ועומדים בפני קיץ נוסף 
פסולת  ומפגעי  שריפות  זבובים,  של 

להוסיף  הוועדה  בקשת  פלג,  לפי  וריח. 
וניטור מפגעי זבובים  כוח אדם לפיקוח 
הובעה  זאת  ולצד  התקבלו  ופסולת 
לעשות  המועצה  מראש  ברורה  דרישה 
ככל יכולות מבחינת השקעה במשאבים 
ובכוח אדם על מנת למנוע קיץ נוסף של 

זבובים ושריפות. 
גלין, מנהלת אגף איכות  פנינו לבשמת 
תשובות  לקבל  לנסות  כדי  הסביבה 
על  לשמוע  כדי  ובעיקר  לשאלות, 
בטווח   – הקרובה  לשנה  האגף  תוכניות 

הקצר והארוך.
הסביבתיים  מהמטרדים  אחוז   90“
בפעילות  מקורם  שלנו  במועצה 
“לחקלאות  בשמת.  אומרת  חקלאית,” 
ובשדה  לשוק  שהולכים  מוצרים  יש 
יכול  זה  האחרים.  התוצרים  נשארים 
וקרקע  אויר  מזיהום  דבר  כל  להיום 
אריזה  חומרי  ועד  ריסוס  או  עשן  ע”י 
המפגע  בשטח.  שמתפזרים  מיותרים 
הכי בסיסי שאינו תוצר של רשלנות או 
עבריינות הוא גזם ירוק. התוצרים האלה 

שממררים  וחרקים  לזבובים  מקור  הם 
את חיינו, בנוסף לאלה שבאים מרפתות 

וממרכזים לטיפול בזבל.” 
בינתיים זו הבעיה של החקלאי, 

והפתרונות קצת יקרים.
אין  הארץ.  ברוב  בעייתי  הזה  “הנושא 
יודע  שלא  והחקלאי  מלאים  הסדרים 
מפגע  יוצר  הפסולת  את  לפנות  לאן 
סביבתי, או משלם הרבה כסף כדי לשנע 
אותו לאתר ייעודי, שבמקרה שלנו הוא 
ויקרה,  ארוכה  נסיעה  זו  דודאים.  אתר 
אפשר  אי   – מקום  מגבלת  יש  שם  וגם 
לשלוח פסולת בלי סוף. לחקלאים כרגע 
אין פתרון. לאריזות פלסטיק יש פתרון, 
לאריזות קרטון גם יש אבל לא לגזם ירוק. 
שנשארו  עגבניות  כמו  חקלאית  פסולת 
נאספת במפח”קים ולאחר מכן מועברת 
את  שעושים  חקלאים  יש  'דיה'.  לאתר 

פח או מהפך?
בקיץ הזה נלבש לבן, ננשום את האוויר הנקי ולא נשאף אף זבוב בדרך. 
אפשרי? תלוי את מי שואלים. פגשנו את הנהלת אגף איכות הסביבה 
ובדקנו מה נעשה כדי להוציא אותנו מהבוץ ⋅ דקלה קיי וארנון אבני

“אני גר פה שנה-שנתיים, אבל התופעה הזאת קיימת בכל הארץ, יש זמנים שונים בשנה שיש ייצור מוגבר של חרקים 
מסוגים שונים שמטרידים אותנו. זה קורה בכל העולם, גם בקנדה עולים זבובים מהביצות כשהן נמסות בקיץ"

“90 אחוז מהמטרדים הסביבתיים 
במועצה שלנו מקורם בפעילות 

חקלאית,” אומרת בשמת. “לחקלאות 
יש מוצרים שהולכים לשוק ובשדה 

נשארים התוצרים האחרים."

23
2 

ם:
לו

צי

תומר מהלר ובשמת גלין 
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זה בצורה מרוכזת, אבל יש כאלה שלא. 
כאן אנחנו רוצים להתערב. אנחנו רוצים 
קודם כל להקים מערך לטיפול בפסולת, 
שיש  וברור  קצה  פתרונות  פיתוח  כולל 
שיגרמו  כלכלי  ומודל  ניהולי  היגיון  לו 
להבנה  הגענו  פעולה.  לשתף  לחקלאי 
החקלאי,  על  הכול  להטיל  אפשר  שאי 
משאבים  לזה  להכניס  הולכים  ואנחנו 

ממקור אחר.”
זה יהיה בחינם?

נקל  אנחנו  בנטל.  שותפות  תהיה  “לא. 
וגם  ובביורוקרטיה  בניהול  החקלאי  על 
לזה  יהיה  הזה.  מהמסלול  חלק  נשלם 
תקציב לא רק מהמועצה אלא גם גיבוי 

ממשלתי.” 
איך עוזרים? 

למשל,  החשובים,  הפתרונות  “אחד 
על  ירוק  גזם  של  וקיצוץ  ריסוק  הוא 
מנת להקטין את הנפח. משקים גדולים 
חקלאי  אבל  כזה,  ציוד  להחזיק  יכולים 
קטן – פחות. הפתרון הוא הקמת מערך 
קיצוץ ע”י המועצה. זה לא יהיה שירות 
בחינם, אבל זה יהיה פתרון מועיל יותר 
מפינוי ובניגוד לעבר גם זמין לכל אחד.”    

פתרון רווחי לגזם חקלאי
מופנים  אליו  העיקרי  הפסולת  אתר 
החקלאים של המועצה הוא אתר “דיה”, 
לדברי  לצאלים.  גבולות  בין  הנמצא 
להפוך  היא  המועצה  תוכנית  בשמת, 
כדי  יותר,  ומתקדם  ליעיל  האתר  את 
נוספים  לסוגים  פתרונות  לספק  שיוכל 
ישן  אתר  הוא  'דיה'  “אתר  פסולת.  של 
להטמנה  פסולת  מקבל  הוא  ו’טיפש’: 
זה לא מתאים למאה ה־21. אנחנו  וזהו. 
לפיה חלק מסוים  תוכנית מתאר  בונים 
לאנרגיה  פסולת  להפיכת  יוקדש  באתר 
– הקמת מתקן עיכול אן־אירובי בשיתוף 
עתיד  זה  הסביבה.  להגנת  המשרד  עם 
להיות משהו רציני – הפסולת תהפוך לגז 
זה  למועצה.  רווחי  ויהיה  חשמל  שייצר 

נמצא בתהליך, אבל כיום אנחנו צריכים 
פתרונות  למצוא  החקלאי,  בגזם  לטפל 
החקלאיים  מהמשקים  שלו  להעברה 
עד לאתר. יש לנו מערך לאיסוף אשפה 
מחזור  ופחי  מפח”קים  ירוקים,  פחים   –
פתרון  על  עובדים  אנחנו  אבל  שונים, 
הזה  הנושא  החקלאי.  לגזם  ייעודי 
האנשים  עם  יחד  תומר,  ידי  על  מטופל 
להגיע  צריכים  אנחנו  איתו.  שעובדים 
למצב שבו החקלאי יודע לאן הוא מפנה 
את הפסולת ומה נעשה איתה אחר כך, 

וזה נושא שהולך להתממש.” 
גבולות  קיבוץ  תושב  מהלר,  תומר 
הסביבה  איכות  לרכז  לאחרונה  התמנה 
באגף לאיכות הסביבה. הוא איש שטח, 

ומאז נכנס לתפקיד הוגבר הפיקוח באזור 
המועצה ונראה שיש מענה מהיר ויעיל 
הכי  “הבעיה  התושבים.  לתלונות  יותר 
הנלווים  המפגעים  את  שיוצרת  גדולה 
הוא  חקלאית,”  בפסולת  טיפול  אי  היא 
התפקיד  שזה  להגיד  “אפשר  מסכים. 

