
מי ישמור
על ההחלטה להוציא את החיילים 
מהיישובים סמוכי הגדר – עמ' 10

גיליון 133, יום ג', טו בטבת תשע"ה, 6.1.2015 השליח בדרך
במועצה הקטנה שלנו פועלות לא 

פחות מחמש פיצריות – עמ' 20

די לקטל
 מאות בני אדם הגיעו לצומת צוחר להפגין 
נגד תנועת המשאיות בכביש 232 – עמ' 8  



2  133   ינואר  2015

תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות

המפרסמים והכותבים בלבד!

עורכת: נגה גדג'
עיצוב והוצאה לאור: 
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צילום השער: תמרה כהן

החודש האחרון של השנה האזרחית 
לא זימן טובות לתושבי אשכול. את 
החיילים השומרים בקיבוצים סמוכי 
מהיישובים  להוציא  הוחלט  הגדר 
חלי  הגנה.  ללא  להשאירם  ובכך 
נהרגה  המועצה,  תושבת  סולטן, 

בתאונה עם משאית בכביש 232.
מזמנים  עזה  גבול  ליד  החיים 
מנהרות  קסאמים,  פצמ"רים,  לנו 
מקבלים  אנו  אלו  כל  את  וחדירות. 
בלית ברירה. אך להיהרג על הכביש זו 
לא גזירת גורל. זה מוות שיכול וצריך 

היה להימנע.
יום  מדי  שמובילות  המשאיות  מאות 
מצפון  מגיעות  עזה  לרצועת  סחורה 
ונוסעות את כל הדרך עד כרם שלום 
על הכביש היחיד שיש לנו. המשאיות 
האלו יכולות וצריכות להיכנס לרצועה 

מצפון. לא דרכנו, לא על חשבוננו.
שהיא  לנו  שהבטיחה  ישראל  מדינת 
עושה כל שביכולתה כדי להגן עלינו 
מהאויבים שבעזה צריכה להגן עלינו 
ניידת  הכביש.  שעל  מהאויבים  גם 
יכולה  הייתה  מטרתה  שזו  תנועה 
למנוע את השתוללות המשאיות, אך 
ניידת כזו לא נראית בכביש שלנו. גם 
מחסום  של  הפעילות  שעות  הגבלת 
הייתה  הלילה  לשעות  שלום  כרם 
בממשלה  שלמישהו  לסמן  יכולה 
בה.  נתונים  שאנחנו  מהסכנה  אכפת 
דיווח אחרי  חיים ילין  ראש המועצה 
זירוז  למען  פועל  הוא  כי  התאונה 
האכיפה  הגברת  הכביש,  הרחבת 
והגבלת שעות הנסיעה בכביש. נקווה 

שמאמציו ישאו פרי.  
על  התבשרנו  חודשים  ארבעה  לפני 
נתיבים.  לארבעה   232 כביש  הרחבת 
ישפיע  ספק  שללא  מבורך,  צעד 
כל  אך  באשכול.  החיים  על  לטובה 
דלק  מלט,  עמוסות  משאיות  עוד  
הסכנה  הכביש  על  משתולות  ובטון 
לחיינו תימשך.                               נגה גדג'

לזכרה של חנה נכטיילר
החודש הלכה לעולמה לאחר מחלה 
קשה האישה הנפלאה חנה נכטיילר 
רבים  דורות  עין השלושה.  מקיבוץ 
את  זוכרים  מהאזור  תלמידים  של 
את  ובעיקר  מסורה  כמורה  חנה 
קל  שלא  לתלמידים  שלה  הדאגה 
מתקשים  והם  בלימודים  להם 

לעמוד בדרישות של  כיתה רגילה.
כמה  לפני  לפנסיה  יצאה  חנה  כאשר 
שנים היא החליטה להגשים את חלומה 
)מלה(  מתקנת  להוראה  מרכז  ולפתוח 
בחסות המועצה, בו תלמידים מתקשים 
שיעורי  יקבלו  היסודיים  הספר  מבתי 

עזר בסבסוד המועצה.
כבר כשלוש שנים מגיעים כ־70 תלמידים 
על  באהבה  מתקבל  ילד  כל  למרכז. 
שבועי  שיעור  לו  שמקדישה  מורה  ידי 
ילד  כל  הייחודיים.  לצרכיו  המותאם 
חדשות  מיומנויות  רוכש  מתקדם, 

וביטחון ונהנה ותשומת לב ויחס אישי.
נכטיילר.  חנה  של  )הבייבי(  המפעל  וזה 
מעצמם.  מתרחשים  לא  כאלו  דברים 
כל  עם  קשר  רבה,  נחישות  נחוצים 
של  סופיות  אין  שעות  הגורמים, 
לקבוע  כדי  ושיחות  ישיבות   טלפונים, 

מי יגיע, מתי, לאיזו מורה ובאיזו שעה. 
באופן  והוריו  תלמיד  כל  הכירה  חנה 
אישי. היא דאגה לקבל את כולם בחום, 
וגם  ולחזק  לחבק  שלומם,  מה  לברר 
לנזוף כשהיה צורך. לא היה דבר הנעלם 
הזכות  את  הייתה  המורות  לנו  מעינה. 
אוזן  לנו  היטתה  היא  חנה.  עם  לעבוד 
לפינת  מחלב   - לכל  דאגה  היא  קשבת, 

קפה ועד לתיאום של כל הגורמים.
להגיע  יכלה  ולא  חלתה  חנה  כאשר 
הרגשנו  מאד.  גדול  היה  השבר  למרכז 
היה עם  לא  מאד את חסרונה.  פתאום 
מי להתייעץ, ממי לבקש, למי לספר ועם 

מי לשבת סתם לשיחה בין השיעורים. 
מלה  במרכז  התחושה  את  לתאר  קשה 
בפעם  עיניה  את  עצמה  חנה  כאשר 
האחרונה. חסרונה של חנה כה מורגש, 
ונמרצת  פעלתנית  כריזמטית,  אישה 

שהמרכז היה כל עולמה.
מורות מרכז מלה המבטיחות להמשיך 
את דרכך.      )כתבה לואיס בוקסבאום(

פרידה מהמרפאה בצוחר
מעל חמש שנים עבדתי במרפאה בצוחר,

נשביתי בקסם האנשים והמקום הפך לי 
אהוב ומוכר.

האזור  את  להכיר  הראשונה  בנסיעתי 
מיכל לי אמרה: תסעי תסעי עד שתראי 
את צוחר שמאלה בפינה... הגעתי והייתי 
בשוק! מה אני אעשה פה באמצע החולות, 

אולי היה טוב לו נשארתי בשדרות...
בחמימות  מהר  השתלבתי  אבל... 
המשפחתית, נדהמתי מהאווירה הכל כך 
מאותו  שכולם  חשבתי  לפעמים  אישית. 
את  בצבא  לפחות  או  יצאו,  בית-ילדים 

התעלה ביחד חצו.
גם  למרפאה  להשתייך  גאה  הייתי 
בתקופות קשות, כשצבע אדום לא בהכרח 
היה  מבחינתנו  כשממ"ד  כלניות,  הזכיר 
שניות  בעשר  כי  לתחום,  מחוץ  בדיחה 

אתה מקסימום מגיע לכלום.
מרפאת צוחר נצורה בלבי כשמורת טבע,

הנותנת נשמתה לכל אדם ללא הבדל דת 
וגזע. עזרה וסיוע לכל תושב, אורח, חייל 
וכל מי שמבקש, העיקר להקל על מכאוב 

ככל שיידרש.
כאן  יש  ברור,  באופן  הדגשתי  לא  ואם 
מעבר  קיטור,  וללא  פנים  מאיר  שירות 
לתור מעבר לשעות העבודה, כאילו שלט 
"היכנס  המרפאה:  דלת  על  חקוק  שקוף 

ותיענה - כולנו כאן משפחה".
תודה על תקופה נפלאה
נורית שטרן
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בשיא  נמצאים  אנו  אלה  בימים 
ההכנות לפסטיבל 'דרום אדום' החוגג 
'דרום  הפך  השנים  עם  עשור.  השנה 
הכפרית  התיירות  לפסטיבל  אדום' 

הגדול והמוביל בארץ ועל כך גאוותנו.
ההכנות?  כוללות  בעצם  מה  אז 
התיירות  מאתרי  המידע  וריכוז  איסוף 
לפסטיבל  תקציבים  גיוס  והיישובים, 
אשר מושתת ברובו על כספים מגופים 
הובלת  ממשלה,  ומשרדי  ציבוריים 
יחסי  מערך  ניהול  פרסום,  קמפיין 
העיקריים  הכלים  אחד  שהוא  ציבור, 
עיתונאים,  סיורי  הפסטיבל,  לקידום 
פרסומיים,  וחומרים  תכניה  הפקת 
גיוס ותיאום בין כל הגורמים השותפים 
המידע  מערך  ניהול  לפסטיבל, 
אתר  מידע,  )תחנות  לציבור  והנגשתו 
אינטרנט, סלולר ועוד(, שילוט ודגלול 

בכל האזור ועוד המון דברים... 
הניתן  ככל  לחשוף  היא  שלנו  המטרה 
כמובן  להציע.  לאזור  שיש  מה  את 
ויצירתיים  חדשניים  להיות  שצריך 
את  ולהמציא  ולנסות  לשנה  משנה 
הגלגל מחדש, לשפר ולשדרג כל העת 

את מה שלאחר עבודה קשה, נחישות, 
הארוך,  לטווח  והסתכלות  סבלנות 

הפך למותג איכותי ומצליח.
עדיין  הפסטיבל,  של  הצלחתו  למרות 
ודאות.  בחוסר  ניצבים  אנו  שנה  כל 
שאינו  התקציב  את  לגייס  ראשית 
במונחים  גדול  ושאינו  ומובטח  קבוע 
שנית,  בארץ.  אחרים  פסטיבלים  של 
אנו תלויים בגורמים חיצוניים, שאינם 
נתונים לשליטתנו, כמו מצב הפריחה, 
מזג האוויר והמצב הביטחוני. יחד עם 
זאת, אני יכולה להגיד שהתמודדנו כבר 
יכול  לא  כבר  דבר  כך ששום  עם הכל, 

להפתיע אותנו....
לפסטיבל.  שנים  עשר  ימלאו  השנה 
קומץ  ישבנו  כאשר  שנים,  עשר  לפני 
ובנינו את התכנית הראשונית,  אנשים 
ידענו שזה חלק מהדנ"א של האזור, אך 
ההצלחה  גודל  את  להעריך  יכולנו  לא 
וההשפעה שתהיה לו על האזור וברמה 

הארצית.
את הפסטיבל מובילה ומפיקה בשנים 
בה  התיירות,  עמותת  האחרונות 
ובהפקה  ואנוכי  לבקוב  עמית  עובדים 

רבים,  וגופים  אנשים  עוד  שותפים 
למרות  קורה.  היה  לא  זה  שבלעדיהם 
הדפנה  זרי  על  נחים  לא  שאנחנו 
וממשיכם כל הזמן לחשוב איך לפתח 
להסתכל  לעצמי  מרשה  אני  ולשפר, 

אחורה, לחייך ולהגיד הצלחנו...
צאו  חשוב,  שהכי  מה  בינתיים  אז 
וליהנות מהאזור המקסים שיש  לטייל 
לפסטיבל  שיש  מה  מכל  וליהנות  לנו 

להציע.
לבנת גינזבורג

במועצה  חקלאים 
אשכול  האזורית 
הרוסי  לשוק  המייצאים 
בחודשים  סופגים 
קשה  פגיעה  האחרונים 
בעקבות  בהכנסות 
ברוסיה  הכלכלי  המשבר 
הרובל,  של  ערכו  וירידת 

המטבע הרוסי.
העיקריים  הגידול  ענפי 
לשוק  המיוצאים  במועצה 
הרוסי וסופגים את מרבית 
הפגיעה הם: תפוח אדמה, 

גזר וצנונית בהיקף של אלפי טון.
ראש  סגן  פנה  הדברים  בעקבות 
גם  שמשמש  יפרח,  מאיר  המועצה 
לראש  הירקות,  מגדלי  ארגון  כמזכיר 
פתרונות  למצוא  בבקשה  הממשלה 
המייצאים  באזור  לחקלאים  דחופים 

לרוסיה.
היטלים  בביטול  סיוע  דורשים  "אנו 
שער  שחיקת  על  ופיצוי  חקלאיים  על 
לשרוד  יוכלו  שהחקלאים  כדי  החליפין, 

כלכלית",  קריסה  ולמנוע 
הוסיף,  עוד  מאיר.  אומר 
המדינה  השנים  במשך  כי 
קשיים  ומערימה  מוסיפה 
באמצעות  החקלאים  על 
לעובדים  מכסות  צמצום 
זרים, העלאת מחירי המים, 
ייצוא  על  היטלים  תוספת 
להלוואות  מנגנון  והעדר 
הגבלות  ולהשקעות. 
את  הזמן  עם  שחקו  אלה 
וכעת  בענף  הרווחיות 
לרוסיה  הייצוא  קריסת 
האזור  "חקלאי  אנושה.  פגיעה  מהווה 
החקלאית  התוצרת  רוב  את  מספקים 
על  ולשמר  להמשיך  ורוצים  בישראל 
השקעות  לאחר  לרוסיה  והיצוא  הייצור 
של מיליוני שקלים בבתי אריזה ומיכון", 

אומר מאיר.
נציגי  את  לזמן  מנתניהו  ביקש  מאיר 
למצוא  מנת  על  למשרדו  החקלאים 
הירקות  למגדלי  אמיתי  פתרון 

שמייצאים את תוצרתם לרוסיה. 

