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השנה. עמודים 12 - 13

דמוגרפיה זה עניין של 
גאוגרפיה. עמודים 8 - 9

טליה מימון )מימין( ושקד שמיר
בסדנת נגרות, בקייטנת קיץ 

בנופי הבשור.
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תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות
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בשער: קייטנת נגרות בנופי הבשור 

צילום 232

מכתבים
תגובות
אם יהיו

טקס  נערך  ביולי   2- הֿֿ חמישי,  ביום 
"צוק  מערכת  לחללי  הממלכתי  הזיכרון 
איתן". נאווה עציון מנירים, אלמנתו של 
הקיבוץ  של  הביטחון  רכז  עציון,  זאביק 
אבוקת  את  עומר  בנה  עם  יחד  הדליקה 

הזיכרון. 

נאווה מספרת: "האירוע התקיים בהיכל 
בנוכחות  הרצל,  בהר  החדש  הזיכרון 
הרמטכ"ל, שר הבטחון והנשיא. הוזמנתי 
של  והיתומים  האלמנות  'ארגון  ידי  על 
גם  השתתפתי  כזה(.  דבר  )יש  צה"ל' 
בטקסים הקודמים, והפעם הכול התנהל 

ברוח הימים האלה, עם מסכות וריחוק. 

הייתה  מהזיכרון  יותר  לי  שכאב  מה 

ושאול  גולדין  משפחות  של  הנוכחות 
שנשארו בחוץ, כמו בפעם הקודמת. אין 
המעמד  אבל  הזה,  לדיון  לתרום  מה  לי 
 - שבו משפחות שכולות מפגינות בחוץ 

הוא קשה.

ועל  עצמי  על  לשמור  משתדלת  אני 
ובעיסוק  באבל  משקיעה  משפחתי 
הבית,  את  שיפצתי  בטקסים.  מוגזם 
מביטות  והעיניים  גדלים  הילדים 
לעשות  מוזמנת  אני  אם  אבל  קדימה. 
באה.  אני   - זאביק  של  לזכרו  משהו 
שניתן  ככל  ומשתתפת  עוקבת  גם  אני 
ידי  על  להכרה  הרבש"צים  של  במאבק 
משרד הביטחון. בעיניי זה חלק מהמבט 

קדימה."   

נאווה עציון מדליקה את אבוקת הזיכרון 

שש שנים ל"צוק איתן"
צהלות  אחרי  לא?  מביך,  קצת 
הסרט:  באותו  שוב  אנחנו  הניצחון 
כאילו  והיגיינה.  ריחוק  מסכות, 
נכשלנו במועד א' ונשלחנו למקצה 
שנולד  הזה,  העיתון  גם  שיפורים. 
בסיבוב  כאבים  כמשכך  מחדש 
מחדש  מסלול  לחשב  נאלץ  הקודם 
המהיר.  הכביש  על  לעלות   במקום 
קרבות  שועלי  עלינו,  יכול  מי  אבל 
ב',  לסבב  א'  מסבב  עוברים   – ותיקים 
מ"טפטופים" לסערה רב מערכתית ואז 
ברגע אחד חוזרים לשגרה. אנחנו רגילים 
הסטרילי,  או   – המוגן  מהמרחב  לצאת 
שוב,  אליו  ולהיכנס   – בנסיבות  תלוי 
הזה  התרגול  צבירה.  מצב  לשנות  בלי 
מעניק לנו יתרון יחסי – אנחנו מצליחים 
הסותרות,  ההוראות  בין  לתמרן 
בשכל  להשתמש  עצמנו,  את  להתאים 

הישר ולהמשיך בחיים. 

הכתבות בגיליון הזה הן דוגמה ליכולת 
מתעתעת:  במציאות  שלנו  התפקוד 
הספר  בתי  של  השנה  סוף  חגיגות 
אלא  בחושך",  ו"ישבו  התקפלו  שלא 
הפיקו   – לימונצ'לו  מהלימון  עשו 
ומיוחדים  מרגשים  שונים,  אירועים 
גם  אחרון.  צוחק  מי  לקורונה  והראו 
השנה,  עצמן  על  התעלו  הקייטנות 
והקשבה  חשיבה  השקעה,  המון  עם 
אתגרים,  היו  הילדים.  לצורכי 
ובגדול.   – עליהם  התגברנו   אבל 
רזה  במהדורה  מוגש  הזה  העיתון 
וחטובה יותר – 24 עמודים, כמעט ללא 
פרסום. משבר הפרינט כבר כאן וכולם 
טעם  שאין  כך  ברשת,  לפרסום  עברו 
הנוספים  העמודים  משקל  את  לשאת 
וצריך להתמקד במה שחשוב – בתוכן. 
משובח.  תוכן  באשכול,  לנו,   ויש 

חשבו חיובי! זה מפתח נוגדנים.

דקלה קיי   
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מאבק צודק

כבר שלושה שבועות 
ברציפות שובתים העובדות 

והעובדים הסוציאלים ברחבי 
הארץ, וגם באשכול. 

נוכחותם  קלה.  לא  שביתה  זוהי 
ולקהילות,  לתושבים  לנו,  חסרה 
לצד  אך  וממשי.  מובהק  באופן 
וחשוב  צודק  במאבק  מדובר  זאת 

ביותר ואני תומך בו בכל הכוח. 

דמותה  על  כולנו  של  מאבק   זהו 
על  ישראל,  מדינת  של  וערכיה 
היכולת לתת שרות מכבד ומיטבי 
מכול:  יותר  לכך  שזקוקים  לאלו 
נפגעי  סיכון,  במצבי  קטינים 
ונפגעות אלימות ופגיעות מיניות, 
במשבר,  משפחות  קשישים, 

אוכלוסיות מודרות, אנשים 

בשגרה,  מיוחדים.  צרכים  עם 
הקורונה  ובתקופת  בחירום 
שכבות  בכל  היכר  ללא  שפוגעת 
בחלשים,  בעיקר  האוכלוסיה, 

שהופכים חלשים יותר. 

הסוציאלים  והעובדים  העובדות 
כולנו,  בשם  אלה  בימים  נאבקים 
יותר.  וצודקת  טובה  חברה  למען 
העדיפויות  סדר  על  נאבקים  הם 

של הממשלה שלנו.

העבודה  את  יום  יום  רואה   אני 
ואני  שלהם  והמקצועית  המסורה 
אותם  לצייד  עלינו  הערכה.  מלא 
אדם  בכוח  בשירותים,  במשאבים, 
על  תפקידם  את  לבצע  וביכולת 

הצד הטוב ביותר. 

להם  קשה  כמה  יודע   אני 
להם  ושולח  בבית  להיות 
את הערכתי על הנחישות 

כחברה  חובתנו  שינוי.  לחולל 
לתמוך במאבק הכל כך חשוב הזה, 
ערכי  לעתיד  תקוה  מייצר  הוא  כי 
לממשלת  קורא  אני  יותר.  וטוב 
ולהוביל  במנהיגות  לפעול  ישראל 
לסיום השביתה כמה שיותר מהר.  

את  תשיג  שהשביתה  מקווה  אני 
תחזרו  ואתם  בקרוב  מטרותיה 
מחוזקים  עבודתכם  את  לעשות 
ובחברה  בקהילה  האנשים  למען 
שאינם יכולים להיאבק - ׳האנשים 

השקופים׳.

ויקרות,  יקרים  ועו״סיות  עוס״ים 
רבה  הצלחה  לכם  מאחל  אני 
של  המאבק  שהוא  במאבקכם, 

כולנו.

שלכם, גדי 

העובדים הסוציאליים של אשכול משתתפים 
בהפגנה למען שיפור השכר ותנאי העבודה 

בשרותים הסוציאליים
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מזה כארבעה שבועות מתקיימות ב'צומת מעון' הפגנות של תושבים מהמועצה במסגרת "הדגלים השחורים", 
שנערכות בכל הארץ, בכל מוצאי שבת באותה השעה )18:30(

צריף האוצרות
בצריף קטן בקיבוץ 

גבולות הקימה לפני 
שנתיים דינה דפנר, 

חברת הקיבוץ, "בית 
אוספים". 

"הרעיון נולד לפני שנתיים, 
כשנסעתי עם אחי לפראג 

וביקרנו בבית אוספים שהיה 
עלוב למדי," אומרת דינה. 

"כשיצאנו משם אמרתי 
לאחי: כשאני חוזרת ארצה, 

אני מקימה בית אוספים 
לתפארת!" 

דינה מעידה על עצמה 
כאספנית מטבעה. "עם 

מעט חוש לעיצוב ולאומנות 
ואהבה למילה הכתובה, 

ובתור מי שירשה תכונות 
אלה מהוריי, החלטתי להקים 

לזכרם את המוזיאון הקטן 
והייחודי הזה. כל מה שעמד 
לרשותי בקיבוץ היה חדרון 

קטן בתוך צריף שמשמש מזה 
שנים חנות 'יד שניה', שגם 
היא יוזמה עתיקה ואהובה 

שלי." 

בין האוספים 
המוצגים אפשר 

למצוא סרוויסים 
מכל מיני סוגים, 

קומקומים, 
קופסאות מעוטרות, 
בובות עתיקות, כלי 

זכוכית ובקבוקוני 
בושם ישנים. פסיפס 

קטן ומרתק של 
זיכרונות. 

דינה אומרת שאולי 
בגלל העובדה 

שמדובר בצריף, 
מקום לא מפואר 

וגם די צפוף, 
ההתרשמות 

והפתעת המבקרים 
תמיד מדהימה 

אותה. המחמאות 
והתשבחות מונצחות 

בכתב במחברת 
שהמבקרים פוגשים 

ביציאה.

הנוער העובד
עדן פלד מגרעין 

"הראל" היא רכזת החינוך 
הסביבתי במועצה, ובקיץ 
היא חובשת כובע נוסף – 

רכזת תעסוקה נקודתית של 
בני נוער מאשכול. 

תוכנית תעסוקת הקיץ 
של בני הנוער פועלת 
תחת האגף לשירותים 

חברתיים ומרכז קהילתי 
אשכול "זה פה". מדובר 

באחת מתוכניות הקיץ של 
להב"ה )למען הנוער במגזר 

הכפרי( ושותפים לה גם 
מחלקת הביטחון הקהילתי 

ו"מעברים". 

במסגרת התוכנית בני 
הנוער מקבלים הכוונה 

אל מעסיקים פוטנציאלים 
באשכול, משוחחים עם עדן 

ומקבלים הדרכה. "חשוב לנו 
שלבני הנוער תהיה תעסוקה 

חיובית בקיץ. הנוער מפתח 
כישורי חיים ומוצא תחומים 

שהוא יכול להתפתח בהם 
וגם לומד איך להשתלב 
בשוק העבודה ובעולם 

הגדול," אומרת עדן. 

בשנה שעברה נחל הפרויקט 
הצלחה גדולה - 105 משרות 

אוישו. השנה נרשמו כ־100 
נערים ונערות ו־30 מהם 

כבר שובצו לעבודה. עדן: 
"השנה השיבוץ יותר מסובך 

בגלל הקורונה, יש הרבה 
מגבלות, עיכובים וקשיים 

וצריך ללמוד להסתדר גם עם 
זה. הישג נוסף הוא שמספר 

נערים שהועסקו דרכינו 
בשנה שעברה פנו השנה 
ישירות למעסיק ומצאו 

עבודה."

אופק שלום ממושב אוהד, 
תלמיד בתיכון "נופי הבשור" 

העולה לכיתה י"א שמח 
להיות חלק מהתוכנית. "לא 

היינו מגיעים למעסיקים בלי 
התיווך הזה. לרוב בני הנוער 

אין מה לעשות בחודשי 
הקיץ, ולדעתי עדיף לעבוד 
ולהרוויח כסף מאשר לבזבז 

את הזמן. אני בוחר להיות 
עצמאי מאשר לבקש כסף 
מההורים. כל מי שעבדתי 

אצלו התנהג אליי יפה 
והעסיק אותי בהתאם לגיל 

שלי. אני מבקש לציין שעדן 
מאוד עוזרת, תמיד מקשיבה 

ונחמדה וכייף לנו שהיא 
עושה את התפקיד הזה 

בשבילנו."

עדן מוסיפה: "בהזדמנות זו 
אנחנו מבקשות להודות לכל 

העסקים שנרתמו לתוכנית 
והעסיקו את בני הנוער 

שלנו מתוך צורך ממשי וגם 
מתוך שליחות והבנת הערך 

המוסף."

מספר הנייד של עדן 
הוא 058-7496222 והיא 

תשמח לחבר בין מעסיקים 
פוטנציאלים לבני הנוער 

הנפלאים מאשכול.

עפרה בן נתן
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בהמשך לפעילות היומיומית של אגף איכות הסביבה לאיתור וניטור מוקדי מפגעי זבובים בדרום המועצה, 
הוצבו מלכודות ניטור מסוגים שונים על גבול מצרים, במטרה להבין האם הזבובים מגיעים משם. 

התושבים מסכימים שהתופעה כבר עוברת כל גבול. 

לצאת לטיול בסלון
שייט קיאקים בים 

המלח, סדנת מיינדפולנס 
במרכז חוסן, טיול ג'יפים 

להר כרכום, ביקור 
ב"ביכורים" ושיחה בגובה 

העיניים עם אפידמיולוג 
בכיר – כל אלה ועוד 

השתלבו במסע וירטואלי 
של שותפות אשכול עם 

הפדרציה בצפון מזרח ניו-
יורק )אולבני( בשבוע שעבר

בחודשים האחרונים נמנעו 
תיירים רבים מטיולים בארץ 

בגלל מגבלות הקורונה, 
שפגעה גם בפרנסת מדריכי 

הטיולים. ביוזמה מרגשת של 
אנשי JNF ופדרציית אולבני 
התאפשר מסע וירטואלי בן 
חמישה ימים ברחבי הארץ, 

שבו השתתפו מטיילים 
מהפדרציה ומאשכול.