שלי, לפעול לתיקון המצב.” 
מה התוכניות לשנה הזו, במה 

מתמקדים?
בין  להבחין  צריך  מורכבת.  שאלה  “זו 
ואיכות  לתברואה  האגף  של  התוכנית 
פסולת  של  הנושא  לבין  הסביבה 
את  רק  לנו  יש  להיום  נכון  חקלאית. 
הפסולת  כי  ואכיפה,  פיקוח  של  הנושא 
החקלאית במועצה לא טופלה. בהנחיית 
גדי ירקוני ומאיר יפרח אנחנו מקדמים 
את הנושא, אבל לצערנו באופן מסורתי 

זה לא היה בטיפול שלנו באגף.” 
לפעול  מתכנן  הסביבה  איכות  אגף 
טווח  ארוך  מסלול  מסלולים:  בשלושה 
מיידי  מסלול  קבוע,  פתרון  שיספק 
קנסות  באמצעות  במפגעים  לטיפול 
יהיה  שניתן  ביניים  ופתרון  ואזהרות 
להשתמש בו. “הפיקוח הוגבר. עד 2020 
 – זמני  פקח  ועוד  אחד  פקח  עם  עבדנו 
אנחנו חייבים רק אחד לפי משרד הפנים 

– ועכשיו תומר הצטרף.”  
עם  פעולה  משתפים  “אנחנו  תומר: 
הטבע  רשות  עם  הסביבתית,  היחידה 
שנמצאים  הירוקה  והמשטרה  והגנים 
עם  בקשר  אני  יומי.  בסיס  על  כאן 
הגורמים האלה והאכיפה הוגברה באופן 
כל  עם  פעולה  שיתוף  כולל  משמעותי, 
זה  השטח.  את  ‘לתפור’  כדי  הגורמים 

מביא תוצאות באופן חד משמעי.”
נדבר רגע על המפח”קים – מרכזי 

פסולת חקלאית. האם כל האתרים 
מוסדרים? 

לפעול  הוא  מהתוכנית  “חלק  תומר: 
יש  האתרים.  על  ולפיקוח  להסדרה 
כאלה  יש  מעבר,  תחנת  שהוא  מפח”ק 
חלק  שלא.  וכאלה  מוסדרים  שהם 
הפסולת  את  מרכזים  מהחקלאים 
להביא  במקום  לשבוע,  אחת  ונוסעים 
עגבניות.  ארגזי  שני  פעם  בכל  לשם 
של  להקמה  ותקציבים  תוכנית  יש 
ושדרוג  לפיתוח  וכן  מפ”חקים,  עוד 
עם  מסתדר  זה  הקיימים.  המפח”קים 
דיה  לאתר  מקדמים  שאנחנו  התוכנית 
והפיכת  החקלאי  הגזם  כל  ולפינוי 
ואז  לפינוי  תוכניות  יש  לגז.  החומר 
אליו.  הולכים  שאנחנו  הכיוון  זה  בינוי, 
אנחנו צריכים לבנות מאצרות לפלסטיק 
חממות, פלסטיק שחור, לבן, אולי לעץ 

שמשתמשים לפעמים בחממות.”

מעופפים, נמאסתם
האחרונות  בשנים  מדובר  הכי  המפגע 
מעלינו,  שמעופף  זה  הוא  במועצה 

“יש לנו את כל מכלי המחזור הנדרשים. בקבוקי הפלסטיק נאספים ממכלי 
המחזור, אבל כרגע לא עושים איתם כלום. בזמנו היו לזה פתרונות ייעודיים, אבל 

כיום פשוט דוחסים את הבקבוקים לקוביות, וזהו."

“אנחנו משתפים פעולה עם היחידה 
הסביבתית, עם רשות הטבע והגנים 

והמשטרה הירוקה שנמצאים כאן על 
בסיס יומי. אני בקשר עם הגורמים 

האלה והאכיפה הוגברה באופן 
משמעותי"
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לידינו וסביבנו. אנחנו מתגוררים באזור 
חיים,  ואיכות  שלווה  עם  שמזוהה  כפרי 
אבל לא מסוגלים לצאת מהבית בעונות 
יתיישב  זבובים  שענן  מבלי  החמות 
לצאת  חברים,  לארח  אפשר  אי  עלינו. 
לטייל וליהנות מהטבע שסביבנו, כי הם 

בכל מקום – כל הזמן. 
“אני גר פה שנה-שנתיים, אבל התופעה 
תומר.  אומר  בכל הארץ,”  קיימת  הזאת 
“יש זמנים שונים בשנה שיש ייצור מוגבר 
שמטרידים  שונים  מסוגים  חרקים  של 
אותנו. זה קורה בכל העולם, גם בקנדה 
נמסות  כשהן  מהביצות  זבובים  עולים 
בקיץ. באפריל, באזור פסח יוצאים המון 
שבועיים- של  תקופה  הייתה  ברחשים, 

על  תלונות  מאוד  הרבה  שהיו  שלושה 
בין  לנדוד  יכול  בית  זבוב  ברחשים. 
שיכולים  כך  ק”מ,  לחמישה  ארבעה 

להגיע אלינו זבובים גם מעזה.”
תומר מסביר שהרוב הגדול של הזבובים 
נוצר בגלל פסולת חקלאית לא מטופלת, 
במקומות שבהם מגדלים בעלי חיים ולא 
בפחי  וכן  נכון בתופעה  לטיפול  דואגים 
ועד  “מאפריל-מאי  הירוקים.  האשפה 
יוני אנחנו רואים עלייה גדולה בכמויות 
של זבוב הבית, זבוב השוקיים – שזה זבוב 
ומאורוות.  מרפתות  מגיע  והוא  שעוקץ 
האחרונים,  בשבועיים  ירידה  מעט  יש 
אנחנו  הטמפרטורה.  בגלל  כנראה 
מגבירים את הפיקוח ברפתות, באורוות 
קודמות  לשנים  בהשוואה  ובלולים. 
רוב  בסדר,  דווקא  בלולים  כיום  המצב 
הלולים עומדים בתקנים מאוד חמורים. 
שלנו  המטרה  אבל  יהיו,  תמיד  זבובים 

היא להפחית את הכמות בעונות השיא 
באמצעים שעומדים לרשותנו.”

כיצרני  הידועים  הקומפוסט,  אתרי  גם 
גבוהה  בתדירות  מפוקחים  זבובים, 
מדגישים  ותומר  בשמת  מבעבר.  יותר 
והם  מסודרת  הדברה  שמתבצעת 

נמצאים תמיד עם היד על הדופק. 

מודעות סביבתית 
נושא נוסף שעולה באופן קבוע על סדר 
היום הוא פחי המחזור. התושבים טוענים 

שהפחים הכתומים עולים על גדותיהם, 
בפסולת  לטיפול  שמוצעים  הפתרונות 
זכוכית ונייר לא מספקים ולא ברור מה 

עושים עם הפסולת האלקטרונית.
המחזור  מכלי  כל  את  לנו  “יש  בשמת: 
נאספים  הפלסטיק  בקבוקי  הנדרשים. 
עושים  לא  כרגע  אבל  המחזור  ממכלי 
פתרונות  לזה  היו  בזמנו  כלום.  איתם 
את  דוחסים  פשוט  כיום  אבל  ייעודיים 
הבקבוקים לקוביות וזהו. יש מכלי איסוף 
נייר  לאיסוף  תפוזיות  זכוכית,  פסולת 
וכל מה שצריך. מה שחסר לנו זה באמת 
האלקטרונית,  הפסולת  לנושא  פתרון 
שמתוכנן להימצא בשבועות הקרובים.”