אשכול ביריד 
ההתיישבות 

השתתפה  אשכול  אזורית  מועצה 
החודש ביריד ההתיישבות החדשה 

מטעם המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
היריד בגני התערוכה משך אליו מבקרים 
צוות  לאזור.  במעבר  המתעניינים  רבים 
ביריד  הציג  באשכול  האסטרטגי  האגף 
אפשרויות  מגוון  לגבי  מידע  דוכן 
במועצה,  ביישובים  והמגורים  הקליטה 
חינוך  תעסוקה,  אפשרויות  כולל 

וחקלאות. 

'דרום אדום' חוגג עשור

השלכות המשבר הכלכלי
ברוסיה על חקלאי האזור

הפגיעה הקשה בחקלאים באשכול בעקבות המשבר הכלכלי ברוסיה 
הביאה את סגן ראש המועצה מאיר יפרח לפנות בבקשה דחופה 

לראש הממשלה נתניהו

הדוכן של אשכול ביריד ההתיישבות
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אין עתיד
הן  הפוליטית  ופעילותו  עמדותיו 
עניינו האישי והפרטי של חיים ילין.                                                                                                          
הן  הפוליטית  ועמדתי  השקפתי  גם 
ענייני האישי ולכן פניַיתי  הנוכחית 
איננה אל חיים ילין, אלא אל תושבי 

המועצה.
אין ספק שפעילותו של חיים כראש 
מוצדקת,  להערכה  זוכה  המועצה 
המועצה,  תושבי  לנו,  ניתנה  וההוכחה 
ופעילותו  הופעותיו  איתן:  צוק  בזמן 
גם, אני  יצגו אותנו בכבוד, אלא  לא רק 
משוכנע, השפיעו על החלטות מוסדות 
המדינה באשר לתמיכה וסיוע ליישובים.

בבקשה  המועצה  תושבי  אל  פונה  אני 
ילין  לחיים  תגמלו  אל  ופשוטה:  צנועה 
על פעילותו במסגרת המועצה. המפלגה 
אליה הוא מתכוון להצטרף: יש עתיד! זו 
מפלגה דיקטטורית, בה הכול נקבע על 
ידי איש אחד, בה הוא קובע את התקנון, 
את הרכב הרשימה ואיך כל חבריו ירימו 
ואין  כושל  אוצר  שר  היה  הוא  היד.  את 
הוא  להתיישבות;  בכלל  גישה  שום  לו 
וגם מעמד  כנציג מעמד הביניים  הופיע 

זה נפגע מפעילותו או חוסר פעילותו.
שאתם  לפני  היטב  חישבו  אנא,  לכן, 

מטילים את הפתק לקלפי.
               אריאל קרמסקי, עין השלושה                                                                                                                                           

חיים ילין תתפטר
לכנסת  ייבחר  אם  כי  הודיע  ילין  חיים 
ואם  המועצה  כראש  תפקידו  את  יעזוב 
כראש  בחרנו  איתנו.  יישאר   ייבחר  לא 
מועצה חבר קיבוץ בארי שישקיע את כל 
'יש  חבר  קיבלנו  המועצה.  בטובת  זמנו 

עתיד' שמתייחס אלינו כברירת מחדל.
ישר  איש  היחיד שהולם  ההגון  המעשה 
שמציגים  שמעתי  )כך  שכמוך  וטהור 
מיד  להתפטר  הוא  בטלוויזיה(  אותך 

מתפקידך כראש המועצה.
ואין צורך לנסות למכור לנו שאתה הולך 
מעצמך  זאת  חסוך  בשבילנו,  לכנסת 
ומאיתנו.                 חמי כהן, עין הבשור

תגובת חיים ילין
חמי ואריאל היקרים,

את  השקעתי  האחרונות  השנים  בשבע 
כל כולי למען תושבי אשכול והובלתי את 
תהליכי הפיתוח של המועצה והיישובים 
עזה,  עוטף  אזור  של  המאבקים  כל  ואת 
את  ולשנות  להשפיע  כן  רצון  מתוך 
התושבים  עם  יחד  ספגתי  האזור.  פני 
המלחמות  ואת  הרבות  ההסלמות  את 
הקשות שעברנו ולא זזתי מכאן ולו לרגע 
מתפשרת  בלתי  מחוייבות  מתוך  אחד 

כלפי התושבים.
ציניות  בתגובות  נתקלתי  פעם  לא 
בכירים  תפקידים  מבעלי  גם  ומזלזלות, 

ובכל  מתושבים,  וגם  ובכנסת  בממשלה 
כדי  מאמין  אני  בה  בדרך  המשכתי  זאת 
שאשכול תמשיך להתפתח ולהיות מקום 

טוב יותר לחיות בו.
במהלך שנים אלו התבהרה לי כוחה של 
מדיניות  בקביעת  הפוליטית  המערכת 
שמשפיעה על כולנו, עד אחרון התושבים 
ולכן בחרתי להמשיך בעשייתי הציבורית 

במישור הארצי. 
שלא  העובדה  את  ומקבל  מבין  אני 
זו  אך  בחרתי,  בו  במהלך  תומכים  כולם 
באמונה  מאחוריה  עומד  ואני  החלטתי 
שלמה שאוכל להשפיע על היחס הניתן 
ולהתיישבות  ישראל  במדינת  לפריפריה 
מדיני  להסדר  להגעה  לחץ  וביצירת 

שיאפשר לכולנו חיים שקטים.
אשכול  מתושבי  ביקשתי  לא  מעולם 
ואין  אחרת  או  זו  למפלגה  להצביע 

בכוונתי לעשות זאת גם בהמשך.
תפקידי  את  אסיים  לכנסת,  אבחר  אם 
אני  אז  עד  אשכול.  מועצת  כראש 
ממשיך לקדם תקציבים ופרויקטים עבור 
רבות  משימות  יש  והיישובים.  המועצה 
לפנינו ובכוונתי להספיק לקדם אותן ככל 
בירוקרטיים  מחסומים  ולפתוח  הניתן 

בהם אנחנו נתקלים.
אשכול היא לא מקום עבודה. היא הבית 
שלי והמחוייבות שלי כלפי הבית לעולם 

לא תסתיים, ללא קשר למקום עבודתי.
בהערכה רבה,                            חיים ילין

הודיע  ילין  חיים  המועצה  ראש 
להצטרף  החליט  כי  החודש 
בבחירות  ולהתמודד  לפוליטיקה 

הקרובות מטעם מפלגת 'יש עתיד'.
יחד  שלום  בכרם  עיתונאים  במסיבת 
על  רשמית  חיים  הודיע  לפיד  יאיר  עם 
הצטרפותו למפלגה. "ב'יש עתיד מצאתי 
בית שנותן לי חופש לייצג את הערכים 
עליהם גדלתי", הסביר חיים את בחירתו 

ב'יש עתיד'.
"חיים ואני הפכנו לחברים במהלך 'צוק 
כי הוא שמח  לפיד, שאמר  איתן', סיפר 

על הצטרפותו של חיים למפלגה. 

אז מה קורה איתנו עכשיו?
מזכר המועצה מורדי ביטון מסביר 
שעל פי החוק, כל עוד חיים ילין לא 

נבחר לכנסת הוא רשאי להמשיך לכהן 
כראש מועצה. לאחר הבחירות אם 

חיים לא ייבחר כחבר כנסת הוא יוכל 
להמשיך לכהן כראש המועצה. אם 

ייבחר יהיה עליו לבחור בין תפקידו 
כראש מועצה לבין תפקידו כחבר כנסת 

- מכיוון שחבר כנסת לא יכול להיות 

גם ראש מועצה 
יהיה עליו להתפטר 

מאחד התפקידים.
במידה וחיים 

יתפטר מראשות 
המועצה יתקיימו 
בחירות לראשות 

המועצה בלבד 
)להבדיל מבחירות 

גם למליאה( תוך 
60 יום.

ב־60 הימים שבין 
ההתפטרות ועד 

הבחירות יכהן 
כראש המועצה 

סגן ראש המועצה 
מאיר יפרח, 

שבהגדרתו משמש 
גם כממלא מקום 

ראש המועצה.

חיים ילין הצטרף ל'יש עתיד'

מסיבת העיתונאים בכרם שלום  צילום: 232
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היחידה להתנדבות 
 האגף לשירותים חברתיים 

הכל באשכול

רוכלות ודוכנים במהלך 
פסטיבל 'דרום אדום' 2015

ושוב אנו  פריחת הכלניות כבר בפתח 
באשכול  המבקרים  לאלפי  נערכים 
אדום'.  'דרום  פסטיבל  במסגרת 
מכירה  דוכני  להציב  המעוניינים 
אזורית  במועצה  הפתוחים  בשטחים 
חייבים  הפסטיבל  במהלך  אשכול 
באישור הפעלת דוכן של המועצה, כפי 

שניתן על ידי מחלקת רישוי עסקים. 
מתן  וללא  תשלום  ללא  יהיה  האישור 
בלעדיות לעסק אחד מסוגו, אולם הוא 
החוק,  בדרישות  לעמידה  בכפוף  יינתן 
המותרים  המתחמים  הגדרת  פי  על 
הסדר  הסביבה,  לשמירת  והתחייבות 

והניקיון.
לשלוש  נחלקת  הרוכלות  פעילות 
קבוצות עיקריות: ללא מזון, מזון מוכן 
של יצרן מזון מוכר והכנת מזון בשטח.
• ללא מזון: אין מגבלות מיוחדות על פי 
חוק רישוי עסקים. בקבוצה זו נכללים 

גם משווקי תוצרת חקלאית טרייה.
• מזון מוכן: כמו שתיה קלה, חטיפים 
וכד'. ככלל אין מגבלות מיוחדות למעט 

שמירה על תנאי קירור וניקיון.
• הכנת מזון: יש לעמוד בתנאי משרד 

של  אישורו  את  ולקבל  הבריאות 
תברואן המועצה.

למכור  המעוניינים  ויצרנים  יזמים 
עד  בכתב  לפנות  מוזמנים  מרכולתם 
anat@erc. דוא"ל:  חן,  לענת  ה־20.1 

ואת  אישיים  פרטים  ולציין    org.il
תועברנה  הבקשות  כל  המרכולת.  סוג 
ולבחינתה  עסקים  רישוי  למחלקת 
על  ישראל  משטרת  של  והתייחסותה 

פי העניין. 
לעמוד  והחובה  שהאחריות  כמובן, 
בכל דרישות החוק לסוגיהן ותחומיהן 
הן  וכד'(,  קבלות  חשבוניות,  )כולל 
הדוכן,  בעל  של  הבלעדית  באחריותו 
ולא של המועצה או עמותת התיירות.  
במתן  היזמים  לרשות  עומדים  אנו 

עצה, ליווי וסיוע בהסדרת העניינים. 
פעילות עמותת התיירות תתקיים בין 

29.1.15 ל־21.2.15 )ייתכנו שינויים(.
שעברה:  בשנה  כמו  המכירה  עמדות 
חורשת בארי, חורשת רעים, תל גמא, 

גשר החבלים, גשר הצינורות.  

בברכת "דרום אדום" מוצלח ופורח,  
צוות האגף האסטרטגי 

מקומכם איתנו 
 היחידה 

להתנדבות 
לפעילות עם נערה בעלת 

צרכים מיוחדים בשעות אחר 
הצהריים דרושה מתנדבת עם 

לב רחב.
הפעילות כוללת עבודת יצירה 

מוטורית קלה, טיולים בכיסא 
הגלגלים ביישוב ובעיקר חיבור 

חם. פעמיים בשבוע למשך 
כשעה וחצי 

לפרטים:
 0544-338838 / 08-9929614

למחלקת חוגים, ספורט 
והעשרה דרוש מדריך 

כדורסל שישמש כעוזר מאמן 
בהתנדבות לשעות הצהריים. 