בכל יום מתוך החמישה 
התקיימה מתכונת קבועה 

של סיור מודרך שאורכו 
שעה ואחריו דיון ושיח. 

הקו המנחה היה "למלא 
אוטובוס" ב־25 אנשים – 

שילוב של מטיילים משני 
צידי הגלובוס. 25 משבצות 

זום הממלאות מסך אחד של 
מחשב ממוצע. 

הסיור נערך בשפה האנגלית 
וחשף אתרים שאפילו 

בטיול אמיתי הגישה אליהם 
מורכבת, כמו למשל מעבר 
בשטחי אש. היום השלישי 
הוקדש לאתרים באשכול: 
דרך הבשור, תל גמה ותל 
שרוחן, מאגרי המים, גשר 

החבלים וסיור מפי אורי אלון 
)תלמי יוסף( ב"שביל הסלט".

גולת הכותרת הייתה שעת 
הדיון אליה הוזמנו דוברים 

מאשכול שסיפרו אודות 
עיסוקיהם במועצה: מירב 

וידל )שדי אברהם( שיתפה 
באתגרים במרכז החוסן, 

אלירן קליסקי )עין הבשור( 
סיפר על מגמת המוסיקה 

ומסלול האמנות ב"ביכורים", 
אדל רימר )נירים( סיפרה 

על החיים ביישוב צמוד גדר, 
ידידיה הרוש )שלומית( 
שיתף ברעיון לצייר על 

המיגוניות לאורך 232 
ובהגשמתו ע"י הצייר 

המוכשר אליסף מיארה 
)שוקדה(. בנוסף, ניתנה 

הזדמנות לקבל מענה ישיר 
 COVID19-לשאלות בנוגע ל

מיפתח גפנר )עין הבשור(, 
והשותפים מארה"ב ניצלו 
את הפורמט כדי להפריך 

שמועות ופרשנויות לא 
מקצועיות. מיכל עוזיהו 

)עין הבשור( מנהלת המרכז 
הקהילתי "זה פה" סיפרה 

בהרחבה על השירותים 
השונים והמבנים שנתרמו 

בעזרת תרומות קרן היסוד, 
ועל אודות הקמת מרכז 

הצעירים ובו מיצג הזיכרון 
והמורשת. 

לרוב, פעילויות השותפות 
כוללות משלחות יוצאות 

ונכנסות וקשרי גומלין 
פרונטליים. בימים אלו 

נדרשת חשיבה מחוץ 
לקופסה ומציאת חלופות. זו 
הייתה חוויה מקרבת ונעימה 

שבמסגרת המגבלות כיום 
נותנת מענה נוח ובטוח.

טלי רויטמן
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אשכול רשויות הנגב 
המערבי בשיתוף 

המועצה ובסיוע המשרד 
להגנת הסביבה השיקו 

שירות מתקדם, חסכוני וירוק 
למשפצים ובונים: 'בא-לה 

מכולה'. השירות כולל 
אספקת בא-לות )שקי פסולת 

גדולים( ומכולות מנוטרות 
בנפחים שונים לצורך 

טיפול בפסולת בניין בצורה 
ירוקה ואקולוגית, בעלויות 

מופחתות.
במחיר של 670 שקל בלבד 
תקבלו מכולה בנפח של 8 
קו"ב לחמישה ימי עבודה 

הכוללים הצבה, פינוי, טיפול 

והטמנה 
באתר פסולת 

מורשה. 
מדובר 

במחירים 
הזולים 

ביותר בשוק, 
והשירות מלווה בפיקוח 

סביבתי, מערך בקרה 
טכנולוגי ואחריות קבלנית 

לתהליך הפינוי.
מנכ"ל אשכול נגב מערבי, 

אורי פינטו: " זהו צעד 
חשוב שמבטא את הערכים 

והיכולות של אשכול רשויות 
ומאפשר לכולנו לקחת 

אחריות על הפסולת שאנו 
מייצרים ועל הסביבה שאנו 

חיים בה. השירות החדש 
מציב אלטרנטיבה נוחה, 
זולה וירוקה לטיפול נכון 

בפסולת בניין מתפיסה 
אזורית ושותפות על המרחב 

הגיאוגרפי 
שלנו, שבו 

אנחנו חולקים 
גורל משותף. 

שירות זה, 
בדומה 

לשירותים 
הנוספים שהאשכול מספק 

לתושבי האזור, הוא כלי 
לייצור שינוי סביבתי, חברתי 

וכלכלי לרווחת כלל תושבי 
רשויות אשכול הנגב מערבי".

ראש המועצה, גדי ירקוני: 
״ההשלכה הפיראטית של 

פסולת בניין בשטחים 
הפתוחים יוצרת מפגע 
סביבתי חמור. השירות 

החדש, הירוק והחסכוני של 
הצבת מכולות וטיפול מבוקר 

בפסולת באמצעות מחזור 
- ישפר משמעותית את 

המרחב הסביבתי באזורינו, 
דורות קדימה.

הדרך שלנו לשיפור מתמיד 
של תחום איכות הסביבה 

במועצה עוד ארוכה וסיזיפית 
ואנו פועלים במספר ערוצים, 

אחד מהם באמצעות 
השותפות האסטרטגית עם 
אשכול נגב מערבי. יש לנו 

תושבים איכותיים ומעורבים 
בתחום איכות הסביבה, 
חלקם גם לוקחים חלק 

בוועדות המועצה – ועדת 
איכות הסביבה וועדת חינוך 
סביבתי ויחד אנו ממשיכים 
לפעול לשיפור מתמיד של 

התחום.״
המכולות והבא-לות 

מסופקות על ידי קבלנים 
מורשים ובאתרים מוסדרים 

בלבד. השירות יינתן 
במחירים אטרקטיביים לכל 

תושבי רשויות האשכול.

לארוז לכם?
שירות חדש, חסכוני וירוק 

לבונים ולמשפצים: 'בא-לה 
מכולה'

נלחמות למען כולנו
ב־2 ביולי התקיים ערב 

מיוחד במינו באולם 
אשכול, שהוקדש 

למאבק באלימות נגד נשים. 
מדובר ביוזמה של בוגרת 

כיתה יב', נויה חיים משדה 
ניצן, שהרגישה צורך לפעול 

להעלאת הנושא למודעות גם 
בקרב תושבי אשכול.  

נויה: "בחודשים האחרונים 
היו הרבה אירועי רצח 

ואלימות במדינה. רכזת 

הנוער שלנו, דנה עג'מי 
שאלה אותנו אם יש לנו 
רעיונות להבעת תמיכה 

בקורבנות ובמשפחות, או 
להגביר את המודעות של 
החברה למקרים כאלה." 

לאחר מחשבה, החליטה 
נויה שהיא רוצה להפיק ערב 

בנושא. "היה 
לי די ברור 

מה אני רוצה 
שיהיה. ישבתי 

עם גרעינרית שלי מהתנועה 
ובנינו תוכנית שמשלבת 

שירים ותוכן, וחשבתי איזה 

מסר אני רוצה להעביר. אחר 
כך פניתי עם התוכנית לדנה 

והיא הפנתה אותי לליטל 
אמסלם ממחלקת התרבות 

במועצה."

ליטל מייד התגייסה 
והבטיחה לנויה שתטפל בכל 

הפרטים הטכניים. "היא מאוד 

עזרה ותמכה ברעיון, ובעצם 
ארגנה את הכול. זה אפשר 

לי לעבוד על התוכן יחד עם 
כל אחד מהמשתתפים באופן 
אישי – עם יעקב אמסלם על 
ההצגה, עם הבנות על קטעי 

הקריאה ועם אלירן קמינסקי 
על השירה. כל המשתתפים 

במופע היו מכיתות ט' עד יב', 

וכולם הסכימו מייד כשפנינו 
אליהם." 

התגובות היו נרגשות. רעות 
רסלר מעין הבשור כותבת: 

"המודעות כפי שהנערות 
הדגישו יכולה למנוע את 

הרצח הבא, לחסוך מנשים 
את הסבל שבכניסה למערכת 

יחסים אלימה, ואם הן כבר 
בתוכה – לעזור להן להבין 
איך לצאת ממנה בבטחה. 

את המשפטים שגברים 
אלימים אומרים כהצדקה על 

מעשיהם הנערות כתבו על 
לוחות קרטון בכניסה לאולם, 

וכדאי שתקראו אותם. 
יש לכולנו הרבה עבודה 

לעשות בנוגע להתייחסותנו 
לאלימות." 

נויה: "זה היה אירוע שונה, 
מרגש, ראיתי את ההתלהבות 

הכנה של כל מי שבא ודיבר 
איתי. היו שם כמה בנות 
מהמושב שלי שהדרכתי 

בעבר, תלמידות כיתה ז' ו־ח' 
שבאו אליי ואמרו שהתרגשו, 

וזה היה מדהים בעיניי. 
אנשים לא סתם באו והביעו 

תמיכה, זה היה ערב שהוקדש 
לבעיה עצמה, במטרה לנסות 

לשנות משהו ולהשפיע."
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הנוער  רכזת  היא  סימנה  סתיו 
וגם  באשכול  והלומד  העובד 
מחזיקה את ’תיק’ הנוער הגאה, בתוכנית 

’שווים’.
מי בעצם מעסיק אותך?

בשיתוף  באשכול  הקהילתי  ”המרכז 
עם  יחד  למתנסים,  החברה  עם  פעולה 

’איגי’ – ארגן הנוער הגאה.” 
זו אידיאולוגיה או שאת חלק מהקהילה? 
”אני חושבת שהתשובה היא גם וגם. אני 
זוג, ויש לי גם תפקיד. הוא  חיה עם בת 
כולל יצירת מרחב בטוח לנערים ונערות 
שמתלבטים בנוגע לזהות המינית שלהם 
והנגשת המושגים לאנשי חינוך ולהורים. 
להוביל את המועצה למקום שמכיל את 

כולם.”
אז מה עושים במרחב הזה?

אחד  תחומים.  בשני  היא  ”העשייה 
חניכים  של  ישירה  הדרכה  הוא  מהם 
מהתוכנית,  חלק  להיות  שמעוניינים 

קבוצת חניכים שנפגשת אחת לשבוע 
אנחנו  שלנו.  רק  שהוא  במקום 

דיון  מנהלים  צוחקים,  מדברים, 
מגדרית  זהות  של  בנושאים 

יושבים  סתם  פשוט  ולפעמים 
שמי  יודעים  החניכים  ביחד. 

שלו,  המקום  זה   – שמגיע 
דיסקרטי.  נשאר  והדבר 

לשתף  מחויבת  לא  אני 
החניכים  בשמות 

הם  וגם  שמגיעים, 
מספרים  לא  עצמם 
השני.  על  אחד 
יצאו  שכבר  חניכים 

ומעוניינים  מהארון 
קדימה  צעד  לקחת 

אקטיביים,  יותר  ולהיות 
ותמיכה  עידוד  מקבלים 

מלאה.”
זו קבוצת תמיכה?

”לא. אנחנו לא רוצים להצטמצם למושג 
 – לכך  מעבר  הרבה  היא  הציפייה  הזה. 
חברתית  פעילות  לקיים  רוצים  אנחנו 
מהנה, זמן שבו כל אחד מהמשתתפים 
מהענן  חופשי  יהיה  האלה  במפגשים 

המעיק שרובץ על חלק מהחברים.”
אומרת  התוכנית,  של  השני  הצד 
המושגים  והנגשת  הכשרה  הוא  סתיו, 

ולאנשי  בכלל  הרחב  לקהל 
בקשר  "אני  בפרט.  חינוך 

ולצערי  הספר  בית  עם 
בגלל  התבטלה  הפעילות 

הקורונה, אבל יום ההב”נה )יום המאבק 
הבינלאומי נגד הומופוביה( הוא שם דבר 
וממדריכי  מהמורים  וחלק  הספר  בבתי 
ליווי  ימי  גם  יש  בו.  משתתפים  הנוער 
מגדר  בנושא  נוער  ולמדריכי  לש”ש 
שאני  מהדברים  חלק  רק  אלה  ומיניות. 

מנסה לעשות.” 
ואיפה מערכת החינוך בסיפור הזה?

”זה מאוד תלוי בנפשות הפועלות. מצד 
אחד יש תוכניות לימוד ותיאורטית כולם 
לסובלנות,  ולחינוך  לסובלנות  מחויבים 
לפעמים  מזה.  יותר  רוצים  אנחנו  אבל 
מנסים  והם  מחנכים  עם  נפגשת  אני 
להרגיע אותי, לומר לי שאיתם אין בעיה 
אבל  הלהט”ב,  נוער  את  מקבלים  הם   –
גם אז אני חושדת שאולי אנחנו לא 
הם  אולי  הדבר.  אותו  על  מדברים 
אומרים את מה שאני רוצה לשמוע, 
ואולי מבחינתם – ואת זה אני אומרת 
למרות  לבלוע  זה  ’לקבל’   – מניסיון 
אני  מספיק.  לא  זה  לי  השונות. 
הבעיה  שמבחינתם  להרגיש  רוצה 
כחלק  שונים  ואנחנו  קיימת,  לא 
אחד  לכל  שבו  האנושי  מהמגוון 

יש את המאפיינים שלו.”
חלום  שזה  מבינה  את  אבל 

רחוק?
קיימים.  אנחנו  ולכן  ”כן, 
בין  גם  פועלים  אנחנו 

התלמידים בבית הספר וגם בין המורים. 
אני  התוכנית,  את  יצטרכו  שלא  ביום 

יודעת שעשיתי את שלי.”
תני דוגמה למשהו שאתם עושים.