הוא  בשמת,  אומרת  חשוב,  שהכי  מה 
המטרות  “אחת  הסביבתי.  החינוך 
מודעות  לייצר  היא  שלנו  העבודה  של 
סביבתית, וזה אומר, בין היתר, להפחית 
את כמות הפסולת. לצרוך פחות. אנחנו 
נגזור  וממנו  במועצה  סקר  עורכים 
תוכנית לפרויקטים ארוכי טווח בתחום 
החינוך. המרכז הקהילתי והחינוך הבלתי 
אבל  הנושא,  את  כבר  מקדמים  פורמלי 
יותר.”  רחבה  לעשייה  שואפים  אנחנו 
המועצה  מטעם  קמפיין  יצא  בקרוב 
נושא השמירה על הסביבה  שיקדם את 
פעילויות  חינוך,   – שונות  בדרכים 
לשמירה  המודעות  פתרונות.  והצגת 
ומתחזקת באשכול  על הסביבה הולכת 
בהנהגת  שגם  ונראה  העולם,  בכל  כמו 
עושים  המועצה  ובמליאת  המועצה 
זאת, מבחן  את המאמצים הנכונים. עם 
זה שקובע, ואנחנו נמתין  התוצאה הוא 
ונקווה לחזרתו של המושג “איכות חיים” 

ללקסיקון האזורי.    
“אחד הפתרונות החשובים הוא ריסוק וקיצוץ של גזם ירוק על מנת להקטין את 

הנפח. משקים גדולים יכולים להחזיק ציוד כזה, אבל חקלאי קטן – פחות. הפתרון 
הוא הקמת מערך קיצוץ ע”י המועצה."

“לחקלאות יש מוצרים שהולכים לשוק ובשדה נשארים התוצרים האחרים. זה 
יכול להיום כל דבר - מזיהום אויר וקרקע ע”י עשן או ריסוס ועד חומרי אריזה 
מיותרים שמתפזרים בשטח. המפגע הכי בסיסי שאינו תוצר של רשלנות או 

עבריינות הוא גזם ירוק"
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שבועות הוא החג "שלנו" – תנובת 
השדה, המטע והכרם, ערמות של 
וריקודים  הראש  על  פרחים  זרי  חציר, 
ההתיישבות  אנשי  של  חג  בגורן. 
שמחבר  מה  כל  אם  אפילו  החקלאית, 
מסביב  השביל  הוא  השדה  אל  אותם 
אורבני  בג'יפ  נוסעים  הם  עלו  ליישוב 
את  שלחנו  שטח.  טעם  לא  שמעולם 
הגננת של גן דרור ביתד לשאול את הדור 
השבועות  חג  על  יודעים  הם  מה  הבא 
ומה אנחנו חוגגים בעצם. ושום מילה על 
עוגת הגבינה הבאסקית ששלחה אותנו 

למיון עם הסתיידות עורקים. 

 מה חוגגים בשבועות?
- מספרים על שבעת המינים ועל 

הקציר בשדה.

- שבועות זה חג שחוגגים בו את 
הפירות והירקות הבכורים.

- חוגגים את זה שהרסו את בית 
המקדש.

הערת המערכת: חוגגים את החולצה 
הלבנה שחזרה בלי כתמים!

מה זה ביכורים?
- פירות וירקות ראשונים שלוקחים 

אותם לבית המקדש.

- מביאים פירות להודות לאלוהים בבית 
המקדש.

- מבקרים את אלוהים בבית המקדש 
עם הפירות והביכורים.

הערת המערכת: בדרך לבית המקדש 
עוצרים לפיקניק. מי מכין קפה?

למה אוכלים דברי חלב 
בשבועות?

- לחזק את העצמות!

- כי זה בריא.

- כי יש לנו ארץ זבת חלב ודבש.

- לא יודע...

הערת המערכת: שכחתם – כי זה 
טעים!

מי יודע אילו שמות נוספים יש 
לחג?

- חג הביכורים, חג מתן תורה, חג 
הקציר, שבועות... 

הערת המערכת: והזוכה בפרס חתן 
חידון התנ"ך הוא... 

איזה מאכל חלבי אתם הכי 
אוהבים?

- קורנפלקס עם חלב. 

- גלידה, וקורנפלקס עם חלב. 

- גבינה לבנה. 

- יוגורט בריא. 

הערת המערכת: מזל שאף אחד לא 
אלרגי ללקטוז

 

מה קוצרים בשבועות, ואיך?
- חיטה ושעורה. קוצרים עם קומביין. 

פעם קצרו עם מגל.

- חיטה עם קומביין, ופעם קצרו עם 

מגל ועוד משהו שאני לא זוכר.

המערכת )קוצרת את השעורה בעין(: 
קומביין זו אטרקציה.

איך חוגגים את חג השבועות?
- אוכלים מוצרי חלב וחיטה.

- אוכלים פירות וירקות ואוכל מהארץ 
שלנו.

- אוכלים ארוחה חלבית.

- חוגגים כי משה קיבל את התורה 
וקוראים בתורה.

הערת המערכת: לפחות בחג הזה אף 
אחד לא ניסה להרוג אותנו. כבר סיבה 

למסיבה!

איזה שירי חג אתם מכירים?
- "סלינו על כתפינו".

- "מי ברכב, מי ברגל".

- "ארץ זבת חלב, חלב ודבש".

הערת המערכת: "מה שהיה, מה שהיה, 
שהיה בינינו"... אה, זה לא הכיוון?

ממה מייצרים גבינות?
- מהפרה ומהחלב שלה.

הערת המערכת: צודק לגבי החלב. 
הפרה זה כבר לחג אחר. 

הפרלמנט – חג השבועות 
גן דרור – מושב יתד

תודה על החלב. ומה תתני לנו 
ביום העצמאות?
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מרדכי אוואקרט, תושב אוהד
מנהל בית הספר “הבשור” במשך כ־30 

שנה

התלמידים,  ברווחת  להשקיע  “עדיף 
לשמש דוגמה ולתת יחס אישי”

המכנסיים  מאבק  נושא  על  “קראתי 
לעולם  שזה  לעצמי  וחשבתי  הקצרים, 
מדקדק  כשאתה  הזו.  בדרך  ייפתר  לא 
כל כך בכללי התלבושת האחידה אתה 
התלמידים,  את  לבחון  יום־יום  נדרש 
עימות  מראש  איתם  מייצר  ובעצם 

יומיומי.”
חשבת פעם להנהיג קוד לבוש 

ב”הבשור”?
“קוד לבוש לא היה אצלנו, 
נוהל  מעין  היה  אבל 
פחות  וכולם,  כתוב  לא 
לא  לפיו.  נהגו  יותר  או 
הלבוש,  נושא  על  הקפדנו 
ולא  אותנו  עניין  לא  זה 

אני  זה.  עם  התעסקנו 
מלכתחילה  לוותר  מעדיף 
כך  כל  יש  הרי  העימות,  על 
יותר.  חשובים  דברים  הרבה 
עיניו  כראות  יעשה  אחד  כל 
ולא  נוכל להתמקד בתוכן  וכך 
להגביל,  צריך  לא  בחיצוניות. 

כי אחרת כולם יוצאים נגד. 
נוער  בני  האלה  בגילאים 
של  בתקופה  נמצאים 
להנהיג  תנסה  אם  מרד. 

