
מדור סאטירה חדש
מי החזירה בקבוקים לכלבו ומי יבנה

צריף על שמו במועצה – עמ' 22

יש לנו עיתון במושב
בישע גאים בעיתון החודשי 

שיוצא מתחילת השנה – עמ' 12

גיליון 136, יום ד', יב בניסן תשע"ה, 1.4.2015

צוק איתן עדיין כאן
חזרנו לשגרה

אבל לא לגמרי – עמ' 9

בחירות באשכול
כך הצביעו תושבי 

המועצה לכנסת – עמ' 8

בתמונה: שלמה ארבל מכיסופים ממלא חובתו האזרחית
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תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות

המפרסמים והכותבים בלבד!

עורך: יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור: 

סטודיו עיצובניק 
חברי מערכת: ארנון אבני, בר צ'פט, 

יפעת ז'ז'ק דרומי, נגה גדג', עטר אופיר 
גנילוין, עפרה בן נתן ותם פרחי.

כתובת: 232, סטודיו עיצובניק 
קיבוץ נירים 8512500 

טל: 08-9985488, פקס: 08-9985543
iton.cz@gmail.com :דוא"ל

צילום השער: '232'

פרידה מחיים ילין
)*נכתב לפני הבחירות לכנסת(

שאלה  מניחה  אני  היקר,  חיים 
השעות  לא  אם  האחרונים,  הימים 

האחרונות שלך כראש מועצה.
הבחירות  תהיינה  יומיים  בעוד 
לך  מחכה  נראה,  שזה  וכפי  לכנסת 

תפקיד חדש, מרתק ומחייב.
לך  להודות  מבקשת  אני  לפני,  רגע  אז 
עמדת  שבהן  שנים  משבע  למעלה  על 
בגבורה ובמסירות ונאמנות בלתי נלאית 

כלפינו, תושבי המועצה.
תודה על שהיית – בכל מקום וכמעט בכל 
הנוכחות  כאחד.  ומשמח  קשה  אירוע 
תחושת  את  ונתנה  מורגשת  היתה  שלך 

הביטחון והרוגע שהיינו זקוקים לה כל כך.
למען  ותרמת  פעלת  שעשית,  תודה 
המועצה ותושביה בכל תחום שהתאפשר 
לך. תודה שהשמעת – בכל הזדמנות ובכל 
ומצוקתנו  זעקתנו  את   - תקשורת  כלי 
וחוסננו. תודה שתמכת  במקביל לכוחנו 
– גם כשתושבי המועצה בחרו לצעוק את 

צעקתם היית שם, ייעצת וכיוונת.
למעננו  לעשות  שתמשיך  יודעת  אני 
החדש  בתפקידך  לך  שיתאפשר  ככל 
מקלה  הבאה  בכנסת  שהנוכחות  ומודה 
בי  שקיימת  האמון  חוסר  תחושת  על 
מאחלת  איתן.  צוק  ימי  מאז  ובמשפחתי 
לך המון הצלחה בהמשך הדרך ושולחת 

חיבוק מחזק ותומך! 
שרון קלדרון, סופה

...ויש כבוד

לאחרונה זכה החתול של 232 לכבוד שזה זמן רב הוא מצפה לו. זה התחיל עם עבודה במסגרת  
'הרצאה אישית' שעשתה סול גנילוין מעין הבשור בכיתה ו' ביובלי הבשור. בעבודתה, שנושאה 
הוא עיתון 232 הוקדש פרק נכבד לחתול והיא החליטה לחקור עד תום - איך הוא נוצר. בתמונה 

סול, פיקאסה )החתולה שמשמשת כמודל( ואני עובדים על החתול של גיליון 134. 
לפח  התחפשו  הגלילי  ופלג  )מימין(  גוטשטט  שירי  בנירים.  פורים  מסיבת  משמאל,  בתמונה 

ולחתול. בתמונה הם על הבמה - עושים כבוד. 
החתול שלנו לא ממש מתרגש. לדעתו זה רק חלק ממה שבאמת מגיע לו. ארנון אבני  

בין הנקיונות וההכנות לחג 
הפסח וליל הסדר, אנחנו 

שמחים להגיש לכם גיליון עם 
סיפורים חשובים ומרתקים: 

הבחירות לכנסת מאחורינו 
ובעמוד 8 תוכלו לראות איך 

הצביעו תושבי המועצה. 
הממצאים מעניינים ומצביעים 

על ייחודיות ושונות גדולה 
לעומת התוצאות הארציות 

והתוצאות בדרום הארץ.

הבחירות לרשות המועצה לפנינו. 
חיים ילין עוזב את תפקידו 

ובקרוב נצטרך לבחור את האדם 
שיוביל את המועצה בשנים 
הקרובות - והאתגרים רבים.

'צוק איתן' אולי נגמר מבחינת 
רוב המדינה, אבל מבחינת 

תושבי אשכול הפצע עוד כאן, 
מחלים אט-אט. תם פרחי 

שוחחה עם הגורמים הטיפוליים 
במועצה שפרטו בפניה את מגוון 
הפרויקטים החשובים שפועלים 

בימים אלו )עמ' 13(.

מדור חדש, סאטירי, מחכה לכם 
בעמוד 30. הוא נרגש לפגוש 

אתכם ואולי לתת לכם צביטה 
קטנה בלחי.

ויש עוד המון דברים מעניינים 
שקורים כאן. למשל - עיתון 

חדש ומושקע יוצא במושב ישע 
)עמ' 14( ולא מעט הצלחות 

ספורטיביות מרשימות ומעוררות 
גאווה )עמ' 27(.

כמו שכביש 232 הוא עורק 
התחבורה המרכזי שלנו במועצה, 
אנחנו עושים מאמץ שעיתון 232 
יהיה עורק המידע הראשי שלנו. 

קריאה מהנה.
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תושבי אשכול היקרים,
לאחר שבע שנים וחצי, זה הזמן עבורי 
להיפרד. עברנו יחד תקופה מאתגרת 
ולא פשוטה, במהלכה עברתי חוויות 
מאוד חזקות ומשמעותיות בתפקיד, גם 
האישית.  ברמה  וגם  המקצועית  ברמה 
חוויות שאני בטוח שילכו איתי הלאה, 
לכל מקום אליו אלך וייקח לי עוד זמן 

רב לעכל אותן. 
נכנסתי לתפקיד מתוך רצון לשפר את 
נתתי  גר,  אני  שבו  בבית  החיים  איכות 
נחתי  לא  כולי למועצה, כמעט  כל  את 
זאת  עשיתי  לעצמי.  זמן  הקדשתי  ולא 
מתוך מסירות לישובים ולעתיד האזור 
ואני יוצא בתחושת סיפוק על העשייה 

וההישגים שאליהם הגענו.
לידי  קיבלתי  לתפקיד  נכנסתי  כאשר 
כ-10,000  ובהם  ישובים   29 עם  מועצה 
תיכונים  ספר  בתי  שני  תושבים, 
מצליח  שאינו  תרבות  אולם  מופרדים, 
לא  אף  בהם  שאין  ישובים  להתמלא, 
המשתמשים  מושבים  אחת,  מיגונית 
בבורות ספיגה, בעיות תחבורה ציבורית 
המתנהלת  מועצה  ונשנות,  חוזרות 

סטנדרטים  ללא 
ומערך  מובנים 
מוכן  שאינו  חירום 

להסלמות.
הקדנציה  תחת 
חווינו  שלי 
הסלמות  עשרות 
ת  ו י נ ו ח ט י ב
במבצעי  כששיאן 
עופרת  צה"ל: 
ענן  עמוד  יצוקה, 

הביטחוני  המצב  למרות  איתן.  וצוק 
יש  וכיום  גדלה בכ-40%  המועצה שלנו 

במועצה כ-14,500 תושבים. 
בנושא  המוגבר  העיסוק  למרות 
מזמן  פעם  לא  גזל  אשר  הביטחוני 
את  לפתח  הצלחנו  השגרתי,  הניהול 
משמעותית  בצורה  ולשפר  המועצה 
 2008 שבשנת  לאחר  חיינו.  איכות  את 
שקל,  מיליון  כ-90  של  תקציב  ניהלנו 
ל-150  הגיע  התקציב   2014 בשנת 
האחרונות  השנים  בחמש  שקל.  מיליון 
אשכול נמצאה בעשירייה הפותחת של 
פר  ההשקעה  בהן  אשר  ורשויות  ערים 
בסך  כאשר  ביותר,  הגדולה  היא  נפש 
אלו  בשנים  באשכול  הושקעו  הכל 
בתקציבים  שקל  מיליון  ל-600  מעל 

תוספתיים.
צוות המנהלים של  כוחות עם  בשילוב 
המועצה, הקמנו בית ספר חדש ומאוחד 
ובו ספרייה חדשה ואולם ספורט חדש 
וממוגן, הקמנו שלושה ישובים חדשים, 

במושבים,  הביוב  תשתיות  את  שדרגנו 
הממ"דים  בניית  פרויקט  את  ניהלנו 
החינוך,  מוסדות  מיגון  ואת  בישובים 
את  הקמנו  החוסן,  מרכז  את  הקמנו 
מרכז  את  הקמנו  התיירות,  עמותת 
דרכו,  בתחילת  עדיין  אשר  הצעירים 
של  בהיסטוריה  תקדים  חסר  באופן 
חמש  כבר  מקבלים  אנחנו  המועצה, 
התקין  הניהול  פרס  את  ברצף  שנים 
באירועים  גדוש  שלנו  התרבות  ואולם 
קריית  האולם.  את  הממלאות  והצגות 
ולאחרונה  ושודרגה  פותחה  החינוך 

קיבלנו אישור רשמי להקמת בית ספר 
יסודי חדש בשטחה.

הובלנו את התוכנית לפיתוח עוטף עזה 
ותביא לשדרוג  אושרה בממשלה  אשר 
תשתיות הישובים והאזור ונותנת אופק 
להיכנס  צוחר  גוש  יישובי  לארבעת  גם 
ואורים  גבולות  ולצאלים,   עזה  לעוטף 
תוכנית  הכנסה.  מס  להטבות  להיכנס 
גם  רבים,  מאבקים  לאחר  שמעגנת, 
אופק  ומביאה   232 כביש  הרחבת  את 
למועצה  ותעסוקתי  כלכלי  תשתיתי, 

אזורית אשכול.
פעולות רבות ננקטו על מנת לחבר את 
את  ולחזק  אשכול  לקהילת  התושבים 
אני  לאשכול.  לבית,  השייכות  תחושת 
וכיום  זאת  לעשות  שהצלחנו  מאמין 
בגאווה:  לומר  יכולים  אשכול  תושבי 

"אנחנו מאשכול!".
למטרה  לי  שמתי  הקדנציה  במהלך 
לאחד בין הישובים ולבטל את התפיסה 

הסקטוריאלית שנהוגה במועצתנו מאז 
משרתת  שהדגשתה  הפרדה  הקמתה. 
מספר בעלי אינטרס, אבל לא משרתת 
התקדמנו  המועצה.  תושבי  אותנו, 
רבות מאז נקודת הפתיחה אך האחריות 
ואחת  אחד  כל  שלנו,  היא  המרכזית 
מתושבי המועצה, בתשומת לב מרבית 
להוביל  שמבקשים  מי  של  לאינטרסים 

את המערכת בהמשך הדרך.
אני עוזב את המועצה בתחושת גאווה 
לסכם  אפשר  שאי  ספק  ואין  וסיפוק. 

תקופה כזו בדף אחד...
המלחמה האחרונה והאירועים הקשים 
עם  יחד  המועצה,  תושבי  כל  שחוו 
אותי  הביאו  בני,  אור,  של  פציעתו 
כדי  הכל  לעשות  חייב  שאני  להחלטה 
ערכי  ולמען  עזה  עוטף  למען  להילחם 

מדינת ישראל בכנסת.
זו לא היתה החלטה קלה עבורי לעזוב 
בו  שגדלתי  המקום  את  הבית,  את 
לפתח  כדי  מרצי  כל  את  ושהשקעתי 
כיסא  חיפשתי  לא  עליו.  ולשמור  אותו 
מי  כנסת.  חבר  להיות  תכננתי  ולא 
שמכיר אותי יודע שהחלום האמיתי שלי 
הוא לטייל על אופניים ברחבי העולם... 
אך השתכנעתי שרק דרך הכנסת אפשר 

החיים  באורח  מהותי  לשינוי  להביא 
בפריפריה ובפרט ביישובי הגבול.

לבד.  זאת  לעשות  מצליח  הייתי  לא 
מנהלים  בצוות  בורכה  שלנו  המועצה 
שבזכותו  ומסור  איכותי  ועובדים 
שהצבנו  החלומות  את  לממש  הצלחנו 
לעצמנו ואף להגשימם. שיתוף הפעולה 
והתחזק  הלך  למועצה  הישובים  בין 
והוא מהווה כלי מרכזי בהתוויית הדרך 

המשותפת לפיתוח מותאם של האזור.
אהבה  בתחושת  אתכם  עוזב  אני 
ולראות  להמשיך  בציפייה  ואכפתיות, 
מתפתחת  צומחת,  שלנו  המועצה  את 

וקולטת תושבים חדשים.
אשמח להיות אתכם בקשר באמצעות 

   haimj@knesset.gov.il :המייל

באהבה שלא תיגמר לעולם,
חיים ילין

מילות פרידה

חנוכת 'נופי הבשור'

שלומית עולה על הקרקע

נופי הבשור
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משרד הפנים אישר 
לאחרונה  הקלות 

חדשות למושבים בעוטף עזה 
שמרחיבות את אפשרויות 

השימוש בנחלות לשימושים 
שאינם חקלאיים. בין היתר, 
הותר שימוש במבנה בגודל 

של  500 מ”ר, לעומת 150 
מ”ר. המבנה יוכל לשמש 

למשרד, גלריה, סדנה, יקב 
ובתנאי שמי שמפעיל אותו 

הוא בעל המשק. בנוסף, 
בוטלה ההגבלה לארבעה 

צימרים בנחלה - וזאת בתנאי 
שבכל מושב לא יעלה מספר 
הצימרים על 400 בסך הכול. 
כמו כן, מעתה בעלי נחלות 
יוכלו לעבד במשקם לא רק 

את תוצרתם, אלא גם תוצרת 
של אחרים - במטרה לעודד 

הקמת עסקים קטנים כמו 
בתי בד, ייצור ריבות ויקבים.

לדברי, עו”ד עמית יפרח, 
יו”ר אגף קרקעות ואגודות 

שיתופיות בתנועת המושבים, 

במקרים חריגים יינתן אישור 
לאחסנה ולפעילות בנושאים 

שהינם שימושים נלווים 
לחקלאות - עיבוד ראשוני 
של תוצרת חקלאית, גידול 

בעלי חיים שלא למטרות 
מאכל, חינוך והתיישבות. 

את הפעילויות אלו ניתן יהיה 
לעשות בכל חלקה א’ - ולא 

רק באזור המגורים.

הקלות לבעלי נחלות

רוצה שינויהו הא - מי חוזר

עו"ד עמית יפרח

רן גויטע, שדי אברהם, 
לשעבר יו”ר אגודת 

חבל שלום, מוותיקי חברי 
המליאה. 

על מה אתה הולך?  האתגר 
החשוב ביותר בעיני הוא 

מענה לתושבים. לבנות כאן 
קהילה חזקה עם דור המשך 

יציב שיבנה כאן את ביתו 
ועתידו. לכן חשוב לשים את 

הדגש על פיתוח תשתיות 
לתעסוקה, חינוך ותרבות 

איכותיים על מנת לממש את 
האתגר ההכרחי הזה. 

ומה תעשה עם ישוב 
שיבקש טיפול? 

אפעל שכל ישוב ירגיש שאנו 
הכתובת הישירה לצרכיו. 
המועצה תטפל בכל ישוב 

על פי רצונותיו, דרישותיו, 
תקדם ותעבוד בשיתוף 

פעולה ובנאמנות מול 
משרדי הממשלה להשגת 

התקציבים החשובים כל כך 
לפיתוח אזורנו. 

מי יילך איתך? בעיני יש 
חשיבות עליונה ללכידות 

חברתית, אני מאמין שאלה 
שילכו אחרי הם תושבים 

שמאמינים בכך. אני מאמין 
בצעירים ובוותיקים, 

בקיבוצניקים ובמושבניקים, 
אני מאמין במי שיש לו את 

האומץ והתעוזה לשנות 
ולבחור במשהו חדש 

ולרצות יותר למען איכות 
חיים טובה. שמאמינים 

ביצירתיות בשקיפות 
ובמנהיגות צעירה. 

אני מאמין שאשכול מוכנה 
לעשות את השינוי.

                           ארנון אבני

אורי נעמתי, ראש 
המועצה לשעבר 

החליט לחזור למרוץ.
זהו, רוצה לחזור ללשכה?