אנחנו   – חשובה  ומאוד  קטנה  ”דוגמה 
מחלקים דגל קטן שלנו עם סטנד שיכול 
לעמוד על השולחן. הוא קטן ולא בולט, 
ודואג  עליו  ששומר  שמי  לנו  ברור  אבל 
שיהיה מונח על השולחן אומר לתלמיד 
רצוי.  אתה  כאן   – שלו  לחדר  שנכנס 
תרגיש חופשי. זה אולי נראה סמלי, אבל 
וניסיונו  אחד  כל   – שלנו  הקהילה  ילדי 
בחיים – כבר למדו שאי אפשר לסמוך על 
כולם. אנחנו עדיין לא שם. ומי שלא מבין 
מה החשש הזה עושה לנפש הנער/ה, לא 
מבין עדיין את הבעיה הגדולה של הנוער 
הזה. לא סתם התואר שלנו הוא ’גאווה’, 

כי על זה אנחנו נאבקים.
אחד  מסר  להעביר  לי  חשוב  בעיקר 
ברור: הקהילה נמצאת כאן ובכל מקום, 
להם  אין  כי  לצאת,  החניכים מתביישים 
מקום. כי כל קללה שניה שיוצאת לילד 
תפקיד  לכולנו  יש  ’הומו’.  זה  מהפה 
האלה,  הבטוחים  המרחבים  את  ליצור 
לסייע  לפחד.  בלי  השאלות  על  לענות 
למי שרוצה לצאת מהארון מתוך ביטחון 

שיש לו מקום בעולם – כאדם שלם.”

סתיו סימנה: ביום 
שלא יצטרכו את 

התוכנית הזו, אני אדע 
שעשיתי את שלי 

גאווה בלי דעה קדומה יוני הוא חודש הגאווה בעולם וה־19 
במאי הוא יום המאבק בהומופוביה. שני אלה עברו בשקט בצל המגיפה, אבל כל מה שעבורו הם קיימים לא 
השתנה. אצלנו נראה כאילו הכול בסדר, אבל בואו נודה בזה - אין כמעט ”בסדר” בנושא הלהט”ב. הכול יחסי, 
תלוי תרבות וסביבה. יש קהילות מקבלות יותר ופחות, והקושי תמיד נמצא אצל בני הנוער שמגבשים את 

זהותם ועלולים להיתקל בסביבה עוינת. מה עושים אצלנו • ארנון אבני
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שעוסקים  יישובים   20 לנו  “יש 
מספרת  פעיל,”  באופן  בקליטה 
צורית ירחי, מנהלת המחלקה לצמיחה 
דמוגרפית במועצה. “רמת העיסוק היא 
ועדת  יש  מהם  אחד  בכל  אבל  שונה, 
קליטה וביישובים רבים זה הוגדר כמטרה 
מאמצים  והשקעת  ניהול  שיווק,   –
ההשקעה  לגור.  שיבואו  באנשים 
בנים  של  קליטה  אפיקים:  בשני  היא 
ממשיכים וקליטה של משפחות מבחוץ. 
ומשווקים  בנייה  שיוזמים  יישובים  יש 
את השכונות החדשות – צוחר, אבשלום, 
 – מהקיבוצים  חלק  גם  ושלומית.  יתד 
סופה, גבולות ונירים – לקחו יזם שבונה 
יותר  יש  עדיין  בשיווק.  ומסייע  בתים 
עובד.  בהחלט  זה  אבל  מביקוש,  היצע 
באבשלום.  משפחות   12 נקלטו  ב־2020 
הם התחילו את תהליך הקליטה ב־2019, 

בנו בית ועכשיו הם נכנסים.”
צורית )50(, ממקימי היישוב בני נצרים, 
ילדים  לשמונה  אם  לאסף,  נשואה 
המחלקה  את  מנהלת  לשישה,  וסבתא 
תשע  לפני  האחרונות.  השנים  בשלוש 
בסיל  שרון  את  החליפה  היא  שנים 
שיצאה לחופשת לידה, ולאחר חצי שנה, 
כששרון חזרה היא נשארה לעבוד לצידה 
קליטה  תהליכי  כמלווה  משרה  בחצי 
משרה  בחצי  עבודתה  לצד  ביישובים, 
איתן  צוק  “אחרי  צח”י.  צוותי  כרכזת 
מריכוז  פרשה  לי.  שהספיק  הרגשתי 
משרה  בחצי  לעבוד  נשארתי  צח”י, 
במועצה והלכתי במקביל ללמוד עבודה 
את  ראיתי  המבצע  במהלך  סוציאלית. 
הסוציאלית,  העבודה  תפקיד  חשיבות 
והחלטתי שזה מה שאני רוצה ללמוד.” 
כשסיימה צורית את לימודיה, התפנתה 
לצמיחה  המחלקה  מנהלת  משרת 

דמוגרפית, ומאז היא בתפקיד. 
האזור,  את  לשווק  חשוב  כך  כל  למה 

לגדול?
מרגישים  במועצה  מהיישובים  “חלק 
עין  סופה,  חולית,  מדי.  קטנים  שהם 
השלושה. האוכלוסייה הלכה והתמעטה 
שבהם  ותיקים  קיבוצים  יש  השנים,  עם 
מחד  ומזדקנת  הולכת  האוכלוסייה 
מאידך.  מתמלאים  לא  הילדים  גני  אבל 
שואפים  אנחנו  דמוגרפי.  חור  נוצר 
חזקים,  יהיו  המועצה  יישובי   32 שכל 

ליישב  באנו  דמוגרפיים.  חורים  בלי 
אנחנו  השממה,  את  להפריח  הנגב,  את 
רוצים לצמוח ולהיות חזקים מספיק כדי 

להחזיק קהילה.” 

תחזית ומציאות
בשם  חברה  בנתה   2014 בנובמבר 
למועצה.  דמוגרפית  תחזית  ‘אורבניקס’ 

הנתונים  כל  את  ניתחה  החברה 
תחזית  והכינה  ביישובים  הדמוגרפיים 
בעיקר  התמקדות  עם   ,2022 לשנת  עד 
צורית  החינוך.  תחום  על  בהשלכות 
גבי  על  דפים  הגדול,  בקלסר  מדפדפת 
דפים של מספרים, ומסבירה על ההבדל 
דברים  “הרבה  למציאות.  תיאוריה  בין 
כל  לא  אנחנו  שהיום  כך  מאז,  השתנו 
כך עובדים לפי התחזית. בזמנו היו שני 
וזו  ולמושבים,  לקיבוצים   – ספר  בתי 
הייתה אמורה להיות החלוקה גם בשנים 
לא  שזה  הבנו  דבר  של  בסופו  הבאות. 
יספיק ולא יתאים, הרבה דברים השתנו 
ונוספו כל מיני שיקולים, ובסוף הקמנו 

את קרית החינוך המשותפת.”
המועצה  את  חילקו   2014 של  בתחזית 
קיבוצים,  יישובים:  סוגי  לשלושה 
דתיים.  ויישובים  קהילתיים  יישובים 
המציאות,  עם  התכתבה  התוצאה 
אותה  תאמה  לא  אבל  צורית,  אומרת 
דובר על הרחבה  ב־2014  “כבר  במדויק. 
באחד המושבים ועל תוספת אוכלוסייה 
בפני  עמד  היישוב  בשנה.  אחוז   2.4 של 
לקליטה,  תחזית  עם  קהילתית  הרחבה 
רק  ההרחבה.  בהקמת  עיכוב  היה  אבל 

ב־2019 התחילה הבניה והקליטה.
בעין הבשור, למשל, לפי התחזית, בכל 
תינוקות   – כיתה  עוד  מתווספת  שנה 
שנקלטות.  משפחות  או  שנולדים 
אחד  את  לסגור  חשבו  השנה  בפועל, 

והפיתוח  הגידול  קצב  ביישוב.  הגנים 
הילודה  קצב  וגם  משתנה  ביישובים 
למשל,  היישובים,  באחד  והקליטה. 
יותר  לקלוט  שלא  החלטה  התקבלה 
מחמש משפחות בשנה. בסופו של דבר, 
אומר  לא  זה  מגרשים  מאה  יש  אם  גם 

שיקלטו מאה משפחות.”
כיום המחלקה פועלת כדי ליזום תחזית 
ומעמיקה  מקיפה  חדשה,  דמוגרפית 
עשוי  התענוג  המועצה.  יישובי  לכלל 

לעלות בין 50 ל־100 אלף שקל. 
זה  במה  מדויקת,  לא  התחזית  אם  אז 

עוזר?
למועצה  ב־2015  עזרה  הזו  “התחזית 
תחזית  פותחים.  גנים  כמה  להחליט 
יישובית מעמיקה היא יותר מדויקת, אבל 
גם לא תמיד. יש הרבה סיבות לשינויים, 

אובייקטיביות וסובייקטיביות.”

יתרונות היישוב הכפרי
מועצות  ועל  אשכול  על  כשמדברים 
אחרות בעוטף עזה, אי אפשר להתעלם 
שנושא  ספק  אין  הביטחוני.  מההיבט 

השיווק מאתגר הרבה יותר. 
איך משווקים אזור שנמצא בקו עימות, 

איך “מוכרים” אותנו?
תרמה  היא   – הקורונה  לזכות  “ייאמר 
עירוניים  ביישובים  לשיווק.  הרבה 
מבלי  דירות,  בבית  תקועים  אנשים 
שתהיה להם יכולת לצאת לשום מקום. 
אפשר  אחד,  לכל  דונם  כחצי  יש  לנו 
החקלאית  בנחלה  לטייל  להסתובב, 
יש  באשכול  ליישובים  בתנועה.  ולהיות 
את האפשרות לשמור על הקשישים וגם 
הכפרית,  במסגרת  הקטנים  הילדים  על 
אלא  הפיזית  הבריאות  מבחינת  רק  לא 
ופעילים  מבוגרים  אנשים  הנפשית.  גם 
והיו  בבית,  להישאר  מאוד  מתקשים 
שבילי  לסגור  שהחליטו  יישובים  כמה 
האוכלוסייה  עבור  רק  מסוימים  הליכה 

המבוגרת. 
שרק  למשל,  החליטו,  היישובים  באחד 
הכביש  על  ללכת  יכולים  הקשישים 
ההיקפי של היישוב והילדים מתבקשים 
להתבודד  במקום  וכך  לשם,  להגיע  לא 
מהטבע,  קצת  ונהנו  יצאו  הם  בבית 
דווקא  פעילים.  והיו  צח  אוויר  נשמו 
בזכות הקורונה חלחלה הבנת היתרונות 

קולטים  אתכם
הביקוש  הביטחוני,  המצב  למרות  מהמטרופולין,  המרחק  למרות 
לקליטה ביישובי אשכול - כמו האהבה - לא מסתיים אף פעם. שיחה 
עם צורית ירחי, מנהלת המחלקה לצמיחה דמוגרפית על היצע לעומת 
ביקוש, על שיווק של אזור בקו עימות ואיך וירוס הקורונה, בלי להתכוון, 

עובד לטובתנו • דקלה קיי.

באחד היישובים החליטו, למשל, 
שרק הקשישים יכולים ללכת על 

הכביש ההיקפי של היישוב והילדים 
מתבקשים לא להגיע לשם, וכך 

במקום להתבודד בבית הם יצאו ונהנו 
קצת מהטבע 

אם אדם דתי רואה את הסרט, מתקשר 
לקיבוץ גבולות ואומר שהוא רוצה 
להתקבל, הם מסבירים לו שמדובר 
ביישוב חילוני, אבל מפנים אותו 

ליישובים מעורבים או דתיים. הרכזת 
פונה לרכז של יישוב דתי או מעורב 

והוא ממשיך את הטיפול.  
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ביישוב הכפרי. 
הקהילות שלנו תפקדו כקהילות חזקות 
שלם  יישוב  שבו  מקרה  היה  ועוטפות. 
התבודדו  בעצם  וכולם  לבידוד,  נכנס 
לבידוד,  להיכנס  נאלצנו  כשאנחנו  יחד. 
קיבלנו כל הזמן פינוקים – חלות לשבת, 
שהוא  אמר  שלי  הבן  פרחים,  עוגות, 
יולדת. בתי הגדולה לומדת  מרגיש כמו 
בירושלים, היא גרה בשכירות במבשרת 
ציון ואמרה לי שאין סביבה שום קהילה. 
בודק  לא  לשלומה,  שואל  לא  אחד  אף 
מה קרה איתה ובטח שלא שולח פרחים 

או חלות לשבת.”
איך אנשים שומעים עלינו מחוץ לאזור?

שנקרא  פורום  במועצה  מנהלת  “אני 
רכזי  נמצאים  ובו  לצמיחה’  ‘עמיתים 
נפגשים  הם  היישובים.  של  הקליטה 
פעם בחודש והרבה בקבוצת הוואצאפ, 
הרכזים  זום.  פגישות  ערכנו  ולאחרונה 
עושים  הם  ואיך  מה  לזה  זה  מספרים 

כדי לשווק את הקליטה ביישובים. מעין 
מגבולות הציגה בפנינו את הסרט היפה 
הקיבוץ  חברי  בהשתתפות  עשו,  שהם 
הרשתות  דרך  ומשווקים  כשחקנים, 
מזמין  מתפרסם,  כזה  סרט  החברתיות. 
רכזת  אל  מגיעים  הם  אנשים להתקשר, 
הקליטה של גבולות והיא מטפלת בזה. 

אם אדם דתי רואה את הסרט, מתקשר 
רוצה  שהוא  ואומר  גבולות  לקיבוץ 
שמדובר  לו  מסבירים  הם  להתקבל, 
אותו  מפנים  אבל  חילוני,  ביישוב 
הרכזת  דתיים.  או  מעורבים  ליישובים 
פונה לרכז של יישוב דתי או מעורב והוא 

ממשיך את הטיפול.  
היום משווקים רק ברשתות החברתיות. 
חבר  לאוזן.  מפה  שמגיעים  המון  יש 
עובדת,  שמאוד  שיטה  זו  חבר  מביא 
עבדו  באזור,  ששירותו  אנשים  מגיעים 
אנשים  היו  חברים.  להם  שיש  או  כאן 
הצבאי  השירות  דרך  לקהילה  שנחשפו 

וכך החליטו שהם רוצים לבוא לאזור.”
מה לגבי תעסוקה?