להצטרפות ופרטים נוספים:
08-9929108/110

פסטיבל הכלניות בצפון הנגב
דרום אדום
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בני הנוער של אשכול יצאו החודש 
התנועה  של  השנתי  י"ב  למסע 

הקיבוצית.
בהשתתפות  שמתקיים  המסע, 
מהמרחב  והיישובים  המועצות 
ההתיישבותי, עוסק בבחירות שעומדות 
שנות   12 סיום  לאחר  הנערים  בפני 
לימוד: שנות שירות, מכינות, מעורבות 

חברתית ושירות צבאי משמעותי.
למסע,   יצאו  מאשכול  י"בתניקים   41
סוגיית  את  לברר  מוטיבציה  מלאי 
השירות שאליה הם צפויים לצאת בעוד 

פחות משנה.
כאשר  אופניים,  גבי  על  נערך  המסע 
ארבעה  במשך  רכבו  והצוות  החניכים 
בסיור  התחילו  הראשון  היום  את  ימים. 
ברכיבה  נדדו  השני  ומהיום   ,1 בבה"ד 
מחניון אגם ירוחם עד לנאות הכיכר. שם 

סיימו את המסע בטקס מרגש.
המשתתפים   פגשו  המסע  במהלך 

בחברה  פעילות  אשר  שונות  בקבוצות 
הישראלית ומעלות שאלות רבות בנוגע 
הלילות  את  לחברה.  ונתינה  לעשייה 
שם  הדרך,  לאורך  בחנינונים  העבירו 
ישבו סביב המדורות להתחמם ולשוחח 
והמחשבות  השאלות  הלבטים,  על  יחד 

שחוו במשך היום.
ורד נתיב, מדריכה ב'בית הירוק' שמלווה 
אומרת  השנה,  לאורך  י"ב  תלמידי  את 
האחרונות  השנים  אירועי  שלמרות 
בני  עדיין   - פשוטה  הלא  והמציאות 
מעצמם  לתת  רוצים  שלנו  הנוער 

ולחפש דרכים להיות משפיעים בחברה 
שיחות  כדי  תוך  "במסע,  הישראלית. 
הקפה,  בעצירות  או  המדורה  סביב 
נוכחנו לדעת כי הנושא הזה הוא בראש 
אשכול  "נוער  ורד,  אומרת  מעייניהם", 
ניכר בבחירות  והדבר  נוער איכותי  הוא 

שלו לאחר הלימודים".
"אנחנו מודים מאוד לאנשי צוות החינוכי 
מאשכול שהתכוננו למסע, הדריכו, ליוו 
סיגל  חרובי,  לרותם  פרט:  לכל  ודאגו 
אלון  דביר,  עופר  פיטל,  אביב  גרובר, 

חוטר, והראל ואיתי מגרעין עודד".

החנוכייה של ירון 
בבית הלבן

כשירון בוב, נפח אמן ממושב יתד, 
קיבל טלפון מהבית הלבן המבקש 
ממנו לבנות חנוכייה עבור הנשיא אובמה 
חנוכייה  לו  ובנה  לרגע  היסס  לא  הוא 
על  שנורו  רקטות  משברי  כולה  עשויה 

ישראל במבצע צוק איתן.
החנוכייה טסה לוושינגטון לטקס הדלקת 
חנוכיות  מארבע  אחת  והייתה  נרות 
של  החנוכה  לחגיגת  מישראל  שהגיעו 

נשיא ארצות הברית ברק אובמה.   
מספר  ענן",  על  מרחף  שאני  "הרגשתי 
לאחר  אבל  גדול.  כבוד  באמת  "זה  ירון, 
שההתרגשות נרגעה נזכרתי שבעצם ישנם 
טרם  שלי  ושהמשימה  להשיג  יעדים  עוד 
הושלמה. אני שואף להוכיח דרך הפסלים 
שאני יוצר, דרך האמנות שלי, שאנחנו עם 
שרוצה שלום, את המתכת שזורקים עלינו 

אני הופך ליצירות אמנות".
עפרה בן נתן

ון
יל

ל 
נב

 ע
ם:

לו
צי

מסע י"ב - הדרך אל תרומה משמעותית

התקיים  האור'  'במהירות  מרוץ 
בחנוכה בחבל שלום, והוציא אל קו 
הזינוק מאות גברים, נשים וילדים שהגיעו 
שואפים  המארגנים  ולהתחרות.  לרוץ 
כשהמטרה  הראשון,  המרוץ  זה  שיהיה 
היא להפוך את התחרות למסורת שנתית 

בחבל.
מחבל  רובם  למרוץ,  הגיעו  איש  כ־250 
שלום, מקצתם מיישובים אחרים באשכול 
המרוץ  על  ששמעו  רצים  כמה  אף  והיו 

והגיעו ממקומות אחרים בארץ.
המרוץ התחלק לשלושה מקצים: המקצה 

המשפחתי באורך 2 ק"מ ועוד שני מקצים 
למקצוענים יותר באורך 5 ו־9 ק"מ.

 9 מוקה,  נעמי   - נשים  ק"מ   9 הזוכים: 
ק"מ גברים - מינלה אדוניה, 5 ק"מ נשים 
בני   - גברים  ק"מ   5 אייזקסון,  תרזה   -

אביטל, מרוץ ילדים - תומר שחורי.
לאגודת  להודות  מבקשים  המארגנים 
חבל שלום שארגנה ומימנה את האירוע 
ולרבש"ץ גיל אהרונוביץ הממונה על כל 
המרוץ  שבלעדיו  הביטחונית  המעטפת 

לא היה יוצא לפועל.
עפרה בן נתן

רצים בחבל שלום

חנוכה במבטחים

                                  צילום: סיגל בקר

מבטחים  במושב  הכנסת  בית  אל 
כרם  מבסיס  תצפיתניות  הגיעו 
חנוכה.  של  ראשון  נר  להדליק  שלום 
החיילות בירכו והתברכו וגם הפעילו את 

הילדים. היה חג שמח.
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לומדים מאיתנו
מהמועצה  ועובדים  מנהלים 
ביניהם  עליון,  גליל  האזורית 
ביקרו החודש  זלץ,  גיורא  ראש המועצה 
באשכול כדי ללמוד מהניסיון הרב שנצבר 
והתפקוד  ההיערכות  בתחום  במועצה 

בשעת חירום.
של  מהיערכותה  כחלק  נעשה  הביקור 
גליל עליון למקרה של הסלמה ביטחונית 
התמודדויות  רקע  ועל  הצפון  בגבול 
המועצות,  שתי  שחולקות  דומות 
שבשתיהן כמה יישובים הצמודים לגבול 

וחשופים לאיומים ביטחוניים.
במסגרת הביקור נתן ראש המועצה חיים 
ילין סקירה על ההתמודדויות הייחודיות 
בעת  שניתנים  המענים  ועל  אשכול  של 
את  למשתתפים  הציג  גם  חיים  חירום. 
המודל שפותח באשכול לחיזוק תחושת 
לרכיב  והפך  התושבים  של  הביטחון 
הלקחים  הסקת  בתהליך  משמעותי 

ברמה הלאומית.
לאשכול  מגיעים  איתן  צוק  מבצע  מאז 
רבות  מקומיות  ורשויות  ציבוריים  גופים 
כדי ללמוד על ההתמודדויות הייחודיות 
חירום.  לשעת  המועצה  והיערכות 
באשכול  התפקידים  "בעלי  כי  ציין  חיים 
בכל  ערך  ויקר  רב  מקצועי  ניסיון  צברו 
לתושבים  מענים  ולמתן  למוכנות  הנוגע 
בחירום. אנחנו רואים חשיבות בהעברת 
הניתן  ככל  לסייע  כדי  הידע,  ושיתוף 

למוכנות מיטבית בשעת חירום".

ההתרגשות  סף  הבשור'  ב'יובלי 
בית  שמנהלת  מאז  שחקים  מרקיע 
הכניסה  קביטקה  מרסלה  הספר 
את פרויקט שרשרת הנתינה. רעיון 
מקסים שכולו נתינה שפותחת את הלב.

שמעשה  לתלמיד  נמסרת  השרשרת 
במיוחד.  בלט  מישהו  עבור  שעשה  טוב 
איתי  השרשרת  את  קיבלו  ראשונים 
ראובן  ושחר  ד'  כיתה  תלמיד  ברהב 
המועד  בחול  שארגנו  ג'  כיתה  תלמיד 
ביישוב  הגנים  לילדי  פעולה  סוכות 
שלהם. איתי העביר לחבר שלימד אותו 
גנילוין  למעיין  העביר  שחר  כדורסל. 
לעזרה  נחלץ  תמיד  אשר  ה',  מכיתה 

למחשבים.  הקשור  בכל  בשמחה 
והחליט  חבריו  עם  התייעץ  מעיין 
מגן  לשוש  השרשרת  את  להעביר 
מזכירת בית הספר - שוש שעובדת 
כבר המון שנים בבית הספר דואגת 
דורון  לכולם.  הלב  ומכל  תמיד 
טאוב, אבא של רומי תלמידת כיתה 
הספר  לבית  אחד  בוקר  נכנס  ג', 
כבר  מרופט,  ישראל  שדגל  והבחין 
מעשה  חדש,  דגל  עם  חזר  למחרת 

שזיכה אותו בשרשרת הנתינה.
בכך שהנותן  כוחה  "אין ספק שהנתינה 
בבית הספר,  זה שמקבל", אומרים  הוא 
למי  טוב  עושה  כשלעצמה  "העשייה 

שנותן מעצמו ובדרך עושה טוב לאחר. 
מעצם כך ברור ששרשרת הנתינה תגדל 
ותמלא את בית הספר במעשים טובים".
עטר אופיר גנילוין

בחנוכה האחרון, כמיטב המסורת, 
אירוע  את  אשכול  בנווה  חגגו 
ההוקרה למתנדבים ולתורמים. האירוע 
הוזמנו  שבו  מרגש  בטקס  נפתח 
שמיני  נר  להדליק  ותורמים  מתנדבים 
המרכז,  מנהלת  פלג,  דינה  חנוכה.  של 
העניקה תעודת יקיר נווה אשכול לחיה 
)בתמונה(.  השלושה  עין  מקיבוץ  פצ'וק 
חיה שימשה כעובדת סוציאלית וליוותה 
את מרכז נווה אשכול מיום הקמתו, ועל 
התודה  לה  ניתנה  השנים  רבת  העשייה 
במופע  הסתיים  האירוע  והתעודה. 

לסבים ונכדים עם עזרא ועירית דגן.

הוקרה למתנדבים בנווה אשכול

מרסלה מעניקה את שרשרת הנתינה

שרשרת של נתינה ב'יובלי הבשור'

הופיע  השפם  תיאטרון 
צוותא  בתיאטרון  החודש 
קזבלן. המחזמר  עם  אביב   בתל 

פסטיבל  את  לפתוח   נבחר  'קזבלן' 
תיאטרוני,  סתיו  הבינלאומי  התיאטרון 
נבחרות  הצגות  מועלות  במסגרתו 

שהופקו במרכזים קהילתיים.
ביפו  בבוקר  סיירו  הצעירים  השחקנים 
עלילת  מתרחשת  בו  אזור  באותו   -
'קזבלן'. הסיור בעיר העמיק את ההבנה 

של 'קזבלן' מה שתרם להופעה בערב - 
כשעלו על הבמה.

של  פרויקט  הוא  השפם  תיאטרון 
אליו  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
אגף  של  הנוער  מדור  השנה  הצטרף 
'קזבלן'   של  ההפקה  נולדה  וכך  החינוך, 

שמשתתפים בה כ־25 נערים.
פעמים  עלתה  כבר  המושקעת  ההפקה 
בפסטיבלים  וגם  באשכול  גם   - רבות 

שונים בארץ. 