ינסו  רק  הם  מיותרים,  כללים  מיני  כל 
כולם  אותם.  לפרוץ  דרכים  למצוא 
מיני  בכל  במסגרת  לבעוט  מתחילים 
התעסקנו  לא  אנחנו  זה.  ככה  דרכים, 
החולצה,  ובגובה  המכנסיים  באורך 
שמדובר  לעובדה  מודעים  גם  היינו 

ההופעה  חשובה  ושלילדים  באופנה 
החיצונית שלהם, במיוחד בגיל הזה. 
עגילים  היה  היחיד  החריג  הדבר 

באוזניים לבנים, שלפני שלושים 
שנה נחשבו כדבר לא מקובל. 

ושם  פה  הערתי  אני 
עם  שהופיעו  לתלמידים 
אבל  באוזניים,  עגילים 
הם  שלפעמים  ידעתי 
העגילים  את  מסירים 
בסביבה  כשאני 
שוב  אותם  ועונדים 

כשאני מתרחק. 
הורחק  לא  אחד  אף 

בגלל  הספר  מבית 
ובאופן  הזה,  הנושא 

הקפדתי  אני  כללי 
הילדים  את  לשמור 

הספר,  בית  בתוך 
איתם  לשוחח  במסגרת, 

אם יש קשיים ולא להרחיק 
שקשה  אלה  דווקא  אותם. 

לקרבה  זקוקים  יותר  להם 
וליד מכוונת. זו הייתה הגישה 

שלי.”
היו אנשי צוות שזה הפריע 

להם? 
אלינו  שהגיעו  הדתיים  המורים  “גם 
היא  שלנו  שהאוריינטציה  ידעו  מבחוץ 
רוח  הייתה  זו  יותר,  וחופשית  חילונית 
טענות.  היו  לא  אחד  ולאף  הדברים 
היינו בית ספר קהילתי, הקהילה הייתה 
גדול  חלק  שהכרתי  כך  יותר  קטנה 
היו  המורים  רוב  גם  מההורים.  מאוד 
חלק מהקהילה וזה היווה יתרון. הייתה 
הסכמה חברתית כוללת עם הדרך שבה 
אתה  קיים  וכשזה  הספר,  בבית  פעלנו 
מהסוג  בבעיות  להתעסק  פחות  נדרש 

הזה. 
חלק  להיות  צריכים  ההורים  ככלל, 
בית  של  ותשקיף  מהקהילה  דומיננטי 
הספר. כיום יש קוד לבוש ששר החינוך 
הייתי  אפשרות,  הייתה  אם  אבל  הנחה, 
בוחר לא להתעסק עם זה. עדיף להשקיע 
ברווחת התלמידים, לשמש דוגמה ולתת 
יחס אישי. לדעתי, ההצלחה הכי גדולה 
של בית ספר היא להכיל את החלשים. 
תמיד  הייתה  שלי  המוצהרת  המטרה 
יורחק  לא  שתלמיד  כדי  הכול  לעשות 
המענה  את  יקבל  אלא  הספר,  מבית 

הנכון ואת התמיכה.”

איריס גלעד דולינגר לשעבר 
תלמידה בבית הספר “הבשור”

“הכול מתחיל מהחינוך בבית”
את  לכבד  שהחינוך  חושבת  “אני 
לבוא  צריך  בה  נמצא  שאתה  המערכת 
ממלכתי,  מקום  הוא  ספר  בית  מהבית. 
הילדים  את  ללמד  וצריך  ציבורי, 
לכבד את המקום שהם נמצאים בו. 

היו  לא  לבוש,  קוד  היה  לא  לנו 
מסדרי בוקר ואני בסך הכול מאוד 
פונים  כשהכללים  במיוחד  נגד, 
גם  שיווין  ואין  לבנות  בעיקר 
מבית  בא  כשזה  הזה.  בנושא 
הספר זה מייצר אנטי, זה רק 

מדרבן את הילדים למרוד.
את  לחנך  צריכים  הורים 
עצמם,  את  לכבד  הילדים 
את הגוף שלהם ואת המקום 
צריך  בו.  נמצאים  שהם 
של  משותף  מאמץ  להיות 
ההורים ובית הספר להסביר 
לכל ילד וילדה שלא משנה 
לובשים, לאף אחד  מה הם 
אין זכות לגעת בהם ולהתייחס 
אליהם בצורה משפילה. שלבוש – 
לא משנה איזה – הוא אף פעם לא 

הזמנה.  
ולא  האישיו,  לא  הוא  המכנס  אורך 
הספר.  בבית  האישיו  להיות  צריך 
הדיאלוג  את  מנהלים  לא  התלמידים 
משהו  זה  החינוכי,  הצוות  עם  הזה 
איך  זה  עצמם.  לבין  בינם  שמתנהל 

מתלבשים על זה
גם  מעורר  הארץ  ברחבי  הספר  בתי  את  שסוחף  המכנסונים”  “מאבק 
אצלנו שאלות ותהיות. יש שחושבים שבית הספר הוא מקום של חוקים 
וכללים ויש לאכוף אותם, ואחרים טוענים שבחירת הבגדים היא ביטוי 
מי  ועבור  לבוש,  קוד  בכלל  צריך  לדכאו. האם  לאישיות שאסור  נוסף 
הוא נועד? האם המטרה היא ליצור שוויון בין התלמידים, או להפעיל 
מאבק  הנערות?  כלפי  דווקא  מופנית  האצבע  ומדוע  וסמכות?  מרות 

אחד, ארבע דעות

מקימים קיבוץ בנגב, במכנסים קצרים.
דנגור )נירים( 1946
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שאתה מרגיש עם הגוף שלך, המודעות 
העצמית, הביטחון העצמי, אלה דברים 
הוא  ההתבגרות  גיל  רגישים.  מאוד 
תקופה מאוד מסובכת ועצם העיסוק של 
הצוות החינוכי בהופעה של התלמידים 
מניחה את הפוקוס על המראה החיצוני. 
זה משהו שלא נכון שיהיה בבית הספר.

הספר  בבית  הלכנו  אנחנו  גם  בזמנו 
אחד  אף  אבל  חשוף,  שנחשב  בלבוש 
לא עשה מזה עניין. ההערה הכי חמורה 
חושבות  ‘אתן  בסגנון  הייתה  שקיבלנו 
דבר  שום  אבל  הים?’  חוף  זה  שכאן 
פוגעני.  משהו  לא  בטח  לזה,  מעבר 

תמיד הרגשנו בטוחות בבית הספר, 
 – בנו  יפגע  שמישהו  חששנו  לא 
מילולית או פיזית, בטח שלא בגלל 

מראה חיצוני. 
אם היו מגבילים אותי אני חושבת 

משהו  יש  מורדת.  שהייתי 

מי  להיות  לך  שמאפשר  הזה  בחופש 
היום  בשטויות.  להתעסק  ולא  שאתה 
ושומעים  רואים  הילדים  אחרת,  זה 
מודעים  היינו  לא  בכלל  שבזמנו  דברים 
בכל  במיניות  עיסוק  המון  יש  להם. 
אמצעי התקשורת, והילדים מחקים את 
חשוב  שהכי  מה  לכן  רואים.  שהם  מה 
לכבד  אותם  ללמד  מהבית,  החינוך  זה 
את  לכבד  שלהם,  הגוף  ואת  עצמם  את 
שהם  הציבורי  המרחב  את  וגם  האחר 

נמצאים בו.” 