המצב  את  בודקים  תמיד  “אנחנו 
שרוצות  המשפחות  של  התעסוקתי 
לכאן  באים  שלא  מוודאים  להיקלט, 
אם  במרכז.  להתפרנס  הצליחו  לא  כי 
אם  מבררים  אנחנו  בעצמאים,  מדובר 
לכאן.  העסקים  את  להעתיק  יכולת  יש 
התנאים  שאחד  שהחליטו  יישובים  יש 

אחד  של  עבודה  הוא  משפחה  לקבלת 
עובדים במרכז  באזור. אם שניהם  מהם 
או במקום מרוחק מאוד, הקליטה שלהם 

תהיה מאוד קשה.”
רכזת תעסוקה  דנית,  יושבת  ליד  בחדר 
הנקלטים  את  מחברות  הן  יחד  ויזמות. 
עבודה  ולמקומות  לעסקים  והנקלטות 
פוטנציאליים באזור. “יש הרבה עובדים 
אחד  מצד  הקורונה  הקהילה,  בתוך 
באשכול  הקליטה  כמות  את  העלתה 
אבל מצד שני, ההאטה הכלכלית פוגעת 

גם כאן.” 
המצב  על  שאלות  עם  מתמודדים  איך 
של  בתקופות  במיוחד  הביטחוני, 

הסלמה?
“קהל היעד שלנו בדרך כלל יודע. ואם הם 
יודעים, אנחנו מהר מאוד מסבירים  לא 
להם. חלק גדול מהקליטה מגיע מיישובי 
הדרום – אשקלון, נתיבות, אופקים, באר 
ויודעים  המצב  את  מכירים  הם  שבע... 

מה קורה כשיש הסלמות, ירו גם עליהם. 
יותר:  הרבה  להם  להציע  לנו  יש  כאן 
קודם כל, ביטחון. מוסדות החינוך שלנו 
הדוקה  ההגנה  מוגנים,  הבתים  מוגנים, 
קהילתי  ומענה  ביטחוני  מענה  לנו  ויש 

למצוקות שלנו.”

ביטחון וביטחון אישי
טלוויזיה  אשת  על  מספרת  צורית 
מאירועי  באחד  אותה  לראיין  שהגיעה 
והיא  הקליטה,  על  “דיברנו  ההסלמה. 
כאן.  לגור  מפחיד  שממש  לי  אמרה 
שאלתי אותה בן כמה הילד שלה, והיא 
אותה  שאלתי  עשר.  בן  שהוא  אמרה 
מחוץ  להסתובב  לו  מאפשרת  היא  אם 
הוא  אמרה.  היא  פתאום,  מה  לבית. 
וזהו.  שלו  הבית  של  הקומה  את  מכיר 
אצלנו  מקום.  לכל  אותו  מסיעה  היא 
יכול  העשר  בן  שלי  הילד  נצרים,  בבני 
לקחת את האופניים ולרכוב עליהם בכל 
רחבי היישוב. אם הוא ייפול, תמיד יהיה 
אזעקה,  תהיה  אם  אליו.  שייגש  מישהו 
ואני  הבתים,  לאחד  להיכנס  יוכל  הוא 
אחרים  ביישובים  בטוח.  שהוא  אדע 
ילדים בכיתות ד’ ו־ה’ קובעים עם חברים 
והולכים לבריכה. בעיר זה בלתי אפשרי 

בגילאים האלה.  
ביטחון זה לא רק מיגון, אלא גם תחושה 
גרים  כאילו  אנחנו  אישי.  ביטחון  של 
הביטחון  אבל  ומסוכן,  מפחיד  במקום 
מאוד  ברמה  נמצא  שלנו  האישי 
על  עולים  שלנו  הילדים  בבוקר  גבוהה. 
המלווים  את  פוגשים  האוטובוסים, 
ומשם  מהיישוב,  מכירים  הם  שלרוב 
לוקחים אותם לבית הספר. הם נמצאים 

עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם. 
משפחות  עם  הכול  על  מדברים  אנחנו 
על  ההתמודדות,  על  להיקלט,  שרוצות 
משפחה  לכל  מצמידים  אנחנו  הקושי, 
בעצם  אנחנו  מאמצת.  משפחה  נקלטת 
חוששים  כולנו  שווים.  קבוצת  יוצרים 
מאותם הדברים ומתמודדים איתם יחד. 
אנחנו לא קו ההגנה של מדינת ישראל. 
את  ליישב  חקלאות,  לעשות  לפה  באנו 

הנגב ולחיות במקום טוב.”

אצלנו בבני נצרים, הילד שלי בן 
העשר יכול לקחת את האופניים 
ולרכוב עליהם בכל רחבי היישוב. 
אם הוא ייפול, תמיד יהיה מישהו 

שייגש אליו. אם תהיה אזעקה, הוא 
יוכל להיכנס לאחד הבתים, ואני אדע 

שהוא בטוח.

קהל היעד שלנו בדרך כלל יודע. 
ואם הם לא יודעים, אנחנו מהר מאוד 
מסבירים להם. חלק גדול מהקליטה 

מגיע מיישובי הדרום – אשקלון, 
נתיבות, אופקים באר שבע... הם 

מכירים את המצב ויודעים מה קורה 
כשיש הסלמות, ירו גם עליהם. 

צילום: יהודה פרץ
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שקועים  אנחנו  אלו,  לימים  נכון 
הבריכות  בערפל.  עמוק 
שוב,  נפתחו  ואז  נסגרו  ביישובים 
התרבות  מחלקת  של  הקיץ  תוכניות 
ביישובים ובמועצה כולה בוטלו והאיום 
אין  כולנו.  מעל  מרחף  בסגר  התמידי 
 – שבטוח  מה  אבל  יום,  ילד  מה  לדעת 
חייבים לומר מילה טובה לאגף החינוך 
אשכול  הקהילתי  ולמרכז  המועצה  של 
וודאות  חוסר  בתנאי  שהרימו  פה”,  “זה 
מאורגנות  קיץ  קייטנות  מתסכלים 
של  ומסקרן  עשיר  מגוון  עם  למופת 

תכנים.  
תלמידי כיתות א’־ד’ מבלים את הבוקר 
וחלק  הגדול,  החופש  של  הספר  בבית 
גני  לצהרונים.  ממשיכים  גם  מהם 

הילדים עובדים )כמעט( כרגיל ורק חלק 
מאנשי הצוות התחלפו, כפי שקורה בכל 
יותר  הבוגרות  הכיתות  תלמידי  קיץ. 
נהנים מקייטנת “אשכול שייק” שחולקה 
השנה לנושאים – אמנות, ספורט, מדיה 
ונגרות. נשמע לכם קצת מבלבל? לימור 
החינוך,  באגף  פרויקטים  מנהלת  אור, 
לעשות  מנסה  רשותית  קייטנות  ורכזת 

קצת סדר בבלגן.
הכול  בסך  חינוך  מוסדות   11 לנו  “יש 
את  מפעילים  אנחנו  כרגע  במועצה. 
תוכנית  לצד  הגדול  החופש  של  ביה”ס 

ניצנים – תוכנית הצהרונים של המדינה 
היא  השנה  השנה.  כל  לאורך  שפועלת 
המשיכה גם לקייטנות, והתוכנית כוללת 
הזנה. בנוסף, אנחנו מפעילים את ביה”ס 

מהקיבוצים  בחלק  הגדול  החופש  של 
בארי,  אורים,  לתוכנית:  שהצטרפו 
כיסופים, רעים, עין השלושה וניר יצחק.

ביה”ס  תוכנית  את  מקיימים  אנחנו 
בתוך  גנים  ב־12  גם  הגדול  החופש  של 
גנים  ב־35  הכול  ובסך  הקיבוצים, 
ילדים  גני   14 לנו  יש  כולה.  במועצה 
הקייטנות  כל  ‘ניצנים’.  בתוכנית 
מתקיימות עד ה־6 באוגוסט, יותר מכפי 
פיקוח  תחת  כמובן  הכול  תמיד.  שהיה 

של משרד החינוך.”
על פי תוכנית ביה”ס של החופש הגדול, 
לימוד  של  לשעתיים  מחולק  היום  סדר 
שעת  מראש,  שנבחר  בנושא  חווייתי 
יד  יש  העשרה ושעת הפגה. לכל מנהל 
סדר  ואת  הסגנון  את  לקבוע  חופשית 

הדברים. 
אלכסנדרה קופץ, מנהלת ביה”ס “שחר 
קייטנת  את  גם  השנה  מנהלת  אשכול” 
בתחילה,  הגדול.  החופש  של  ביה”ס 
שלוש  לארגן  היה  הרעיון  מספרת,  היא 

קייטנות לשלושת בתי הספר, כיוון שיש 
מספר גדול של תלמידים. כשהגיע שלב 
הרישום – מוקדם מהצפוי, בגלל החלטה 
הלימודים  שנת  את  לסיים  הממשלה 
כפי  באמצעו,  ולא  יולי  חודש  בתחילת 
הנרשמים  שכמות  התברר   – שתוכנן 

קטנה בהרבה. 
זה הוחלט לכנס את כל תלמידי  בשלב 
קריית החינוך בקייטנה אחת, שתתקיים 

ב”שחר אשכול”. 

חופש גדול - למרות הכול
והילדים  גדולה  כהצלחה  התגלו  הקיץ  קייטנות  אבל  בכלל,  יתקיימו  אם  בטוח  היה  לא  האחרון  לרגע  עד 

מצביעים ברגליים • דקלה קיי. בתמונות: קייטנת "אשכול שייק". צילום: 232
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איך זה עובד?
לנו שלוש קבוצות של  “יש  אלכסנדרה: 
כיתות  של  קבוצות  שלוש  א’,  כיתות 
קבוצה  בכל  ג’-ד’.  של  אחת  וקבוצה  ב’ 
להנחיות.  בהתאם  ילדים,  כ־25  יש 
עובדים  הכללים,  על  שומרים  אנחנו 
ונראה  החינוך  משרד  של  המתווה  לפי 
הקייטנה  נושא  נהנים.  מאוד  שהילדים 
ומתמקד  בריאות’  של  ‘חופש  הוא 
ונפש,  גוף   – מסוים  בתחום  שבוע  בכל 
חושים, אולימפיאדה ועוד. אנחנו מאוד 
ולכל  נפרדות  הפסקות  על  מקפידים 
כיתה יש מקום קבוע שבו היא מבלה את 

ההפסקות.”
אלכסנדרה מחכה לתלמידים בכל בוקר 
בכניסה לבית הספר. רובם מזהים אותה, 
אני  הקייטנה  “בזכות  המסכה.  למרות 
בשנה  כאן  שלמדו  תלמידים  פוגשת 
שעברה וזה ממש נחמד. גם הם שמחים 

לסדר  השתדלנו  המוכר.  למרחב  לחזור 
החברים  עם  יהיה  אחד  שכל  כך  אותם 
כייפית  מאוד  האווירה  הכול  ובסך  שלו 

ונעימה.” 
המורים הם מצוות “שחר אשכול”?

“הצוות מורכב ממורים מכל בתי הספר 
אנחנו  ומשקיעים.  מגויסים  מאוד  והם 
בקשר  ונמצאים  שלם  מערך  יחד  בונים 

תמידי עם משרד החינוך.”
המוכנות  את  מדגישה  אור  לימור 
להירתם  החינוך  צוותי  של  והנכונות 
“אשכול  והתלמידים.  הקייטנות  לטובת 
היא בין הרשויות היחידות במחוז דרום 
בתי  מנהלות  כולל  נרתמו,  כולם  שבה 
הספר. זה משהו שלא היה בכל המחוז. 
עושים  בשטח,  נמצאים  ההוראה  צוותי 
עם  פשוטה  ולא  חשובה  מאוד  עבודה 

המון אתגרים ונותנים מענה לכולם.” 
החינוך,  מחלקת  מנהל  יאנוס,  אבי 
יפה  בצורה  הופעלו  “הקייטנות  מוסיף: 
לימודים  גם  העשרה,  גם  מאוד.  וטובה 
מתקיימת  הבשור’  ב’נופי  הפגה.  וגם 
פה',  'זה  הקהילתי  המרכז  של  הקייטנה 
חלוקה   – מעולה  ברעיון  מדובר  והשנה 
בחרו  שהילדים  נושאים  לפי  לקייטנות 
– נגרות, ספורט, אמנות – כל אחד בחר 
את הנושא שקרוב לליבו. התוצאה מאוד 
יש  ובקיבוצים  בחלוציות  גם  מוצלחת. 
והביקוש,  היישוב  נוחות  לפי  פעילות 

וכמובן עם שמירה על הכללים. 
כמו  מתנהל  שהכול  שמחים  אנחנו 
לא  מאמץ  זה  דבר  של  בסופו  שצריך. 
קטן לצוותי החינוך, והשינויים של הרגע 
פחות  תוך  עליהם.  הקלו  לא  האחרון 
יצר  וזה  היינו צריכים להתארגן  משבוע 
מבחן  בהצלחה.  התמודדנו  אבל  עומס, 

התוצאה הוא החיוך של הילדים.”
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בתי  של  ו’  כיתה  סיום  מסיבת 
ו”שדות  אשכול”  “שחר  הספר 
המסיבה  בתואר  לזכות  יכולה  אשכול” 
המחזור  ולא-שגרתית.  מיוחדת  הכי 
האחרון של ילדי “יובלי הבשור” ו”ניצני 
על  להתגבר  הצליח  לשעבר  אשכול” 
השנה  את  ולסיים  הקורונה  מגבלות 

הדרייב־אין  במתחם  רמה  תרועה  בקול 
החדש שהוקם במועצה. 