 כן, עברתי שבע שנים 
מעניינות, רובן כמנכ”ל של 

התאחדות עובדי הפלחה. 
ועכשיו נראה לי שהגיע 
הרגע המתאים להשלים 

כמה דברים.
סליחה, אתה קיבוצניק 

או מושבניק? אני כמובן 
קיבוצניק. עכשיו אני עדיין 

בשנת חופש בעין הבשור 
אבל זה עומד להסתיים. 

צריך לפעמים לקחת פסק 
זמן מהסביבה הטבעית אבל 

בסוף לחזור הביתה, ובשבילי 
רעים זה הבית. אגב, גם 

בהעדרי נבחרתי לתפקיד לא 
קל שמחכה לי.

מה תרצה לקדם – אם תיבחר? 
קודם כל צמיחה דמוגרפית, 
בעיקר בקיבוצים – אבל לא 

רק. זה כולל כמובן תעסוקה, 
כבישים, בתי ספר ומה לא. 

והנושא השני הוא ההתנהלות 
מול משרד הביטחון: מרכיבי 
ביטחון של היישובים צמודי 

הגדר וגם של המושבים 
המרוחקים יותר, שנשארו 

ללא תשובות הולמות.
ומה אתה מביא איתך? 

כמנכ”ל התנסיתי בעיקר 
בניווט בין משרדי ממשלה. 
זה לא התכל'ס ולא החזון, 
אבל זה כלי שבלעדיו אין 
תכל'ס ואין חזון. וכמובן 

התנסות מעמיקה בבעיות 
של החקלאים שהולכות 

ומסתבכות בשנים האחרונות 
ואצלנו הן עניין גורלי.

ארנון אבני

ביום חמישי, ה-26.3, 
הפגינו אלפי חקלאים 

מכל הארץ מול קריית 
הממשלה בתל אביב, במחאה 

על אוזלת ידה של הממשלה 
בטיפול במגזר החקלאי, 

לנוכח המשבר באירופה, 
מחירי המים ומס המעסיקים.

מאשכול השתתפו כ-70 
חקלאים שנסעו בכ-15 כלי 

רכב לעבר המרכז. 

המפגינים נפגשו בבוקר מול 
רחבת מחסן 'עמיר' בעין 

הבשור, שם חולקו חולצות 
ושלטים, ומשם נסעו בשיירה 

אחת יחד לכיוון תל אביב. 
חקלאים מאשכול הביעו 

אכזבה מכמות המשתתפים 
הנמוכה מהמועצה ומוסרים 

שציפו ליותר תמיכה מצד 
ההנהגה המקומית.

החקלאים בעיר הגדולה

לפני היציאה לת"א
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ירון בוב ממושב יתד 
נאם בחודש שעבר 

בוועידת איפא”ק שנערכה 
בארצות הברית. ירון, שבונה 
פסלים מחלקי רקטות וכבר 

נאם בכנס TED בהונג 
קונג, מספר שהופתע מגודל 
המאורע בוושינגטון: ”הייתי 
בטוח שאנאם מול 150-100 
איש, אולם התברר לי שאני 
נואם בהיכל הגדול מול 16 

אלף איש. כשעליתי על 
הבמה המרכזית להתאמן, 

ראיתי שעל כל המסכים 
מסביב מופיע השלט של 

’מושב יתד’ בגדול. אני יכול 
להגיד בגאווה שיש לפחות 

16 אלף איש בוושינגטון 
שיודעים איפה יתד יותר 

מהרצליה או חדרה", מספר 
ירון, "פגשתי עשרות אנשים 

בתערוכה שהצגתי - כולם 
באו וחיזקו את ידי והוכיחו 

שיש אהבה עצומה בארצות 
הברית למדינת ישראל ויש 

אנשים שנלחמים למען 
קיומנו בארץ ובאמת באותו 

זמן הייתי גאה להיות ציוני 
ויותר מכך - הייתי גאה להיות 

תושב המועצה”. 

פלוגת סיור חדשה 
מוקמת בימים אלה 

בגדוד ההגמ"ר של החטיבה 
הדרומית של אוגדת עזה. 

הפלוגה תהיה מורכבת 
מאנשי מילואים תושבי 

המועצה שמשרתים ביחידות 
מובחרות שונות.

ההחלטה להקים את הפלס”ר 
התקבלה לאחר צוק איתן, 

שבמהלכו נגרמו נזקים 
כבדים לשטחים החקלאיים 
במועצה ולתשתיות באזור. 

אחת ממשימותיה העיקריות 
של היחידה תהיה למזער את 

היקף הנזק בעתיד. לדברי 
אילן איזיקסון משדה ניצן, 

מפקד גדוד ההגמ"ר בחירום, 
המשימה העיקרית של 

הכוח תהיה להעביר כוחות 
מנקודה א’ לנקודה ב’ עם 

הכי פחות פגיעה בתשתיות 
ובשטחים החקלאיים. 

הסיירת תסייע גם למערך 
הרפואה במשימות פינוי 

הפצועים והנחתת מסוקים.
לדברי אילן, "אנחנו רוצים 

להיעזר בחיילים המובחרים 
'שלנו' ולנצל את המקצועיות 
ואת ההיכרות הטובה שלהם 

עם השטח - מדובר בכמה 
עשרות לוחמים, כולם 

מאשכול, שנמצאים ביחידות 
בכל הארץ ואנחנו עושים 

מאמץ להביא אותם אלינו. 
השאיפה היא להתחיל אימון 
הקמה של היחידה בתקופה 

הקרובה. כבר עשינו ראיונות 
עם חלקם". 

כבר חמש שנים 
שלילות שלישי 

בשבוע עבור א’, תושב 
המועצה, שונים משאר 

הלילות. הוא מגיע לאופקים 
בערב ומבלה עד השעות 

הקטנות של הלילה ברחוב, 
”על הברזלים”. א’, ביחד 

עם י’, שהצטרף אליו 
בשנה האחרונה, מתנדבים 

בעמותת עלם -  עמותה 
למען נוער בסיכון. 

”יש הרבה נערים מחוץ 
למסגרת שמסתובבים 

בלילה בחוץ.  אחת 
המשימות העיקריות שלנו 
היא לשמש דוגמא חיובית 

של אדם מבוגר שגם מתנהג 
בכבוד ובנימוס - וגם לא 
שופט אותם ואומר להם 

’אתה חייב ככה וככה’”.
א’  מתחמק ממחמאות 
ונותר צנוע. הוא מספר 

שהמפגש של הנערים עם 
מתנדבי העמותה הוא רק 

תחנה קטנה ולפעמים 
משמעותית בחיים של 

הנער. אולם, עם כל 
הצניעות אפשר לשמוע את 

הגאווה בדבריו: ”כשאתה 
מלווה נער ממצב שבו הוא 

לא מסתדר בשום מסגרת 
ויש לו תיקים במשטרה 

ואתה רואה שהוא על 
מסלול בטוח להתרסקות 

ואז אתה משכנע אותו 
שהוא יכול ללכת לצבא 

ואתה רואה איך הוא עובר 
טירונות ובחופשות שלו 

הוא בא לחבק אותך - אז זה 
מחמם את הלב”.

לפרויקט המדובר קוראים 
’ניידת כתובת רחוב’ והוא 

פועל בשיתוף עיריית 
אופקים, הרשות הלאומית 

למלחמה בסמים, חברת 
ישראכרט וקרן פישר. 

המתנדבים נוסעים ברכב 
מסחרי של העמותה,  

שמשמש מקלט מהגשם 
והקור בעיקר בלילות 

החורף. מהרכב מוציאים 
כיסאות, שולחנות, משחקים 

וכיבוד קל ומעבירים את 
שעות הלילה עם הנערים 

ברחוב. לדברי אייל ארליך, 
מרכז העבודה של עלם 

באופקים, בעמותה יודעים 

במקרה הצורך להפנות 
הלאה לגורמים רלוונטיים, 

אם זה למערכת החינוך 
שמסייעת למצוא לילד 

פנימייה, או למערכת 
הרווחה במקרה של בעיה 

כלכלית.

מעוניינים להתנדב?
העמותה מחפשת מתנדבים 

שמעוניינים להגיע לילה 
אחד בשבוע. העדיפות היא 
לגילאי 24 ומעלה, ”אבל לא 

רק”. לפרטים ניתן לפנות 
לאייל בטלפון  054-6334442.

בוושינגטון יודעים איפה 
זה מושב יתד

מתנדבים על הברזלים

פלס”ר הגמ”ר

הניידת של עלם בפעולה. מחפשים עוד מתנדבים

אילן איזיקסון צילום: דובר צה"ל

השלט של יתד בוושינגטון
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תלמידי מגמת 
הקולנוע בבית הספר 

התיכון נופי הבשור  זכו 
במקום השני בתחרות 

הארצית לסרטי תלמידים, 
”מיטב היצירה הצעירה”, 

מטעם  משרד החינוך.
הסרט שהתמודד נקרא 

”לילה שחור”. הוא מספר 
על חבורת נערים שהולכת 
לחקור את האמת מאחורי 

סיפור אפל שהתרחש 
במוסד מעלה הבשור והופק 

במסגרת פרויקט הגמר 
של התלמידים. על הבימוי 

אחראי תום קצב )ניר יצחק( 
על הצילום אחראי אביב 

גלילי )נירים( ועל העריכה 
רז אזולאי )עמי עוז(. 

חלק מנימוקי חבר 
השופטים: ”מדובר בסרט 

אימה עשוי היטב עם 
שפה קולנועית עשירה 

ועריכה קולחת שמצליחה 
להעביר את המסר בצורה 

מושלמת".
איל בריברם, מרכז מגמת 

הקולנוע בתיכון, אמר 
לאחר הזכייה: "התחרות 

מול מגמות תקשורת 
מכל הארץ לא קלה, אך 

התלמידים השקיעו המון 
והתוצאה היא סרט מתח 

ברמה גבוהה ביותר”.

טרנטינו, מאחורייך! מעוררים השראה

משומשוק 2015סיום אמנותי

מימין לשמאל: רז המנהלים מקבלים הסבר. צילום: דוברות אשכול
אזולאי, אביב גלילי 

ותום קצב 

מועצת אשכול אירחה 
לפני שבועיים את כנס 

המנהלים המחוזי השנתי 
של משרד החינוך בראשות 

מנכ"לית המשרד, מיכל כהן 
וההנהלה הבכירה. במסגרת 

הכנס הגיעו לאשכול 
למעלה מ-500 מנהלים של 
בתי הספר היסודיים והעל 

יסודיים במחוז דרום וכן 
המפקחים המקצועיים. 

הכנס עסק בנושא "למידה 
משמעותית" וכלל הרצאה 

של מנכ"לית המשרד בנושא.
הביקור החל ב"ניצני 
אשכול", שם נפגשו 

עם מנהלת בית הספר, 
אלכסנדרה קופץ', מנהלת 

אגף החינוך יעל אדר, יועצת 
בית הספר, נעמי בונה 

וצוות המורים - וביקרו 
במספר שיעורים. הנהלת 

המשרד שמעה מהמנהלת 
ומהמורים על האופן שבו 
מוטמעת תוכנית הלמידה 

המשמעותית 
בבית הספר 

וכן על 
ההתמודדויות 

המורכבות 
לנוכח 

המציאות 
הביטחונית 

באזור. במשרד 
החינוך תיארו 
את בית הספר בתום הביקור 
כ"מעורר השראה" וציינו את 
האופן שבו מצליחה מערכת 
החינוך באשכול לשמר רמה 

לימודית וערכית גבוהה 
במיוחד - על אף הקשיים על 

רקע המצב הביטחוני.  

תערוכת האמנות הפלאסטית, לציון סיום שלוש שנות 
למידה במגמת אמנות בנופי הבשור נערכה לאחרונה. 

בתערוכה הציגו את עבודותיהן 16 בוגרות. בתמונה למעלה: 
עבודתה של דקל כהן, למטה מימין: יובל קדוש ולמטה 

משמאל: עבודתה של אור פלד.

ב-23/3 התקיים 
המשומשוק השני, יריד 
קהילתי שבו נמכרו פריטי יד 
שנייה במחירים סמליים. כל 
ההכנסות הופנו לקרן חרו"ב 

לקראת חג הפסח. מאחורי 
המשומשוק עומד רעיון 

קהילתי-סביבתי של מיחזור 

וסיוע למשפחות נזקקות. 
הפרויקט התקיים בהובלתן 
של לילך שמיר, ענת תבורי 

ובשמת גלין ובסיוע בני 
הנוער של אשכול שאספו 

בשבועות האחרונים את 
הציוד והחפצים מהישובים. 

כל הכבוד.

צילום: איל בריברם
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נעים על גלגלים

ממושב  אור  וקרן  עדן 
כיתה  תלמידות  יתד, 
האחרון  בחודש  הופיעו  י”ב, 
אשכול  נווה  קהילת  בפני 
הבגרות  רסיטל  במסגרת 
הציגה  מהן  אחת  כל  בכינור. 
החלו  השתיים  יצירות.  חמש 
כשהיו  בכינור  לימודיהן  את 
תוכנית  במסגרת  ב’,  בכיתה 
כלי הקשת המתקיימת בבתי 
בשיתוף  באשכול  הספר 
ירושלים,  למוזיקה  המרכז 
מחלקת  החינוך,  משרד 
למוזיקה  האולפן  החינוך, 
תושבי  לקידום  והעמותה 

חבל אשכול. 

באשכול  למוזיקה  באולפן 
לומדים כ-200 תלמידים מכל 
ישובי המועצה. בעשר השנים 
האולפן  הגיש  האחרונות 
לבחינת  תלמידים  כ-50 
הבגרות, בכל הכלים ובעיקר 
בחליל, פסנתר וכינור, גיטרה 
לדברי  הקשה.  וכלי  שירה 
רוחמה טובי, מנהלת האולפן 
מאמינה  ”אני  למוזיקה, 
לנגן  יכולים  בדרום  שילדים 
לא פחות טוב מילדים במרכז 
בעתיד  להגיע  ואף  הארץ 
לחינוך  הגבוהים  למוסדות 
מוזיקליים  ולגופים  מוזיקלי 

בכירים בארץ ובעולם”.

רסיטל לבגרות

ההפקה במרוקאית 
'ללה מסעודה' של 

תיאטרון הנגב הוצגה 
במתנ"ס אופקים והתקבלה 

באהדה רבה. בתיאטרון 
מספרים שהקהל צחק 

והתרגש והעריך את 
ההשקעה הטכנית. בהמשך 

תוצג ההצגה ברחבי הנגב: 
קרית מלאכי, קרית גת, 
נתיבות, ב"ש, אשקלון, 

שדרות ובכל הארץ.  

בתוך כך, בימים אלו 
החלו החזרות להפקה 
'אדמה' מאת ובבימוי 

רני בלייר. מחזה 
המבוסס על סדרת 
הטלוויזיה. בהפקה 

משתתפים: חיים זנאתי, 
ענת ברזילי, שמעון 

אלימלך שמשחק את 
מסעודה ב"ללה מסעודה", 

ויוצרים תושבי הנגב 
המערבי: יעקב אמסלם, 

אלינור שושן ויוסי כרמון. 
ההצגה תוצג באולם אשכול 

במסגרת תוכנית המנויים 
במוצ"ש, 16.5, בשעה 21:00.

תיאטרון הנגב בדרכים

פלאשמוב אשכול 

תלמידי כיתה י"ב במגמת 
צילום ועיצוב גרפי בנופי הבשור 

עוסקים השנה בפרויקט הגמר 
בנושאים הנוגעים להם באופן 

אישי. עדי קאופמן ממגן 
עוסקת בעולמה "הזוהר" של 

רקדנית הבלט )למעלה(, סיוון 
קוצ'קוביץ' משדה ניצן בוחן את 

ההשתקפויות בעזרת מראות 
שהציב בשטח. התושבים מוזמנים 

לבקר בתערוכה, בתאום מראש: 
עזרא צחור: 0542401374, מיכל 

לויט 0524269262.

ב-23.3  התקיים 
הריקוד הקהילתי 
פלאשמוב אשכול 2015, 

שבו השתתפו חברי וצוות 
נווה אשכול, עובדות מרכז 

החוסן והשירותים החברתיים, 
מתנדבי האגודה למען 

החייל, להקת "איה אשכול", 
תלמידי נופי הבשור, צעירים 
וסטודנטים, עובדי המועצה, 

חניכי "הבית הירוק" ותושבי 
מועצה נוספים.

את צוות הפקה הובילה גפן 
סיגל יחד עם הילה קטרי, קרן 

שריקי, דנה סיטון וליאורה 
בן-חורין, בשיתוף פעולה 

עם תלמידי מגמת הקולנוע 
של נופי הבשור בניצוחם של 

אייל בריברם ומיה מקיץ', עם 
הכוריאוגרפיה של זהבה בן-

טובים ואורנית סויסה, צוות 
הבימוי בראשות אוסנת קאשי 

ואנשים רבים וטובים.