תיאטרון השפם ב'צוותא' תל אביב
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שהגיעו  אשכול  תושבי  מאות 
צוחר  בצומת  החודש  להפגנה 
הקטל  את  להפסיק   - אחד  דבר  דרשו 
התארגנה  לצערנו  ההפגנה   .232 בכביש 
 -  232 כביש  על  נוספת  טרגדיה  בשל 
נהרגה  המועצה,  תושבת  סולטן,  חלי 
שהובילה  משאית  עם  בהתנגשות 
ה־12,  בן  בנה  עזה.  לרצועת  סחורות 
שהיה איתה במכונית, נפצע קשה והוטס 

במסוק לסורוקה לקבלת טיפול.
תושבי  את  הסעיר  ז"ל  חלי  של  מותה 
בשיחות  שעלתה  התחושה  המועצה. 
שמפקירים  הייתה  החברתיות  וברשתות 
אותנו, שוב. מדינת ישראל שולחת מאות 
הצר  הכביש  דרך  עזה  לרצועת  משאיות 
משאיות  שלנו.  היחיד  הכביש  שלנו, 
שמסכנות את חיינו יום-יום, ולצערנו גבו 

את חייה של חלי.
הייתה  התאונה  לאחר  התחושה 
משותפת לתושבים רבים – צריך לעשות 
משהו, ואכן תוך שעות התארגנה קבוצת 
בפייסבוק  קבוצה  נפתחה  פעולה, 

וההפגנה יצאה לדרך.
התאספו  בבוקר  בשמונה  חמישי  ביום 
שלא  תושבים  תושבים.  מאות  בצומת 
הגיעו באותו בוקר לעבודה בזמן, שביטלו 
ובאו  עיסוקיהם  מכל  התפנו  תוכניות, 
לזעוק: די! מטרת ההפגנה הייתה להבהיר 
לממשלה שאי אפשר עוד שבכביש כל כל 
צר יסעו מדי יום מאות משאיות. הדרישה 
כניסת  את  להעביר  הייתה  שנשמעה 
לכרם  במקום  קרני  למחסום  המשאיות 
"אנו  הכביש.  הרחבת  את  ולזרז  שלום 
הרחבת  את  שניתן  כככל  לקדם  דורשים 
תנועת  את  להגביל  הכביש,  ושדרוג 
המשאיות בשעות בהן הילדים עושים את 
דרכם לבית הספר וחזרה, לפתוח מעבר 
שלום  כרם  מעבר  במקום  נוסף  סחורות 
ולהעביר את הסחורות לרצועת עזה דרך 

מעבר קרני", נכתב בהזמנה להפגנה.
התושבים עמדו בשולי הכביש, כשעשרות 
משאיות חולפות על פניהן - המחשה חיה 

למשאיות,  'לא  מוחים.  הם  נגדו  למצב 
'לסגור  התושבים",  צעקו  לחיות'  רוצים 
קרני',  מסוף  את  לפתוח  שלום  כרם  את 
השלטים  על  לסכן'.  חיינו  את  ניתן  'לא 
נכתב 'לא רוצים צבע אדום בכביש 232', 
אינם  'חיינו  לקרני',  סחורות  'מעברי 

הפקר' ו־'כביש 232 - כביש דמים'.
הכביש  את  לחסום  ביקשו  התושבים 
אך  המשאיות,  מעבר  את  ולמנוע 
לכביש,  ירידה  אפשרה  לא  המשטרה 
למורת רוחם של התושבים. בשלב מסוים 
קראו חלק מהמפגינים לחסום את הכביש 
"בהפגנה  המשטרה:  התנגדות  למרות 
קולות,  נשמעו  דבר"  לא משיגים  שקטה 
אך למרות זאת הפגנה התנהלה תוך ציות 
לחוק ולשוטרים. לבסוף עצרה המשטרה 
לכמה  עלו  והתושבים  התנועה  את 
דקות על הכביש, עם השלטים והכרזות. 
וכל  קדיש  קרא  מעמיעוז  אזולאי  אבי 

התושבים ענו אחריו "אמן".

"אי אפשר לשתוק יותר"
שרון קלדרון מסופה,  מארגני ההפגנה - 
מעין הבשור, אורנית ארבל־ שרון קטני 

 - מצוחר  יעקב  וקובי  מעמיעוז  אלפסי 
ארגנו את ההפגנה תוך פחות מיומיים.

שההתארגנות  מספרת  קטני  שרון 
"כששמעתי  ספונטנית.  הייתה  להפגנה 
שחלי נהרגה בתאונה עם משאית נכנסתי 
 232 כביש  לגבי  והפחד  הכעס  להלם. 
מוחשיים.  הפכו  הזמן  כל  קיימים  שהיו 
ואז  משהו.  לעשות  שחייבים  הרגשתי 
קראתי בפייסבוק סטטוס ששרון קלדרון 
לי את  הוציאה  והרגשתי שהיא  פרסמה, 
עם  ויחד  אליה  פניתי  מהפה.  המילים 

אורנית וקובי החלטנו לארגן הפגנה". 
לארגן  לעשות,  רגילה  שאת  משהו  זה 

הפגנות?
הפגנה  ארגנתי  לא  בחיים  לא.  "ממש 
ובכלל אני לא מאלו שמארגנים דברים, 
אבל הרגשנו שהפעם אי אפשר לשתוק".
גם שרון קלדרון כלל לא תכננה למצוא 
"אורנית,  הפגנה:  מארגנת  עצמה  את 

והחלטנו  קשר  איתי  יצרו  וקובי  שרון 
פתחנו  ועכשיו.  משהו  לעשות  שצריך 
קיבלנו  וגם  אנשים,  גייסנו  קבוצה, 
אישור  השיג  קובי  מהמועצה.  עזרה 
שיש  הרגשנו  לדרך.  ויצאנו  מהמשטרה 
- אנשים  גדולה מצד התושבים  היענות 
וגם הדפיסו  ישבו בערב לכתוב שלטים 

שלטים על חשבונם".
הכל נעשה מאוד מהר. איך הספקתם?

עד  ובפייסבוק.  בטלפון  הכל  "עשינו 
שרון,  את  בכלל  הכרתי  לא  יום  לאותו 
אורנית וקובי, הפעם הראשונה שראיתי 
נפגשנו  אחריה  רק  בהפגנה.  היה  אותם 
המשך  את  ותכננו  מסודר  באופן 

הפעילות". 
מה באמת התוכניות להמשך? 

וחושבים  הפגנה  עוד  מתכננים  "אנחנו 
על כיווני פעולה נוספים. התרשמנו שגם 
כרגע  לפעול.  להמשיך  רוצים  התושבים 
יישוב,  מכל  קשר  איש  מחפשים  אנחנו 
המועצה  תושבי  כל  הבאה  שבפעם  כדי 
הבא  האסון  הפגנה.  שמתארגנת  ידעו 
מקווים  ואנחנו  לפינה  מעבר  לנו  מחכה 

שבהפגנה הבאה יבואו יותר תושבים".
התעקשתם לקיים את ההפגנה באישור 
באפקטיבית  פגע  זה  אולי  המשטרה. 

שלה?
"אנחנו אנשי חוק ורצינו לפעול כחוק. גם 
הייתה חשובה לנו התמיכה של המועצה 
שהבהירה לנו שהיא לא תוכל להשתתף 

בלי אישור המשטרה".

יבואו  הבאה  שבהפגנה  מקווה  קובי  גם 
מאוגדים  נהיה  אם  "רק  אנשים.  יותר 
ומאורגנים נצליח לשנות משהו. זה הזמן 

די!
תאונת הדרכים שגבתה את חייה של חלי 

סולטן ז"ל הציפה אצל תושבי אשכול 
את הפחד והזעם - מאות בני אדם 

הגיעו לצומת צוחר להפגין נגד תנועת 
המשאיות בכביש 232, נגד מדינת ישראל 
ששולחת מדי יום מאות משאיות לרצועת 

עזה דרך הכביש הצר שלנו, הכביש 
היחיד שלנו. "מפקירים את חיינו" טוענים 

התושבים  • נגה גדג'

קובי יעקב: "זה הזמן שתושבי 
המועצה יצאו החוצה וישמיעו 

את קולם. התאונה האחרונה 
הוכיחה את מה שידענו מזמן - 

חייב להיות פה שינוי"

"האסון הבא מחכה 
מעבר לפינה"

צילום: תמרה כהן
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וישמיעו  החוצה  יצאו  המועצה  שתושבי 
את קולם. התאונה האחרונה הוכיחה את 
מה שידענו מזמן - חייב להיות פה שינוי, 
תושבי  שכל  צריך  לשינוי  להביא  וכדי 
רעש,  נעשה  בואו  יחד.  יפעלו  המועצה 

כדי למנוע את הפעם הבאה". 
אומרת  לכולם",  בוער  הזה  "העניין 
אורנית, "אנחנו לא נניח לזה עד שדברים 
להפסיק  החלטנו  התאונה  אחרי  ישתנו. 
נוסעת  אני  לעשות.  ולהתחיל  לשתוק 
בכביש הזה על בסיס יומי ואני מפחדת. 

צריכות  לא  שהמשאיות  חושבת  אני 
לעבור דרך הכביש הזה, זה הכביש היחיד 
להיכנס  צריכות  לעזה  המשאיות  שלנו. 

מצפון הרצועה, דרך מעבר קרני". 

"שהמשאיות יסעו בלילות" 
משאיות  מאות  נוסעות   232 בכביש 
עזה. מאז  המעבירות סחורה אל רצועת 
כרם  מעבר  ב־2011,  קרני,  מעבר  סגירת 
שלום הוא המעבר היחיד דרכו מועברות 
מה  עזה,  לרצועת  מישראל  סחורות 
 - לעזה  שנכנסת  הסחורה  שכל  שאומר 
דרך  עוברות  גז,  דלק,  ציוד,  בטון,  מזון, 

מועצה אזורית אשכול.
מ־400  שיותר  היא  הדבר  משמעות 
 232 כביש  על  נוסעות  ביום  משאיות 
שהוא  הכביש  אותו  שלום.  לכרם  בדרך 
לעבודה,  להגיע  שלנו  היחידה  הדרך 
אלו  משאיות  אל  הביתה.  הספר,  לבית 
סחורה  שמובילות  המשאיות  מצטרפות 
וכמובן  המועצה,  מיישובי  חקלאית 
חלק  שהם  איטיים  רכב  וכלי  טרקטורים 
מנופו של כל אזור חקלאי. לחברת 'ענבי 
שלה  הלוגיסטי  שהבסיס  לבדה,  הנגב' 
נמצא סמוך לצומת צוחר ליד המו"פ וגם 
היא משלחת סחורות למעבר כרם שלום, 
בוקר  מדי  שיוצאות  משאיות  כ־100  יש 

לכביש 232. 
כמעט כל מי שנוסע בכביש 232 מעיד על 
הנהיגה הפרועה של המשאיות, שלעתים 
מופרזת  במהירות  נוסעות  קרובות 

בצורה  פרטיות  מכוניות  עוקפות  ואף 
מסוכנת. בעשר השנים האחרונות אירעו 
הכביש,  על  דרכים  תאונות  מ־60  יותר 
מתוכן חמש תאונות קטלניות שגבו את 

חייהם של שבעה בני אדם. 
במשך  ניהלה  אשכול  אזורית  מועצה 
שבע שנים מאבק מול משרדי הממשלה 
באוגוסט  כזכור,  הכביש.  להרחבת 
האחרון התבשרנו כי הממשלה החליטה 
על הרחבת כביש 232 לארבעה מסלולים, 
כלומר  שנים,  חמש  תוך  שיתבצע  מהלך 

הכביש.  הרחבת  תסתיים   2019 עד 
ראש  הודיע  הקטלנית  התאונה  בעקבות 
פועלת  המועצה  כי  ילין  חיים  המועצה 
כך  הכביש  להרחבת  העבודות  לזירוז 
גם  חיים  שנתיים-שלוש.  תוך  שיסתיימו 
במרחב  התנועה  אגף  בכירי  עם  נפגש 
האכיפה  הגברת  על  עמם  וסיכם  דרום 
על הכביש, בדגש על מהירות המשאיות, 

המשקל שהן נושאות ועקיפות מסוכנות 
חלק  חיים,  לדברי  לבצע.  נוהגות  שהן 
ממהרים  שהנהגים  מכך  נובע  מהבעיה 
מפני שהעבודה שלהם נעשית בקבלנות 
'טסים'  הם  יותר  להעביר  להספיק  וכדי 
משרד  עם  סיכם  הוא  לכן   - הכביש  על 
כל  של  ההובלות  מספר  כי  הביטחון 
בפגישה  ביום.  לשתיים  יוגבל  משאית 
מדקל  טל  ומשה  חיים  שקיימו  נוספת 
הוחלט על הקמת מש"ת )משרד תנועה( 
שיפעל במועצה, במסגרתו יוצב במועצה 
ניידת  הפעלת  כולל  קבוע,  באופן  שוטר 
המש"ת  הכביש.  על  משטרתית  תנועה 
מחפשים  וכעת  מתנדבים,  בסיוע  יפעל 

הרחבת הכביש - למי זה טוב? 
בין  דעות  אחדות  יש  כי  נדמה 
מנהיגי המועצה שהרחבת כביש 232 
והפיכתו לכביש של ארבעה מסלולים 
להישג  ותיחשב  וחיובית  רצויה  הנה 
משקיעה  שלא  הממשלה  מול  אל 

מספיק בתחבורה לאזורנו.
שנית  לחשוב  כאן  מציע  אני  אולם 
)אם לא מאוחר מדי( האם באמת הרחבת 
הכביש תביא לשיפור באיכות החיים פה.