“שחר  הורי  ועד  יו”ר  חביביאן,  גלית 
אשכול”, מספרת: “הנחיות משרד החינוך 
היו שאין להתכנס במספר העולה על 50 
איש. המשמעות כאן היא שאפילו כיתה 
לא  תלמיד  לכל  אחד  הורה  עם  אחת 

הייתה  ברירת המחדל  יכולה להתכנס.” 
במתכונת  הסיום  מסיבות  את  לקיים 
“זום”, אבל גלית לא הייתה מוכנה לוותר 
מבצע  נערך  שנים  חמש  לפני  בקלות. 
שנמנעה  ילדים  ואותם  איתן”,  “צוק 
לכיתה  העלייה  את  לחגוג  הזכות  מהם 
בבית  הלימודים  את  השנה  מסיימים  א’ 
הספר היסודי. המחשבה שהנסיבות שוב 
ימנעו מהם לחגוג הייתה מבחינתה בלתי 

נסבלת, והיא החלה לחשוב על פתרון. 
המשותפת  החינוך  מקרית  רחוק  לא 
ה־”דרייֿב־אין”,  מתחם  לאחרונה  הוקם 
מתכנסים  אשכול  תושבי  שבו  מקום 
פתרון   – הפתוח  באוויר  סרטים  לראות 
פנתה  גלית  הקורונה.  לימי  מושלם 
אלכסנדרה קופץ  למנהלות בתי הספר, 
והציעה לחגוג את סיום  וקרולינה ארם 
התחברו  כולם  “לא  במתחם.  השנה 
מספרת.  היא  בהתחלה,”  לרעיון 
ואת  העלויות  את  לחלק  צריכה  “הייתי 
כולם  הספר.  בתי  שני  בין  הלוגיסטיקה 
באולם,  שנה  סיום  למופע  רגילים  היו 
ופתאום אני מופיעה עם רעיון אחר. היו 
לי בקושי שבועיים ‘להרים’ את האירוע, 
לא  קוצרה.  הלימודים  ששנת  מכיוון 
זאת בלי שיתוף  הייתי מצליחה לעשות 
פעולה מופלא מההורים, המנהלות, אבי 
במועצה  החינוך  מחלקת  מנהל  יאנוס 
קצין  סעד,  אלעד  והיחיד  והאחד 
הביטחון של אשכול, שעזר עם כל נושא 

הבטיחות והביטחון.”
שני בתי הספר חגגו בשני ימים נפרדים 
נמצאים  נתון  זמן  בכל  כאשר  במתחם, 
נוספים  ו־15  ילדים בלבד,   15 על הבמה 
מחכים באוטובוס שחנה בסמוך לבמה. 
בזמן אמת,  ענק  על מסך  המופע שודר 
יושבים  כשהם  בילדיהם  צפו  וההורים 

במכוניות שלהם. 
ההורים  יכלו  לא  המרגש  המופע  בתום 
צפירות  זאת  ובמקום  כפיים,  למחוא 
האוויר.  את  מילאו  מכוניות  של  רמות 
זלגו, והמחמאות  דמעות של התרגשות 
לא אחרו להגיע. “זו מסיבת הסיום הכי 
וכתבו  אמרו  פעם,”  אי  שראינו  טובה 
לא  שכמותו  מרגש  “אירוע  ההורים, 
נשכחת,”  בלתי  “חוויה  מעולם,”  חווינו 
אומרת  המגבלות,”  את  "ניצחנו  ועוד. 
מוותרים,  שכשלא  “וגילינו  גלית, 

מרוויחים.”  

מסיבת ניצחון
כשגלית חביביאן שמעה שמסיבת הסיום של שכבה ו’ עומדת בפני 

ביטול עקב מגבלות הקורונה, היא החליטה לעשות מעשה. “לא ייתכן 

שהילדים האלה לא חגגו את העלייה לכיתה א’ בגלל מבצע ‘צוק 

איתן’, ועכשיו לא תהיה להם מסיבת סיום כיתה ו’ בגלל הקורונה. עם 

המגבלות שהציב משרד החינוך אפשר להתמודד, העיקר לא להרים 

ידיים.”  עפרה בן נתן. צילומים: אייל בריברם
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הרגעים  אחד  הוא  יב’  סיום  טקס 
המכוננים בחייו של כל תלמיד, גם 
אם הוא עדיין בשלב שינון לוח הכפל. כל 
גם אחרי שלושים שנה  זוכר  בוגר תיכון 
את כוכב הצגת הסיום, את השירים ואת 
הרי  כזו(.  יש  )תמיד  הערב  של  הפדיחה 
אי אפשר לסיים שנת לימודים בלי טקס, 
שתים־עשרה   – וכמה  כמה  אחת  ועל 

שנות לימוד. 
מישע,  כהן  לי  שחשבו  מה  בדיוק  זה 
מימון  ואסתר  הבשור  מעין  מדר  שי 
 – שהחליטו  יב’  תלמידות  מאופקים, 
ועל  ההגבלות  למרות  הווירוס,  למרות 
סיום  נשף  “להרים”   – הקשיים  כל  אף 

כהלכתו. 
מרגישים  אנחנו  השנה  “מתחילת 
שאנחנו השכבה הכי מקופחת,” מספרת 
בגלל  התבטלה  פורים  “חגיגת  כהן.  לי 
ואז  בלגן,  עשו  הקודמות  שהשכבות 
השתנו.  החיים  וכל  הקורונה  התחילה 
כל השנה הזו התנהלה בעצם בהשפעת 
סיום.  מסיבת  אין  גם  ופתאום  הקורונה, 

אין חזרות, מבטלים את ההצגה, 
להיפרד  רצינו  הכול.  מבטלים 
כשכבה, להיות ביחד ולחגוג את 
מחכים  אנחנו  הלימודים.  סיום 

לזה עוד מכיתה א’.”
הסיום  טקס  מתקיים  שנה  בכל 
הצגה,   – התרבות  באולם 
פרידה  מילות  מושקעת,  הפקה 
יוצאים  הבוגרים  שאחריהן 
השנה  שלהם.  ה”פרום”   – לנשף 
החוקים,  את  שינתה  הקורונה 
אירוע  את  מהבוגרים  ומנעה 
הפרידה שכל כך חיכו לו. נשאר 
היו  לא  הם  ועליו  הנשף,  רק 

מוכנים לוותר. 

הפקה תחת לחץ
ויצאו  החלטה  קיבלו  ואסתר  שי  לי, 
לדרך. “לא היינו בטוחים לגבי ההנחיות, 
בווילה?  בים?  נחגוג.  איפה  ידענו  ולא 
מה מותר? לקחנו מפיק, בדקנו כל אתר 
ביום  המסיבה  את  לקיים  תכננו  בארץ. 
ולא היה אפילו אולם אחד פנוי,  חמישי 
לערוך  אסור  ההוראות  פי  שעל  גם  מה 
חתונות,  כמו  אירועים  רק  אלא  נשף, 
בריתות וכדומה. הכול היה תפוס. בסוף 
מצאנו מקום באשדוד, שנמצא ממש על 
הים ועומד בכל התקנים של התו הסגול. 

כסף  אספנו  לחוץ,  מאוד  היה  הכול 
מ־150 ילדים בשבוע אחד, כשלאורך כל 
יודעות  ולא  מפחד  מתות  אנחנו  הדרך 
אלינו  פנו  לפועל.  יצא  האירוע  אם 
עלולים  שאנחנו  לנו  אמרו  מהמועצה, 

לגרום להדבקה של כל האזור.”
פגישה  ארגנה  במועצה  החינוך  מחלקת 
עם התלמידים וההורים, וביקשה לדחות 
את האירוע עד כמה שאפשר. התלמידים 
לא רצו לדחות. לי מסבירה שמבחינתם 

של  דחייה 
היא  האירוע 
“זה  ביטול.  כמו 
מתמסמס.  היה 
כולם  רגע  עוד 
חלק  מתפזרים, 
למכינות  יוצאים 
שירות,  ולשנת 
עוד  ממש  חלק 
מתגייסים.  רגע 
שכולם  רצינו 

יהיו.” 

הבנות אספו כסף מכל תלמידי השכבה 
ממופע  שנשארו  שקל   8000 והוסיפו 
כספים.  לגיוס  התלמידים  שהפיקו 
אבל  ההסעות,  בנושא  עזרה  המועצה 

בוגרי יב’ מימנו למעשה את כל הערב. 
בהמשך, נרתמו כולם לפרויקט ההרגעה: 
טלפונים לתלמידים ולהורים, הסבר על 
ובעיקר  הבטיחות  מידת  ועל  המקום 
המסיבה  משתתפי  עם  ארוכות  שיחות 
עליהם  בשמירה  הצורך  על  נהלים,  על 
המסיבה  את  לקיים  כדי  הסיכונים.  ועל 
נדרשו שלושה הורים מלווים, וגם להשיג 

אותם, אומרת לי, היה לא פשוט.  
הערב הגדול הגיע. כולם שלפו מהארון 

האיפור,  הנעליים,  השמלות,  את 
ויצאו  המסכות,   – וכמובן  החליפות 
האוטובוסים.  אל  כלומר,  הכרכרה,  אל 
לא  הספר  בית  מצוות  אחד  אף  כמעט 
לברך  כדי  החניה  במגרש  להם  חיכה 
שצילמו  הורים  של  קומץ  רק  אותם, 

והצטלמו לפני היציאה לדרך.  
 

“המשטרה חיכתה לנו”
משהו.  מאתגר  היה  הערב  המשך  גם 
הייתה  כבר  לאולם  שהגענו  “ברגע  לי: 
מהאוטובוסים  ירדו  כולם  משטרה.  שם 
עם מסכות. בתור לכניסה היינו צריכים 
והיה  מטרים  שני  של  מרחק  על  לשמור 
הצלחנו.  בסוף  אבל  להקפיד,  קשה 
חששנו  כך  כל  אבל  צילום,  עמדות  היו 
כמעט  אפשרנו  שלא  הכול  לנו  שיסגרו 
שייכנסו.  רק  רצינו  להצטלם.  אחד  לאף 

עד היום יש ילדים שכועסים עלינו.”

פחות  לא  היו  הערב  במהלך 
המשטרה.  של  ביקורות  מחמש 
“בהתחלה היה לנו קשה ליהנות, 
אבל ככל שהערב נמשך התחלנו 
הצטלמנו,  רקדנו,  להשתחרר, 
שצריך.  כמו  הסיום  את  חגגנו 
הנשף  של  האחרונות  בדקות 
לא  ופשוט  ענק  מעגל  עשינו 
האמנו שזהו, נגמרה תקופת בית 

הספר. זה היה מאוד מרגש.”  
בהסעות,  יב’  בוגרי  חזרו  בוקר  לפנות 
בריאים ושלמים. אף אחד לא נדבק וגם 
היה  שהערב  הסכימו  המלווים  ההורים 
הצלחה גדולה. “המלווים היו מקסימים, 
לילדים  דאגו  הלילה,  כל  ערים  היו  הם 

ששתו ושמרו עלינו.”
איך היו התגובות? 

מאוד  היה  זה  כפיים.  לנו  מחאו  “כולם 
ובעיות  לחץ  תחת  אירוע  לנהל  מוצלח. 
זה  בסוף  אבל  קשה,  מאוד  זה  כאלו 
ויתרונו  שלא  שמחות  אנחנו  השתלם. 
ונלחמנו. לכל אחד מגיע לחגוג את סיום 

יב’ כמו שצריך.” 

נשף מסכות
מסיבת פורים התבטלה, הבגרויות נדחו לרגע האחרון, אבל מחזור יב’ 

2020 של נופי הבשור לא נכנע לקורונה. על אף הקשיים, הלחץ הסביבתי 

והחששות ארגנו התלמידים נשף סיום מרגש עם המון אלכו-ג’ל

• דקלה קיי. צילומים: עודד חנניה

שי סויסה  וניצן מלכה

ליאור מלמן וגאיה שחורי
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לפני כחודש נחשפה לציבור חברת 
בשם  מסקרנת  ביו-טכנולוגיה 
על  אחראית  שהיא  ומתברר  “הינומן”, 
רעים.  לחניון  בארי  בין  שצצו  החממות 
יהיה  שאולי  מה  צומח  אלה  בחממות 
האזור  שידע  מהגדולים  חדשותי  סיפור 

שלנו – תוסף תזונה בשם “מנקאי”. 
)שמו  סוג של צמח מים  הוא  ה”מנקאי” 
בבריכות  הגדל  מים”(  “עדשת  העברי 
באסיה  בחממות.  שנמצאות  מיוחדות 
המיקרוסקופיים  הצמחים  את  אוכלים 
ישראלי  אגרונום  דורות.  מזה  האלה 
שעסק בנושא הצליח לבדל מתוכם את 
של  גולמי  כתוצר  וכך,  הזה  המיוחד  הזן 
אודי  אל  הצמח  הגיע  ביולוגי,  מחקר 
אליטוב ממושב דקל וממייסדי “הינומן”. 
שלו  במשק  קטנים  ניסיונות  ערך  אודי 
בגידול מלאכותי של הצמח שכולו עלים 
בגודל של פחות ממילימטר, עד שהגיע 
גידול  שמאפשרת  הטכנולוגית  לגרסה 
בתנאים תעשייתיים. בשלב זה הוא חבר 
חברת  את  היום  שמנהל  סלפטר  לרון 
את   2016 בשנת  שהקימה  “הינומן”, 

השותפות עם קיבוץ בארי. 
כעשרים  כיום   מעסיקה  השותפות 

עובדים, רובם המכריע תושבי האזור. 
צריך  הפוטנציאל  מלוא  את  להבין  כדי 
בתזונה,  בסיסיים  מושגים  כמה  ללמוד 
הוא  ה”מנקאי”  ובקיימות.  בחקלאות 
קילו   – רבה  במהירות  שגדל  מים  צמח 
מנקאי הופך לטון בפרק זמן של כחודש. 
צריכת  במים,  וגדל  חי  שהוא  אף  על 
המים ליחידת משקל קטנה במיוחד, ואם 
מודדים את זה בערכים של כמות המים 
במזון  נדירים  שהם  חלבונים,  ליחידת 

צמחי – התוצאה מדהימה, לא פחות. 
ענקית  כאשר  דרכה  את  החלה  החברה 
נכנסה  ‘אגינומוטו’  היפנית  המזון 
וכמשווקת  ב”הינומן”  כמשקיעה 
נבנו בבארי  ביפן.  “מנקאי”  בלעדית של 

כחמישים דונם ראשונים של חממות 

חלבון להמונים
צמח ה”מנקאי” יוצא לאור כסופר-פוד חדש ומאתגר. המקור הוא במזרח הרחוק, אבל הייצור מתחיל 

במושב דקל ובקיבוץ בארי • ארנון אבני

נכנסנו בזהירות

הוא  בארי,  חבר   )60( יצחקי  הראל 
הינומן-בארי  של  הדירקטוריון  יו”ר 
המשותפת  הייצור  חברת  תעשיות, 
היה  בעברו  בארי.  ולקיבוץ  ל”הינומן” 
ההנהלה  ויו”ר  בארי  דפוס  מנכ”ל 

הכלכלית של בארי. 
איך הגעתם למיזם הזה? 