כ-800 איש השתתפו 
בשבת ה-28.3 במסע 

האופניים "נעים על גלגלים", 
המשותף לארגון נכי צה"ל 
והמועצה. במסע רכבו זה 

לצד זה נכי צה"ל שרכבו על 
אופני ידיים ואזרחים רבים 
הנעים על אופניים רגילים. 
המסע, שהתקיים זו השנה 

התשיעית במועצה, כלל 
שלושה מסלולים באורכים 

שונים ולקחו בו חלק בין 
היתר כ-20 נכי צה"ל בני 

60 ומעלה, החברים בחוגי 
הרוכבים השונים של ארגון 

נכי צה"ל. כמו כן, השתתף  
המדליסט האולימפי )כסף 

באולימפיאדת לונדון 2012(, 
קובי ליאון, שקבע באחרונה 

את המינימום לאולימפיאדת 
ריו דה ז'נרו 2016.

ראש המועצה היוצא, חיים 
ילין, השתתף גם הוא במסע 
בפעם השביעית ברציפות - 
והאחרונה בתפקידו כראש 
המועצה ואמר: "למועצת 

אשכול קשר הדוק עם 
ארגון נכי צה"ל ובכל שנה 
אנו נפגשים למסע רכיבה 

בכבישי המועצה".
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ובהנחה  הגיליון,  סגירת  ליום  נכון 
עד  קיצוני  משהו  אירע  שלא 
אתמול  הושבע  ילין  חיים  הדפסתו, 
לכנסת ה-20 כחבר כנסת מטעם מפלגת 
מועצת  כראש  לכהן  וחדל  עתיד"  "יש 
הוא  בתפקיד  אותו  שמחליף  מי  אשכול. 
יפרח, שאושר  מאיר  סגן ראש המועצה, 
של  מקומו  כממלא  המועצה  במליאת 
ראש המועצה עם סמכויות מלאות. יפרח 
ימלא את התפקיד במשך כ-60 יום - עד 

קיומן של בחירות לראשות המועצה.
ילין לכנסת,  בסמוך להשבעתו של חיים 
מנהל  הפנים  משרד  למנות  אמור 
במועצה.  הבחירות  את  שינהל  מטעמו 
לקיומן  האחראי  הוא  הפנים  משרד  נציג 
יעבוד בצמוד  והוא  התקין של הבחירות 
ככל  ביטון.  מורדי  המועצה,  למזכיר 
חודש  בסוף  יתקיימו  הבחירות  הנראה, 
מאי. המועד הרשמי ייקבע על ידי מנהל 
שאחראי   - הפנים  ממשרד  הבחירות 

המודעות  בלוחות  מודעות  לפרסם 
באופן  ההליך  לכל  בנוגע  ביישובים 

מסודר.
לדברי ביטון, כל מי שמעוניין להגיש את 
זאת  לעשות  צריך  לתפקיד  מועמדותו 
הבחירות.  יום  לפני  יום  מ-33  יאוחר  לא 
בנוסף, על כל מועמד לגייס חתימות של 
ממליצים בעלי זכות בחירה – כפי שיגדיר 

זאת נציג משרד הפנים האחראי להליך. 
יובל רויטמן

האינטרנט  אתר 
של ועדת הבחירות 
ככל  היה  המרכזית 
הנצפים  אחד  הנראה 
בבוקר  בישראל  ביותר 
מספק  האתר  ה-18/3. 
נתונים מדוייקים על אופן 
רשימה  לכל  ההצבעה 
בכל יישוב וקלפי במדינה. 
של  הנתונים  את  סכמנו 
מישובי  ואחד  אחד  כל 
המועצה, על מנת לראות 
ההצבעה  תמונת  מה 
גרף  באשכול.  הכוללת 
העוגה משמאל מראה את 
אחוז הקולות שקיבלה כל 
פתקי  כל  מבין  מפלגה 

ששולשלו  ההצבעה 
גרף  במועצה.  לקלפיות 
מלמטה  הירוק  העמודות 
מראה כמה קולות קיבלה 

כל רשימה. 
לא  האחוזים  סכימת 
מפני   ל-100%  מגיעה 
להציג  לא  שהחלטנו 
משום  וגם  אחוזים  חלקי 
שקיבלו  מפלגות  שיש 
- ומופיעות  פחות מאחוז 
כ-0%. את מספר הקולות 
מפלגה  כל  שקיבלה 
למטה  לראות  ניתן  כזו 
מפלגות  העמודות.  בגרף 
ופחות   קולות   5 שקיבלו 
לא הכנסנו בכלל לגרפים. 

12%, הליכוד

,  המחנה הציוני
41%

הרשימה 
0%, המשותפת

9%, יש עתיד

5%, כולנו

, הבית היהודי
7%

1%, ס"ש

יהדות  
0%, התורה

ישראל 
2%, ביתנו

14%, מרצ

6%, יחד

2%, עלה ירוק

אז איך הצביעו תושבי אשכול?
בדקנו איך הצביעו תושבי המועצה בבחירות האחרונות לכנסת. התוצאות - המחנה הציוני מנצח בגדול, 

מרצ המפלגה השנייה בגודלה והליכוד שלישית. ויש גם קולות לרשימה הערבית המשותפת • יובל רויטמן

מסתמן: הבחירות לרשות המועצה  - בסוף חודש מאי
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צוק איתן - עדיין כאן 
הקיץ האחרון הותיר רבים מתושבי אשכול מבולבלים וחרדים. הגופים הטיפוליים במועצה עובדים כדי 

לסייע, לתמוך ולתת מענה פסיכולוגי ונפשי לכל מי שזקוק לכך - במגוון פרויקטים מיוחדים לכל הגילאים. 
המסר ברור: "אתם לא לבד” • תם פרחי

השתתקו  בקיץ  שרעמו  התותחים 
הכתבים   הפוליטיקאים,  גם  מזמן; 
כך   - והחיים  ונאלמו,  נעלמו  והפרשנים 
מקובל לחשוב - שבו למסלולם. האמנם? 
שהסתיים  מאז  עברה  שנה  מחצי  יותר 
רבים  תושבים  עבור  אך  איתן,  צוק 
באשכול שגרת החירום נמשכת. הגופים 
לעשות  ממשיכים  במועצה  הטיפוליים 
אחד  שאף  לוודא  כדי  כימים  לילות 

מהנזקקים לא יישאר בודד במערכה.
האגף  מנהלת  אורבך-אבני,  תמר 
מספרת:  במועצה  חברתיים  לשירותים 
לנו  התברר  מאוד  מהר  איתן,  "בצוק 
שאנשים לא רצים לאתר הדחק במועצה 
את  להביא  חייבים  שאנחנו  והבנו 
היישובים  לתוך  הטיפוליים  השירותים 
מקום  לכל  להגיע  מאמץ  נעשה  עצמם. 
פריסת  דחק.  נפגעי  על  לנו  דווח  שבו 
מתאפשרת  בחירום  רחב  טיפולי  מערך 
טיפוליים  גורמים  של  לתגבור  הודות 
רשותיים וחיצוניים, ובהם תל"ם אשכול 

בהובלתו של איתן אדר ונט"ל".

בשש אחרי המלחמה
לדברי יזהר שער, מנהל שרות פסיכולוגי 
חינוכי )שפ”ח( אשכול ופסיכולוג ראשי 
עם  נשארו  מהתושבים  ”רבים  בתל”מ, 
טעם מר ותחושות חוסר אמון בהנהגה, 
תשישות, כעס ופחד שהלחימה תתחדש. 
מוצע  במועצה  הזו,  המציאות  רקע  על 
ופרויקטים  תוכניות  של  רחב  מגוון 
למשפחה  לפרט,  טיפולי  מענה  שיתנו 
ולקהילה". לדברי שער, הטיפול בתושבי 

אשכול נעשה בכמה מישורים:
הזקוקים  חינוך  ואנשי  ילדים  איתור 
הטיפולית  בתוכנית  טיפולי:  לסיוע 
באשכול,  ובקהילה  החינוך  במערכות 
בתשע”ה  ניתן  התיכון,  ועד  מהגנים 
 25% מעל   - ילדים  ל-894  טיפולי  מענה 
כ-90% מהם   .18-3 בגיל  מילדי המועצה 
במגוון  החינוך  במערכות  מטופלים 
בעלי  באמצעות  טיפול  ובהן  תרפיות 
בדרמה,  במשחק,  וטיפולים  חיים 

באמנות, בגינון ובאמנויות לחימה. 
אדיר  מאמץ  נעשה  מטפלים:  איתור 
שיפעילו  ומטפלים  פסיכולוגים  לאתר 
טיפולים קבוצתיים ופרטניים במערכות 

החינוך. עד כה אותרו כ-20 מטפלים. 
טיפולים פרטניים ומשפחתיים: ככלל 
בילדים  קבוצתיים  טיפולים  נעשים 
עם הדרכת הורים במערכות החינוך. 
אורבך-אבני מכנה זאת ”הממ”ד הרגשי”: 

חיים,  ומציל  קריטי  הוא  הפיזי  ”הממ”ד 
להסתובב  לילד  שמאפשר  מה  אבל 
של  ההתנהגות  היא  ביטחון  בתחושת 
ההורה בשעת חירום. ככל שההורה יציב 
ומתפקד טוב יותר במצבי חרדה, כך קטן 
של  פוסט-טראומטית  לתגובה  הסיכוי 
הילד”. מאז צוק איתן נרשמו 476 פניות 
 250 מתוכן  ומשפחתי.  פרטני  לטיפול 
במרכז  ובמשפחות  במבוגרים  טיפולים 

חוסן ותל"ם - והיתר בילדים.

לקבוצות  קבוצתיים:  טיפולים 
 44 וכו’.  קשישים  חינוך,  צוותי  הורים, 

התערבויות דחק קבוצתיות בסך הכול.
פעילויות  חוסן קהילתי: בגיל הרך, בבתי 
ספר, בחינוך הבלתי פורמלי וביישובים. 
במסגרת זו נפגשו גם 5 קבוצות ”יוצרים 
שמאפשר  קהילתי  פרויקט   - סרטים” 
דרך  קהילתית  והעצמה  רגשי  עיבוד 
יצירה קולנועית. סך הכול התקיימו  113 
 1,623 השתתפו  שבהן  חוסן  פעילויות 

מתושבי המועצה.
לעובדי  הדרכות  המציל”:  את  ”הצילו 
ולרבש”צים,  צח”י  לצוותי  מועצה, 
מסייעים  ”מתנדבים   - ממ”י  והכשרות 

עזרה  להעניק  שתפקידם   - יישוביים” 
הכול  סך  בחירום.  נפשית  ראשונה 
התקיימו 54 קבוצות הכנה לחירום ובהן 

השתתפו 707 מתושבי המועצה. 
עובדים  הטיפוליים:  לצוותים  הדרכות 
ומטפלים  פסיכולוגים  סוציאליים, 
קבוצות   4 התכנסו  כה  עד  משפחתיים. 

טיפול שבהן השתתפו 18 איש. 
ביוזמת  תוכנית היועצים: מודל טיפולי 
לשיקום  חברתיים  לשירותים  האגף 
ולשיפור  באשכול  הקהילות  וחיזוק 
היערכותן בשעת חירום. עד כה הצטרפו 
לפרויקט כ-20 יישובים מרחבי המועצה. 

"חרדה היא לא מילה גסה"
מנהלת  וידל,  ניסים  בן  מירב  לדברי 
מרכז חוסן, ברור לחלוטין ”שזה רק קצה 
הקרחון. יש עוד הרבה אנשים שזקוקים 
לטיפול ולא מגיעים. חשוב לנו להדגיש 
שחרדה היא לא מילה גסה, אלא תגובה 
הרבה  יש  נורמלי.  לא  למצב  נורמלית 
אנשים שרק עכשיו מתחילים לעכל את 
מהם  ורבים  האחרון,  בקיץ  שחווינו  מה 
וחרדה  טראומה  עם  רק  לא  מתמודדים 
קשה, אלא גם עם סוג של אובדן ואבל. 
מציעים  שאנחנו  הטיפולית  המעטפת 
נועדה לסייע לתושבים בעיבוד החוויות 
הקשות שעברנו ולשדר להם - אתם לא 
לבד. יחד נתפור לכל אחד את החליפה 

הטיפולית שמתאימה למידותיו”. 

מימין: תמר אורבך-אבני בעין השלושה בעקבות פגיעה ישירה, משמאל: פינוי פצוע באחד הישובים.

"ככל שההורה יציב ומתפקד טוב 
יותר במצבי חרדה, כך קטן הסיכוי 
לתגובה פוסט-טראומטית של הילד"

צילום: 232 צילום: 232
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ּבּוםשבע 
משמעות.  רב  מספר  שבע. 
לא  במועצה  ישובים  בארבעה 
יהיה  הזה  והמספר  יבוא  שיום  האמינו 
המושבים  בחייהם.  משמעותי  כך  כל 
והישוב  אליהו  ותלמי  ניצן  שדה  אוהד, 
ק”מ  מ-7  יותר  רחוקים  צוחר  הקהילתי 
נהנים  לא  כך  ומשום   - עזה  מרצועת 
מהטבות שמהן נהנים מושבים וקיבוצים 
אחרים במועצה שכן נמצאים בתוך הקו 
הזה, ולפעמים רחוקים מהם כמה מאות 

מטרים בודדים.
ביותר,  הקרוב  המושב  הוא  ניצן  שדה 
אבל  ק”מ,  השבע  קו  את  ש”מגרד” 
ק”מ   7.4 מרוחק  הוא  נכון.  הלא  מהצד 
בשלושת  כמו  ניצן,  בשדה  מהרצועה. 
למעלה,  שמוזכרים  האחרים  הישובים 
בבתים  ממ”דים  בנתה  לא  המדינה 
במדינה  שהחוק  לפני  שנבנו  הישנים 
גם  לעכשיו  נכון  בית.  בכל  ממ”ד  חייב 

אין תוכנית לבנות.
ומובן.  רב  התושבים  של  הכעס 
זמן  אדום  צבע  אזעקת  של  במקרה 
מוגן  למרחב  להיכנס  בפועל  ההתרעה 
ישע,   - ובשכניהם  אלה  בישובים  זהה 

מבטחים ועמיעוז.

לא רק ממ”דים
מתחילת  בממ”דים,  החוסר  מלבד 
2014 ארבעת הישובים לא נהנים מעוד 
וקיבוצים  שמושבים  ביטחון”  ”מרכיבי 
7 הק”מ כן מקבלים. למשל,  שבתוך קו 
בחצי  הוא  הרבש”צ  האלו  בישובים 
משרה ולא במשרה מלאה כמו בישובים 
בזמן  בנוסף,  ק”מ.  ה-7  קו  שבתוך 
הביטחון  רכב  לתחזוקת  שהתקציב 
בשנה  שקל  אלף   40-58 על  עומד 
בארבעת  ק”מ,  ה-7  קו  בתוך  לישובים 
הורד  התקציב  לקו  שמחוץ  הישובים 

ל-20 אלף שקל בשנה. 
כי  בממשלה  הוחלט  איתן  צוק  לאחר 
מערבית  שנמצא  במועצה  ישוב  כל 
מיליון   5 מהמדינה  יקבל   232 לכביש 
שקל לטובת שיקום תשתיות. הישובים 
ועדיין  לכביש  מזרחית  שנמצאים 
שלום,  חבל  מושבי  )כמו  ק”מ   7 בתוך 
ועמיעוז(  מבטחים  ישע,  הבשור,  עין 
2.5 מיליון שקל  אמורים לקבל כל אחד 
תלמי  אוהד,  ניצן,  שדה   .2015 בתקציב 

אליהו וצוחר מחוץ לתמונה גם כאן. 

גם הכיס הפרטי נפגע
קו ה-7 ק”מ מגיע גם לכיסם הפרטי של 
התושבים. מלבד ההטבה המשמעותית 
זכאים   כן  הם  שלה  הכנסה,  במס 
כלכליות  הטבות  יש  לשכניהם,  בדומה 
לא  הם  שמהן  אחרות  משמעותיות 
נהנים. למשל - הנחה של 35% בארנונה 
זיכוי במס מעסיקים. כמו  ו-5% נקודות 
תשלום  על  התמ”ת  ממשרד  החזר  כן, 
שבה  משפחה  לכל  שמגיע  לגנים, 

האימא עובדת. 