עידית גרינס, 
תושבת שדה ניצן

רכזת חינוך 
חברתי ומחנכת 
כיתה ט’ בנופי 

הבשור

“אנחנו לא 
שוטרים”

חושבת  “אני 
שמדובר כאן בתפוח 
שאף  לוהט  אדמה 
אחד לא רוצה יותר 
להתעסק  מדי 
שאת  איך  איתו. 
ניגשת  לא 
הזה,  לנושא 
בעייתי.  הוא 
ו  נ ל צ א
הספר  בבית 
קוד  יש 
הוא  לבוש, 

ועם  התלמידים  מועצת  בשיתוף  נקבע 
 – דרקוני  כך  כל  לא  והוא  ההורים  ועד 
בעיקר הגעה בחולצת בית ספר, איסור 
ואיסור  בטיחות  מטעמי  כפכפים  על 
לא  אנחנו  ובנות.  בנים   – גופיות  על 
מתעסקים באורך המכנסיים, אבל עדיף 
מכסים  לא  הם  שבו  מצב  ייווצר  שלא 
את האיברים המוצנעים. מטעמי נוחות 

ובטיחות, מן הסתם. 
מוגן.  ציבורי  מרחב  הוא  הספר  בית 
אנחנו אחראים על הבטיחות והביטחון 
נועדו  והכללים  התלמידים  של  האישי 
להגן עליהם. ההורים שולחים את הילד 
ובריא  שלם  הביתה  שיחזור  ומצפים 
התמודדויות  לו  היו  אם  גם  ושמח, 
בתחומי הלימודים ובתחומים חברתיים. 

הביטחון הפיזי שלהם מובן מאליו. 
תלמיד  כאן  היה  ימים  כמה  לפני 
על  מים  שהשפריץ 
משחק,  מתוך  חברים 
הילדות  אחת  אבל 
ונקעה  נפלה  החליקה, 
לשמור  צריך  הרגל.  את 
שאף  כדי  הכללים  על 

אחד לא ייפגע. 
נוער,  בני  כאן  נמצאים 
– וכל מי שנכנס  אבל הם לא היחידים 
מסוים,  רישיון  צריך  הספר  לבית 
נותנים  אנחנו  אחד  לכל  לא  תעודות, 
כל  קודם  מחויבים  אנחנו  להיכנס. 
לתלמידים, לשמור עליהם בתוך המקום 

הזה. 
להתעסק  לא  מעדיפים  אנחנו  לרוב 
בענייני לבוש והופעה. זה מיותר, ובדרך 
כלל לא צומח מזה שום דבר טוב. התחום 
הלבוש  הילדים  אצל  עדין,  מאוד  הזה 
לא  ואנחנו  שלהם.  ה’אני’  הגדרת  הוא 

מורים  אנחנו  שוטרים, 
ואני מעדיפה שהילדים 
הניידים  את  יכניסו 
בשיעור  כשהם  לתיק 
להתמקד  מאשר 
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בהופעה החיצונית שלהם.” 
מה קורה אם מישהו מגזים?

בצד,  שיחה  איתו  ‘תופסים’  אנחנו  “לרוב 
להורים  וקוראים  להחליף  מבקשים 
להביא משהו חלופי. אף אחד מאיתנו לא 
לצאת  מנסה  לא  התלמידים,  את  מחפש 
לנו  יש  לוויכוח,  סיבות  למצוא  או  נגדם 
לא  אנחנו  בהם.  לטפל  דברים  מספיק 
הופכים את זה לאישיו אלא אם זה מוגזם. 
בסך הכול אנחנו בית ספר קהילתי, כולנו 
נגישים ותמיד אפשר לפנות אלינו ולדבר. 
אנחנו חיים יחד בקהילה הזאת, וצריכים 

לעבוד בשיתוף פעולה.” 
 

מעיין נחומוביץ’, תושבת עין הבשור
רכזת שכבת יא’ ב”נופי הבשור”

“שוויון בין בנים לבנות”
מדי  יותר  הזה  הנושא  על  דיברנו  “לא 
בתקופת  קרה  הכול  כי  הספר,  בבית 
כרגע  בבית.  היו  יא’  ותלמידי  הקורונה 
 – החולצות  בנושא  יותר  עסוקים  אנחנו 
יש הרבה בנות שמגיעות עם חולצות בטן 
החזה,  את  שחושפות  חולצות  עם  ובנים 

וזה לא מתאים.  
למסגרת  שמתאים  הולם  לבוש  קוד  יש 
עם  גופיות  בלי   – אומר  וזה  ספרית,  בית 
כתפיות ספגטי, חולצה שמכסה את הבטן 

ולא פתוחה מדי. אנחנו מנהלים לא מעט 
התלמידים  עם  שיחות  בנושא,  דיונים 
 – המחנכים  אנחנו,  וגם  המנהלת  גם   –
התנהגותי  בקוד  שמדובר  להבהיר  כדי 

אנחנו  שבו  המקום  את  שמכבד 
נמצאים. אנחנו מקפידים על 

שוויון בנושא הזה בין בנים 
אסור  לבנים  גם  לבנות. 
לא  הרי  גופיות.  עם  להגיע 

תגיעו כך לריאיון עבודה, 
למשל. 

בלתי  מאבק  זה 
בסך  אבל  פוסק, 
חושבת  אני  הכול 
מצליחים  שאנחנו 
לעמוד על המשמר 
ולהעביר את המסר 

לבוש  שיש   – הנכון 
שמתאים לבית הספר, 

ויש לבוש שלא מתאים. 
תלמידים  עדיין  יש 
את  לבדוק  שמנסים 
אני  אבל  הגבולות, 
יכולה לומר שבשכבה 

רובם  מרכזת  שאני 
ורק  פעולה  משתפים 
תזכורת  צריכים  מעטים 

בנושא.” 

הנושא  בגלל  הביתה  מישהו  הרחקתם 
הזה?

להשתמש  ממעטים  אנו  כללי  “באופן 
באמת  אלא  משמעתי,  כגורם  בהרחקה 
כשחושבים שנחצה קו אדום ולכן לרוב 
שולחים תלמיד או תלמידה להחליף 
להם  יש  כלל  בדרך  אחר.  לבגד 
נוסף בתיק. אני מודה שזה  משהו 

נושא בעייתי". 
מה לגבי הטענה שהלבוש 

הוא סוג של דרך ביטוי?
“יש גבול לביטויי האישיות 
דרכים  ויש  חינוכי  במוסד 
יש לנו תלמידים  אחרות. 
עצמם  את  שמבטאים 
בצורה נהדרת ובכלל לא 
הבעיה  בנושא.  עסוקים 
היום,  שהאופנה  היא 
מכתיבה  תמיד,  כמו 
לבנות  אימא  הסגנון.  את 
שרוצה לקנות להן מכנסיים 
מכנסונים  בעיקר  מוצאת 
בטן.  וחולצות  קצרים 
יכולה  אני  לבנים  כאימא 
הרבה  זה  שאצלם  לומר 

יותר פשוט.” 
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מסעדת שף 
ביתית

בקונספט ייחודי
ללא תפריט

נשמח לארח אתכם 
בתיאום מראש: 

052-4329599

• עבודות שופל • מחפרון • בובקט 
• פינוי גזם • פינוי פסולת בניין לדיה 

• אספקת גונדולות 

גינון והשבחת נכסים • תכנון ופיתוח 
גנים • עיצוב והקמת גינות • השבחת 
נכסים • שיקום גינות • אחזקה שוטפת 

• התקנת דשא סינטטי • התקנת 
מערכות השקייה ממחושבות ועוד..

 מבחר עבודות טלאים
שמיכות, נחשושים, משחקי שמיכי
סלסלאות, כריות חימום, תיקים
והכל בעבודת יד ועיצוב אישי

אדווה שמאי סגל 050-3750698 
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ראש המועצה החביב שלנו התכבד 
השבועי  בפמפלט  ולברך  לעדכן 
שלו לתושבי אשכול את ארבעת השרים 
בממשלת ישראל החדשה והצנועה שיש 

להם זיקה או שייכות לעוטף עזה. 
קבלו אותם: 

 – מפלסים  קיבוץ  חבר   – שוסטר  אלון 
שיכהן כשר החקלאות ופיתוח הכפר.