ולחברת  לצמח  “נחשפנו 
סיימה  הינומן כאשר החברה 
שלב  בפיתוח  חלקה  את 
דקל.  במושב  הבטא-סייט 
אז  חיפשה  ‘הינומן’  חברת 
של  בהיקף  חקלאי  שטח 
ושותף  דונם   400 לפחות 
בתחום  מוכחות  יכולות  עם 

הניהול והחקלאות. 
לתהליך  להיכנס  והחלטנו  קשר  נוצר 
חוסן  ובעל  גדול  קיבוץ  בארי  בדיקה. 
לעמוד  וגם  להשקיע  גם  שיכול  כלכלי 
בהתנעת  כרוכים  שלפעמים  בזעזועים 

מיזמים כאלה. 
כקיבוץ, החלטות כאלה שאמנם נעשות 
על ידי הדרג המקצועי, צריכות לבסוף 
לעבור גם את אישור כלל החברים, וכך 
גם במקרה הזה. לכן יש לתת הסברים 
על סיכויים וסיכונים, דבר שמניב תמיד 
נקודות  גם  שכוללת  עניינית  בחינה 
כלכלה  אנשי  שאינם  חברים  של  מבט 
הסביבה  מאיכות   – הכןל  על  ושואלים 
ועד סיכויים למקומות עבודה בעתיד.”

ואיך צלחתם את זה?
“ראשית, אין מה לדבר על ‘צלחתם’ כי 
המיזם נמצא ממש בחיתוליו, בתחילת 
לכל  כמו  לנו,  צפויים  המכירות.  שלב 
הן  לרוב,  סיכונים  עוד  חדשני,  מיזם 
והן  )ביולוגיה(  בהיבט הגידול 
בהיבט המסחרי. יחד עם זאת, 
מבחינה  איתן  קיבוץ  בארי 
הכלכלי  והחוסן  כלכלית 
שלנו לא יתערער לחלוטין גם 
במקרה של פיאסקו )שאנחנו, 
כמובן, מקווים שלא יקרה...(. 
של  בהשקעה  שמדובר  הגם 
כמה מיליוני דולר – ואף אחד 
אפילו  להפסיד  אוהב  לא 
דולר אחד – ועדיין זו נחשבת השקעה 
שעוד  לזכור  צריך  סבירים.  בתנאים 
בהשקעה  למיזם  נכנסה  שבארי  לפני 
גדולה הוקמה על ידי השותף )הינומן( 
המערך  כל  לרבות  הראשונה,  החממה 
הנלווה. כך שאנחנו השקענו רק לאחר 
שהיה ברור שהעסק עובד ושמרחב אי 
בסטארט- מדובר  הצטמצם.  הוודאות 

נכון  וניחוח  מו”פ  עם  אטרקטיבי  אפ 
כזה  גם  אבל   – טכנולוגית  קידמה  של 
לעובדה  מסורתית.  חקלאות  שמזכיר 
מבוטל  לא  חלק  היה  לי,  נדמה  כך  זו, 
הרעיון  את  לשווק  המהלך  בהצלחת 

לחברי הקיבוץ.”     

הראל יצחקי

בחוסר  נקבעה,  המוצר  שיווק  ותחילת 
הקורונה  גל  לאמצע  בדיוק  משווע,  מזל 
הכרחית  לדחייה  שהביא  מה  הראשון, 

בשיווק ליפן. 
במקביל  שהחל  אחר  קשר  זאת,  לעומת 
להתקיים  ממשיך  דווקא  היפנית  לחברה 

והוא עם אוניברסיטת הרווארד בארה”ב. 
הזנה  מערך  מקיימת  האוניברסיטה 
בכ־20  שמסתכם  ולעובדים  לסטודנטים 
את  חוקרת  גם  ובמקביל  צרכנים,  אלף 

המוצר עצמו. 
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מזוהים  היו  הם  ה־20  למאה  עד 
וכל  פושעים  מלחים,  עם  בעיקר 
מיני אנשים מפוקפקים, אבל האמת היא 
שאמנות הקעקועים נמצאת איתנו כבר 
מעל ל־5000 שנה. מדובר באחת הצורות 
שרק  האמנות  של  ביותר  העתיקות 
במאה השנים האחרונות נכנסה אל ליבו 
שני  יש  באשכול  וגם  המיינסטרים,  של 
היה  כאילו  העור  על  שמציירים  נציגים 

בד קנווס או קיר של מערה קדומה. 
והגיע  רחובות  בעיר  גדל  רוזנברג  עוז 
מספר  הוא  אחותו.  בעקבות  לאזור 
מתקעקע  “אני  לתחום.  נמשך  שתמיד 
הקעקוע  ארבע־עשרה.  מגיל  כבר 
הראשון שעשיתי בעצמי היה איזו צורה 
שחורה מאלבום טרייבל. תמיד נמשכתי 
ונחמד  מגניב  מקצוע  לי  נראה  לזה, 
ובכלל לא סטנדרטי. אף פעם לא ציירתי, 
ובעקבות ההחלטה לקעקע לקחתי כמה 

סדנאות ציור והתמקצעתי בתחום. לרוב 
זה הפוך – אנשים עם כשרון ציור לומדים 
לקעקע  כל  קודם  למדתי  אני  לקעקע. 

ואחר כך את אמנות הציור.” 
כך  אחר  מגוריו,  בעיר  התלמד  הוא 
משלו.  סטודיו  ופתח  אביב  לתל  עבר 
ויצא  מזוודה  ארז  שנים  שלוש  אחרי 
באוטווה,  התמקם  הוא  בעולם.  לטייל 
בסטודיו  לעבוד  והתחיל  קנדה  בירת 
“עבדתי שם במשך ארבעה  לקעקועים. 
בכנס  השתתפתי  וחצי,  חודשים 
ישראלי  בחור  והכרתי  בעיר  קעקועים 
ופתח סטודיו בעיירת  שגר בקליפורניה 
לשבועיים  אליהם  קפצתי  בקנדה.  סקי 

וקעקעתי גם אצלו.”
המיתוס לגבי הקנדים נכון?

וקצת  טובים  אנשים  הם  “לגמרי. 
רוב  עליהם.  לסמוך  יכול  נאיביים, אתה 
כמו  מרגישים  שם  שפגשתי  הישראלים 
סוג של שגרירים. אנחנו נחמדים לכולם, 

אבל אולי זו הנחמדות שלהם שמחלחלת 
אלינו.”

רצית להישאר שם?
מישהי  הכרתי  וכבר  שתכננתי,  מה  “זה 
ויצאנו במשך תקופה, אבל משהו בער בי 
לחזור לארץ. הרגשתי לא שייך. החלטתי 
לחזור לארץ, לרחובות, להיות שם כמה 

חודשים ולחשב מסלול מחדש.”

חומר אנושי מדהים
אחותו  נעמה,  עברה  שנים  חמש  לפני 
עוז  חולית.  לקיבוץ  בעלה  עם  עוז,  של 
קפץ לבקר מדי פעם, ומשהו באזור תפס 
אותו. “הגעתי בימי שישי והתחלתי פה 
מהאזור.  חברים  מיני  כל  לקעקע  ושם 
מהאנשים,  מהשקט,  התלהבתי 
שאין  מיוחד  משהו  פה  יש  מהפירגון. 

בשום מקום אחר.”
ולפני  להחלטה,  הפכה  ההתלהבות 
במושב  לגור  עוז  עבר  חודשים  חמישה 
ישע. “יש כאן שקט שלא קיים בשום עיר 
שחייתי בה. עם כל הבלגן מסביב, עדיין 
יותר שקט כאן מבכל מקום אחר. החומר 
מפרגנים.  פה  כולם  מדהים,  האנושי 
שהכיר  מי  כל  הסטודיו  את  כשפתחתי 
בי  תמכו  הודעות,  לי  שלחו  הגיע,  אותי 
פה  גר  שאני  מאז  מובן מאליו.  לא  זה   –
הסתם  מן  בקורונה  יום.  כל  עובד  אני 
הקצב קצת ירד, אבל שוב – עבדתי בתל 

על קצה המחט
כל מקועקע יאמר לכם שמדובר בעניין ממכר, בין אם יש לו שחף קטן 

על השכם או שרוול של ציורים מכף היד ועד החזה. לא צריך לנסוע 
רחוק כדי לבדוק את פוטנציאל ההתמכרות - שני אמני קעקועים 

מקומיים ישמחו להפוך אתכם לכן ציור אנושי • דקלה קיי.
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אביב במשך שלוש שנים, ואנשים עדיין 
מגיעים אליי.”

איזה לקוחות מגיעים אליך?
“מכל הסוגים. יש לי לקוחה בת חמישים 
פלוס, היא מביאה לי מטבוחה ופריקסה. 
מגיעים חיילים, חיילות וקצינים, אנשים 
ומכל  הסטטוסים  מכל  הגילאים,  מכל 
עם  תכשיט  של  סוג  זה  קעקוע  הארץ. 
אמירה. זה כיף, זה משהו שעושה דברים 

נפלאים לאנשים.” 
פיטבול  עם  חייו  את  חולק   ,32 בן  עוז, 
נהנים  שניהם  פיט.  בשם  חמוד 
מהמרחבים וחיים את הרגע, אבל קשה 

להימנע מהשאלה המתבקשת.
רווק באזור כפרי. קצת מאתגר, לא?

והמסיבות.  הברים  עניין  את  “מיציתי 
שם,  יושב  ואני  בחולית  חמוד  בר  יש 
אני  פעם  ומדי  בגבולות  המדבר  את  יש 
לא  אני  אביב.  לתל  או  לרחובות  נוסע 
מחפש קשר באופן פעיל, הייתה מישהי 
עם  ככה,  לי  טוב  אבל  איתה  שיצאתי 
פיט, עם העבודה שלי והחיים השקטים 
וברחובות  אביב  בתל  כשהייתי  כאן. 
הייתי במרוץ, בתחרות תמידית. ניסיתי 
לי,  טוב  כאן  טוב.  הכי  להיות  הזמן  כל 
נפשי.  שקט  כזה  לי  היה  לא  זמן  הרבה 
כולם  מסביב,  טובים  אנשים  רק  פה  יש 
אהבה,  מראים  אותך,  מקבלים  פה 

מתעניינים ודואגים לך.” 
באיזה סגנון אתה מתמקד?

הכול.  עושה  ואני  בהכול  “התמחיתי 

נגעתי בטרייבלים, קווים דקים, אני אוהב 
הקעקועים  אחד  בצבעים.  להשתמש 
המרגשים והיפים שעשיתי בזמן האחרון 
היה מתנה של אח לאחותו – ציור מסרט 
הייתה  זו  אוהבת.  מאוד  שהיא  אנימה 
הקעקוע  את  ראתה  לא  והיא  הפתעה, 

עד שסיימתי. שניהם מאוד התרגשו.” 
 

ציור לכל החיים
בת  במבטחים,  גדלה  משומר  דורין 
שיניים.  מרפאת  ולמנהלת  לחקלאי 
אני  א’  ומכיתה  הגן,  מגיל  מציירת  “אני 
גם מפסלת. זה משהו שמלווה אותי כל 

החיים.” 
ואימא  האזור,  בן  למוטי,  נשואה  היא 
לבנייה  סטודיו  לה  יש  ילדים.  לשלושה 
והיא  צוחר,  במושב  ציפורניים  ועיצוב 
קבוע.  באיפור  גם  ועוסקת  מקעקעת 
סוג  גם  זה  ציפורניים  ובניית  “עיצוב 
על  ללקוחות  המון  ציירתי  אמנות,  של 
אותי.  סיפק  לא  זה  אבל  הציפורניים, 
החלטתי ללכת עם האמנות צעד קדימה. 
והחלטתי  זמן,  הרבה  זה  על  חשבתי 
להביא  כדי  הקעקועים  לתחום  לפנות 
זו  את היכולות שלי לידי ביטוי. קעקוע 

יצירה שנשארת על הגוף לכל החיים.”
דורין למדה את אמנות הקעקועים משני 
ואחד  שבע  בבאר  אחד   – מאסטרים 
מהמחט  חשש  לי  היה  “לא  באשדוד. 
ולצייר  עיפרון  לקחת  כמו  זה  ומהכאב, 
על בד. גם אם זה קצת כואב, בסופו של 

דבר אנשים רוצים את היצירה על הגוף 
שלהם, ומתמודדים.” 

איזה לקוחות מגיעים אלייך?
שכבות  מכל  מהאזור,  אנשים  “בעיקר 
הגיעו  ומאופקים  מנתיבות  גם  הגיל. 
שראה  מישהו   – מהמרכז  ואפילו  אליי, 

קעקוע שעשיתי והחליט לבוא לכאן.” 
מה את הכי אוהבת? 

 - הזמן  כל  מציירת  אני  “לקעקע. 
בסגנון  בעיקר  אנשים,  של  פורטרטים 
נותן סיפוק  ריאליזם, אבל קעקוע  היפו 
מתקשים  אנשים  לפעמים  עצום. 
ולפעמים  אותם,  מכוונת  ואני  להחליט 
הם באים בראש פתוח ואומרים – לכי על 
סגנון חופשי, משהו שיהיה רק שלך ורק 

שלי.”
מה הקעקוע הכי מיוחד שעשית?