אבסורדי,  מצב  יוצרת  הזו  ההפרדה 
ובתוך השטח הצפוף של גוש היישובים 
נכנסים  אם  גדול.  כלכלי  פער  נוצר 
לרגע לראש של משפחה חדשה שבאה 
הכלכלי  השיקול  במועצה,  להיקלט 

אלו  ישובים  הזה  ובהיבט  מכריע  הוא 
נמצאים בעמדה נחותה. אילו היה ממש 
בחיי היום יום בהבדל ביניהם, היה בזה 
שום  שאין  אלא  כלשהו,  תירוץ  אולי 
הבדל בין חיי תושב באוהד, לחיי תושב 
למרחב  רצים  אלה  גם  אלה  במבטחים. 
האזעקה.  אותה  לשמע  יש(  )אם  המוגן 
הק”מ   7 לקו  שמחוץ  הישובים  היו  לו 
שייכים לרצף מתמשך שנמשך מזרחה, 
למתוח  אלא  ברירה  שאין  היה  ברור 
בנים  נשארו  הם  הקיים  במצב  אבל  קו, 

חורגים במשפחת אשכול. 
לאותה  מחוברים  הישובים  כל  בנוסף, 
פי  על  שפועלת  מוניציפלית  מערכת 
כאשר  הגדר.  יישובי  של  היום  סדר 
נעצרים  ק”מ   2 בטווח  ישובים  נפגעים 
 8 וגם בטווח של   6 גם טווח של  החיים 
כאן  נעשה  כך שבהיבט התקציבי  ק”מ, 

אי צדק.
מאיר יפרח, שמכהן בימים אלו כממלא 
את  שמוביל  ומי  המועצה  ראש  מקום 
שכן  מנת  על  היישובים  למען  המאבק 
הטענה  עם  מסכים  הטבות,  יקבלו 
ואומר כי מדובר בהחלטה לא הגיונית. 
”זו החלטה שגויה כי כל הישובים בתוך 

ארבעה יישובים במועצה משלמים מחיר ביטחוני וכלכלי כבד בגלל 
שהם נמצאים כמה מאות מטרים בלבד מעבר לקו ה-7 ק"מ מרצועת 
עזה, שמכריע מי מקבל ממ"דים והטבות כספיות מהמדינה - ומי לא. 

במועצה טוענים: "זו החלטה שגויה ולא הגיונית". משרד הביטחון: 
"העדיפות הראשונה היא לישובים שקרובים לגדר" • יובל רויטמן  

בנייה של ממ"ד באבשלום צילום: '232'

מאיר יפרח, ממלא מקום ראש 
המועצה: "זו החלטה שגויה 

ולא הגיונית. אסור היה לקבוע 
את הקו לפי 7 ק"מ - אלא לפי 

מועצות אזוריות"
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אותם  הם  הספר  בתי  העוטף, 
הקניות   מרכזי  גם  ספר,  בתי 
אסור  לדעתי  האגודה.  ושטחי 
אלא   - ק”מ   7 לפי  לקבוע  היה 

לפי מועצות אזוריות”. 
זועם  ניצן,  משדה  מגלי  משה 
לטענתו  המצב.  על  הוא  גם 
העורף  פיקוד  בעבר  מגלי,  של 
של  צפיפותם  שבגלל  קבע 
הסכנה  ישובים,  ארבעת  אותם 
בהם.  דווקא  היא  גדולה  הכי 
היא  כעת  ההחלטה  לטענתו 
)הממשלה(  ”הם  שערורייתית. 
איזה  של  העניין  על  הלכו  לא 
ירי  מבחינת  מסוכן  הכי  אזור 
את  חתכו  אלא   - מהרצועה 
מה  זה  ואמרו  ק”מ   7 של  הקו 

שמכריע - ולכן לא מיגנו”. 
האזעקות  במפת  מגלי,  לטענת 
שאפשר  העורף  פיקוד  של 
ארבעת  באינטרנט  למצוא 
תחת  רשומים  האלו  הישובים 
 ,”232 ”אשקלון  הקטגוריה 
השכנים  המושבים  לעומת 
”עוטף  בקטגוריית  שרשומים 
הצגה  זו  לטענתו,   .”232 עזה 
משום  המציאות,  של  מעוותת 
וגם  זהה  הוא  ההתרעה  ש"זמן 
את  מכירים  הביטחון  במערכת 

הבעיה ולא נוקפים אצבע".

לוקחים את 
המושכות לידיים

עצמם  ובישובים  במועצה 
בחיבוק  לשבת  לא  החליטו 
למצוא  במטרה  ופועלים  ידיים 
פתרון שייתן מענה גם מבחינה 
ביטחונית וגם מבחינה כלכלית. 
מאיר יפרח מספר שיש החלטת 
הפנים  לשר  שמורה  ממשלה 
הישובים  ארבעת  את  לצרף 
האלו לישוב שכן שנמצא בתוך 
לחבר  בעצם  וכך  ק”מ  ה-7  קו 
חמישה ישובים בתוך 'קו כחול' 
נמצאת  המועצה  לדבריו,  אחד. 
החומר.  ובהכנת  במו”מ  כרגע 
התוכנית היא לחבר את ארבעת 
עמיעוז  מושב  עם  הישובים 
מקומי  ועד  יהיה  כשלכולם 
החקלאיות  והאגודות   - אחד 
המהלך  אם  שהן.  כפי  יישארו 
 45 יקבלו  הישובים  יאושר,  
מיליון שקל מהממשלה לטובת 
יקבל  יישוב  כל  בנוסף,  מיגון. 
החלטנו  ”כבר  שקל.  מיליון   2.5
להעביר 950 אלף שקל לכל אחד 
לגבולות,  וגם  אלו  מהישובים 
צאלים, אורים, בני נצרים ונווה, 
על  קיבלה  שהמועצה  מכסף 

צוק איתן”. 

תגובת משרד הביטחון:
מרכזת  הביטחון  במשרד  הלאומית  החירום  רשות 
יישובי  וחיזוק  לשיקום  היקף  רחבת  לאומית  תוכנית 
שקל.  מיליון  מ-300  למעלה  של  בהיקף  עזה,  עוטף 
התוכנית כוללת שיקום וסלילת מאות ק"מ של דרכים 
חקלאיות, שיקום וחידוש תשתיות ב-45 ישובים, חיזוק 
תשתיות החשמל ורכש גנרטורים, שדרוג כבישי הגישה 
לישובים, וכן חידוש והקמת גדרות התרעה סביב יישובי 
ומזרחה  מהגדר  הוא  שנקבע  העדיפויות  סדר  העוטף. 
היישובים  הסיוע  את  קיבלו  הראשונה  שבעדיפות  כף 

הקרובים יותר לגדר.
למשרד  קשורות  לא  בכתבה  שמועלות  הטענות 
הביטחון, אלא להחלטות שקיבלה ממשלת ישראל ו/או 

משרדי הממשלה הרלוונטיים )האוצר, הכלכלה(.
בשנים  הממשלה  להחלטות  בהתאם  ממ"דים:  בניית 
2008-2012 )לפני ולאחר מבצע "עופרת יצוקה"( החליטה 
הממשלה לבנות ממ"דים בישובים שבטווח 0-4.5 ק"מ. 
גם  הבנייה  את  להרחיב  הממשלה  החליטה  בהמשך 
את  הטילה  הממשלה  ק"מ.   4.5-7 שבטווח  ליישובים 

האחריות על בניית הממ"דים על משרד השיכון.
הטילה  איתן  צוק  לאחר  תשתיות:  לשיקום  מימון 
להשלים  להקים,  הביטחון  משרד  על  ישראל  ממשלת 
ברשויות  והביטחון  המיגון  מרכיבי  את  ולהתאים 
רשימת  פי  ועל  לתוכנית  בהתאם  המקומיות,  הביטחון 
ישובים שצורפה להחלטה, היישובים המצוינים בכתבה 

אינם מופיעים בהחלטת הממשלה.

סגירת  מועד  עד  תגובה  נמסרה  לא  האוצר  ממשרד 
הגיליון.

למה התותים תלויים באוויר? 
ילדי הגנים סיירו במו"פ דרום, שאלו, התעניינו, התנסו בקטיף עצמי והכי חשוב - טעמו. בסיום הסיור כל 

אחד מהילדים קיבל תעודת "חוקר צעיר". ככה בונים את דור העתיד  • עטר אופיר גנילוין
ירוקים  שיחים  בין  להלך 
ועשרה,  כמטר  שגובהם 
אינסוף  תלויים  כשעליהם 
האלה  הטעימים  מהירוקים 
שההורים חותכים לארוחת הערב, 
תותים  למיליון  מתחת  לשבת 
הראש  מעל  שתלויים  אדומים 
לתוך  אפס  ממרחק  ולהסתכל 
שעוד  שנראה   - דבורה  של  כוורת 
קצה  על  בדיוק  מתיישבת  רגע 
תחילתו  כמו  נשמע  זה  כל  האף. 
יצאו  הזה  לסרט  מצויר.  סרט  של 
מועצה  גני  שלושה  מרץ  בחודש 
צעירים"  "חוקרים  לסיור  שהוזמנו 
הזו  הברוכה  היוזמה  דרום.  במו"פ 
ליאור  ידי  על  שנה  לפני  התחילה 

קטרי, מנהל המו"פ.
בחממת  סיירו  וה-6  ה-5  בני 
עצמי,  בקטיף  והתנסו  מלפפונים 
וקיבלו  תותים  לחממת  נכנסו 
הסבר על זנים שונים ובעיקר קיבלו 
התותים  מדוע   - לשאלה  תשובה 
תלויים למעלה? ורק לאחר שנרגעו 

אהב  שכל-כך  שהאריה  והבינו 
תות איננו במקרה בסביבה, קיבלו 
ומאוד  המתוק  מהאדום  טעימה 

התרגשו. 
הילדים  הציצו  הבאה,  בתחנה 
לא  והתרגשו  דבורים  כוורת  לתוך 
על  ממש  להם  שמו  כאשר  פחות 
שמטרתם  טובים  חרקים  היד  כף 
התנסו  לבסוף,  ביולוגית.  הדברה 
שונים  סוגים  עם  בשתילה  הילדים 
של מצעים וזאת רק אחרי שהבינו 
בבית  שלהם  במיטה  שהמצעים 

בעצם מקבילים למצע השתילים.
את  אירח  במו"פ  החוקרים  צוות 
דרור לסקרנות  והעניק  הקטנטנים 
הצעירים  החוקרים  ולהתנסות. 
וכך   - וחשו  טעמו  התבוננו,  נגעו, 
בכל  שלא  עולם  חקרו  בשעתיים 
פוגשים כל-כך מקרוב. לבסוף  יום 
תעודה,  צעיר  חוקר  לכל  הוענקה 
שמחים  חזרו  הגן  אל  כאשר 
ומאושרים ובידיים מלאות כל טוב 

שצוות המו"פ כיבד ברוחב לב.



12  136  אפריל 2015

שקורה  למה  הכבוד  כל  עם 
את  מעניין  שבאמת  מה  במדינה, 
במקום  שקורה  מה  זה  האנשים  רוב 

שלהם;  בישוב  מגוריהם, 
מה  הוועד,  החליט  מה 
חברים,  באסיפת  אמרו 
השנתי,  התקציב  מה 
ומי  לחברות  התקבל  מי 
תחפושות  בתחרות  זכה 
האחרונה.  פורים  במסיבת 
הם  המקומיים  הסיפורים 
אלו שמרתקים אותנו יותר 

מכל.
קורה  מה  לבדוק  החלטנו 
ויישוב  קיבוץ  מושב,  בכל 
טבלה(.  )ראו  במועצה 
מהישובים,  שבחלק  גילינו 
יומון  יש  למשל,  בארי  כמו 
הקמתו  מיום  שמודפס 
אפשר  ”ואי  הקיבוץ  של 
הערב  ארוחת  את  לאכול 
בקיבוץ  אותו”.  לקרוא  בלי 
בשבוע  פעמיים  יוצא  מגן 
עם  דף   - ציבורית”  ”מקלחת 
מידע על הנעשה בקיבוץ, וגם 
נצרים  בני  נווה,   – בחלוציות 
התקשורת  עסקי   - ושלומית 
)חשוב  משגשגים.  המקומיים 
ישובים  עוד  יש   - לציין 
שמשקיעים, אך קצרה היריעה 
ואחד  אחד  כל  על  מלפרט 
תשומת  את  שמשך  מה  מהם(. 
ליבנו יותר מכל הוא מה שקורה 
עיתון  יוצא  שם   - ישע  במושב 

חודשי מתחילת השנה.
הראשונים  הגיליונות  בשני  כשאוחזים 
בעיקר  מיד.  מתרשמים  ”ישעיתון”  של 
עמוד  את  שמעטר  הצבעוני  מהאיור 
השער וממש יוצא החוצה, כמעט אנושי. 
הוועד  יו”ר  של  הוא  הראשון  בגיליון 
של  הוא  השני  ובגיליון  מדמון  יהודה 
אחד מוותיקי המושב, מנחם קוזלובסקי. 
אחראי  העיתון  עיצוב  ועל  האיורים  על 
מחברי  ואחד  המושב  בן  בוניאל,  עמית 
בביתו,  איתו  נפגשים  ואנחנו  המערכת, 

לשוחח על היוזמה החדשה והמבורכת.
העוסקים  הם  רבים  עמית  מלבד 
בר-עם  לילי  אביטל,  רחלי  במלאכה: 
קזדו. חגית יושע ודורון אברמוב - כולם 
במושב  שקמה  תקשורת  מוועדת  חלק 
מטרה  כשלכולן  ועדות,  לעוד  במקביל 
חיי הקהילה, התרבות  - לחזק את  אחת 

והסולידריות במושב. לפני שיצא הגיליון 
הראשון של ”ישעיתון” בינואר, 

מידע  דף  מקבלים  היו  ישע   חברי  
בתיבות הדואר עם הודעות מהמזכירות, 

שנגעו ברובן לחקלאים במושב.
 

יש מקום לכולם
מאמין  אני  בהתהוות.  עדיין  ”העיתון 
עד  שניים  או  גיליון  איזה  עוד  שייקח 
עצמנו”,  משל  'לוק’  לעצמנו   שנגבש 
אומר עמית. ”ידענו שזה לא הולך להיות 

קל - זה קשה למלא עיתון”.
כך  נראה  לא  זה  עיתון?  למלא  קשה 
בכרום  מודפס  העיתון  בו.  כשמדפדפים 
שיש  מספר  עמית  מעניין.  בתוכן  ומלא 
מעוניינים  שהם  קבועים  מדורים  כמה 
כתבה  יש   - איתם”  ולרוץ  ”להמשיך 
היכרות  כתבת  יש  מקומי,  עסק  על 
אחד  עם  ראיון  יש  חדשה,  משפחה  עם 

מתושבי המושב. בגיליון הראשון זה היה 
ובגיליון  הרבש”ץ  משה  שמוליק 
קוזלובסקי,  מנחם  זה  היה  השני 
האחורי  בעמוד  המושב.  מוותיקי 
מעניין  סיפור  עם  מתכון  מסתתר 
ופיקנטי. יש כתבות של בני הנוער 
לפולין  המסע  על  למשל  במושב, 
לחברי  שחשוב  לנו  מספר  ועמית 
לצעירים  במה  לתת  המערכת 

ולערב אותם בכתיבה ובעשייה.
לקרוא  אפשר  העיתון  בתחילת 
את דבר המערכת - ”עלי כותרת” 
וכן מידע שמגיע היישר משולחן 
דף  פעם  שהיה  מה   – המזכירות 
לחגים  פרסומות  גם  המידע. 
במושב  למסיבות  והזמנות 
אפשר למצוא בין הדפים, מדור 
פעם   - ”ישעשועון”  שנקרא 
תשבץ.  ופעם  טריוויה  היה  זה 
לחדי העין ולאוהבי האתגר יש 
חיי  על  כללי  ידע  של  פינה  גם 
”הידעת”.  שנקראת  המושב 
”הרוב זה חשיבה שלנו כצוות”, 
הראשון  הגיליון  עמית.  אומר 
 .12  - והשני  עמודים   8 הכיל 
להוציא  מקווים  במערכת 

בעתיד עיתונים גדולים יותר.
 

עברו בית בית
גיליונות  שני  אחרי  כאמור, 
ונקראו  אור  ראו  שכבר 
בשקיקה, הגיליון הבא עתיד 
אלה.   בימים  ממש  לצאת 
עמית מספר שביום החלוקה 
של הגיליון הראשון היתה תכונה גדולה 
מבית  לעבור  היתה  וההחלטה  בצוות 
ולחלק את העיתונים באופן אישי  לבית 
היו  המשימה  את  שקיבלו  מי  לחברים. 