לתנועה  העיקריות  הסיבות  אחת 
הכביש  על  לעיתים  והאיטית  הכבדה 
נובעת מנפח המשאיות והכלים הכבדים 
מהאופי  נובע  חלקם  בו.  המשתמשים 
החקלאי של האיזור וזה בסדר, אך חלק 
לא קטן מהמשאיות כפי שידוע עושות 
מנת  על  שלום  כרם  מעבר  אל  דרכן 

להעביר סחורה מישראל לעזה.
בעולם  סיבה  שום  אין  הבנתי  לפי 
בכלל  זו  )אם  לעזה  הסחורה  שהובלת 
מוצדקת( תחצה את כל שטח המועצה 
מעברים  שישנם  בעוד  שלנו  האזורית 
נבנו  שאף  הרצועה  של  הצפוני  לחלק 
לא  קרני(.  עוז,  נחל  )ארז,  לכך  במיוחד 
די בכך שאנו משלמים בביטחוננו מעצם 
שלנו  הרעים  לשכנים  החזית  קו  היותנו 
עלינו  כופה  ישראל  מדינת  שגם  אלא 
על  שלנו  בביטחון  נוסף  מחיר  לשלם 
זו שמעבירה את כל  הכביש בכך שהיא 
גבינו  על  עזה  את  שמזינות  המשאיות 

ויוצרת בכך תנועה מסוכנת ומסרבלת.
אינו  שצה"ל  כך  על  מדברת  השמועה 
בצפון  הגבול  מעברי  את  לאבטח  יכול 
כרם  דרך  לעבור  הוחלט  ולכן  הרצועה 
רצוי  היה  המצב  זה  אם  ובכן,  שלום. 
האספקה  הפסקת  על  תכריז  שישראל 
למעברים  העזתים  של  יחסם  לרגל 

כהזדמנות נוספת לפגע.
היה  המועצה  ראש  לו  מוטב  היה  בעיניי 
תנועת  הפסקת  על  כל  קודם  נאבק 
המשאיות דרך שטח המועצה לפני בניית 
כבישים רחבים. עכשיו דמיינו איך ייראה 
כביש 232 ארבע מסלולי. תארו לעצמכם 
להשתלב  יהיה  ומסוכן  קשה  כמה 
או  מעון  צומת  צוחר,  מצומת  בכביש 
להשתלב  קל  לא  כיום  כבר  הבשור.  עין 
בשעות העומס. האם יהיה בטיחותי יותר 
לב  שימו  שכזה?  רחב  בכביש  להשתלב 
מרדכי  יד  שבין  בקטע   4 לכביש  למשל 
לאשקלון. כך הייתם רוצים ש־232 יהיה? 
הרי ברור שיתקינו רמזורים בכל הצמתים 
אני  יואט.  רק  התנועה  וקצב  הראשיים 
מקווה שאתבדה ולא יהיה זה מקרה של 

בגדי המלך החדשים.
           עמית שדה, עין הבשור

*המכתב של עמית הגיע למערכת  
  לפני התאונה הקטלנית וההפגנה

אורנית ארבל אלפסי: "המשאיות 
לעזה לא צריכות לעבור דרך 
כביש 232, זה הכביש היחיד 

שלנו. שייכנסו מצפון הרצועה, 
דרך מעבר קרני"

"חיינו אינם הפקר". ההפגנה בצומת צוחר  צילום: שי שמואלי
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במועצה מתנדבים שיקחו חלק בתוכנית 
)ראו פרטים בעמ' 18(.

משלהם  רעיונות  יש  אשכול  לתושבי 
חוץ  בכביש.  המשאיות  תנועת  לגבי 
מהעתקת מעבר הסחורות למעבר קרני 
את  לאכוף  למשטרה  התושבים  קוראים 
חוקי התנועה על המשאיות בכביש, "עד 
שהכביש יורחב לפחות שתהיה פה ניידת 
מצלמות"  תשים  שהמשטרה  קבועה, 
הפייסבוק  בקבוצת  התושבים.  אומרים 
הועלו אף פתרונות יצירתיים כמו להגביל 
בלילה  אחת  בין  המשאיות  תנועת  את 
מהתושבים  חלק  בוקר.  לפנות  לחמש 
מגיעה  כבר  כשהמשטרה  כי  התלוננו 
אורבת  היא  התנועה  חוקי  את  לאכוף 

לעצור  במקום  פרטיים  ברכבים  לנהגים 
את נהגי המשאיות.

איפה המדבקה?
שלום  מחבל  החודש  נסעתי  עצמי  אני 
רבות   וכמו שקורה פעמים  לעין הבשור, 
נסעה  ומאחוריי  משאית  נסעה  לפניי 
שמאחוריי,  המשאית  נוספת.  משאית 
מצאה  לא  הנסיעה  מהירות  שכנראה 
)נסעתי  אותי  לעקוף  יצאה  בעינה,  חן 
כאמור מאחורי משאית אחרת( ובאמצע 
שלישית.  משאית  מולה  באה  העקיפה 
לאפשר  כדי  בחוזקה  לבלום  נאלצתי 
למשאית לחזור לנתיב שלנו - אין לי כל 

רצון שילדיי יישארו יתומים.
 - לפניי  לנסוע  המשאית  שנכנסה  לאחר 
דקה לפני שהיא עקפה שוב - הפעם את 
המשאית הראשונה )הנהג ממהר כנראה, 
שלו...(  במשאית  יולדת  מסיע  הוא  אולי 
חיפשתי את המדבקה שאמורה להיות על 
כל משאית עם מספר הטלפון לתלונות. 
זו המדבקה שכתוב עליה 'איך אני נוהג', 
שעל פי חוקי מדינת ישראל חייבת להיות 
מצי  חלק  שהוא  רכב  כלי  לכל  מוצמדת 

רכבים. לא הייתה מדבקה.
הרמתי טלפון למשרד התחבורה. ניסיתי 
שנוסעות  המשאיות  על  למה  לברר 
בכביש 232 לכיוון כרם שלום אין מדבקה 
כפי שמחייב החוק. "על פי החוק חייבת 
ענו  המשאיות",  כל  על  מדבקה  להיות 
אמרתי.  אין"  "אבל  התחבורה.  במשרד 
מי  של  לדעת  דרך  לנו  אין  אז  אין  "אם 
לי  גם  "אבל  במשרד.  אמרו  המשאיות" 
אין דרך לדעת. אז מה עושים?". "אפשר 
המשאית  של  הרישוי  מספר  את  לרשום 

ולפנות אלינו". קלי קלות.
אז אם אתם נוסעים אחרי משאית שאין 
את  רישמו  נוהג'  אני  'איך  מדבקת  לה 
לעיתון,  אלינו  והעבירו  שלה  המספר 
למשרד  זה  את  להעביר  נדאג  אנחנו 
ועד   232 כביש  שיורחב  ועד  התחבורה. 
אולי  עליו  המשאיות  תנועת  שתפחת 

נראה לפחות משאיות עם מדבקה. 

בנושא  הפעילות  על  והודעות  עדכונים 
"תושבי  הפייסבוק  בקבוצת   232 כביש 

אשכול עוצרים את הפקרות כביש 232"

יותר מ־400 משאיות ביום   צילום: תמרה כהן

ביום שלישי בשבוע שעבר נודע לנו 
פינוי של החיילים  מהעיתונות על 
שצפוי   - הגדר  צמודי  מהיישובים 
קודם  הגיעה  לא  ההודעה  חמישי.  ליום 
דרך מזכירויות היישובים וכבר בהתחלה 
נוצר הרושם שאנחנו לא ממש שותפים. 
שזומן  בפאנל  השתתפתי  יום  באותו 
לפגישה עם קורס מג”דים של המכללה 
השאלות  נגמרו  כאשר  ומטה.  לפיקוד 
אמרתי  נוסף.  משהו  לומר  ביקשתי 
להם שכקציני העתיד של צה”ל עליהם 
מוכרעות  לא  כאן  שהמלחמות  לזכור 
מלחמות  אלה  כי  שנכבשים,  בדונמים 
על התודעה. ניצחונות ומפלות נקבעים 
שבכל  ואימהות  ילדים  ידי  על  בהן 
לא  בקהילה.  רגיש  הכי  הפלח  הם  מצב 
מהפחד  אלא  פוחדים,  אחנו   מחמאס 

עצמו, שייגרם לאותן משפחות צעירות 
שעלולות לוותר על היישובים שלנו, 

ועל בתי הילדים שלנו אחרי שכבר 
מלחמה   - מקומן  את  בהם  מצאו 

כזו תהיה מבחינתנו מפלה.
עם  פתק  לי  שיש  גיליתי  בערב 
ביום  כבר  בשער  לשמירה  זימון 
הולכות  תורנויות  אצלנו  הפינוי. 

לפי א-ב. אבני ראשון. 
ביום ד’ התארגנה הפגנה ליד השער 

שם  לגלות  הופתעתי  נירים.  של 
הרבה אנשים ולא רק מנירים, שעמדו 
צלמים.  של  סוללה  מול  שלטים  עם 
א’.  ליום  נדחה  שהפינוי  לי  נודע  שם 

השמירה נדחתה לסיבוב הבא. הללויה. 

במערכת  סיכמנו  עצמנו  לבין  בינינו 
התאימה  כנראה  שהדחיה  העיתון 
למישהו בחטיבה. אולי תכננו לקחת את 
והעדיפו  לאימון  ישר  במוצ”ש  החיילים 
שזה  ייתכן  לא  הרי  אותם.  לפזר  לא 
עוד  ”קחו  מה:  כלפינו, כאילו  מחווה 
שבת שקטה ותירגעו..?” לא יכול להיות. 

מתברר שיכול גם יכול.
בחמישי בערב, בזמן שהתפנה מהשמירה, 
הקיבוץ  בשער  צעידה.  לסיבוב  יצאתי 
עמדו שני אוטובוסים עם חיילים. פניתי 
עסוקים  שהיו  החיילים  אל  בשאלות 
החופף  בחפיפה,  שהם  התברר  מאוד. 

הראה איפה מכשיר הקשר, איך פותחים 
שער ולמי נותנים להיכנס. ”ועד מתי אתם 
כאן?” שאלתי את המחופף. ”בינתיים עד 

יום ראשון...” כן, חפיף נדיף.
שלנו  העיתון  יוצא  בבוקר  א’  ביום 
לדפוס ובשעה זו עדיין אין איש יודע מה 
הפינוי  היום  יתרחש  אכן  אם  התכניות. 
סימן שמישהו טרח והביא חיילים לסוף 
שבוע. קשה שלא לראות בזה המשך של 
חושב  צה”ל  אם  מבזה.  התנהגות  אותה 
האלה  החיילים  בלי  להסתדר  שאפשר 
לפתור  וינסה  הביתה  אותם  שישלח   –
בהסברה.   – ההסברתית  הבעיה  את 
מרכיבי  בהוספת  לפצות  שינסה  או 
רומזים  האלה  היומיים  אחרים.  בטחון 
ללא  בכיינים  בנו  רואים  בצה”ל  שאולי 
זוכרים על מה  סיבה. כאלה שלא ממש 
קצת   – ילדים  עם  וכנהוג  מייללים  הם 
יום  ויירדמו. מחר  סבלנות והם יתעייפו 

חדש - בטח כבר לא יזכרו  על מה בכו. 
חשובים  קצינים  אותם  כל  איפה 
שלמיטב  מתוודים  סגורים  שבחדרים 
נמנע”  בלתי  הוא  הבא  ”הסבב  הכרתם 

ומבטיחים לשתף ולעשות הכל...? 
האם לא ברור לרמטכ”ל שמשבר האמון 
והסתיים  הכלניות'  ב'נאום  שהתחיל 
של  האחרונים  הימים  שלושת  באירועי 
צוק איתן, שגם בהם לא דיברו אתנו כשזה 
היה כל כך נחוץ – מונח כולו לפתחה של 
מערכת הביטחון? מישהו בצבא לא מבין 

דברים שכל ילד בעוטף עזה יודע.

היומיים האלה רומזים 
שאולי בצה”ל רואים בנו 
בכיינים ללא סיבה. כאלה 
שלא ממש זוכרים על 
מה הם מייללים.
וכנהוג עם ילדים –

קצת סבלנות והם 
יתעייפו ויירדמו.

מחר  יום  חדש 
- כבר לא יזכרו 
על  מה בכו 

כאשר החליטו בצה"ל לחסוך בחיילים ששומרים ביישובים צמודי 
גדר, זה נודע לנו מהעיתונות. כאשר היו מחאות הם נתנו לנו עוד 

יומיים של אושר עם החיילים על הגדר • ארנון אבני יהיה בסדר

מרים, חברת נירים, 
מפגינה בשער הקיבוץ
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יום א' 18.01.15 בשעה 17:00 
אירוע פתיחה להתרמה 
העממית בנווה אשכול.

מנחה: מרב ברק 
בתכנית:  טעימות אופרה  

אריות ודואטים ממגוון 
הרפרטואר האופראי.