אריה  לקעקע  שביקש  אבא  הרבה.  “יש 
ושתי ילדות, שמסמל את הדאגה וההגנה 
אחים  שלושה  שלו.  הבנות  שתי  על 
שביקשו שאקעקע קו פעימות לב לזכר 
ביקשה  לקוחה  שנפטר.  שלהם,  אבא 
אבא  עם  כילדה  שלה  תמונה  שאקעקע 

שלה, זיכרון מתוק שיש לה ממנו.” 
חשבת לעבוד באזור המרכז?

"אני מעדיפה להישאר כאן, עם האהבה 
אני  הלקוחות.  של  החמות  והתגובות 
השקט  את  האזור,  את  מאוד  אוהבת 

שכאן, את איכות החיים."
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גן אורנים - עין הבשור / עם הגננת ענבר לסרי
 חשבנו שנפטרנו ממנה, אבל היא 

חזרה ובגדול. מסכות, אלכוג'ל, ריחוק 
חברתי וכל הכיף הזה, ומי יודע – אולי 

עד סגירת הגיליון כולנו נהיה שוב 
בסגר. בינתיים בדקנו עם ילדי גן 
אורנים מה הם יודעים על הווירוס 

שמטריף את העולם, והם זרמו עם הגל 
השני כמו גדולים. 

מה זה קורונה?
• אי אפשר לצאת מהבית.

• זו מחלה מסוכנת שאפשר למות 
ממנה. 

• אפשר לחלות בקורונה.
• זה נגיף.

• זקנים יכולים למות ממנה.

הערת המערכת: די, ביאסתם.   

מה מרגישים כשיש קורונה?
• מרגישים חולים. חלק חולים וחלק 
לא ואלו שלא חולים, מרגישים שהם 

כאילו חולים בלב.
• אתה מרגיש שאתה ממש חולה.

• מרגישים שהגוף חולה וזקוק 
למנוחה.

• מרגישים צריבה בגוף.

המערכת: חם לי. יש רופא בקהל?

מה עושים כדי לא להידבק?
• שמים כפפות.

• משתמשים באלכוג'ל.
• שומרים מרחק.

• לא לגעת באנשים.
• לא לגעת אחד בשני בלי כפפות.

• לא ללכת לחברים אם אתה חולה.
• לשמור על הגוף, לא לחבק ולנשק. 

• לשים מסכה כל הזמן.

המערכת: חושבים חיובי. כלומר, חיובי 
לקורונה. 

מה עושים אם נדבקים בקורונה?
• הולכים לבית חולים. בית חולים זה 

התשובה הכי הגיונית.
• מקבלים תרופה וטיפול מהרופא.
• הולכים לרופא והוא בודק אותנו.

המערכת: שמעתי שמאבדים את חוש 
הטעם. זה מרזה?

מה זה גל שני?
• תקופה שנייה של קורונה.

• הפעם השנייה שהקורונה באה.

המערכת: גל גדות מתחתנת עם אייל 
שני, ואז יש לנו גל שני.

מה זה בידוד?
• נשארים לבד לבד לבד. 

• נשארים בבית חולים כמה ימים.
• בידוד זה בחדר.

• נשארים בבית ונותנים לגוף לנוח.
• לא יוצאים מהבית.

• אתה נשאר בבית רק בחדר ונותנים 
לך הכול.

המערכת: זה לא קורונה, זו 
קונספירציה של נטפליקס.

מה אתם יודעים על עטלפים?
• עטלף חלה בקורונה ונחש אכל אותו 

וסיני אכל את הנחש והוא חלה וזה 
התפשט. 

• סין אכלה עטלפים.
• עטלפים מתעוררים רק בלילה.

• ילד אכל עטלף והוא חלה בקורונה.

המערכת: דיברתי עם באטמן, הוא 
מתנער מאחריות. מצד שני, הוא לובש 
מסכה עוד מהאייטיז, אז לכו תדעו. 

הפרלמנט – גל שני
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אלה   ?NIMBY המושג  את  מכירים 
 Not In My הביטוי  ראשי התיבות של 
בחצר  לא   – בעברית  או   ,Back Yard
האחורית שלי )להלן – נימב”י(. זהו מושג 
בהחלטות  עסקינן  כאשר  למדי  ידוע 
בין אינטרסים  ציבוריות, בניסיון לאיזון 
מנוגדים. הוא מתייחס לאמירה המצויה 
במיזמים  מדובר  כאשר  תושבים  של 
שאתם  “הפרויקט   – וכוונתו  שונים 
נא  אבל  ונחוץ,  חיובי  אולי  מתכננים 
בסמוך  לא  אחר,  במקום  אותו  לבצע 

לביתי/ ליישובי/ לבית הספר שלי”.
כך  על  טור  כתבתי  כשנתיים  לפני 
אבל  עדן,  נשמתו  הקיבוץ”  ב”ידיעות 
תושבי  של  המכריע  שרובם  מאחר 
בעיתון  לטורים שלי  נחשפו  לא  אשכול 
לעצמי  מרשה  אני  ההוא,  המהולל 
לאשכול  הדברים  עיקרי  את  להתאים 

של היום. 
המתנהל  למאבק  כמובן  היא  הכוונה 
בחודש האחרון בנושא מיקומו המיועד 
את  לשרת  האמור  האוכל  חדר  של 
הספר  בבתי  החינוך  קריית  תלמידי 
אגף  אשכול”.  “נופי  ובביה”ס  היסודיים 
החינוך וראש המועצה באים ואומרים – 
אנו זקוקים לחדר אוכל כזה, כדי שנוכל 
וקיום חוגים  יום לימודים ארוך  לאפשר 
ההנדסה  אגף  הספר.  בית  שעות  לאחר 
בא ואומר – לאחר בדיקת החלופות - זהו 
כדורגל מאולתר( שנכון  )מגרש  המקום 
המורים  צוות  המבנה.  את  בו  להקים 

אשכול”,  “שחר  הספר  בית  הורי  וגם 
מתנגד  המבנה,  לקום  אמור  שבתחומו 
של  קריטי  צמצום  של  בטענה  נחרצות 
לילדים,  החופשיים  המשחקים  שטחי 

כלומר – תבנו, אבל לא בחצרי.
כולכם מכירים דוגמאות לנימב”י, גם אם 
עתה:  עד  הזה  המושג  על  שמעתם  לא 
נגד טורבינות הרוח בגלבוע,  המאבקים 
נגד המתקן לקליטת הגז ממאגר לוויתן 
בעיצומו  שעדיין  המאבק  דור,  בחוף 
נגד הקמת שדה התעופה הנוסף בעמק 
האחרון  במאבק   – אגב  ועוד.  יזרעאל 
בהתנגדות  לתמוך  צריכים  הנגב  אנשי 
תושבי העמק, כדי לשכנע שאת השדה 
באזור  נבטים.  ליד  בנגב,  לבנות  צריך 
של  מיקומו  על  מאבקים  אלה  שלנו 
הריח...(,  )אוי,  אשפה  מתקני  או  מט”ש 
חשמל,  קו  או  כביש  של  נתיבו  על 
מאבקים  זוכר  אני   – היישובית  וברמה 
מדרכה  לי  סוללים  למה   – אצלנו  מרים 
מתחת לבית, תזיזו את מגרש המשחקים 
למה  בסייסטה,  אני  אחה”צ  בארבע  כי 
זקן  בן  עדן  )עם  החתונה  את  מקיימים 
בפול-ווליום( דווקא בדשא הקרוב אליי, 
צריך באמת אנטנה סלולרית אך שתהיה 
לילדים  בריכה  קייטנת  מחלוני,  רחוקה 
רק  בבקשה  אבל  נפלא,  זה  סרטן  חולי 
לא  אצלכם  שלי.  השחייה  שעת  לאחר 

ככה? נו, באמת.
כדי לנקוט עמדה בכל פרויקט כזה צריך 
)איזה,  העובדות  את  ללמוד  ראשית 

הנוחות  אלה  את  יביא  צד  כל  בעצם? 
פלוס  סימן  יש  שלפרויקט  בהנחה  לו(. 
לעתים  יש  הכללי,  התועלת  בחשבון 
ניחוח  הללו  הנימב”י  להתנגדויות 
הכללי,  מהאינטרס  לי  אכפת  “לא  של 
תתכבדו ותמצאו מקום אחר”. האם חדר 
את  תלוי  שוב,  כזה?  מקרה  הוא  האוכל 
מי שואלים. מה שנראה אגואיסטי בעיני 

האחד הוא שאלה קיומית עבור האחר.
אלגוריתם  יש   – שמעתי  כבר  פתרון? 
שעוסק בזה. נכניס לו את כל ה”דאטה” 
איזו  אובייקטיבית.  תשובה  ייתן  והוא 
החיוניים  הכלכליים  הנתונים  תמימות. 
או  שנייה  בעדיפות  נמצאים  למשל, 
רמת  הנימב”י.  אנשי  אצל  שלישית 
שביעות הרצון הכוללת – מי חכם ויכול 
להרים  קצת  ננסה  אם  אותה?  למדוד 
פילוסופיות  מובאות  עם  המצח  את 
וההנדסה  החינוך  אגף  אנשי  יבואו   –
בנת’האם,  של  התועלתית  הגישה  עם 
מידת  את  המתכללת  ואחרים,  יום 
עומק הסבל  מול  לרבים  והטוב  האושר 
למעטים הנפגעים. מולה יבואו המורים 
לפיה  קאנט,  של  עמדתו  עם  וההורים 
מטרה,  כאל  אדם  לכל  להתייחס  יש 
אמצעי  כאל  ולא  כשלעצמו,  אובייקט 
או כלי. ככזה, יש לו ערך מעבר למשקלו 
לא  הפילוסופים  אפילו  אם  המתמטי. 
אנו  נשארנו  הנימב”י,  בשאלת  הכריעו 

להחליט יחד, בעצמנו.

ויכוחים בחצר האחורית / דני ברזילי
אנטנה סלולרית? מתקן לסילוק אשפה? כביש מהיר? נחמד, אבל לא בסביבה שלי. 
הדאגה לטובת הכלל לא לוקחת בחשבון את היוצאים מן הכלל, וכאלה – תמיד יש

המגרש בבית הספר 'שחר אשכול': האם ימשיכו לשחק בו או שיישבו לאכול
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אמנות לעם
תערוכתו של דב הלר ז”ל, חבר 

קיבוץ נירים - “האיש שאהב דגל 
אדום”

דב הלר ז”ל, חבר קיבוץ נירים שהיה 
מוכר לכולנו כדבלה, נתפס בעיני 

רבים כ"אחרון המוהיקנים". הוא עסק 
באמנות וסוציאליזם, בלי בושה, מתוך 

אמונה בצדקת הדרך המהולה באירוניה 
עצמית ובאכזבה מהחלום ושברו.

מוטיבים חוזרים ביצירותיו היו הציפיה 
לגשם, קו הבצורת, הבאר, אדמת הלס, 
הגבול, החקלאות. “קשה לי יותר מכול 

השבר האידיאולוגי, אבל מזה לא 
עושים אמנות,” אמר פעם, ובכל זאת 

עשה והרבה. 
מדי שנה, באחד במאי. הניף 
האדום  הדגל  את  דבלה 
שנת  מאז  תערוכה.  וקיים 
במכון  דבלה  הציג   1997
בנירים,  התחריט  סדנת 
החליבה  מכון  מבנה  בתוך 
לוו  והתערוכות  הישן, 
פועלים”  ב”תפריט  תמיד 
לחם,  סלק,  בורשט  שכלל 
עם  אדום.  ויין  מלוח  דג 
קהל  וגדל  הלך  השנים 
נעמדנו  וכולנו  המבקרים, 
הנרגש  דבלה  עם  יחד 
לשירת  הלבנה  בחולצתו 

האינטרנציונל. 
בקבוצת  חבר  היה  דבלה 
בשם  קיבוצניקים  אמנים 
“המשותף קיבוץ”. הקבוצה 
האידיאולוגי  בשבר  עסקה 

העבודות  ובערכיה.  הקיבוצית  בתנועה 
ואת  הקיבוץ  את  לנער  לזעזע,  רצו 
בשנותיו  כולה.  הישראלית  החברה 
הוא  בילדותו.  הרבה  עסק  האחרונות 
לאחר  עשר,  בגיל  לבדו  ארצה  עלה 
עוד  שעלתה  במשפחתו  ופגש  השואה, 

כשהיה תינוק. 
רומנטי,  אידיאליסט  אמנם  היה  דבלה 
לצדק  כמיהה  ביצירותיו  וביטא 
מעולם  במוטיבים  שימוש  תוך  חברתי 
הייתה  שלו  הרומנטיקה  אך  החקלאות, 
לעמת  נהג  הוא  ואירונית.  מפוכחת 
זוג  כמו  מנוגד,  אופי  בעלי  חומרים 
יונים לבנות מפורצלן מול יונים יצוקות 

מבטון.
של  איש  ואהוב,  חם  איש  היה  דבלה 
אנשים. בתערוכה בבארי בחרנו להביא 
קטנים  ופסלים  ציורים  הדפסים,  קומץ 
בנושא  עוסקים  כולם  אחריו,  שהותיר 
העבודה וגאוות הפועל שהייתה טבועה 

בו. 
זיוה ילין

 

מפגש גלריה בתערוכה יתקיים בחמישי 23.7 
בשעה 18:00 בהשתתפות החוקרת והאוצרת 
ועל  הלר  של  יצירתו  על  שתספר  תמיר,  טלי 

היכרותה האישית איתו.
שעות פתיחת הגלריה:

 ,20:00-16:00 חמישי   ,13:00-9:00 רביעי 
או   14:00-10:00 שבת   ,13:00-9:00 שישי 
בתיאום מראש עם זיוה ילין 0547918049, או 

סופי ברזון מקאי 0547918464

כוחו של עץ אחד
רות  של  תערוכתה   – עצים”  ”בעיקר 

נבון בנווה אשכול
מגן  לקיבוץ  הגיעה  נבון  רות 
משק  את  והקימה   ,1969 בשנת 

פסלת  היא  הבשור.  עין  במושב  הצאן 
וציירת, ומציגה את ציוריה בנווה אשכול 
בפיסול  עסקה  רות  הגילדה.  ובמתחם 
במשך שבע שנים, למדה במכללת ספיר 
לפני  נירים.  מקיבוץ  ז”ל  הלר  דב  אצל 

לתקופה  אושפזה  שנים  וחצי  כחמש 
החלה  השיקום  ובמהלך  ממושכת, 
לצייר על בד קנבס. אחרי שהשתחררה 
היא  ומאז  התחום  את  ללמוד  החליטה 

גם מציירת. 
בנושא  הבחירה  על  כותבת  רות 
עצים.  אהבתי  ומתמיד  “מאז  העצים: 
פירות,  לקטוף  כילדה,  עליהם  לטפס 
היה  שלי  אבא  במרעה.  בצילם  לשבת 
אותי  מלווה  והנסורת  העץ  וריח  נגר 
תמיד. יש משהו בעצים שמקסים אותי 
מצד  להיות  שלהם  הדואלית  היכולת   –
לגעת  שני  ומצד  בקרקע,  נטועים  אחד 
מתים  הם  מתים,  כשהם  גם  בשמים. 