ילדי המושב שעמדו בה בגאון.
היחיד  הוא  עמית  המערכת  חברי  מבין 
זה  לאן  ”מעניין  במושב.  וגדל  שנולד 
יוביל”, הוא אומר, ”שני גיליונות זה עוד 
בשלב  עדיין  אנחנו  ראשוניים.  שלבים 
של להשריש את זה. יש ישובים שיודעים 
אנחנו  כאן  המידף,  את  יש  שבוע  שבכל 
רוצים שיתרגלו שבכל חודש יש עיתון - 

וככה גם תהיה הירתמות לנושא”.
עיתון  להוציא  עבודה  המון  דורש  זה 

פעם בחודש - זה לא מפחיד אתכם?
יצא  שהוא  כפי  שהעיתון,  חושב  ”אני 
את  נותן  עמודים   12 עם  השנייה  בפעם 
הוקם".  הוא  שלשמו  לצרכים  המענה 

ישעיתון - ויש גאוות יחידה
במושב ישע יוצא מתחילת השנה עיתון חודשי מושקע וצבעוני שכולו פרי עבודתם של תושבי המושב. 

עמית בוניאל, המעצב של העיתון ואחד מחברי המערכת, מספר איך נולדה היוזמה, איך קיבלו אותה 
התושבים וחושף סיפור עסיסי שקשור למפלגה מוכרת אחת • עטר אופיר גנילוין ויובל רויטמן

שער הגיליון השני של "ישעיתון"
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והגיליון  החודש  בתחילת  יצאנו  "בינואר 
לא  עוד  פברואר.  סוף  לקראת  יצא  השני 
הגענו למצב שיש לנו רזרבות של חומרים. 
אולי בחודש עם הרבה אירועים נוציא יותר 
עמודים - אם יהיו יותר חומרים. אנחנו לא 

מגבילים את עצמנו”.
איך מתחלקת העבודה ביניכם?

בר- לילי  אצל  להגהה  מגיעות  ”הכתבות 
מורות  שתיהן  אביטל.  רחלי  או  קזדו  עם 
ויודעות  בתיכון  בוגרים  לילדים  ואימהות 
מה הולך וקורה באזור. הן יכולות להפעיל 
את  מעצב  אני  כתבות.  לכתוב  נוער  בני 
השליחה  לפני  הגיליון  את  ורואה  העיתון 

לדפוס ויודע בדיוק מה חסר”.
אנשים מעוניינים לכתוב לעיתון?

הפסימיים  גם  חידוש.  שזה  בגלל  ”כן. 
שבאמת  וראו  קצת  התרככו  והספקנים 
השני  הגיליון  כשיצא  פה.  משקיעים 
והתחילו  אמפתיה  יותר  הראו  כבר  אנשים 

להתעניין”.
הצוות  חברי  חשבו  הראשונות  בישיבות 
פשוטה,  בצורה  העיתון  את  להוציא 
ב-WORD, אך מהר מאוד הבינו שאם הם 
מתכוונים להוציא עיתון רציני - הוא גם צריך 
העיצוב.  על  להתפשר  בלי  ככה,  להיראות 
כרום,  על  אותו  להדפיס  החליטו  זה  בגלל 
יש לנו מקום  )”פה עוד  צבעוני עם תמונות 
להשתפר”, אומר עמית( ולעצב אותו ממש 
כמו עיתון לכל דבר. המושב הוא זה שמממן 
עובדים  והאנשים  העיתון,  הדפסת  את 
מנסים  אנחנו  גיליון  ”בכל  בהתנדבות. 
יצטרפו  או  ויכתבו  שיבואו  אנשים  לשכנע 
’הסיפור  את  שקראו  אחרי  למשל,  לוועדה. 
עם מתכון’, פנו אלינו אנשים שרוצים להביא 

את הסיפור שלהם עם המתכון”.
 

יאיר, תחזיר את השם!
מסתתרת  העיתון  של  שמו  בסיפור בחירת 
מספר  עמית  וחביבה.  קטנה  אנקדוטה 
)שצוינה  למושב  יובל  שביומולדת 
גרפי,  כמעצב  ממנו,  ביקשו   )2007 בשנת 
שנבחר  והשם  למושב  פלאייר  לעשות 
המוכרת  כשהמפלגה   – ”ישעתיד”  היה 
לפיד  יאיר  ”לפני   - בתכנון  הייתה  לא  עוד 
בישיבה  שנים,  כמה  אחרי  פלאייר”.  עשינו 
הראשונה של ועדת תקשורת, זה היה מובן 
יהיה  העיתון  של  שהשם  ומתבקש  מאליו 

”ישעיתון”.
במה  בהחלט  ויש  עשייה  ויש  עיתון  יש  אז 
קשה  עובדים  המערכת  חברי  להתגאות. 
והתוצר מכובד, מעניין ונגיש. כשמסתיימת 
השיחה וכוס הקפה כבר עומדת ריקה )לא 
עמית  העוגיות(  של  הפירורים  את  נזכיר 
את  שלהם,  מאמין  האני  את  בפנינו  פורס 
חברי  את  שמניעה  הקהילתית  האכפתיות 
המערכת: ”יש אנשים שאומרים ’אני רק חי 
פה - עזבו אותי בשקט’. אנחנו מקווים שעם 

הזמן נגרום להם לצאת מהנישה”.

מה יש )מידע שנמסר על ידי מזכירויות היישובים(הישוב

הודעות במייל, דפי מידע לחבר. מדברים על הפקת עיתון בעתיד.אבשלום  

דף לחבר שמוציאה המזכירות.אוהד

עלון שבועי.אורים  

יומון על בסיס קבוע. "לא יכולים לאכול ארוחת ערב בלי לקרוא".בארי     

עלון שבועי.בני נצרים 

דף שבועי לחבר.גבולות  

מיילים, SMS מהמזכירות.דקל        

בחודשיים חולית  ”חוליתון”.   - בשם  בחודש  פעמיים  שמודפס  ידיעון 
האחרונים לא יצא – רוצים לחדש ולחזור לפעילות.

חוגים, נווה                 על  ומידע  פרסומים  שכולל  ובמייל   מודפס  שבועי  עלון 
תרבות ומכתבים מתושבים. בין 10-5 דפים. יוצא מהקמת הישוב.

מיילים ו-SMS מהמזכירות. בעבר היה דף חודשי ופעם אחת  יצא יבול 
”יבולנו” - עיתון רבעוני.

הודעות במיילים וב-SMS.יתד    

דף מידע - גם במייל וגם מודפס. יוצא כשיש מספיק ומשתדלים כיסופים
פעם בשבועיים. כל ענף תורם מידע.

שאר כרם שלום כל  ישיבה.  וכל  הקיבוץ  החלטות  מדווחות  ובו  מידע  דף 
.SMS-ההודעות - במיילים או ב

בהודעות מבטחים  לעדכן  צורך  כשיש  הדואר  בתיבות  חלוקה 
אינפורמטיביות. SMS כשיש הודעות כלליות.

- מגן           ציבורית”  ”מקלחת  ומודפס.  במייל  בשבוע  פעמיים  שיוצא  דף 
ברכות יום הולדת, סרטים שמוקרנים, תרבות.

עיתון שבועי.ניר יצחק 

עלון חודשי - "יחדיו".נירים       

במייל - כל פעם שיש אינפורמציה לחברים.סופה       

מידף שבועי - כל מה שקרה, קורה ויקרה במושב. ריכוז שבועי של עין הבשור 
כל ועדה שצריכה לעדכן. במקביל יוצא מידף שבועי לנוער.

עין עין השלושה  בני  לכל  במייל  חודש  כל  שיוצא  קורה”?  ”מה  חודשי  עיתון 
השלושה לדורותיהם, יש פייסבוק של הקיבוץ, ומחלקים לתאים.

הודעות לחברים ב-SMS.עמיעוז       

דף אינפורמטיבי אחת לשבועיים. עלון תוכן כבר זמן רב לא יוצא.צאלים     

אחת לשבועיים יוצא מידעון.צוחר      

יותר דבר ההנהלה רעים  דף מידע שיוצא כל שבועיים מודפס ובמייל. 
והמזכיר.

אין. מועברות הודעות רק כשיש צורך.שדה ניצן 

רק כשיש הודעות הן עוברות במייל, ווטסאפ או בדואר.שדה אברהם

הרוב במייל.תלמי אליהו 

מוציאים דף מידע בהתאם לצורך ובמייל.תלמי יוסף 

ידיעון שיוצא בכל שבוע.ניר-עוז

פינת שלומית הרב,  פינת  ומודפס.  במייל  שבוע  כל  יוצא   - "שלומיתון" 
בנייה, הודעות מאנשי הישוב ועדכוני ועדות.

אז איך אתם מתעדכנים?
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דינה פלג, נווה אשכול.

תרבות אשכול - אפריל 2015 יום הזיכרון- טקס מרכזי 
בוועדה החקלאית. יום ראשון  21.04 שעה 20:00.

מסיבת יום העצמאות
יום חמישי 23.4, שעה 19:30, ברחבת המועצה. 

מופע מרכזי: אביב גפן ועוד הרבה הפתעות נוספות. 

טעימות תרבות: 
פעילותו של אלי כהן בסוריה - מיתוס מול 

מציאות. 
בטיול נעקוב באמצעות תמונות ומסמכים אחר דמותו 

של האיש אליהו בן שאול כהן. הטיול  בלווי מצגת, 
וסיפורים מאנשים שהיו קרובים אליו במהלך חייו  עד 

למותו  מדריך: גיל ברנר. 28.4 בשעה 7:00 ברחבת 
המועצה. עלות למשתתף: 200 ₪.

מרוץ קהילתי יובלי הבשור 
 יום שלישי 28.4. התכנסות בשעה 16:00, הזנקה בשעה 

16:30. שלושה מקצים: 2 ק"מ עממי, 5 ק"מ ילדים 
ומבוגרים תחרותי ו7 ק"מ מבוגרים תחרותי. עלות 

למשתתף: 10 ₪. יציאה מרחבת ביה"ס יובלי הבשור.

סופרים פוגשים
 את העולם:"גברת ורבורג" 

הסופרת: עירית לינור תשוחח על ספרה החדש 
"גברת ורבורג" גיבורה חסרת שם פרטי שמספרת 

את סיפור ילדותה ובגרותה תוך כדי אמירה מעניינת 
ואקטואלית על בורגנות, זוגיות ומושג האהבה. 

מוסיקה: קרן טננבאום ומיקה שדה. 
יום רביעי 29.4.15, שעה 18:00, ספריית ידע-כל. 

עלות לכרטיס:30 ₪.
www.eshkol.smarticket.co.il 

חדר כושר, חוגים

קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר, סיוע לניצולי שואה

נווה אשכול: 08-9987519 | קהילה תומכת: 052-3575207

הרצאות, פעילויות ואירועים:
• סדר פסח ציבורי : אנחנו מזמינים אתכם לחגוג איתנו ועם חברי  

    מרכז היום, יום ד' 1.4 בשעה 10:00   

• על יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר יום א' 12.4 בשעה 09:30

• הקרנת הסרט: "ילדי טהראן" עם דליה גוטמן יום א' 12.4 בשעה 17:00

•  קפה אלצהיימר, לוקחים "פסק זמן", יום ב' 13.4בשעה 17:00

• סמינר מטייל בנושא הערכה אומנותית, עם לאה פופר 

   יום א' 19.4 יציאה בשעה 07:00

•  על יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר, יום א', 19.4 בשעה 09:30

•  חוג ספרות עם ד"ר חיותה זילברמן, יום א' 26.4, בשעה 09:30

• "ירמיהו אופוזיציונר בלתי נלאה, מי המשוגע שקונה קרקעות ערב 

החורבן", עם יפית קליימר. יום א' 26.4 בשעה 17:00       

• קפה בריטניה: עם נילי בנאי עם צאת ספרה יום ב' 27.4 בשעה 17:00

• טיול אשכולות: "רוסיה לאורכה ולרוחבה: ציר פאריס מוסקבה"

  עם ד"ר אלון קליבנוב, יום ה' 30.04 בשעה 17:00          

• "מסורות ומנהגים בגליל" עם ע'אדה בולוס  יום ג' 28.4 
  יציאה בשעה 07:00

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

• "פרח לניצול" עם חיילי צה"ל יום ב' 13.4 בשעה 11:00

• טקס יום השואה אזורי בנוכחות ניצולי שואה מהמועצה
   יום ד' 15.4 בשעה 09:30

• סיפורי ראשית ההתיישבות עם אלון גלילי יום ה' 16.4 בשעה 17:00

ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 

חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות.  יש 

לתאם הפגישה  מראש בטלפון 9987519

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת התביעות בדמי 
החבר.

שעות פעילות בחג הפסח:
מרכז היום יהיה סגור במהלך חוה"מ פסח בתאריכים 05.04 – 09.04

חדר הכושר יפעל במתכונת חג : 
03.04 יום ו' ערב חג- סגור 

04.04 – יום שבת סגור

05.04 – 09.04 ימים א' – ה' פתוח רגיל 
10.04 - יום ו' – פתוח בבוקר

11.04 - יום שבת – סגור

15.04 – ערב יום השואה - חדר הכושר סגור אחה"צ

22.04 – יום הזיכרון לחללי צה"ל 

23.04 – יום העצמאות – סגור

בברכת חג שמח  

שירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת, בנווה אשכול:
חדר כושר

חוגים
קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

יעוץ לדמנציה ואלצהיימר

נווה אשכול: 08-9987519 | קהילה תומכת: 052-3575207

דינה פלג, נווה אשכול 08-9987519
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ספורטרון: 
איתמר פוגש ארנב 

עם אביב לירון, 19.4, ספרית צוחר, 17:00-18:00.

שעת סיפור: "קוסמת הסיפורים"
שעת סיפור עם שרון איתם, 27.4  ספריית 

ידע כל, 17:00-18:00.  

שעות פעילות הספריה 
במהלך חודש אפריל:

בתאריכים 29.4-30.4 הספרייה תהיה 

פתוחה בין השעות 08:00-13:00. 

בימים אלו הכניסה לספרייה מהשער 

האחורי, ולא דרך בית הספר!!

הספרייה תהיה סגורה במהלך חופשת 

הפסח, בין התאריכים:

 .31.03.15-11.04.15

ביום העצמאות, 23.4, הספרייה סגורה.

להתראות מצוות 'ידע־כל' 

 library@nhs.org.il , 077-3191132/3

מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:

http://www.hasifria.org.il/eshkol 

"אי המטמון" – הצגה  פעילה לפסח
תיאטרון קמגולם של אסף אלברשטיין לכל 

המשפחה, יום רביעי, 1.4, 16:30,  15 ₪.

"הפיל שרצה להיות הכי"
תיאטרון תות גילאי 1-2.5,יום ראשון,

 ₪ 15 ,16:30 ,12.4

טקס יום השואה ולגבורה 
יום רביעי, 15.4, 20:00. הציבור מוזמן

בכל אלה אישה: 
"לדבר עם הפילים והנמלים – תקשורת עם גברים" 

למה זה כל כך קשה? למה הם לא מבינים אותנו ואנחנו לא 
מבינות אותם?  מה בעצם גבר שומע כשאני מבקשת עזרה? 

ואיך אפשר לצאת מנצחות?
ערב משנה חיים, המקנה כלים יעילים להבין גברים ולדבר 

איתם בשפה שלהם ועדיין להשיג בדיוק את שאנחנו רוצות.... 
מפגשי חיבור לעוצמות הנשיות העתיקות החבויות בתוכנו, 

עם אלמוג חולות.
יום ב', 27.4, 20:00. 50 ₪ )כולל כיבוד עשיר וטעים( מומלץ 

מאוד!!! 

         דיונה מרכז פנאי אשכול
לפרטים נוספים: 

לימור ראובני - מנהלת הדיונה 
מרכז פנאי אשכול: 052-5402975

תרבות אשכול - אפריל 2015
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פנו אלינו בכל שעה, על כל בעיה. מוקד אשכול: 08-9966333

מחלקת ביטחון מרץ 2015

כללי.  באופן  נשמר  באזור  השקט 
 - אימונים  בהמון  מתאפיינת  התקופה 
של  ביישובים,  האוגדה,  החטיבה,  של 
כיתות כוננות ושל הרשות. הרעיון הוא 

לשפר את המוכנות.

פלילי
לשמחתנו, גם בתחום הזה ישנה רגיעה. 
לקדמותו  חזר  המצב  כי  היא  התחושה 
ויתכן שהערנות והתגובה המהירה לכל 

דיווח המתקבל היא מהירה והחלטית.
היה מקרה של גניבת מחשבים מטרקטור 
שעובדת  בכנופיה  מדובר  כאן  אולם 
חקירה  כיווני  ישנם  וכבר  ארצית  ברמה 

מבוססים.
הרבה  החגים,  לתקופת  מתקרבים  אנו 
לביתם,  מחוץ  לחגוג  נוסעים  אנשים 
ואין  היטב  נעול  שהכל  לוודא  מומלץ 
לוודא  כדאי  לגנב".  הקוראת  "פרצה 
לשטח  פעם  מדי  מציץ  שנשאר  ששכן 
לקיים  מומלץ  היישוב,  ברמת  שלכם. 
שמירה בתקופה הרגישה ולשים דגש גם 

על משקים עם עגלים, כבשים וכו'. 