במקום יתקיימו דוכני מכירה – 
תבואו עם הארנקים.
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החודש  שהגיעו  הצעירים   20
קום  משכימים  חולית  לקיבוץ 
או  בשדה  לעבודה  ויוצאים  בוקר  מדי 
אלא  בתאילנדים  מדובר  לא  בחממה. 
שהגיעו  הארץ,  רחבי  מכל  בישראלים 
לאשכול כחלק מתוכנית 'מאהל ומגדל' 

של 'השומר החדש'.
 2007 'השומר החדש' הוקם בשנת  ארגון 
'השומר'  תנועת  של  דרכה  ממשיך  והוא 
את  לחזק  שואף  הארגון  המיתולוגית. 
לאדמה  הישראלית  החברה  של  זיקתה 
ולהטמיע בה ערכים של אחריות אזרחית 

וערבות הדדית.
החדש'  'השומר  של  ממפעליו  אחד 
המיועדת  תכנית   – ומגדל'  'מאהל  הוא 
והקשת  הארץ  קצווי  מכל  לצעירים 
חילוניים  בחבר'ה  "מדובר  החברתית. 
מושבניקים  עירונים,  ודתיים, 
כולם  שאת  ובנות,  בנים  וקיבוצניקים, 
ולתרום  קשה  לעבוד  הנכונות  מאחדת 
שירי  אומרת  הכלל",  לטובת  מעצמם 
הצעירים  הארגון.  דוברת  מרקיש-קייזר, 
הנגב  ברחבי  שונים  ליישובים  מגיעים 
ושיתוף לתקופה שבין  חיי קהילה  וחיים 

חצי שנה לשנה.
מנוכחותם  עכשיו  עד  נהנה  באשכול 
חולית,  קיבוץ  החדשים'  'השומרים  של 
החמישי  המחזור  לדרך  השנה  יצא  שבו 
גרעין  הגיע  כחודש  לפני  התכנית.  של 
לקיבוץ  גם  ומגדל'  'מאהל  של  ראשון 
בבית. כמו  מרגישים  כבר  וחבריו  סופה, 

מתגוררים  מהקיבוצים  אחד  בכל 
זמנם  את  המחלקים  צעירים,  כעשרים 
בין עבודת אדמה ללימודי חברה ויהדות 
ולפעילויות התנדבותיות בקהילה. בשנה 
הצעירות  אחת  פתחה  לדוגמה  שעברה 

מועדון חברתי לילדי קיבוץ חולית, ומאז 
מתנדבים בו חברי הקבוצה בקביעות.

אביב,  מתל   22 בן  בנארויה,  דניאל 
חודשים  ארבעה  לפני  מהצבא  השתחרר 
'מאהל  לתכנית  להצטרף  והחליט 
מתגורר  הוא  כיום  בחולית.  ומגדל' 
החיים  לאורח  אט-אט  ומסתגל  בקיבוץ 
ב'הדרי  בקטיף  עובדים  "כולנו  החדש: 
פיזית,  בעבודה  שמדובר  ולמרות  מעון' 
ממנה  נהנים  רובנו  וקשה  מונוטונית 
עבודה  שזאת  מרגיש  אני  אישית  מאוד. 
פנים  כל  על  שליחות,  של  סוג  גם  שהיא 
יותר מעבודה במלצרות לדוגמה, שהרבה 

צעירים אחרי צבא מתפרנסים ממנה".
המחזור החמישי בחולית הגיע אמנם רק 

כבר  היא  הקבוצה  אבל  חודשיים,  לפני 
"יש  חבריה:  לכל  שנייה  משפחה  כמעט 
שלולא  להניח  וסביר  עצום  שוני  בינינו 
נפגשים לעולם,  התכנית הזאת לא היינו 
אבל למרות השוני הזה החיבור בין כולנו 
ולא  אביב  בתל  גרתי  חיי  כל  מיידי.  היה 
הכרתי משהו אחר, אבל היום אני מרגיש 
אני  ונפתחו.  התרחבו  שלי  שהאופקים 
את  הזה,  האזור  את  אוהב  את  מאוד  גם 

האווירה ואת האנשים שחיים כאן".
ומה לגבי המצב הביטחוני?

ממש  זה  אבל  בראש,  איפשהו  יושב  "זה 
להצטרף  שלי  ההחלטה  על  השפיע  לא 
באזור  שגרים  האנשים  כל  אם  לתכנית. 

יכולים לחיות כאן, אז גם אנחנו יכולים".

לא  ומגדל'  'מאהל  חברי  כי  נראה  ואכן, 
נבהלים מהקסאמים והפצמ"רים, וב'צוק 
בחולית,  הגרעין  חברי  חלק  נשאר  איתן' 

הגם שניתנה להם האפשרות לעזוב.

עתודה ניהולית
'מאהל  תכנית  של  ממטרותיה  אחת 
העבודה  ערך  את  להנחיל  היא  ומגדל' 
האדמה.  עבודת  ובפרט  העברית 
לעבד  לחקלאים  מסייעים  המשתתפים 
לשמוע  מפתיע  ולכן  אדמותיהם,  את 
הארגון  מתמודד  איתן  הבעיות  שאחת 
היא מציאת תעסוקה למשתתפי התכנית.

למרבה הפלא, הדבר היחיד שמונע מהם 
להפוך לכוח עזר משמעותי בחקלאות הם 
דווקא החקלאים עצמם. "רוב החקלאים 
נמנעים מהעסקתם של החבר'ה, בעיקר 
בעבודה  שדבקה  הרעה  התדמית  בשל 
מנהלת  אדירי,  נעמה  אומרת  עברית", 
תכנית 'מאהל ומגדל'. "הם טועים לחשוב 
היא  האמת  רציניים.  אינם  שהעובדים 
כוח  וחרוצים,  מסורים  בחבר'ה  שמדובר 
 – מכך  חשוב  פחות  ולא  זמין  עבודה 
ומלבד  מינימום,  שכר  מקבלים  הם  זול. 

הסעות אין צורך לכלכל אותם".
החקלאים  של  נכונותם  חוסר  בשל 
הישראלים,  העובדים  את  להעסיק 
להתקבל  שביקשו  צעירים  עשרות  נדחו 
לתכנית. "למרבה הצער", מסבירה נעמה, 
"אנחנו נאלצים לסרב להרבה מאוד פונים 
פשוט משום שאנחנו לא מצליחים למצוא 
חקלאים שיסכימו להעסיק אותם, והרי זה 
אבסורד. כל הזמן מתלוננים שאין בנמצא 
מופיעים,  וכשהם  ישראלים,  עובדים 
הזה  לפרויקט  לקבלם.  שמוכן  מי  אין 

באו לעבוד
המחזור  כבר  התחיל  שם  בחולית  לשכנים  והצטרף  לסופה,  החודש  הגיע  ומגדל'  'מאהל  של  ראשון  גרעין 
החמישי של התוכנית. החבר'ה הצעירים עובדים בחקלאות ומתנדבים בקהילה, ורק שאלה אחת נותרה בלי 

מענה - מדוע אין מספיק חקלאים באזור שמעוניינים להעסיק אותם? • תם פרחי

אורי פטקין: "כיום פועל חקלאי 
מחויב להתמודד עם בעיות 

מורכבות. במובן זה יש לעובדים 
הישראלים יתרון על פני הזרים"

המשך בתחתית העמוד הבא

 חברי גרעין 'מאהל ומגדל' מחולית בזמן הקטיף
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גם  ולהתרחב  פוטנציאל עצום להתפתח 
ליישובים נוספים, אך החזון הזה לא יוכל 
נזכה לשיתוף  להתגשם במועצה אם לא 

פעולה מצד החקלאים באשכול".
את  שאימצו  המעטים  החקלאים 
מרוצים  ידיים  בשתי  התכנית  משתתפי 
מישע,  פטקין  אורי  מהתוצאות.  מאוד 
שנתיים  מזה  מועסקים  שבמשקו 
לתכנית  הערכה  מלא  עובדים,  ארבעה 
תומך  אני  בסיסי  "באופן  ולמשתתפיה: 
בכלל  קשה  לעבוד  שמעוניין  צעיר  בכל 
ולעבוד בחקלאות בפרט. אסור שעובדים 

את  ידחקו  מהשטחים  עובדים  או  זרים 
שרוצים  ישראלים  צעירים  של  רגליהם 
להתפרנס בכבוד ומסוגלים להתמודד עם 

הקשיים הכרוכים בעבודה".
ואיך הם עובדים?

של  בהעסקה  הבולטים  היתרונות  "אחד 
ישראלים היא היכולת לתקשר אתם ביתר 
קלות, ותקשורת טובה יותר עם העובדים 
טובות  לתוצאות  ערובה  פעם  לא  היא 
יותר. צריך גם לקחת בחשבון שהעובדים 
ניהולית  לעתודה  בסיס  הם  הישראלים 
מצעירי  אחד  למשל,  אצלי,  בחקלאות. 
התכנית הפך למנהל ההפצה שלי. זה נכון 

שגרף הלמידה שלהם מתון משל עובד זר 
ומחייב את המעביד לגלות סבלנות יתרה, 
היכולת  העבודה  את  שלמדו  מרגע  אך 
ניהוליים  בתפקידים  להשתלב  שלהם 
טכנולוגיות  מערכות  ולהפעיל  במשק 
מתקדמות היא טובה בהרבה. אם בעבר 
מחזיקים  איך  לדעת  חקלאי  פועל  נדרש 
עם  להתמודד  מחויב  הוא  היום  טורייה, 
בעיות מורכבות יותר. במובן זה מעניקים 
מוסף,  ערך  למשק  הישראלים  העובדים 
של  השוטפת  ההתנהלות  מבחינת  הן 

העסק והן מבחינה כלכלית". 
 

בהפקת  החודש  נערך  נגב'  'כנס 
השנה  זו  נצרים,  מדרשת  עמותת 

השנייה.
מקדמים  זה  מסוג  שכנסים  ספק  "אין 
חשיבות  את  הציבורית  בתודעה 
מדינת  בשאר  כמו  בנגב  ההתיישבות 
מנהל  פרינס,  אלידע  אומר  ישראל", 
מדרשת נצרים, "אנחנו יודעים שיש צורך 
חיובית  לעשייה  במקביל  רבה  בסבלנות 
ותורמת המקדמת את הנושאים בהם אנו 

מאמינים".
בשיתופי  שעסק  בכנס  הראשון  במושב 
ההתיישבות  לקידום  אזוריים  פעולה 
ראש  כלפה,  זבולון  ח"כ  השתתפו  בנגב 
רמת  מועצת  וראש  ילין  חיים  המועצה 

נגב שמוליק ריפמן.
נכון  האם  בשאלה  עסק  השני  המושב 
לחזק  או  חדשים  יישובים  בנגב  להקים 
יישובים קיימים. "הפרחת שממה נעשית 
אמר  חדשים"  חקלאיים  ישובים  ידי  על 
אנחנו  "אם  נצרים,  מבני  אוזן  אליהו 
חלומם  אז  השממה  את  להפריח  רוצים 
של הירוקים למיניהם סותר את חלומנו". 
דבריו:  טל שמיר מאוהד לא הסכים עם 
כמעט  אין  שממה,  היום  רואה  לא  "אני 
מדי  מעט  יש  משומשת.  לא  קרקע 
יתר פוגעת  והתיישבות  שטחים פתוחים 
בהם ובנו". טל טען כי היישובים הקיימים 
מזדקנים ויש צורך לחזק קודם כל אותם.

אסף כהן, סמנכ"ל תנועת אור, הסביר 

ישראל  אוכלוסיית  שנה   20 בעוד  כי 
תכפיל את גודלה כמעט פי שניים: "ב־20 
 15 בנגב  תקים  ישראל  הבאות  השנים 
יישובים כפריים בתוך גידול אוכלוסייה 
אלו  כל  מתוך  איש.  אלף   800-700 של 
החדשים,  ביישובים  יגורו  כ־2,000  רק 
כך שהקמת ישובים חדשים לא סותרת 

את חיזוק הקיימים". 
ניתן  להתרשם מתקציר הכנס 

ביוטיוב - חפשו 'כנס נגב השני ע"ש 
לוי אשכול 2014'

וענבל  שאייל  שנים  שלוש  כבר 
עמוק  שקועים  הבשור  מעין  כהן 
בתהליך  אלא  בצרה,  מדובר  לא  בבוץ. 
בבית  לגור  יזכו  שבסופו  במינו,  מיוחד 

בוץ משלהם.
בבוץ  הבנייה  ברעיון  התאהבו  הזוג  בני 
ש"אם  ידעו  ומיד  אליו,  שנחשפו  מרגע 
ורק  בעצמנו  רק  אז  בית,  לבנות  כבר 
היא כמובן  מבוץ". השאלה המתבקשת 
– למה? "התלהבנו מהאווירה המיוחדת 
אייל  אומרים  מבוץ",  בבתים  ששוררת 
וענבל, "מהבידוד המצוין, מהאקוסטיקה 
ובעיקר  האקולוגית,  מהבנייה  הטובה, 
מהמחשבה שנבנה את ביתנו במו ידינו".

ואמנם, בראשית הדרך התעקשו השניים 
על עבודה עצמית ומעט עזרה מחברים, 
אך כעבור זמן נזקקו לעוד ידיים עובדות. 
למנהל  טאוב  דורון  הפך  כשנה  לפני 

בניית  הואצה  ומאז  שלהם  הפרויקט 
הבית. תחילה בנו את הקירות החיצוניים 
מחבילות קש מצופות בבוץ. לאחר מכן 
השלימו את הקירות הפנימיים העשויים 
ועליה  וברזל,  עץ  של  קונסטרוקציה 
בוץ.  מצופות  במבוק  יריעות  הורכבו 
הקבוע  והריהוט  בבית  נוספים  קירות 
בוץ העשויות תערובת של  ייבנו מלבני 

קש, חרסית וחול.
כדי שיצליחו להכין כמות כה גדולה של 
לבנים החליטו בני הזוג לרתום למשימה 
הגיעו  וכך  הבשור.  בעין  הנוער  את 
החודש נערי שכבה ח' של המושב לעזור 
דלי  קיבל  מהנערים  אחד  "כל  בבנייה: 
ליציקת הלבנים.  ותבנית  מלא תערובת 
בהתחלה הם נזהרו שלא להתלכלך, אבל 
אחרי כמה רגעים התחילו מלחמות בוץ 
כולם  התמלאו  מאוד  ומהר  כולם,  בין 

בבוץ מכף רגל ועד ראש".
בסופו של דבר הכינה החבורה לא פחות 
לכל  מרשימה  כמות  בוץ,  לבני  מ־150 
הבית  שבניית  מקווה  ענבל  הדעות. 
תסתיים עד הקיץ הקרוב. אנחנו נעקוב 
ומקווים שבקרוב נוכל לפרסם כתבה עם 

תמונות של הבית הגמור.