ששונמך   – נווה  תושב   – פרץ  רפי  הרב 
משר החינוך לשר לירושלים ומורשת.

עמיר פרץ – משדרות – שקפץ על עגלת 
הקואליציה ויכהן כשר הכלכלה.

יזהר שי – בן קיבוץ עין השלושה )עד גיל 
שלוש( – שמונה לשר הטכנולוגיה.

ההגדה של פסח דיברה על ארבעה בנים: 
חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. נסו 
נא, הקוראים לשייך את ארבעת השרים 
בקלות(,  הצלחתי  )אני  הללו  לתארים 
למשבר  נגרום  שלא  בלחש,  אבל 
קואליציוני או לחסימת הגישה למשרדי 

הממשלה בפני גדי ירקוני שלנו.
ארבעה מתוך 34 זה כמעט “אחת מתשע”, 
אבל לא בהקשר הידוע של סרטן השד, 
אלא בתועלת הפוטנציאלית. אכן חשתי 
החדשות  הישמע  עם  שמחה  של  פרץ 
על הייצוג הסנטימנטלי הנרחב לאזורנו 
וציניקנים  עניין  מביני  אבל  בממשלה, 
יאמרו  כאלה(  כולנו  )והרי  למיניהם 

תכל’ס”,  רוצים  סנטימנטים,  “עזבו   –
אנו מצפים מאותם שרים  צודקים.  והם 
לא  ממשית,  תועלת  לאזור  להביא 
סמלית, ולא זאת בלבד שכל אחד יעזור 
כמעט  פתח  כאן  שיש  אלא  בתחומו, 
אינסופי לשילובי תחומים ולסיוע חוצה 

אינטרסים ואינטרדיסציפלינארי.
עם  להקים  יוכל  שוסטר  השר  למשל, 
הרברפי את פרויקט מורשת החקלאות 

ירושלמית  לחקלאות  המשרד  את  וגם 
הירקות  בשיירי  שימוש  חובזה?  )גידול 
את  פרץ  עמיר  עם  מחניודה?(;  משוק 
שתנסה  כזו  כלכלית,  לחקלאות  המיזם 
מושבניקים,  של  רגל  פשיטות  למנוע 
טכנולוגיה  לקידום  שי  יזהר  עם  ויפעל 
איך  טכנולוגית,  חקלאות  )או  חקלאית 

שתרצו(.
במורשת  יטפלו  ושי  פרץ  השרים 
למשל,   – האזור  של  הטכנולוגית 
במסגריות  שנבנו  מקוריים  פתרונות 
הקיבוצים לאיסוף תפוחי אדמה וצנונית, 

– לקשירת פרחים ולהדליית  ובמושבים 
הכלכלה  את  יאדירו  ופרץ  פרץ  ירקות. 
אלינו,  קשור  לא  זה  )אבל  הירושלמית 
אז נעזוב(, פרץ, פרץ, שוסטר ושי יקימו 
משאבים  לאיגום  “המשרד  את  יחדיו 
הטכנולוגית  המורשת  קידום  לטובת 
עוד  כנראה  ויש  הכפר”,  כלכלת  של 
להוסיף  יכול  מכם  אחד  שכל  שילובים 
יהיה  מהארבעה  איזה  עיניו.  כראות 
עניין  זה  הצעותיכם?  איסוף  על  ממונה 
למו”מ קואליציוני, ואולי ייפתר עם סבב 

החילופים שייערך בעוד שנה וחצי.
אני מקווה שמינוי איש הקשר – סליחה, 
מול   – “מתכלל”  לזה  קוראים  היום 
ממשלת ה־34 ומול ארבעת המוסקטרים 
האלה במיוחד, לא יהווה עילה לעימות 
בין מנהלי האגפים במועצה או בין ראש 
המובן  הפתרון  בעצם,  וסגנו.  המועצה 
מאליו הוא שכירת איש חיצוני, מוכשר 
ומקושר, שזה יהיה תפקידו היחיד והנה 
נוסף.  אדם  של  מצוקתו  את  פתרנו 
לחתום  צריכים  כולם  המועצה  תושבי 
על  ולגנץ  לביבי  הודיה  עצומת  על 
ולסיים  הזה,  המרתק  המינויים  מכלול 
הטובות  כל  על  לוותר  שנסכים  בכך 
כביש  והתועלות הללו תמורת השלמת 
232 החדש עד צומת מעון, עוד בקדנציה 

הזו.

כנגד ארבעה שרים / דני ברזילי
ארבעת השרים החדשים מתוצרת עוטף עזה מזמנים לנו מגוון שיתופי פעולה חוצי 

תחומים ואינטרסים, כמובן עד משחק הכיסאות הבא

פרץ, פרץ, שוסטר ושי יקימו יחדיו 
את “המשרד לאיגום משאבים לטובת 

קידום המורשת הטכנולוגית של 
כלכלת הכפר”
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מתכננת  אני  שלי  המשרד  דלת  על 
"ברוכים  כתוב:  יהיה  ובו  שלט  לתלות 

הבאים לאזור הדמדומים".

הזו  ההצהרה  את  להרחיב  יכולה  אני 
כאן  שלי  המטרה  אבל  בכלל,  לחיים 
היא לא להגדיל מרשמי ציפרלקס, אלא 

לשקף מציאות מבולבלת. 

מתברר שיש אנשים שלא מכירים אותי 
אז  איסט(.  המידל  של  מדונה  )אמרה 
סטודיו  לי  ויש  לירז  שמי  מאוד:  נעים 
המשמש  בו,  מאוהבת  שאני  קריאייטיב 
גם כחלל עבודה משותף שבו ניתן לשכור 
עמדה. אני אוהבת לקום בבוקר, להגיע 
זמן אשכול!!  – ברבע לתשע  לפני כולם 
להכין קפה ולהסתער על האתגרים ועל 
מפצחת  שאני  בזמן  וככה,  מלך.  אגוזי 
אגוזים ומשימות הגיע לו וירוס הקורונה 

ופיצח לי את התוכניות.

להגיע  ירצה  מי  עכשיו?  עושים  מה 
אנשים?  עוד  עם  יחד  עמדה  ולשכור 
בפרסום  להשקיע  אפשרות  תהיה  למי 
כשרבים נותרים ללא פרנסה? התחושה 
שכירות,  יש  פאניקה.  היא  הראשונית 
יש התחייבויות, יש הוצאות ופתאום כל 
טרום-קורונה  הכלכלי  העדיפויות  סדר 

נראה סופר-מטופש. 

כלכלית  תוכנית  עם  א-נשים  יש 
עקרונות  ביניהם.  ואני  אינטואיטיבית, 

הגישה מאוד פשוטים: הערכת הוצאות 
והתעלמות  הכנסות  הערכת  מול 
כשמתחשק  אלו  מהערכות  אלגנטית 

משהו מאוד לא הכרחי אבל מגניב. 

ואז הגיע הנגיף וגרם לי להתבגר.

שלי  ההשקעה  שיחס  להבין  לי  גרם 
בהלימה  נמצא  לא  מסוימים  בדברים 
יכולה  עם התגמול. גרם לי להבין שאני 
לכוון למקומות חדשים, להבין שיש פה 
עם  כי  למועקה,  גם  לי  וגרם  הזדמנות 
זמן  צריך  חדשות,  לתכניות  הכבוד  כל 

להבשלתן. 