כללי
כפי הנראה תמו 

השיטפונות 
לעונה זו. 

את הסיום 
"חגגנו" באימון 

מיומנויות 
אישיות והכשרת 
מחלצים חדשים 

במשך שלושה 
ימים בנהר הירדן 

ואנו נערכים 
לעונה החמה.   

הקרובה  העשבייה  כי  לוודא  מומלץ 
מטופלת  בפרט  ולבתים  בכלל  למבנים 

על מנת למנוע שריפות.
ביישוב  הכיבוי  אמצעי  כי  לוודא  יש 
זמינים ותקינים וכי כל הברזים שמישים 

ודרכי הגישה פנויות.
סע"ר  הכשרת  מתוכננת  אפריל  בסוף 
קל(  ראשוני/חילוץ  עצמי  )סיוע 
ימים,  כארבעה  ההכשרה  משך  נוספת. 
בהתנדבות ותתקיים כנראה באזור חבל 

שלום. המעוניינים יכולים לפנות למוקד 
מספר  פרטים,  ולהשאיר  המועצה 

המקומות מוגבל.
מחודש  וגיוס  רענון  בתהליך  התחלנו 
לכיתת הכוננות המועצתית. מדובר על 
חירום  לאירועי  מענה  שתיתן  יחידה 
שבשגרה בכל רחבי המועצה ובכלל. גם 
למוקד  לפנות  יכולים  המעוניינים  כאן, 

ולהשאיר פרטים ויחזרו אליהם.
חג  עצמכם,  על  ושימרו  בחגים  תיהנו 

שמח.

אימון מיומנויות אישיות והכשרת מחלצים חדשים בנהר הירדן

הכל באשכול

מדוע החלטת לפתוח עסק עצמאי? 
היה לי מאוד ברור שבתום לימודיי אני 
לי לאזן  אפתח עסק עצמאי שיאפשר 

בין צרכי העבודה לצרכי המשפחה
איך הגעת לתחום הזה? 

לקח לי הרבה שנים להבין שזה הייעוד 
שלי... 

בגיל  התחלתי  המקצועית  דרכי  את 
יחסית, בחיפוש אחר תחושת  מאוחר 
משמעות וההבנה שיש בי את היכולות 

והתכונות להשפיע ולעזור לאחר.
ומשפחות  בוגרים  ילדים,  פוגשת  אני 
בהתאם  ואחת  אחד  כל  ומלווה 
עם  בעבודתי  הייחודית.  לאישיותם 
להם  מסייעת  אני  ומבוגרים  ילדים 
להקשיב לעצמם, להבין, להתמודד עם 

האתגרים האישיים שלהם ולזהות את 
הרצונות שלהם.

חושב  הוא  וכיצד  האדם  התפתחות 
מרתקת  העולם  את  ורואה  ומרגיש 
אדם  כל   – היא  באדם  הכוונה  אותי. 
אדם  אני  ילדה(.   ילד,  אישה,  )איש, 

שאוהב אנשים 
קושי או אתגר מרכזי שנתקלת בו

ייעוץ  בעיניי  בי.  היה  הראשון  הקושי 
מאוד  אחריות  בו  שיש  מקצוע  הוא 
עצמי  על  לסמוך  זמן  לי  ולקח  גדולה, 
בהקשר זה. הניסיון והלמידה התמידית 
מחזקים את האמונה בדרך בה בחרתי. 

כמו  קטן  שבאזור  הוא  השני  הקושי 
שלנו כולם מכירים את כולם, ולאנשים 
מישהי  אצל  לייעוץ  לפנות  קושי  יש 

שהם מכירים. 
מהאזור,  אנשים  עם  עובדת  אני  היום 

זה הפרגון הכי גדול שאני מקבלת. 
סיפור מיוחד/מפתיע, אנקדוטה, סיפור 

הצלחה... 
ומרגשים  מיוחדים  סיפורים  ישנם 
מחדש,  שמתחברים  זוגות  בקליניקה. 
הורים שמתקשים להתנהל מול ילדיהם 
וביחד אנו מוצאים דרך חדשה עבורם, 
כוחם.  ואת  עצמם  את  מגלים  אנשים 

בסיפורים  לשתף  אוכל  שלא  מובן 
אישיים מטעמי צנעת הפרט. 

ואמונה  אהבה  מתוך  פועלת  אני 
שאם  מוצא  נקודת  מתוך  במקצוע, 
ישנה  קיימים,  ההדדי  והכבוד  האהבה 
דרך להתגבר על כל מכשול באמצעות 
שמאפשרים  מקצועיים  וכלים  שיחה 
הזוגית  המערכת  את  להחיות 

והמשפחתית. 
בעיני הייעוץ וההדרכה מעבר להיותם 
עבורי  מהווים  לזולת,  ועזרה  פרנסה 

למידה וגדילה לחיי הפרטיים.
חלום לעתיד: כיום אני שוכרת קליניקה 
לטיפולים בעין הבשור, החלום לעתיד 
משלי  עצמאית  קליניקה  לפתוח  הוא 

ולהתפתח בתחום. 

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

אתי יונגר - יעוץ והדרכה.
שדי אברהם ועין הבשור

מנחת משפחה. ייעוץ זוגי ואישי 
והנחיית קבוצות 

ותק: 5 שנים
אתי יונגר )נשואה + 3(
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ספר  של  האחרונים  הפרקים 
שמות  בספר  והמשכם  בראשית 
מתארים תהליך מובנה ומודרג של הפיכת 
תהליך  לעם,  אחת  מורחבת  משפחה 
במדבר(  שנה   40 )ועוד  שנה   430 שנמשך 

וקשור ישירות לטריטוריה של מצרים.
דא עקא, שקיימת בעיית תיעוד חיצוני 
האדמיניסטרציה  בנושא:  חריפה 

בנוהגי  ידועה  העתיקה  המצרית 
היא   – שלה  הכפייתי  התיעוד 
רשמה כל דבר הנוגע לממלכה, 
מחוט ועד שרוך נעל. אך, עד כה 
זכר בתיעוד מפורט  לא נמצא 
עבדים  למציאּות  זה  לעילא 
עבריים מכנען, למקום בשם 
למכות  משה,  לנסיך  גושן, 
ליציאת-מצרים  מצרים, 
עבדים  של  מאורגנת 
שטובע  ולמלך  בכלל 
לעומת  בים.  צבאו  עם 
מצרי  תיעודי  חלל 
השתרבב  זה,  מוחלט 
קצר  מסמך  לתנ”ך 
א’,  )מלכים  ומרתק 
25-17( המספר  יא, 
פסוקים  בתשעה 
של  סיפורו  את 

)אדד- יוסף 
שהוא  הדד 
הארמי,  האל 
 = הסערה  אל 

יוסף: יו - קיצור שם האל 
+ סף-סופה, סערה(, שהותו במצרים 

ויציאתו!
הטריד  הסיפורים  שני  שבין  הדמיון 
נרמז  והם הבינו שאולי  וחכמים  גדולים 
)?( שאותו  למיתוס  כביכול המקור  כאן 
נציין בקרוב בליל הסדר. זהו דיון מפרך 
כאן  להעלות  מבקש  אנוכי  אך  ונפרד, 
עלו  מצרים  מאיזו  לגמרי:  אחרת  גישה 

אבותינו העברים?
על צפון הנגב כטריטוריה מצרית מוכרזת 
לאורך רוב שנות ההיסטוריה כבר נכתב 
 ,)15 זה”  )”ככה  במדור זה בפירוט מזמן 
לזהות  ההצעה  על  כאן  בעבר  דנתי  וכן 
את נחל בשור עם נחל מצרים המקראי 
הוא  פלא  לא  כך,  אם   :)99 זה”  )”ככה 
ויעקב  יצחק  - אברהם,  שאבות האומה 
כנען  בין  מרּוּבה  בקלות  ”מטיילים”   -
מצוקת  על  מהם  שמענו  )ולא  ומצרים 
סיני  במדבר  שבועיים-שלושה  ההליכה 
הצחיח(. עתה ברור גם שאברהם אבינו 

לא היה כה אכזר כאשר גרש מבאר שבע 
הרי  לאמא”:  ”בחזרה  המצריה  הגר  את 

מצרים מצוייה מעבר לפינה.
באותה טריטוריה מצרית, על גבול כנען, 
אשר  הפולחן  אתרי  רוב  גם  מצויים  היו 
העברים התייחסו אליהם בעברם ושהיו 

משובצים בתולדות האומה: 
)של  לחי-רואי  באר  גרר,  שבע,  באר 
קדש  יצחק(,  ושל  ישמעאל 
)תל  שּור  )ברנע(, 
 ) ? ן ח ו ר ש

וחווילה. זהו גם האזור המתאים להולדת 
מרובת  אך  צנועה  כברת-ארץ   - עם 
למחצה,  ונוודים  משפחות-נוודים 
שמעון  לשבט  קשר-דם  בעלי  עיקרם 
העברי: בני מדיין, שמע, ירחמאל, כלב, 
עמלק  קין,  ישמעאל,  שעיר=אדום,  קנז, 
כי  שנשכחו  עוד  ולבטח  עווים  ואולי 
לעזרתנו  עליהם.  שיכתוב  מי  היה  לא 
שכזה  לתהליך  היסטורי  תקדים  קיים 
תקופת  בשלהי  שנבט  הַנָּבאטי,  העם   -
מעון  ערב,  בני  מתוך  הראשון  הבית 
נודדים  כמטות  במקרא  שתועדו  וכוש 
בשוליים הדרומיים של כנען )ועל קשר 
לומדים  אנו  העברים  ובין  בינם  הדם 

המופיע  ִאיׁשֹו,  הנבאטי  הפרטי  מהשם 
בכתובת ההקדשה ברצפת בית הכנסת 
הקדום בחורבת מעון(. זאת אולי הסיבה 
בחלב  גדי  תבשל  )”לא  לתגב”א  לחוק  
אימו”(, שהוא מאכל טיפוסי של נוודים, 
עם  כבר  אנחנו  חבר’ה,  להתריע:  כדי 

חדש, לא שבט בדווי.
הר  משתבץ  הזה,  הסיפור  בכל  והיכן, 
)או הר חורב(, אבן-דרך מסורתית  סיני 
הנולד?  החדש  לעם  האתוס  בהנחלת 
של  ראשיתו  מאז  נשאלת  זאת  שאלה 
תשובה  אין  ועדיין  המקרא  מחקר 
הנביא  אליהו  בימי  מוסכמת. 
את  זיהו  עדיין 
א’,  )מלכים  ההר 
יום  במרחק   )4 יט: 
דרומה  אחד  הליכה 
)ונראה  שבע  מבאר 
יום   40” שהִמְסָּפר 
הודבק  לילה”  ו-40 
כאן כדי להשוֹות את 
 - קרי  למשה(  אליהו 
הנשקף  קרן,  הר  נניח 
בחבל  פינה  מכל 

הבשור התחתי.
מועמד  כי  לציין  יש 
באזור  קדוש  להר  אחר 
ויש  כרכום,  הר  הוא 
בדמות  ”קבלות”  עליו 
סלע  ציורי  של  שפע 
”מטופלות”.  ואבנים 
ההר  האחרונות  בשנים 
וקשה  ממבקרים  הומה 
כבר להעריך מה נמצא על 
הוסיפו  ומה  במקור  ההר 
שבחבורות  הליצנים  לו 

המטפסים עליו.
ומתי הועבר הזיכרון ההיסטורי ממצרים 
שבדרום כנען למצרים שבעמק הנילוס? 
באחד  אירע  שהתהליך  להניח  יש 
מצרים  שליטת  א.  המצבים:  משני 
לעבר  סיני  מצפון  והתכווצה  נסוגה 
סיטואציה   – ארוכה  לתקופה  הדלתא 
בתקופת  פעם  מידי  שחלה  פוליטית 
המצרית  האימפריה  ב.  הראשון;  הבית 
מצב   - כנען  רוב  על  ושלטה  התפשטה 
ידוע בתקופת הברונזה המאוחרת ובימי 
מצרים ההלניסטית; כלומר - בשני מצבי-

קיצון פוליטיים שבהם חבל הבשור אינו 
”שלוחה” מצרית.   על-כל-פנים, התוצאה 
היתה: ”היום הייתם לעם בחבל הבשור”.
  דן גזית

)האם חבל הבשור הינו ערש האומה?(

”היום הייתם לעם” 
)מתוך ההגדה הקיבוצית(

מתוך הגדת 
פסח של הקיבוץ 

הארצי מעשה ידיו של שמוליק 
כץ 
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זו  היא  שלכם  העבודה  האם 
רבים  עליה?  חלמתם  שתמיד 
השאלה.  את  עצמם  את  שאלו  מאיתנו 
12 מפגשים של  ינואר הסתיימו  בחודש 
שהחלה  בתעסוקה  מתקדמים  קבוצת 
ובה  צוק איתן  ב'מעברים' בתום  לפעול 
אשכול  מהמועצות  תושבים  השתתפו 
את  לצייד  נועדה  הקבוצה  ומרחבים. 
להם  שיסייעו  בכלים  המשתתפים 
בחיפוש עבודה ולאפשר להם להשתלב 

ולהתקדם בשוק התעסוקה.
נאור דביר )תלמי יוסף( היה מובטל במשך 
כחודשיים כששמע לראשונה על הסדנה. 
"קיבלתי כלי חשוב  - תבין מה המגבלות 
לעצמך  וסמן  שלך  היכולות  ומה  שלך 
לטווח  שלך  המטרות  מה  ברורה  בצורה 
הקצר והארוך. אתה לא מקבל שום דבר 
שלך".  בידיים  הכול  כסף.  של  מגש  על 
מוכן  היה  שבאמת  "מי  כי  מוסיף,  נאור 
לעשות שינוי נשאר עד הסוף. הדינמיקה 
בקבוצה הייתה פשוט מעולה, בעיקר כי 

לכולנו הייתה מטרה משותפת".
בסדנה  נאור  השתתף  שבה  בתקופה 
נוחה,   - שלום  בכרם  עבודה  מצא  הוא 

מתגמלת וקרובה למקום מגוריו. 

עד כמה קשה למצוא עבודה באשכול? 
רע,  בכי  הוא  "מצב התעסוקה באשכול 
אבל מי שרוצה למצוא כאן עבודה - גם 
אם היא לא משוש חייו - יכול למצוא", 
טוען נאור, "מצד שני אני מאמין שככל 
שיותר אנשים יקבלו כלים כמו שקיבלנו 
אם  יותר.  יתפתח  האזור  כך  בסדנה, 
אנשים יעיזו וידעו איך לקדם את עצמם, 
אז ייפתחו כאן גם עסקים חדשים ותהיה 

הרבה מאוד תעסוקה".
בסיום סדרת המפגשים הוצמד לכל אחד 
מהמשתתפים מנטור תעסוקתי - מאמן 
מחוץ  גם  אותו  ללוות  הממשיך  אישי 
הם  המנטורים  הקבוצתית.  למסגרת 
מתנדבים שצברו ניסיון בתחומם וגויסו 
והוכשרו לליווי תעסוקתי במעברים, שם 
להשתמש  שמטרתה  התוכנית,  פותחה 
בקהילה  תושבים  של  ובניסיון  ביכולות 
תושבים  של  תעסוקתי  קידום  לטובת 

אחרים הזקוקים לכך.
בנימיני- ורוני  )רעים(  קינן  עמירה 

קבוצת  מתוך  שתיים  הן  )גבולות(  רוסו 
הסדנה.  בוגרי  את  שמלווים  המנטורים 

למעברים נחשפה עמירה בעת ששימשה 
ואילו  הקיבוץ,  של  אנוש  משאבי  רכזת 
כשהגיעה  בשירותיהם  השתמשה  רוני 
עבודה.  כאן  וחיפשה  מהמרכז  למועצה 
משרד  של  פנסיונרית  היא  עמירה  כיום 
החינוך, ורוני מנהלת את מחוז דרום של 
כלכלת  בנושא  ומייעצת  קיבוצון  רשת 

המשפחה. 
מהי בעיניכן מטרת הליווי?

אנחנו  האישיות  "בפגישות  עמירה: 
והכוונות,  החלומות  את  מאתרים 
וארוך  קצר  לטווח  מטרות  מגדירים 
ובונים תוכנית עבודה. המטרה העיקרית 
החוזקות  את  לגלות  לאדם  לעזור  היא 
שלו, להגדיר לעצמו מה הדברים שבהם 

הוא מוכשר. אין אדם שאין בו כוח".
רוני: "המטרה העיקרית היא לאו דווקא 
למצוא עבודה ממש, אלא לעזור לאדם 
את  ולשחרר   - אותו  עוצר  מה  להבין 
דפוסים  להחליף  האלה.  המקומות 
ולהיות  אחרים   בדפוסים  קלוקלים 
נכונים לעשות שינוי ולא לדשדש בתוך 

אזורי הנוחות וההרגל".
אז איך עושים את זה?