בנה בוצך
כך  כל  לא  זה  מבוץ.  בית  לעצמם  בונים  מעין הבשור  כהן  וענבל  אייל 
פשוט ולכן באו לעזרתם בני שכבה ח' במושב, שהכינו ביום אחד המון 

לבנים מבוץ • תם פרחי

מדברים נגב
כנס נגב השני בהפקת מדרשת נצרים עסק בשאלות שנוגעות 

לעתיד של כולנו, תושבי הדרום • נגה גדג'

חיים ילין, שמוליק ריפמן וזבולון כלפה בכנס

אייל כהן וילדי עין הבשור מכינים לבני בוץ 
צילום: ינאי בונה

המשך 'באו לעבוד'
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דניאל, בן 44, במקור מארגנטינה
ירדנה, בת 43, בת פריגן

שוהם, תלמיד כיתה י"א ב'נופי הבשור'
בר, תלמידת כיתה י' ב'נופי הבשור'

סול, בת 4.5, גן דוכיפת בתלמי יוסף

חובשת  הייתה  ירדנה  צבאי:  שירות 
בחיל  וסיים  בגולני  התחיל  ודניאל 

המודיעין.

ירדנה  הצבא,  אחרי  ב־1993,  הפגישה: 
גם  בערד,  מוטורולה  בחברת  עבדה 
המפעל  באותו  לעבוד  החל  דניאל 

באותה תקופה וכך נפגשו.

פרנסה: ירדנה כרגע לא עובדת ודניאל 
עובד בחברת 'טבע הבשור' בעין הבשור.

סדר יום: דניאל קם ראשון ומכין כריכים 
לכולם, הבית מתרוקן מילדים בסביבות 
 .08:00 בסביבות  יוצאים  ההורים   ,07:40
שוב  נפגשים  דניאל,  למעט  כולם, 

בסביבות השעה 16:30.

מי עושה מה בבית: ניקיון עושים כולם 
ובר,  ירדנה  בישולים  שישי,  יום  כל  יחד 
כביסות רק ירדנה ודניאל כאמור אחראי 

על הקמת הילדים בבוקר.

ובילויים: שוהם אוהב לשחק  תחביבים 
אין  לירדנה  במחשב,  בר  בפלייסטיישן, 
כבר  אם  לישון  מעדיף  ודניאל  פנוי  זמן 
שסול  עד  ממתינים  לעיתים  זמן.  לו  יש 
או  פעולה  בסרט  יחדיו  וצופים  תירדם 
יוצאים  משפחתיות  לחופשות  פנטזיה. 
תחביב  הן  מסעדות  וגם  בשנה  כפעם 

משותף של המשפחה.

באזור,  קצר  טיול  או  פיקניק  בשבתות: 
אז התענוג  לא מצטרפים  כבר  הגדולים 

כבר לא גדול כמו פעם.

חולמים  וירדנה  דניאל  משפחתי:  חלום 
ללמוד  תצא  שירדנה  שנים  כמה  כבר 
הם  לימודיה  ושבסיום  קונדיטוריה 
יפתחו יחד עסק משפחתי להכנת עוגות 
חולמים  הם  התוצרת  את  ופרלינים. 

לשווק בכל רחבי הארץ.

תובנה לחיים: המשפחה היא מעל לכל 
לצורכי  להתאים  צריך  העבודה  ומקום 

המשפחה.

שלי  "ההרגשה  ירדנה:  באשכול:  לחיות 
מאז 'צוק איתן' שנטשו אותנו כאן. הדבר 
מכריזים  היו  אם  שונה  להיות  היה  יכול 
מקומות   את  וסוגרים  חירום  מצב  על 
המבצע  בזמן  פוטרו  רבים  העבודה. 
ואחריו, כולל אני. אני מקווה שגם לאחר 
הבחירות הקרובות מערכת הביטחון לא 
תנהג בסלחנות כלפי הירי עלינו וילדינו 
הגישה  דרך  בטוחים.  להרגיש  יוכלו 
את  מסכנת   ,232 כביש  שלנו,  היחידה 
חיינו ואת חיי ילדינו יום יום בשל תנועת 
לרצועה  סחורות  המעבירות  משאיות 
והגברת הנוכחות הצבאית. כולנו נשמח 
לדרך חליפית דרך השדות. למדינה יהיה 
הרבה יותר זול לסלול דרך רב מסלולית 
לבאר  הכניסה  עד  שלום  מחבל  מהירה 
יותר  הרבה  שהדרך  משום  בעיקר  שבע 
שאחרי  מאוד  מקווה  מהקיימת.  קצרה 
הכביש  את  נקבל  הקרובות  הבחירות 

שמבטיחים לנו לפני כל בחירות".

עפרה בן נתן

משפחות המעוניינות להשתתף 
במדור מוזמנות לפנות בפייסבוק או 

 iton.cz@gmail.com במייל
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משפחה שכזאת

המשפחה 
מעל הכל

משפחת שוסטק     
    מפריגן

 

על כביש באר־שבע-יד־מרדכי הוקמו 
 - יחדו  מושבי  שלושה  בתשי"ג/1953 

ברוש תדהר ותאשור,
"אשים  בישעיהו:  הפסוק  פי  על 

בערבה ברוש... יחדו".
שלישייה נוספת בפסוק  היתה קשה 

יותר לפיצוח.
קיבוץ  ב־1947,  שהוקם  גבים  קיבוץ 
תש"י.  תשרי   - ב־1949  שהוקם  ארז 
שהוקמה  שדרות  העיר  וביניהם 

ב־1951. 
שבנה  המקדש  בית  בניין  בפסוקי 
המלך שלמה, נאמר: "ויספן את הבית 

גבים ושדרות בארזים", והכוונה היא
שתי  עשוי  היה  המקדש  בית  שגג 
אולי   - גבים  התחתונה  תקרות: 
גג  ומעליו  מגולפים,  לעצים  הכוונה 

העשוי שורות של עצי ארזים. 
הוקמו  לא  הללו  שהיישובים  מכיוון 
כאחד, נראה שלא תוכננו להיקרא על 

שם הפסוק.
אשמח לשמוע פרטים נוספים בעניין 

זה.
אם אכן כך הדבר, יצאה כאן מקריות 
מופלאה - שלושה יישובים שכנים גם 

בשטח וגם בפסוק. 

את החידה פתר עוזי ליבנה מגבולות.

פתרונות לחידה החדשה ניתן 
לשלוח במייל או בפייסבוק. מי 

שיפתור כמה שיותר רמזים יוכרז 
כזוכה חד־חידה.

הוא הגיע עד רמטכ"ל - ולא עד בכלל,
משפחתו והוא נחתו לתוך הפרסה -

לפני שנולד בכלל.
הם היו שייכים לקבוצת כוכב אברהם, 

וליום הולדתם הגיעו לברך,
מחבל שלום - יצחק ואברהם. 

)ששורו היה שר בהתיישב עם(.
הם פשטו בגדוד עם הזקן,

וכחבריהם רצו להקים יחד קן, 
אבל הם היו בלי אמא מיישבת,

וגם ישראל אמר: דרכנו רק בעיר לשבת. 
קשיים גדולים היו לחבר'ה הצעירים, 

בשנה הראשונה לקיבוץ, מחסור במים, 
ניתוק  עכברים,  ומכת  יבולים  גניבות 

מהארץ על ידי החול והבוץ, 
ונורא מכל שלושה שלא שבו,

וללא אמא הם בסוף עזבו. 
אז הגיע גרעין הנוער הציוני מאמריקה 
הלטינית, להתמודד מחדש עם האתגר,

ולאחר חצי שנה של שהייה זמנית, 
התקרב יותר אל הספר. 

שם הם נמצאים בגבורה עד היום,
ובחנוכה שבים לפקוד את המקום.

פתרון החידה האחרונה: 

חידה חדשה: 
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כיסאות  בטניס  ישראל  אלוף 
גלגלים הוא החל מהחודש שעבר 
אדם ברדיצ'בסקי מניר יצחק. אדם )31(, 
לפני  בתאילנד  בטיול  רגלו  את  שאיבד 
ה־70  במקום  כיום  מדורג  שנים,  שבע 
והשאיפות שלו  כיסאות,  בטניס  בעולם 

מגיעות הרבה מעבר.
ואשתו  אדם  של  לביתם  מגיע  כשאני 
במדרכה  אופניו  על  רוכב  אדם  הילה, 
קצת  בריא,  בנאדם  נראה  הוא  לעברי. 
על  מתיישבים  כשאנחנו  ורק  צולע, 
את  בטבעיות  שולף  והוא  בסלון  הספה 
ומניח  השמאלית  שברגלו  התותבת 
לשמה  בסיבה  נזכר  אני  בצד  אותה 

הגעתי לראיין אותו.
לא  והילה  אדם   2007 ספטמבר  את 
הגדול  בטיול  קרה  זה  לעולם.  ישכחו 
קופיפי  לאי  סמוך  שיט  במהלך  במזרח, 
להיזכר  היה  אמור  השיט  שבתאילנד. 
ובלתי נשכחת, אך סערה  כחוויה טובה 
הספינה  את  הפכה  ופתאומית  חזקה 

שלהם שהחלה לטבוע.  
את  איבד  אדם  אך  למים  קפצה  הילה 
הסיפון  מדופן  החליק  המשקל,  שיווי 
אדם  של  רגליו  הספינה.  למדחף  ונפל 
התרסקו בנפילה, פציעתו היתה חמורה 
נשקפה  אף  הראשונות  ובשעות  ביותר 
יחזיק  סכנה לחייו. למרות החשש שלא 
מעמד, הועבר אדם לבית חולים בפוקט, 

שם ייצבו הרופאים את מצבו, 
רגלו  את  להציל  הצליחו 
רגלו  כף  את  וקטעו  הימנית 
לארץ  כששב  השמאלית. 
נאלצו הרופאים להרחיב את 

הקטיעה עד לאזור הברך.
איך אוזרים כוחות להתעסק 
לאחר  תחרותי  בספורט 

פציעה קשה שכזו?
"בדרך ארוכה ובעבודה קשה 
השיקום  בתקופת  מאוד. 
לי  היה  הפציעה  שלאחר 
עצמי  עם  פנוי  זמן  הרבה 
בבית, זמן לחשוב על מה אני 
רוצה לעשות עם עצמי ואיך 
והלאה.  מכאן  מתקדם  אני 

ואף  הספורט  עניין  על  הרבה  חשבתי 
אוותר  שאני  בדעתי  העליתי  לא  לרגע 
החיים.  כל  אותי  שליווה  הדבר  על  
רבים  בתחומים  עסקתי  הפציעה  לפני 
בספורט. אהבתי מאוד כדורסל, שחייה, 
בעיקר  והשקעתי  וטניס,  כדורעף 
האזורית  בקבוצה  שיחקתי   - בכדורגל 
באר  בהפועל  ונבחנתי  המועצה  של 
שבע. תמיד אהבתי לקחת את הספורט 
לאחר  נשארתי  גם  וכך  תחרותי  למקום 
הפציעה - עם הרבה תכנונים, מוטיבציה 

ושאיפות".
מה הביא אותך לבחור דווקא בטניס?

של  יותר  מאוחר  בשלב  נגעתי  "בטניס 
כבר  הפציעה  אחרי  שנה  ההחלמה. 
התחלתי לשחות, תחילה בשביל שיקום 
שבע  בבאר  הרבה  שחיתי  וכתחביב. 
ובתל אביב, השתתפתי בכמה תחרויות 
ארבע  כעבור   מדליות.  בשתי  וזכיתי 
מהספורט  לי  להימאס  התחיל  שנים 
הזה והבנתי שבארץ יהיה לי מאוד קשה 
לאולימפיאדה  ולהגיע  בו  להתקדם 
מכיוון שהוא ספורט לא מתקדם יחסית 
לשאר העולם. בסיומה של אולימפיאדת 
הנכים בלונדון 2012 החלטתי שאני מרים 
וינר, מאמן ישראל בטניס  טלפון לקובי 
כיסאות גלגלים. התחלתי להתאמן כמה 
'ספיבק  מועדון  תחת  בשבוע  פעמים 
הזה.  בספורט  התאהבתי  ומיד  ר"ג' 
הרגשתי שאני יכול להצליח בו, השקעתי 
מכן  לאחר  שנה  להתחרות.  והתחלתי 
שלי  הראשונה  התחרות  את  ניצחתי 

בטניס כיסאות - אליפות בית הלוחם".
 - מרשים  בהישג  זכית  שעבר  בחודש 
אליפות ישראל בטניס כיסאות גלגלים.