אני מבינה שאני סותרת את עצמי, אבל 
זו בדיוק התחושה – רגע אחד אור בקצה 
להם  מזדחלים  השני  וברגע  המנהרה, 

ספקות ופחדים.

יש  הדמדומים.  באזור  הוא  שלי  והעסק 
הרי  איתם,  דיבתי  לא  שאפילו  לקוחות 
ברור לשני הצדדים שהתנאים לא בשלים 
תודה   – שנשארו  אלו  הזו.  בתקופה 
עליהם, ויש גם את אלו שרציתי להישאר 
עתידי,  יהיה  התגמול  אם  גם  איתם 
מאמינה  אני  הכול  לפני  כי  בכלל.  אם 
באנשים, מאמינה בנתינה. היקום מוכיח 
לי שני דברים באופן רפטטיבי: הראשון 
לצפות  בלי  הלב  מכל  נותן  כשאתה   –
השני  אליך.  נחמדים  החיים  לתמורה, 
היא  לכך  וההוכחה   .Karma is a bitch  –

היונה ששחררה עליי את תכולת קיבתה 
בסמיכות לריכול לוהט עם חברה.

אני  הכללית  התעסוקה  במפת  למזלי, 
בסך הכול בסדר. ליבי יוצא אל העסקים 
אשר חדלו, פשוט חדלו מלהיות – עסקי 
 – קטנות  חנויות  מסעדנות,  התיירות, 
להן,  קוראת  אני  כך  משפחה",  "חנויות 

שסגרו את השערים. 

אבל  סגור,  גן  לראות  נעים  כך  כל  לא 
שנסגר  עסק  לראות  נעים  פחות  הרבה 
אותו,  והקימו  שהגו  הא-נשים  ואת 
השקיעו בו את נשמתם ואת מיטב כספם 
תוהים  שפופה,  בהליכה  אתו  עוזבים 
לחמם  פת  את  יביאו  ומהיכן  יפנו  לאן 

למשפחתם.

מנטורים כאלה ואחרים יגידו שאין מקום 
לנסות  להמשיך  פשוט  צריך  להישבר, 
ההצלחה  את  לתפוס  שמצליחים  עד 
בשתי ידיים. לא לכולם יש את תעצומות 
לא  התעוזה,  את  יש  לכולם  לא  הנפש, 

כולם נולדו להיות מנטורים.

אבל לכולם מגיע הכבוד הבסיסי לכלכל 
את עצמם ואת משפחותיהם.

עוד נדע ימים טובים מאלה,

 ועל זה נאמר א-מן!

 

יומני קורונה / לירז לביא עשור
זמן פציעות

איך וירוס אחד קטן גרם לי להתבגר ולהבין שהמציאות לא תמיד מתנהלת בהתאם לציפיות

תמונה - מאבק העצמאים 2020
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זה מתחיל במראה, 
זה ממשיך בבטחון העצמי וזה ניכר כלפי חוץ 
במצב הרוח שלך והאנרגיה שמתפזרת החוצה.

אני מזמינה אותך לקליניקה האינטימית שלי לקבלת מגוון טיפולים.
טיפולי אנטי אייג'ינג, טיפולי זוהר/יופי, טיפולי הבהרה לפיגמנטציה, 

טיפול באקנה ללא תרופות, שעווה, גבות, פדיקור.

סיגל קיי  |  קוסמטיקאית פארא-רפואית
sigalkaye@gmail.com  |  054-7792602 .מושב שדה ניצן  |  טל 

SK
סיגל קיי
beauty&Cosmetics

איכות גבוהה ושמירה על סטנדרטים גבוהים
לקיחת אחריות על איכות הבנייה

פיקוח צמוד על תהליך הבנייה מתחילתו ועד סופו
החברה מציעה גם שירותי תכנון 

חברת בונים נווה 
מתמחה בבניה פרטית וציבורית

אילן רוזיליו 054-2335656, אלעד סימון 054-9464682
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 מיתוג לעסקים  /   עיצוב פליירים ופוסטרים
                 עיצוב שלטים וכרזות   /   מתנות אישיות

עיצוב                                  עיצוב לוגו וכ.ביקור  /   הזמנות   ועוד...
והדפ�ה

במקו� אחד!

דפוס הביתיש לנו שם חדש!!

מושב שדי אברהם

דפוס באשכול

בהנהלת ורוניקה ניימן
abc0507956689@gmail.com

050-7956689

050-7956689 נייד:

מחזירים לך את הלקוחות לעסק

שמתקלחים באלכוג׳ל

חבילת ״משדרים עסקים כרגיל״

בוחרים מסלול
מתוך האתר: 

דף נחיתה/אתר/
אתר מתקדם 

משאירים את
העסק פעיל

וגובים סכומים 
הוגנים גם

בזמנים קשים

מקבלים במתנה
תבנית מעוצבת

לפוסטים (מסגרת)
לשימוש בלתי 

מוגבל, כולל הדרכה
למזמינים עד ה-1.8.20

 WWW.NETX.CO.IL

כנסו לאתר כדי לשדר עסקים כרגיל:

עיצוב: בטחה רוטקוף 0584678110

פנינת הודיה קרסניקר
089962077

0524620686
imabenahat@gmail.com

חוזרים לעניינים 
ומרימים את העס️ק

״תוכנית שיווק פשוטה ואפקטיבית״
לבניית מותג שמייצר מכירות

לשיחת הכרות ואפיון צרכים במתנה
054-3302364

מירי גד-מסיקה
מומחית לשיווק פשוט ואפקטיבי
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בארי  מקיבוץ  וניבה  יוחנן 
נמצאים בזוגיות מזה שלושה 
וניבה  מצייר,  יוחנן  עשורים. 
שיתוף  וכותבת.  מצלמת 
באופן  צמח  ביניהם  הפעולה 

טבעי, כמעט בלי כוונה. 

ומצלמת,  בטבע  מטיילת  ניבה 
ואחר כך מגיעה הביתה ומעבירה 

את הצילומים למחשב. 
מה  את  בוחר  בתוצרים,  מביט  יוחנן 
ומסקרן  בו  נוגע  השראה,  בו  שמעורר 
לחשיבה  זמן  הרבה  מקדיש  הוא  אותו. 
מתעכלים  כשהרעיונות  ולהתבוננות. 
הפורמט  על  החלטות  לכדי  ומבשילים 
המתאים, על היחסים בין האובייקטים, 
חומרים,  צבעים,  אילו  מצע,  איזה 
מכחולים וכלים אחרים, מגיע הרגע שבו 
הוא עובר לסטודיו ועומד דרוך אל מול 

הכן. 
כדי  תוך  מהיר.  הפיזי  היצירה  תהליך 
של  דעתה  חוות  את  מבקש  הוא  ציור 
ניבה, מתייעץ ומשתף בדילמות שצצות. 
מעידה  הציור  על  חתימתו  כתיבת 
שהתהליך הושלם. העבודה עומדת בפני 

עצמה. 
בעבודה  מתבוננת  ניבה  הזה  בשלב 
ולהידבר  להתקרב  מנסה  המוגמרת, 
שיחברו  סימנים  בה  למצוא  איתה, 
עובר  הצילומי  המקור  אליה.  אותה 
מקבל   הציור,  במהלך  טרנספורמציה 
מעורר  הציור  אם  אחרת.  מבט  נקודת 
שואב  הזה,  החמקמק  “הרטט”  את  בה 
אותה אליו, היא לוקחת עיפרון והופכת 