זקופים. 
שלי,  תצלומים  מתוך  הם  ציוריי  רוב 
דרכי  בתחילת  משפחה.  או  חברים  של 
עברתי  כך  אחר  באקריליק,  ציירתי 
התחלתי  השנה  מים.  ולצבעי  לשמן 
לצייר בצבעי פסטל שמן על נייר שחור 
מהטכניקה  נהנית  מאוד  שאני  ומצאתי 

הזו.” 
אשכול  בנווה  מוצגים  רות  של  הציורים 

ובגלריית אמני אשכול – “הגילדה”. 
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העלמה קורונה
“האוסף האהוב עליי” – 
תערוכתה של נטע גבע 

במוזיאון החאן באשקלון
נטע גבע, חברת מושב עין 
הבשור, יוצרת ופסלת שעל 
אמני  של  דורות  התחנכו  ברכיה 
את  מציגה  צעירים,  קרמיקה 
דינה  האמנית  עם  יחד  יצירותיה 
באשקלון.  החאן  במוזיאון  בבאי 

התערוכה נפתחה ב־7 ביולי.
נטע ודינה נפגשו לפני שש שנים, 
להתקדם  צורך  הרגישה  כשנטע 
את  ולממש  הפיסול  בטכניקות 
על  להתגבר   – שלה  השאיפות 
מספרת:  נטע  החומר.  מגבלות 

שיכול  פיסול  של  לטכניקות  “נשאבתי 
דברים  מאתגרים,  יותר  בתנאים  לעמוד 
שבחימר לא יכולתי לעשות. עבדתי על 
לפסלים  שמאפשרות  קונסטרוקציות 
תנועה  לבטא  מהקרקע,  להתנתק  שלי 
ונוצר  שלי  המורה  היא  דינה  וחופש. 
בינינו קשר אמיץ. כשבנינו את התערוכה 
הציורים שלה לפסלים שלי,  בין  חיברנו 

כך שהיצירות התכתבו זו עם זו.” 
בין היצירות שמוצגות במוזיאון נמצאת 
דמות גבוהה ואדומת שיער. “זו העלמה 
ליצור אותה כשהנגיף  קורונה. התחלתי 
התגלה, וחוסר הוודאות והמתח הפנימי 
שני  של  לגובה  אותה  הצמיחו  בי  שהיה 

מטרים.”
רבים,  למבקרים  זכתה  כבר  התערוכה 
בחום  שהגיבו  אשקלון  אמני  ביניהם 

והחמיאו לנטע על התעוזה ביצירותיה. 
מה התוכניות לעתיד?

אמנים  של  דור  עוד  לגדל  “להמשיך 
לטכניקות  נוספים,  לחומרים  ולהיחשף 

חדשות שיגרמו ליצירה להמריא.”
התערוכה מוצגת במוזיאון החאן באשקלון עד 

ה־2 באוגוסט. 

ממעוף הציפור 
קיבוץ  בת  שיק,  מתיה  של  תערוכתה 

אורים – ”יששום מדבר וציה”
בקיבוץ  וגדלה  נולדה  שיק  מתיה 
המתמחה  צלמת  היא  אורים. 
בצילומי אוויר אמנותיים של נופי ישראל, 
בביוכימיה  שני  תואר  בעלת  ובנוסף 

מאוניברסיטת תל אביב. 
בעדשת  משתקף  שהוא  כפי  הטבע 
מהות  את  מייצג  מתיה  של  מצלמתה 
שלה  העין  טביעת  בעולמנו.  היופי 
וייחודית,  מקורית  אישית  שפה  יוצרת 
שבה הנוף הוא כמו קנבס המונח לפניה 

ועדשת המצלמה היא המכחול.
למתיה חיבור רגשי חזק ועמוק למרחבי 
שבנגב.  והחקלאיים  הטבעיים  הנופים 
נותן  והמישורי  הפתוח  הנוף  לדבריה, 
שמחה  חופש,  בית,  של  תחושה  לה 
ומרחב נפשי. השינויים בטבע, העלמות 
ועתיד,  עבר  וחולף,  קיים  והתחדשות, 

הם נושאים המעסיקים את מתיה, אשר 
בחייה.  קשים  אישיים  משברים  חוותה 
היא בחרה לעסוק במדיית 
ראיה  מזווית  הצילום 
אויר  צילומי   – מיוחדת 
לאדמה  חזרה”  ו”חיבור 
הדפסתם  באמצעות 
באריחי  והטמעתם 
קרמיקה, מתכות וחומרים 
נוספים. הצילום נעשה תוך 
כדי טיסה, ללא חצובה, כך 
שמהירות התגובה ויציבות 

היד היא קריטית.
תצלומיה של מתיה הוצגו 

ובעולם,  בארץ  ובגלריות  במוזיאונים 
גלריית  לצילום,  חי  תל  מוזיאון  ביניהם 
Julie Anne בדנמרק, גלריית מונטפיורי, 
לאמנות  הביאנלה  לאמנות,  יפו  סלון 
האמנים  בית  ציאורים,  גלריה  בוונציה, 
בכפר סבא, גלריה מבטArt בכפר סבא, 
גלריה Saatchi בלונדון, ובכנסת ישראל.

בין  “ציאורים”  בגלריה  מוצגת  התערוכה 
התאריכים 16.7.2020 – 1.8.2020

שעות פתיחת הגלריה: שישי 19:30 – 20:30 
שבת 11:30 – 12:30 

או בתיאום עם אסתי 0546786432 או מתיה 
0546570757
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חנוכת  טקס  נערך  ביולי  ב־2 
של  האמנות  במתחם  הגלריה 
במבנה  הממוקם  'הגילדה',  אשכול, 
"הבשור".  הישן  התיכון  הספר  בית 
של  קבוצתית  בתערוכה  צפו  המבקרים 
המועצה  מישובי  אמנים  לעשרים  מעל 

שעוסקת בימי הקורונה.

האוצרות  צוות  חברת  ראב"ד,  נגה 
דברי  את  נשאה  בהתנדבות(,  )הפועל 
מעגל  סגירת  מעין  זו  "הערב  הפתיחה: 
שבה  בחצר  ולעמוד  לחזור   – עבורי 
הספר  בית  ימי  של  בהפסקות  ביליתי 
לאמנות.  גלריה  במקום  ולחנוך  התיכון 
ובסוף  מרחוק  לעקוב  גדולה  זכות  זוהי 
יונה  שהחלה  בתהליך  חלק  לקחת  גם 
מעטות,  לא  שנים  לפני  גרוסמן  לוי 
ששוחקים  מים  כמו  רבה,  ובעקשנות 
תומכים  ועוד  עוד  אחריה  סחפה  אבן, 
גלריה  פתיחת   – זה  מרגש  לערב  עד 
לאמנות במרכז האמנויות של המועצה 
גדולה  שמחה  זוהי  אשכול.  האזורית 
שגלריה חדשה מצטרפת לחללי התצוגה 
הפועלים בנחישות לאורך השנים באזור: 
בבארי,  ילין  זיוה  שמפעילה  לגלריה 
בשדות  פרי  חיים  שמפעיל  הלבן  לבית 
שבאחריות  הקיטור  לגלריית  עוז,  ניר 
מריאנה שלייפר במגן, לגלריה 'ציאורים' 
אסתי  עליה  אחראית  שכיום  באורים 
גנג, ולמיזמי אמנות נוספים. אני תקווה 
ראווה  חלון  יהווה  זה  תצוגה  חלל  כי 
זירה להצגת  ליצירה המקומית, כמו גם 
אמנות הנעשית במקומות אחרים ואתר 

ואמנים  אמניות  בין  פעולה  לשיתופי 
מהאזור ומחוץ לו."

ומרכזת  מנהלת  מיבול,  אורלוב  רבקה 
במקום  המאכלס  'הגילדה'  מתחם  את 
האומניות  ואחת  אמנים  סדנאות 
לארגן  "הצלחנו  במתחם:  המציגות 

פתיחה חגיגית למרות המגבלות. חילקנו 
נכנסה  קבוצה  וכל  לקבוצות  את הקהל 
בתורה וצפתה ביצירות. גם הכיבוד היה 
בנושא קורונה והערב היה מרגש מאוד." 

בספטמבר  לפרויקט  הצטרפה  רבקה 
הגלריה  הקמת  של  היוזמות  אבל   ,2019
תמר  גרוסמן,  לוי  יונה  האומניות  הן 
הכי  השותפים  מירנץ.  ונועה  קדם 
רבקה,  אומרת  בפרויקט,  משמעותיים 
'זה  הקהילתי  המרכז  ונשות  אנשי  הם 
ותמיכה  קרנות  לגייס  שהצליחו  פה', 

והפכו את החלום למציאות.  

עשרה  בו  יש  הזמן.  כל  פעיל  "המתחם 
חדרי סטודיו פעילים שבהן אומני האזור 
יוצרים ומקיימים סדנאות, ויש גם סלון 
השנה  תרבות.  אירועי  בו  שמתקיימים 
לילדים  אמנות  של  קורסים  ייפתחו 
סדנאות  שנתיים,  קורסים   – ולמבוגרים 
והזדמנויות  וכל מיני אפשרויות  קצרות 
ועוד."  ורישום  ציור  בהדפס,  להתנסות 
במתחם  לפעול  התחילה  לאחרונה 
ובנוסף  קהילתי,  מדרש  של  תוכנית 
וסדנאות  קבוצות  של  סיורים  נערכים 

שונות. 

הגלריה פתוחה בכל יום שישי בין עשר 
בבוקר לאחת בצהריים, בתיאום מראש. 

עוד גלריה 
עוד אמנות

רבקה אורלוב נושאת דברים 

מיכל עוזיהו  וליטל אמסלם בפתיחת התערוכה 

זיוה ילין: ציור

מרים פטקין: עיסת נייר 

לא כל יום נפתחת גלריה באשכול ולא כל גלריה כל כך קל למלא 

בעבודות מקוריות. לכן השמחה במתחם 'הגילדה' גדולה: גם גלריה 

חדשה וגם תערוכה של עשרים מאמני המקום. מה יהיה הלאה? 

זהו, עובדים על זה.
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המועצות האזוריות אשכול ושער הנגב ומכללת סמינר 
הקיבוצים מזמינות אתכם להצטרף לתוכנית להסבת 

 אקדמאים להוראה. 
מטרת התוכנית להכשיר מנהיגות חינוכית מחויבת, 

איכותית, מקצועית ומובילה, המעודדת מעורבות פעילה 
ואחריות קהילתית – כי חינוך עושים יחד ובבית.

התוכנית המשותפת מותאמת לחזון החינוכי של אשכול 
ושל שער הנגב המבטא את הזהות האזורית תוך שמירה 

על הזהויות המקומיות המגוונות של כל יישוב ומגזר 
ומאפשר שונות על הרצף החינוכי. התוכנית פותחה 

בהתאם למגמה שמובילות המועצות, והיא משלבת דרכי 
ההוראה, למידה והערכה מותאמות לפדגוגיה חדשנית.

התוכנית פתוחה להרשמה לתושבי המועצות ולתושבי 
הערים שבסביבתן.

משתתפי התוכנית יוכשרו להיות מורים ומורות במוסדות 
החינוך ברחבי המועצות. תעודת ההוראה וההסמכה תינתן 

מטעם מכללת סמינר הקיבוצים.

מערך הלימודים
• הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע:

יום התנסות )היום יפורסם בהמשך( במוסדות החינוך 
של המועצות האזוריות אשכול ושער הנגב, בשעות 

16:30–8:00
יום שישי, במכללת סמינר הקיבוצים בשעות 8:30–13:30

 לעשות שינוי שעושה שינוי: חושבים על פרק ב' בקריירה? 
 בואו להשפיע על החינוך בקהילה שלכם -

כי חינוך עושים יחד ובבית
• בלימודים ישולבו:

שיעורים מקוונים
סיורים במערכות החינוך במועצות ומחוצה להן

ימי למידה מרוכזים
• הלימודים יחלו בדצמבר 2019 ויסתיימו באוגוסט 2020

תנאי קבלה
• ריאיון קבלה משותף למועצות ולסמינר הקיבוצים

)B.Sc-תואר ראשון בציון ממוצע של 75 לפחות )או 70 ב •

הלימודים מקנים
• תעודת הוראה לפי בחירה והתאמה לרקע האקדמי של 

המועמד – בית הספר היסודי ובית הספר העל-יסודי

מלגות
• מלגת שכר לימוד של משרד החינוך ומפעל הפיס בסך 

10,000 ₪ לעומדים בתנאים
• הלוואה מותנית של משרד החינוך בסך 5,800 ₪ לעומדים 

בתנאים

להרשמה     לחצו כאן

למידע נוסף צרו קשר עם רוני רמות, מטעם סמינר הקיבוצים: 
ronyramot@gmail.com ,052-8538888
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