חשובה,  היא  עבודה  "מציאת  עמירה: 
האתגר  עם  ההתמודדות  דרך  גם  אבל 
סביב  המיקוד  יצירת  משמעותית.  היא 
מכוונת  והארוך  הקצר  לטווח  המטרות 
החלומות  את  לזהות  לנו  ועוזרת  אותנו 

והרצונות שלנו - ולהגשים אותם".
את  למצוא  לאדם  עוזרים  "אנחנו  רוני: 
מה  לזהות  ולנסות  שלו  האור  נקודות 
המסר  מטרותיו.  מהשגת  אותו  מרחיק 
הוא שאף פעם לא מאוחר מדי לעשות 
את השינוי. באופן אישי זה מחייב אותנו, 
ולא  בצד  עצמנו  את  לשים  המנטורים, 
לנקות   - להקשיב  גם  אלא  לשמוע  רק 
את עצמנו לחלוטין משיפוטיות ומדעות 

קדומות, לבוא ממקום מכיל".

שלוש, ארבע לעבודה 
מנטורים תושבי המועצה שהוכשרו ב'מעברים' מלווים בחודשים האחרונים בהתנדבות מחפשי עבודה 

במסע למשרה המיוחלת ואומרים: "אף פעם לא מאוחר מדי לעשות את השינוי" • תם פרחי

"האוכלוסייה  ממעברים:  ואנה  עינב 
באשכול היא מגוונת וכמוה גם תחומי 
התעסוקה שבהם מתעניינים התושבים. 
אך  מורכב  זה  באזור  עבודה  למצוא 
תתאים  העבודה  לעתים  אפשרי. 
האדם  ולרצון  המקצועית  להכשרה 
ולעתים תידרש גמישות או פשרה. כך 
גם לגבי מרחק הנסיעה. אין ספק שאם 
מחפשים עבודה רק בגבולות המועצה, 
התעסוקה.  אפשרויות  את  מצמצמים 
שדרות   לאופקים,  לנסוע  שמוכן  אדם 
וב"ש מרחיב את הסיכוי למצוא עבודה 

התואמת את הכשרתו המקצועית.
ביותר  המבוקשים  התפקידים  ככלל, 
בקרב תושבי אשכול הם תפקידי ניהול 
תפקידי  שונים,  מתחומים  ביניים  דרג 
ומכירות,  שיווק  לוגיסטיקה,  תפעול, 
פעמים  וחקלאות.  אדמיניסטרציה 
רבות ניתן למצוא תפקידים כאלו אצל 
המעסיקים באזור ובלוח של מעברים. 
עבודה  הצעות  מפרסמים  אנו  לעתים 
וקשה למצוא עבורן מועמדים. מדובר 
החינוך,  בתחומי  במשרות  בעיקר 
ייצור, תפקידים טכניים וכלליים שונים 
)חשמלאי, אחזקה, טבח, מכונאי וכו'(. 
מתחום  הם  במועצה  המעסיקים  רוב 
וקהילה,  חינוך  התעשייה,  החקלאות, 
תפקידים  של  רחב  מגוון  מציעים  הם 
אדמיניסטרציה,   - שונים  בתחומים 

ניהול משק חקלאי, שיווק, רכש וכו'".

תעסוקה באשכול

"המטרה העיקרית של הליווי היא 
לעזור לאדם להבין מה עוצר אותו - 

ולשחרר את המקומות האלה"

קבוצת המנטורים המתנדבים. יושבים מימין 
לשמאל: רוני בנימיני-רוסו, מירב אביטן, 

ורוניקה בקשי. עומדים מימין לשמאל: קרן 
פישמן, יאיר בן- נתן, יורן בלקר, ליאורה 

סלע-דוד, שירן אבקסיס, רוני מרודי, רחל 
רימר, עמירה קינן. עינב מוזס-אורבך והדס 

אגסי-קהלני )מנחות קבוצת מתקדמים 
בתעסוקה וליווי המנטורים(.
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האיש הוא יצחק שדה. כמו יוסף טרומפלדור 
וגם היה  הצטיין בעת שירותו בצבא הרוסי 
של  ומפעילותו  מרעיונותיו  הושפע  קצין. 
נהרג  שטרומפלדור  לאחר  טרומפלדור. 
מפעלו.  את  להמשיך  לארץ  עלה  חי,  בתל 
סבו מצד אמו היה הגאון מלובלין )שניאור 
זלמן פרדקין(, רבה של לובלין, שנקרא על 
שמו של מייסד חב"ד שניאור זלמן מלאדי. 
בעשור  בירושלים  לרב  והיה  לארץ  עלה 
האחרון לחייו. יצחק שדה היה ממנהיגי גדוד 
העבודה, מראשי ההגנה, ממייסדי הפלמ"ח 

ומפקדו הראשון והאגדי.
נהג לחתום על מאמריו בשם י. נודד.

של  ירושלמית  פלוגה   - הנודדת  את  הקים 
יוזמה התקפית.

בהתיישבות  בעיקר  ובמותו,  בחייו  אגדה 
פרשה  הפלמ"ח  פירוק  העבודה.  ובתנועת 

כאובה. 
נוכח  בכרמל,  מצדה  תוכנית  ממעצבי 

יגיעו  שהנאצים  למקרה  רומל,  התקדמות 
לארץ.

8 )עם גדוד הפשיטה של  הקים את חטיבה 
משה דיין ממנו יצאו מייסדי נווה יאיר(.

סוידאן  עירק  משטרת  את  בשמינית  כבש 
)מצודת יואב( אחרי 7 ניסיונות כושלים.

הזקן.  קראו  לו  גם  אחרים  לנערצים  כמו 
תקופה  שדה  עבד  )שם  מנהריים  לזקן  כמו 
מסוימת( – פנחס רוטנברג )שהביא חשמל(, 

ולזקן שגר בשדה בוקר )דוד בן גוריון(.
הישובים והמקומות הם:

של  )"האמצעים  שדה  משאבי  קיבוץ   .1
משפחתו"( קרוי על שמו, בדרך לשדה בוקר.

2. יפו - קרוב לים, שם גר.
3. ניר יצחק )"החריש הפרטי שלו"( היה 19 

שנה )ולא 17( הישוב המערבי בארץ.
4. שדה יצחק )"יושב עם משפחתו"( בעמק 

חפר.
5. מחלף אלוף שדה.

פתרון החידה האחרונה:  הפותר נכונה: עוזי ליבנה מגבולות.
חידה חדשה: 

)הפעם החידה לא על 
המועצה אלא על חג הפסח(

הניצנים לא נראו בארץ,
והורדו למצרים שלא 

בטובתם. שם עונו ועבדו 
בהם עבודת פרך, עבודה 

ללא כל תכלית הלוך וחזור.

שלי יצא ממצרים בדרך 
לא דרך, והוציא את האמת 

לאור, ומאז היה לשבויים 
יותר דרור, עד עת הוחלפו 

שבעתיים. 

ארצה הגיעו, קלון היה 
חלקם, ומאז הוטבע החשש- 

צל"ש או טר"ש. 

אמריקה,  בדרום  נולד   35 בן  אוריאל, 
פרגוואי, עלה בגיל 9 חודשים לארץ וגדל 

בקיבוץ עין השלושה.
אפריקה,  בדרום  נולדה   ,25 בת  נאווה, 
19 הגיעה להיות מתנדבת בקיבוץ  בגיל 

ואמרה לאוריאל שהוא מתחתן איתה.
מתכוון  זמני(  )שם  תינוקי   - הילדים 

לצאת לאוויר העולם בחודש הקרוב.

לוחם  דובדבן.  אוריאל:  צבאי:  שירות 
ומילואימניק עד היום.

עסק  מנהלת  נאווה  כיום:  תעסוקה 
בנוסף  בבני-נצרים.  עגבניות  גידול  של 
ובקרוב  משלימה  לרפואה  סטודנטית 
פרסומת  )בלי  מוסמכת  רפלקסולוגית 

סמויה...( 
אוריאל הוא רכז פלחה בגד”ש של קיבוץ 

עין השלושה.

הגיעה  נאווה  פגישתכם:  סיפור 
עם  את  להכיר  רצתה  כי  כמתנדבת 
נחתה  היהודית.  האמונה  ואת  ישראל 
שקיבלה  כך  לקיבוץ,  ונשלחה  בת"א 
יהודים בארץ  נראים  תמונה ברורה איך 
ישראל. בקיצור- אהבה ממבט ראשון+5 
)בחווה  חודשיים  כעבור  חתונה  דקות. 
נאווה  לארץ.  ועלייה  אפריקה(   בדרום 
אוריאל.  את  איתה  וסחפה  התגיירה 
חופה, ”חזרה בתשובה”, חיפוש מגורים 
שמדעות  המקום,  בבני-נצרים.  ובחירה 
כ”מעוז  נתפס  קיבוצניק  של  קדומות 
של קיצונים”, התגלה כמושב עם אנשים 
עונג   - נהדרים  ושכנים  נחמדים  מאוד 

לפגוש כאלה.

חלוקת העבודה בבית: בעיקרון נאווה. 
התקפי  חוטף  אוריאל  לפעמים  אבל 
המטרה  במקומה.  הכול  ועושה  אנרגיה 

זה להיות כל הזמן עם אנרגיה כזו.

למוזיקת  האזנה  משותפים:  בילויים 
משותף  לימוד  וויסקי.  כוסית  על  ג’אז 
)”מחשבת ישראל  בספרי מוסר ואמונה 
הים  חוף  על  לינה  המחקרים”(.  בפי 

בחמשושים כשהעבודה מאפשרת.

תחביבים: תכל’ס... להיות ביחד.

חלום משפחתי לעתיד: 6 ילדים... 
30 נכדים. חלום עמוק מאוד!

ואוריאל  נאווה  בבית:  המקרר  על 
מגנטים  יש  המקרר  על  מחייכים... 
מחתונות של חברים. וגם זה מתחלף עם 

הזמן.

תמיד  ”האישה  אוריאל:  לחיים:  תובנה 
צודקת”. נאווה: ”כיף לחיות עם ישראלים".

עטר אופיר גנילוין
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משפחה שכזאת

אוהבים 
להיות ביחד

משפחת אונר 
מבני נצרים

חפשו אותנו ב-    | 08-6849695

פסטיבל הילדים
שדרות בסינמטק 

-

Tel Aviv International Children's Film Festival 

8-5 באפריל 2015 בסינמטק שדרות

באפריל,   8-5
חול המועד פסח

בוב ספוג
מדובב

טינקרבל
ואגדת לעולם לא 

מדובב ₪ 14
 בלבד לסרט!

פרטים בקופות
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גנג  רון  של  חדשה  תערוכה 
ה-1.4  היום,  נפתחת  מאורים 
ציאורים.  בגלריית  ה-27.4  עד  ותוצג 
בארץ  ושם  ”כאן  נקראת  התערוכה 
שכתב  דברים  חדשים”.  ציורים  ישראל 
האחרונות  "בשנים  התערוכה:  על  רון 
ראיתי שניתן להתבונן לעומק בצילומים 
שלי ולנסות להוציא את האיכויות שיש 

בציור מהטבע. עם האוכל בא התיאבון, 
ממקומות  )מצילומים(  ציורים  ונוצרו 

המרוחקים מהבית".

פתיחה: יום רביעי 1.4.2015 בשעה 19:30  
נעילה: 27.4.2013

שעות הגלריה: ימי שישי 19:30–20:30,  
שבתות: 11:00-13:00

או בתיאום עם רון: 054-7776090 או אסתי 
054-6786432 )גם לפתיחת השער(                                              

www.rongang.net :אתר

תיפתח  באפריל  ה-17  שישי  ביום 
בגלריית  חדשה  צילום  תערוכת 
התערוכה  מגן.  שבקיבוץ  הקיטור 
תהיה פתוחה לקהל הרחב עד ה-10 
האמן  של  עבודותיו  את  ותציג  במאי 
דב מרמלשטיין. דב מרבה לטייל בארץ 
שלו  צילומים  יוצגו  ובתערוכה  ובחו”ל 
שבהודו.  בפושקר  הגמלים  מפסטיבל 
לשעבר,  טל  גני  מושב  תושב  דב, 
שהועתק לשדות קיבוץ חפץ חיים שליד 
גדרה, מקדיש את כל זמנו לטובת אמנות 
הצילום ונהנה מכך: ”אם הצלחתי לגרום 
- אז  לאנשים הנאה מצפייה בתמונותיי 

זהו שכרי”. 

סרטם החדש של הבמאים של "מחוברים 
היגר לצרפת מסנגל לפני  לחיים". סמבה 
נמוך  פרופיל  על  שומר  ומאז  שנים   10
בעבודות מזדמנות שונות. אליס, מנהלת 
בארגון  מתנדבת  משבר,  שעברה  בכירה 
להחזיר  בכדי  זרים  בעובדים  תמיכה 
לעצמה שליטה על חייה. שניהם נאבקים 
לצאת מהמבוי הסתום אליו נקלעו חייהם 
אריק  בימוי:  ביניהם.  מפגיש  שהגורל  עד 
טולדנו ואוליבייה נאקאש. משחק: שרלוט 
אינאודי,  לודביקו  סי,  עומאר  גינזבורג, 
צרפת, 2014, עלילתי, 118 דקות, צרפתית, 

תרגום לעברית ואנגלית. 
לוח הצגות: יום ה' 2.4, מוצ"ש 4.4 עד יום 
ד' 8.4, מוצ"ש 11.4 עד יום ג' 14.4, יום ה' 
16.4 עד יום ו' 17.4, יום א' 19.4 , יום ב' 20.4

למביא מודעה זו. תוקף הקופון עד ה-30.4.15 
*לא כולל זה לא כולל: סרטי ילדים, פסטיבל הילדים,

אירועים ומופעיםואת הסרט: מלון מריגולד האקזוטי השני

ברכישת כרטיס אחד לסרט בסינמטק

הכרטיס השני 
חינם!

מתנה לקוראי 232:

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

Samba המלצת החודש: סמבה

גמלים רבותי, 
גמלים

אוצרת התערוכה: מריאנה שלייפר
פתיחה:  17/4/2015 בשעה 20:30

נעילה: 10/5/2015
מריאנה: 054-7915930

מתבונן לעומק

להיות ראויה
תפתח  פסח  של  שני  חג  בערב 
של  תערוכתה  בבארי  בגלריה 
בעבר,   - ראויה  "להיות  דרורי,   אדוה 
אמנית  היא  אדוה  ובעתיד".  בהווה 
שריד,  קיבוץ  בת  ומיצב,  פרפורמנס 
הביוגרפיה  בין  בעבודותיה  שמשלבת 
בלינה  שגדלה  כילדה  שלה  האישית 
שני  דור  שהיא  למשפחה  המשותפת 
לשואה וההיסטוריה הישראלית-יהודית.

עם  והשלמה  פיוס  תערוכת  "זוהי 
השלם  האני  קבלת  עם  העבר,  מכאובי 
כלפי  מאיר  מבט  ועם  בהווה  שלי 
העתיד", מספרת אדוה, "הילדה הקטנה, 
השקטה והנעלמת מקבלת מקום מכובד 
להשמיע את קולה, בדידותה, מכאוביה, 

ושמחתה".

פתיחה חגיגית תתקיים ברחבת הגלריה 
בחמישי, ה-9.4 החל מהשעה 19:30, בליווי 

בר קפה, כיבודים והרכב מוזיקלי. שיח גלריה 
בהשתתפות האמנית יתקיים בשבת ה-2.5 

עם הוצאת הקטלוג.
שעות פתיחת הגלריה: חמישי: 17:00-19:00, 

שישי: 9:00-13:00, 19:30-20:30, שבת: 
11:30-14:30 או בתאום מראש עם זיוה ילין 

www.gallerybeeri.co.il  054-7918049
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קבוצת  יצאה  ה-18.3  רביעי  ביום 
לטורניר   ”232 ”כדורשת  הנשים 
עד  הדרימו  נשים  שמונה  באילת.  ארצי 
היום האדום - ארבע מעין הבשור וארבע 
מרעים. בטורניר השתתפו כ-130 קבוצות. 
במקום  זכתה  האזורית  המועצה  קבוצת 
השלישי מתוך שתים עשרה המתמודדות 

במסלול המשחקים של הקבוצה.
ומאתגרת”,  מדהימה  חוויה  היתה  ”זו 
קפטנית  מרעים,  כהן  דינה  מסכמת 
הקבוצה, ”שיחקנו כדורשת חופים, דשא 
ואולמות. יחסית לקבוצה שעובדת שנה 
מרשימה  תוצאה  השגנו  בלבד,  וחצי 
שנים   7 שמתאמנות  קבוצות  וניצחנו 
בלדיגה,  לסמדר  מודות  הבנות  ויותר". 
לפורום נשים אשכול על העזרה במימון 
צייטלין,  אלכס  ולמאמן  הטורניר 

"שבלעדיהם כל זה לא היה קורה”.  