את התחושות למילים. 
מתייחס  הטקסט,  את  קורא  יוחנן 
על  ידיו  את  סומך  הערותיו,  את  ומעיר 
הפרשנות שלה, שלא בהכרח זהה לשלו.    
הפעולה  שיתוף  את  שמאפיין  מה 
מתנהלת  שבו  והכבוד  הסבלנות  הוא 
חוזה  יש  כאילו  ביניהם.  האינטראקציה 
ופתיחות  קבלה  המאפשר  כתוב  בלתי 
וזה  בעבודות.  האינטרפרטציה  לאופני 

מאד מהנה, מספק ומפרה.   
המקום,  נופי  את  בעיקר  מצייר  יוחנן 
במעין הצהרת אהבה המהולה בתחושת 
אבדן. הצבעוניות עזה, חמה ומתפרצת. 
בגירים  אקריליק,  בצבעי  משתמש  הוא 
ובחומרים  ופסטל  פחם  ובעפרונות 
בלתי שגרתיים כמו תבלינים, חול, זפת, 
קפה וברזלית. עבודותיו אקספרסיביות 
הצבע  רבות,  בעבודות  ודרמטיות. 
האדום דומיננטי והוא בעל גוונים שונים: 
מצבע עז, צבע חם של אש בוערת ועד 
לאדום אפל, כהה ודהוי. האדמה, השדה 
העונות  וחילופי  הרגבים  המהפנט, 

כמי  ביצירתו,  אותו  מעסיקים  בטבע 
שחי פה באזור שלנו, המדמם והיפה עד 

כאב. 
ניבה מנסה בצילומיה למצוא את הייחודי 
הבנאליים,  השגרתיים  בדברים  וה”יפה” 
שאנו  דברים  המכוערים.  אפילו  אולי 
מבלי  כמעט  ידם  על  לחלוף  מורגלים 
להבחין בהם. החצר האחורית מעניינת 

אותה.  מרגשים  טבע  מראות  אותה. 
כאב  ומוות,  חיים  והתכלות,  צמיחה 
הפסטורלית.  השלווה  בצד  וכאוס 
לעיתים  שיוצרים  והצללים  האורות 
אווירת מסתורין, לפעמים איזו פיוטיות, 
מחיצות  הרבה  יש  ציורי.  משהו  אפילו 
פתוח  הצצות,  שברים,  קרעים,  וגדרות, 
וסגור. כיסוי וגילוי. השתקפויות. מראות 

"תמונה רבת-הוד מרעידה את כל נימיי בדממה שלה.                                                                                     
ואת כל היופי הזה דוקרת אנטנה מתנשאת כמו מגדל בבל,                                                                              

מנסה לקלוט שדרים מאיימים מעבר לגבול" 

שותפים ליצירה

"גבעה דמומה ורכה, מרובדת זיכרונות עבר זרועת אבנים ומחילות.                                                                                                                                         
חיות השדה מצאו שם מחסה על קו האופק שרידי קוצים מנסים לדקור                                                                                                                 

את ריק השמים."
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מבעד ומבטים ישירים. והצורך בכתיבה 
מלווה אותה מזה ימים רבים.

התערוכה הזוגית של יוחנן וניבה מאוד 

ומבטאת  מרגשת  היא  שגרתית.  לא 
ואישה,  איש  זוג,  של  משותפת  עבודה 
היצירה  במסגרת  יחסיהם  את  חושפת 

העבודה  תהליך  את  האמנותית, 
ללא  זה,  על  זה  ההדדיות  וההשפעות 
מאבקי אגו, בשותפות יפה ומתוך כבוד 

הדדי. 
בגלריה  התערוכה  אוצרת   – ילין  זיוה 
בבארי

אני ואת והשדה הפתוח, 
גלריה בארי - 11.7.2020-11.6 

התערוכה תפתח בחמישי 11.6 מהשעה 
16:00, ללא פתיחה רשמית.

מפגשי גלריה בהשתתפות האומנים 
יתקיימו בימי חמישי 18.6, 25.6, 2.7 בשעה 

17:30. מפגשים אינטימיים של עד 15 אנשים, 
בהרשמה מראש.

שעות פתיחת הגלריה: 
רביעי 13:00-9:00, חמישי 20:00-16:00, 
שישי 13:00-9:00, שבת 14:00-10:00 או 

בתיאום מראש עם זיוה ילין 0547918049 או 
סופי ברזון מקאי 0547918464

אחרי הסערה
תערוכתו של משה כגן ז”ל 

)2016-1922(
משה כגן נולד בשנת 1922 בעיר קרמינץ, 
לצייר  למד  הוא  מפולין.  חלק  שהייתה 
שבאו  ציירים  ופגש  ילד,  כשהיה  עוד 
את  עזב  ב־1940  היפה.  עירו  את  לצייר 
שיניים  כטכנאי  לעבוד  ונסע  משפחתו 
בבאקו שבאזרבייג’ן. הוא הצטרף לצבא 
הצבא  לצד  שלחם  הדמוקרטי  הפולני 
במהלך  סייר.  בתפקיד  ושימש  האדום, 
ורשה  בשחרור  השתתף  הוא  שירותו 

ובכיבוש ברלין.
והצטרף  לישראל  משה  עלה  ב־1948 
כחבר לקיבוץ שמיר. הוא הקים משפחה 
במפעל  כך  ואחר  צאן  כרועה  ועבד 

האופטיקה.
לא  מעולם  כגן  משה 
אמנות  או  ציור  למד 
הוא  פורמלי.  באופן 
אוטודידקט  היה 
הארכיאולוגיה,  בתחומי 
ידיעת  ההיסטוריה, 
וכמובן,  וצמחיה  הארץ 

בציור ובאמנות.
הושפע  האישי  סגנונו 
שבהן  מהמלחמות 
חלק,  לקחת  נאלץ 
בשואה,  משפחתו  מרצח 
מנפילת בנו במהלך שנת 
הקיבוץ,  הקמת  שירות. 

הצומח  החי,  החולה,  עמק  של  הנופים 
בלתי  חלק  היו  נפגש  שאתם  והדומם 

נפרד מיצירתו.

הציירים  באגודת  חבר  היה  כגן  משה 
בארץ  רבות  בגלריות  והציג  והפסלים 
ובעולם. הוא לא הפסיק ליצור עד יומו 

האחרון, בגיל 92. 

את יצירותיו תוכלו לראות במוזיאונים 
ובאוספים פרטיים, או באתר האינטרנט: 

www.kaganart.co.il

התערוכה תוצג בגלריה “ציאורים” בקיבוץ 
אורים, בתאריכים: 18.6.20 – 4.7.20 )כולל(
הפתיחה: יום ה’, 18.62020 בשעה 19.30

שעות פתיחת הגלריה: ימי שישי 19:30 – 
20:30, שבתות 11:30 – 12.30

או בתיאום עם אסתי בטלפון: 
054.6786432

שיח גלריה יתקיים בשבת, 4.7.20  בשעה 
12.00

קיום התערוכה והסדריה מותנה בהתנהלות 
הקבוץ מול מגיפת הקורונה.

יוחנן וניבה בסטודיו המשותף
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עץ עבודות   - חי אריאל 
 

מתמחה בפרגולות ודקים, מעל 10 שנות ניסיון,
עבודות אומנות ונגרות ייחודיות ובהזמנה אישית

 
 

רי ואתו חי  אריאל 
יד: 050-6667697 ני

מיקוד 8540500 הנגב,  נ  ד. הבשור,  ן  עי מושב  כתובת: 
e lbaz2991@gmai l . com :ל דוא"

 
 

אינסטלציה ביתית בכל שעה
 תיקונים והתקנות בבית ובחוץ

 הובלות זריזות בנגרר קטן
אופניים תיקונים ומכירה

 קיבוץ054-7916310
נירים

דורון מאיר
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