הבשור  בנופי  התקיים  ב-12.3 
מכבי  קבוצת  בין  ראווה  משחק 
sce אשדוד מליגת העל בכדורסל  לבין 
קבוצת נערים א’ של אשכול, ששחקניה 

לומדים בכיתות ט’-י”א. 
המשחק התקיים במסגרת פעילות למען 
והכדורסל,  הספורט  ועידוד  הקהילה 
בכדורסל  הליגה  מינהלת  בשיתוף 
ומפעל הפיס. הפרויקט פועל זה שנתיים 
ובמסגרתו קבוצות מליגת העל נפגשות 
הדגש  כאשר  הספר,  בתי  תלמידי  עם 
המרכזי במפגש הוא על חינוך ומצוינות 

בספורט. 
זו  מאמן  אשכול  של  הנוער  קבוצת  את 
בעברו  קוגן,  ליאור  העשירית  השנה 
מוצלח  אירוע  ”היה  בקבוצה.  שחקן 
וחשוב מאוד שהתנהל באווירה מצוינת 

קוגן,  מספר  ספורטיבית”,  וברוח 
”המשחק הסתיים בתוצאה 45:43 לטובת 
זכו  שלנו  והקהל  אך השחקנים  אשדוד, 
מול  חשובה  והתנסות  גדולה  לחוויה 

קבוצה מקצועית”. כן ירבו. 

קבוצת השחייה ספיישל אולימפיקס 
אשכול, שמתאמנת כבר עשר שנים, 
לשחיינים  גם  שעריה  את  פותחת 

צעירים בגילאי 20-10. 
בכבוד  לאחרונה  ייצגו  הקבוצה  שחייני 
את הנבחרת הלאומית באליפות אירופה 
סגל  סיון  בבלגיה.  שנערכה  לשחייה 
כסף  במדליית  זכתה  כיסופים  מקיבוץ 
בן  ודניאל  גב  בסגנון  מ'  ל-50  במשחה 
הראשון  במקום  זכה  מכיסופים  אסא 

במשחה ל-50 מ' בסגנון פרפר.
בקבוצה חברים שמונה שחיינים, בגילאי 
"האימונים  לקויות.  בעלי  כולם   ,28-20
סגל,  מיר  אומר  טובים",  ומאוד  קשים 
מתאמן  "אני  יצחק,  ניר  מקיבוץ   20 בן 

בקבוצה 3  שנים ומאוד נהנה".

רביד נבון )23( מניר יצחק משתדל שלא 
להפסיד אף אימון: "קשה באימונים אבל 
מאוד כיף. אני עובד קשה בשביל לעמוד 
ומקווה  בחו"ל  להתחרות  בדרישות 
שאצליח להגיע לשם ולייצג את המדינה 

ואת הקבוצה בכבוד".
הוא  הקמתה  מיום  הקבוצה  מאמן 
והוא  מגבולות,  בקלש  )בקי(  מיכאל 
קבוצה  לאמן  "זכיתי  בגאווה:  מספר 
השחייה  מבחינתי  ונפלאה.   מאתגרת 
הוא  ביותר  החשוב  הדבר  משנית,  היא 
מבחינה   להתפתח  לחבר'ה  לעזור 
אחד  כל  ולהביא  חברתית-קוגניטיבית 
מהם למיצוי הפוטנציאל האישי, לא רק 
בספורט אלא בחיים בכלל. אני רואה כל 
עצמו.  בפני  מדהים  כהישג  מהם  אחד 

הקבוצה ממומנת מתרומות וכיף לראות 
המועצתיים  הגורמים  של  התמיכה  את 
את  שתורם  גבולות  קיבוץ  של  זו  ואת 

הבריכה לטובת האימונים". 
לתחרות  הקבוצה  תצא  מאי  בחודש 
שתתקיים  ארוכים  במרחקים  ארצית 

בבית יצחק. מחזיקים להם אצבעות.
לפנות  ניתן  ולהרשמה  נוספים  לפרטים 
או  הקבוצה,  מנהלת  מרקוביץ',  לשרון 

לבקי המאמן:
שרון - 0547915276
בקי - 054-7919203

ספיישל אולימפיקס מתרחבים
הקבוצה של המועצה חזרה מבלגיה עם מדליות מאליפות אירופה 

בשחייה ופותחת את שעריה לחברים צעירים בגילאי 20-10

משחק צמוד לנוער מול מכבי אשדוד

פסטיבל כדורשת 
בים האדום

מעצמת כדורעף

משתתפי אליפות אירופה בבלגיה, סיוון 
ודניאל עם חיים ילין. מלווים בבקי, מאמן 

הקבוצה ושרון, מנהלת הקבוצה

מדור היציע הדרומי: בר צ'פט

דאבל מרשים לקבוצות הכדורעף 
מהמועצה: ביום ראשון ה-22.3 זכו 
קבוצות הכדורעף של כיתות ז'-ח' מנופי 
הראשון  במקום  ובנות,  בנים  הבשור, 
בבית  שנערכה  דרום,  מחוז  באליפות 

הספר מבואות הנגב בקיבוץ שובל. 
ניצחון  הבנות  רשמו  הגמר  במשחק 
מבואות  קבוצת  מול  צמוד  במשחק 
הנגב, שהסתיים בתוצאה 2:1 במערכות. 
קבוצת הבנים הביסה במשחק הגמר את 

קבוצת צפית כפר מנחם בתוצאה 2:0. 
מכובדת  נציגות  הגיעה  בשובל  לאולם 
הבשור,  נופי  מביה"ס  אזורי  קהל  של 
אדרנלין  החדיר  ושמח  רועש  שבעידוד 

בחבריו על הפרקט. 

נופי  של  הקבוצות  ייצגו  מאי  בחודש 
אלכס  המאמן  של  בניצוחם  הבשור, 
את  סוויסה   אורנית  והמלווה  צייטלין 
מחוז הדרום באליפות הארצית לכיתות 

ז'-ח' . אנחנו כמובן נעקוב - בהצלחה!

שחקניות הקבוצה, "השגנו תוצאה מרשימה"

קבוצת הבנים חוגגת ניצחון
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תדהמה בבארי
מנהל הכלבו בקיבוץ חושף: 

“כבר שנתיים שזיווה ילין 
מזדכה אצלי על בקבוקים". 
החברים בקיבוץ זועמים: “זו 
חוכמה קטנה להתעורר רק 

עכשיו, אחרי שחיים עוזב את 
התפקיד”. 

הסערה שכחה עד מהרה 
בעקבות החלטה של מזכירות 
הקיבוץ לחלק לכל משפחה 

בר-מים חדש ויוקרתי שיחסוך 
את הצורך בהחזרת בקבוקים: 

“בקצת פחות ממיליון וחצי 
שקל, עשינו כיבוי צופים לכל 
הסיפור...” סיכם מקור בכיר 

בבארי.

סיפוק באשכול על החלטת 
פיקוד העורף לשנות את זמן 

ההתרעה מחמש עשרה - 
לאפס שניות

המטרה: מינוס 
חמש עשרה 

שניות
“זה הולך בכיוון הנכון”, אומרים 
מקורות מקורבים לניקי, קב”ט 
אשכול: “עד עכשיו המתח הזה 

שבין ההודעה לפיצוץ שחק 
לנו את העצבים. עכשיו זה 

ייגמר מיד ונדע איפה זה פגע”. 
אותם מקורות הביעו תקווה 

שהעבודה בחמ”ל פיקוד 
העורף לא תיעצר בשלב הזה 

והפיתוח יימשך: ”המטרה 
שאנחנו שואפים אליה היא 
מינוס חמש עשרה שניות. 

אם היא תושג, נוכל מיד עם 
ה'צבע-אדום' לדעת מי נפגע 
ולהיכן מפנים אותו - במקום 

לחכות לחדשות בטלוויזיה כמו 
הפראיירים במרכז”.

זעם בקיבוצים:

"אנחנו לא 
קומץ"

דברים שנאמרו בפרלמנט 
סוער שנערך באחד 

המושבים, שמטרתו קידום 
מועמדות של מושבניק 
לראשות המועצה גרמו 
לזעם במגזר הקיבוצי: 

“אומרים לנו שזה רק קומץ 
של סועדים בחדר האוכל, 
וקומץ  מקדשי גבינת 5% 

בכלבו, ורק קומץ שמנשקים 
את הרכב שניתן להם על 

ידי הסדרן... אז איך זה שהם 
שולטים בנו..?” 

אמר האמן המוערך 
שהתפרסם בזכות ציורי 

פרחים על מיגוניות.
מפורום הקיבוצים נמסר 

בתגובה לאמירות:
“לא נסבול דברים כאלה” . 
התגובה העממית גם היא 
לא איחרה לבוא בצורת 
חולצה שהופקה במיוחד 

וחולקה במחיר סמלי 
בקיבוצים )ראו תמונה(

היסטוריה במועצה:

צריף בוז’י יוקם באשכול
שקיבל  הגורף  האמון 
'המחנה הציוני' באשכול 
)עמ' 8 - זוכרים?(  הביא 
בסוף השבוע שעבר את 
לפגישה  הרצוג  יצחק 
שבה  במועצה  נרגשת 
מקורי:  רעיון  העלה 
בוז’י  צריף  הקמת 
רוצה  ”אני  באשכול. 

שהוא יהיה אפילו יותר צנוע מצריף בן גוריון בשדה בוקר, ושיעמוד 
במקום צנוע ליד אולם אשכול", אמר הרצוג במליאה. 

על  אשכול  לתושבי  לבני  ציפי  הודתה   ,232 לשאלת  בתגובה 
האמון,   אך הבהירה שהיא לא בעסק: “אני כבר סגורה על רוטציה 

עם אהוד ברק במגדלי אקירוב”. 

בעקבות תוצאות הבחירות

חבל שנגמר 
כל כך מהר

בפגישת פרידה מחברי 
מליאת המועצה התבטא 

חיים ילין בצער על מה שלא 
הספיק לבצע טרם חבירתו 
ליאיר לפיד: “הייתי בשלבים 

מתקדמים של גיבוש החלטה 
על תוכנית ‘ארנונה אפס’. אני 

מקווה שמי שייבחר אחרי 
יאמץ את הרעיון”. 

מדור סאטירי מרחב מוגן: 
יובל רויטמן, ארנון אבני

הנהלת 'חוסן' ברעיון מקורי:

אוטונומיה שמאלנית באשכול
ישובי  של  שמאלה  המובהקת  והנטייה  הבחירות  תוצאות   לאור 
הישובים  מיכולת  דאגה  הובעה  זה(  בגיליון   8 עמ'  )ראו  המועצה 
באשכול לעמוד בלחץ הרוב הימני בערי הדרום ונשקלת אפשרות 
הקמת אוטונומיה. הנהלת חוסן: “יש לנו ממ”דים - אבל הקיר החזק 

שלהם פונה מערבה”. 
מנגד מתגבשת בפיקוד העורף תוכנית יום הדין: נסיגה  חד צדדית 
232: "אולי המדינה תפסיד כמה שטחים טובים של תפוחי  לקווי 

אדמה, אבל ניפטר מכמות רצינית של שמאלנים".
בתוך כך נמסר על מגעים בין אשכול לרח' שינקין להקמת ברית 

ערים תאומות. רון חולדאי הגיב בחריפות: "קשקושים בדלניים"
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מרפאת השיניים בניר עוז
ד“ר גלית פלג 

מומחית לישור שיניים ולסתות 
לילדים ולמבוגרים.

ימי שישי בלבד- כל 5 שבועות
לתור 

והתייעצות: 
יפעת:

054-7916688

מרפאת השיניים בניר עוז
ד“ר פנינה גולדווארג  וד“ר ורוניקה פיאלקו 

מבצעות טיפולי משמרת, אסתטיקה, עקירות, 
שתלים, אורתודנטיה וטיפולי שיננית.

בדיקה ושני צילומי נשך ראשונים - חינם

לתור והתייעצות: 
יפעת: 054-7916688

קומיקזה באולם אשכול

פורים בכיסופים

השקט שאחרי הסערה
דרום אדום הטעה אותנו. התרגלנו 

להמוני התיירים בסופי שבוע, 
להופעות ולאירועים רבים במועצה. 
קרוב לבית ונוח. אבל כל זה היה רק 

לרגע ושוב, מלבד אירועים וערבי 
בילוי מעטים, חזרנו לימי שישי וסופי 
שבוע ריקים מתוכן. נזכיר כי מרבית 

הפאבים בסביבה נתקלים בבעיות 
מתמשכות של אישורים, מה שגורם 
לאי פעילות חברתית. זו ההזדמנות 

של מחלקת התרבות במועצה ומרכז 
הצעירים להוביל ולהמשיך את העשייה 

החברתית, ולהרים פרויקטים נוספים 
ומגוונים למען פעילות צעירה ושוטפת. 

   

פורים קיבוצים
את מרץ ציינו בחגיגות פורים במועצה. 

השנה החלטתי להתמקד בפורים 
בקיבוצים. כל קיבוץ והמסיבה שלו, עם 

הנושא שלו, תחפושות שונות ואנשים 
שונים משלו. לו"ז הערב נפתח לרוב 
בסרטון מצחיק שעושים הי"בניקים 
על תושבי הקיבוץ, משם ממשיכים 

לתחרות תחפושות עם פרסים 
מתגמלים ומשונים )בנירים למשל, 

מקום שלישי בתחרות זכה בתלוש של 
50 שקל לארוחת צהריים בחדר האוכל( 
ולאחר מכן לקינוח - מסיבת הריקודים 
שכולם מחכים לה. זה קורה פעם בשנה 
ובמילים מעודנות יותר- משתכרים עם 
ההורים. ואם גם הם גרים בקיבוץ - אז 

גם עם סבא וסבתא.  

פורים בנושא: הקיבוץ של פעם, 
קיבוץ אורים  

באורים מדברים כבר זמן רב על השינוי 
המיוחל באורחות החיים. ההצבעה על 

הפרטה בפתח וזו ההזדמנות לחוות 
את הרגעים האחרונים של הקיבוץ של 

פעם, שמה לעשות חייב להשתנות. 
למקום הגיעו מחופשים חקלאים 

ועובדי אדמה רבים, מפה אשר הציגה 
את 11 הנקודות בנגב וגם כאלה שניסו 

להעביר מסרים דרך התחפושת, 
לדוגמה שלד שמסמן את הקיבוץ 

"המת" כביכול שהולך לקום. עם לא 
הרבה אנשים וחבר'ה צעירים בני 
קיבוץ, הערב היה מוצלח ומהנה 

לתושבים שהגיעו. 

פורים בנושא: יום שישי ה-13, 
קיבוץ כיסופים

פורים בקיבוץ כיסופים יצא על ה-13 
לחודש וזו סיבה לחגיגה מפחידה. 

לפאב הקיבוצי הקטן, שקושט באופן 
מושקע  הגיעו יותר מ-150 אנשים, 

תושבי הקיבוץ, גרעין צבר ואורחיהם. 
על הפקת המסיבה היו אחראים 

החבר'ה הצעירים של הקיבוץ. 
התחפושות כמובן היו בסגנון מפחיד 

של מפלצות, שדים ורוחות רפאים. 

26.3 רותם אבוהב, אולם אשכול
רותם אבוהב הגיעה לאולם אשכול 

במופע סטנד אפ חדש ומצחיק לכבוד 
יום האישה. האירוע הופק בשיתוף 

פעולה של מחלקת תרבות המועצה, 
פורום נשים ומרכז הצעירים. כ-400 
אנשים הגיעו להופעה, הרוב נשים. 

בקבלת הפנים הוגשו כיבוד ויין 
והאווירה היתה מעולה. 

5.3, קומיקזה מארח את דביר 
בנדק ואבי גרייניק, אולם אשכול

כ-150 אנשים הגיעו למופע קומיקזה 
של הרכב הקומיקאים המוכשרים. 

המופע, שמתגלגל כבר מספר שנים 
בארץ מארח קומיקאים מוכרים אחרים, 

ודואג לשתף את הקהל ולתת לו 
הזדמנות ליצור, לצחוק ולהצחיק. 

אחרי פברואר שרובו היה אדום 
וכלניות, בחודש מרץ התמקדו 

תושבי המועצה במסיבות 
הפורים. לאולם אשכול הגיעו 

רותם אבוהב, גרייניק ובנדק

משיוצא דרום אדום 
מרבין בשמחה