מול השחקנים הטובים  "כן, התמודדתי 

הרגשה  עם  מוכן  הגעתי  אבל  ביותר 
מאוד  התרגשתי  לנצח.  וציפייה  טובה 

וההישג הזה הוא צעד חשוב עבורי".

וכדי  בעולם   70 היום  מדורג  אתה 
צריך  אתה  לאולימפיאדה  להיכנס 

להגיע ל־30 הראשונים. זו המטרה?
ללא  היא  בשבילי  האולימפיאדה  "כן. 
בעצם  זו  בספורט.  העל  מטרת  ספק 
האחרונות  בשנים  שנים.  של  עבודה 
התחיל  והמועדון  פוטנציאל  הראיתי 
בחו"ל.  לתחרויות  בנסיעות  בי  לתמוך 
בטניס  גם  אחר,  ספורט  בכל  כמו 
גבוהה  יותר  הרבה  שם  הרמה  כיסאות 
מנוסה  כבר  אני  היום  קל.  לא  וזה 
בפעם  הבינלאומית.  בזירה  ומצליח 
סיבוב  לעלות  שהצלחתי  הראשונה 
מול  משחק  קיבלתי  בחו"ל  בתחרות 
שחקן מהעשירייה הראשונה בעולם. זה 
באוסטריה  מאוד.  ומאתגר  מפתיע  היה 
עליתי גם כן שלב ופגשתי במשחק קשה 
מדליסט ארד אולימפי. בטניס כיסאות, 
כמו בספורט הרגיל, הנקודות שקובעות 
להיצבר  מתחילות  כשחקן  הדירוג  את 
מחודש מאי. עד אז אני מתכוון להתאמן 
שאני  בציפיות  לעמוד  ומקווה  הרבה 
מציב לעצמי. אני מחפש אנשים מהאזור 
שמשחקים טניס – גם חובבים – שמוכנים 
אם  לאימונים,  פרטנרים  עבורי  לשמש 

יש כאלו אשמח אם יפנו אליי". 

אלוף
באליפות  שעבר  בחודש  זכה  יצחק  מניר  ברדיצ'בסקי  אדם 
ישראל בטניס כיסאות גלגלים. כעת עומדת לנגד עיניו מטרה 

אחת: האולימפיאדה • בר צ'פט

מדורג 70 בעולם. אדם באליפות ישראל

אדם, הילה  וים ברדיצ'בסקי

"תמיד אהבתי ספורט, ואחרי 
הפציעה לא העליתי בדעתי לוותר 
עליו. נשארתי תחרותי, עם הרבה 

מוטיבציה ושאיפות"  
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הצגת מנויים: 
"אימא קוראז' וילדיה" 

המחזה הקלאסי של ברטולד 
ברכט בהפקה חדשה. תיאטרון 

הקמארי. יום ד' 7.1, 
שעה 20:30, אולם אשכול. 

עלות: 100 ₪ 
בטלפון 08-9985175.

במקביל תתקיים פתיחה 
לתערוכה חדשה באולם אשכול, שריל אבלינג בן דוד וירדנה 

ויסוקר. אוצר התערוכה: ז'אק ספרן.
הצגת מנויי ילדים: "הלב של שירז"

עיבוד בימתי מרהיב 
לספרה של הזמרת ריטה. 

משולב עם קטעי מחול. 
תיאטרון אורנה פורת 

לילדים ונוער. יום ג' 
13.1, שעה 17:00, אולם 

אשכול. עלות 70 ₪.

סופרים פוגשים את העולם: 
בינינו, הלבניטינים 

שהרה בלאו תשוחח עם הסופר והעיתונאי 
בני ציפר על מסעות קרובים בארצות 

שכנות בישראל. רשמי ביקורים בטורקיה, 
מצרים, ירדן, ישראל, יוון, ופריז. על היחסים 
"בינינו" ו"בינם", האם יש בינינו הלבנטינים 

קווי דמיון?  מוזיקאי: פיטר רוט
יום ד' 14.1, שעה 18:00, ספריית ידע-כל. עלות: 30 ₪.

הופעה של להקת תיסלם
יום חמישי 15.1, שעה 21:00, אולם אשכול, עלות: 89 ₪.

שקטק קצב בתנועה
מופע מולטימדיה אנרגטי המשלב מחול, מוזיקה חיה, 

קצב והרבה הומור לכל המשפחה. יום ג' 20.1, שעה 18:00, 
אולם אשכול. עלות: 50 ₪.

סופרים פוגשים את העולם: 
מלאך או שטן

לחוות את הכלא ולדעת לעוף ולהיות חופשי.
הסופרת שרה אנגל תשוחח על פיגורות וגיבורים

מעולם הפשע שבספריה ועל הצדדים האפלים שבאדם.
מוזיקאים: רוסו וויינברג

יום ד' 21.1, שעה 18:00, ספריית ידע-כל. עלות: 30 ₪.

טיול טעימות תרבות:
אתרים לאורך בקעת ים המלח: קאסר אל יהוד, 

ביר חג'לה, חצבה, מפעל ים המלח. יום שלישי 27.1.
יציאה מרחבת המועצה בשעה 07:00. עלות: 200 ₪.

דינה פלג, נווה אשכול.

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

• צלילי בוקר - מופע:  "הכניסיני תחת כנפך - מחווה לאשתו 

  של ביאליק" עם ליאת לני פישמן.  יום ג'  9.1  בשעה 10:30 

• פתיחה לתערוכת הדפס עם דבלה הלר. יום ו' 9.1 בשעה 10:00

• הקרנת הסרט "ההתנגדות" ומפגש עם עשי ויינשטיין. 
  יום ב', 12.1 בשעה 17:00

שירותים נוספים לאוכלוסיה הבוגרת בנווה אשכול:
• חדר הכושר "דינמיק"

  ה ת ח ד ש נ ו  בציוד חדיש ומעודכן בחדר הכושר שלנו.

  הציבור מוזמן לבוא, להתרשם ולחדש מנוי.

• 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.

הרצאות, פעילויות ואירועים:
• "קסם המנדלות" עם איילה אושפיז. יום ג', 6.1 בשעה 09:30

• "עושים שוק", יום ד' 7.1, בשעה 09:30  

• "הקיבוץ - משפחה של 200 איש", עם ענת זלצר, 
    יום ה' 8.1, בשעה 17:00

• "רפואה הוליסטית והתעוררות הכוחות לריפוי עצמי", 

    עם לנה שטרן. יום א' 11.1, בשעה 17:00

• "חוג ספרות" עם ד"ר חיותה זילברמן, יום א', 11.1, בשעה 09:30

• "רוסיה לאורכה ולרוחבה – מלידתה ועד ניצחון הנצרות" 

   עם ד"ר אלון קליבנוב. יום ה' 15.1 בשעה 17:00.      

• תערוכת בגדים לחורף, יום ה' 15.1, 17:00-9:00

• פתיחה חגיגית להתרמה העממית: "טעימות אופרה" 

  עם מרב ברק אנסטסיה קלוואן ולימור אילן. 

  18.01 יום א' בשעה 17:00

• "טיול אשכולות בעקבות מאיר שלו", עם עופר אבירן. 
  יום ג' 20.1  בשעה 7:00

• הקרנת סרט: "חיבוקים שבורים", עם איתן מלמד. 

   יום ה' 22.1 בשעה 20:00-17:00 

• "ירמיהו אופוזיציונר בלתי נלאה, לא תיקח לך אישה", 

   עם ד"ר גילי זיוון. יום א' 25.1 בשעה 17:00    

• "הנמ"ג: ניוון מקולרי גילי כל מה שרציתם לדעת", 

    יום ג' 27.1, בשעה 10:30

•  פתיחת מועדון זמר: "שוקו חם" עם האחים אסנר, 

    יום ה' 29.1, בשעה 17:00

חדר כושר
חוגים

קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר
סיוע לניצולי שואה

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

תרבות אשכול - ינואר 2015



17 ינואר 2015    133

"שלישי הקסום"
סדנת קרמיקה עם איריס, לגילאי +3.

יום שלישי, 6.1, 16:30, 15 ₪. 

"בכל אישה אלה" 
מפגשי חיבור לעוצמות הנשיות 

העתיקות החבויות בתוכנו, עם אלמוג חולות.
יום ב', 12.1,  20:00. 

50 ₪ )כולל כיבוד עשיר וטעים( מומלץ מאוד!

איה פלוטו 
תיאטרון קמגולם של אסף אלברשטיין, 

לגילאי 1-2.5. יום ראשון, 18.1, 16:30, 15 ₪ 

שלישי הקסום
"להתראות באנטרטיקה" הצגתה של נועה 

בקר לגילאי +3. יום שלישי, 27.1, 20 ₪ 

         דיונה מרכז פנאי אשכול
לפרטים נוספים: 

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

תרבות אשכול - ינואר 2015

29.01.15

מפגש יוצר עם איה כורם
במהלך המפגש, איה תספר על תהליך 

כתיבת שירים והלחנתם תוך כדי 

ביצוע יצירותיה המוכרות. 

 

 מפגש מידע למתעניינים חדשים

 במרכז צעירים אשכול
 08-9929123/81לפרטים: 

באשכול 

תיאטרון בובות 
עם הסיפור "נסיך צפרדע" . 

תיאטרון הבובות של שרון איתם. יום ב'  12.1, 18:00-19:00

שעת סיפור ב"ידע-כל"
"העץ הנדיב" עם איתי ערבה. יום ב' 26.1, 17:00-18:00 

פתיחת הספרייה ביום שישי:
הספרייה תיפתח בתאריך 30.1 בין השעות 08:30-12:00

חדש בידע כל!!
הגיעו אלינו ספרים קוליים: ספרים המוקלטים על גבי דיסק ומסופרים על 

ידי מיטב השחקנים או הסופרים עצמם. אפשר להאזין דרך מחשבים נייחים 

וניידים או במהלך נסיעה במכונית. את הדיסקים אפשר להשאיל בספריה 

לתקופה של שבועיים. מומלץ!!

להתראות מצוות "ידע־כל" 

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

http://www.hasifria.org.il/eshkol :מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו
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בגדול.  טעה  אוכל  סצנת  אין  שבאשכול  שחשב  מי 
232 העלה שיש אצלנו  תחקיר זריז של עיתון 

לא פחות מחמש פיצריות, שמשלחות ערב־ערב 
פיצות חמות מהתנור לכל רחבי המועצה.

הרבה  כך  כל  באשכול  שיש  זה  איך  אז 
פיצריות? מהשיחות עם האופים נראה כי 
התשובה היא אהבה - הם אוהבים לאפות 
פיצות, אוהבים להאכיל אנשים ואוהבים 
נותרה  אחת  שאלה  )ורק  עבודתם.  את 
- למה בפיצריות של אשכול  לא פתורה 

מפזרים שומשום על קצות הפיצה?(.
אז אם בא לכם פיצה חמה שתגיע אליכם 

עד הבית - כל מה שאתם צריכים זה לבחור 
פיצרייה ולהרים טלפון. השליח כבר בדרך.

ד"ר פיצה
איפה: מושב עין הבשור - מתחם הבריכה.

שעות פתיחה: 23:00-17:00
טלפון: 054-5440410

בעלים: יניב קימחי.
ותק: נפתחה קצת לפני מבצע צוק איתן.

עושים משלוחים? כן.
לבוא  אפשר  כן,  לשבת?  גם  ואפשר 
ולשבת לאכול במקום. "בואו בהמוניכם 

ותיהנו" אומר יניב.
בצל,  טונה,  תירס,  מיוחדות:  תוספות 

בולגרית, אנשובי ועוד.
וקרם  מלאבי   - קינוחים  יש  מפיצה:  חוץ 
וגלידה  צרפתי  קרפ  גם  יש  בקיץ  בוואריה, 

אמריקאית.
מהיכן הלקוחות? מכל אזור אשכול.

מי אתה יניב? "כבר 15 שנה שאני עובד בתחום, זאת 
את  אוהב  אני  שפתחתי.  הראשונה  הפיצרייה  לא 
התחום ואני מקצועי בו. אני אוהב את העבודה שלי 

ואוהב להאכיל אנשים".
איך הולך? "ברוך השם הכל בסדר".

אימפריית הפיצה
לא פחות מחמש פיצריות פעילות באשכול, משלחות מדי ערב מגשים חמים לכל רחבי המועצה. 

יצאנו לבדוק איזה תוספות יש ומתי פתוח, לכם נשאר רק להזמין • עפרה בן נתן

השמן 
והרזה

איפה: מתחם ישע,
על יד 'הגרעין'.

שעות פתיחה: א'-ה' 
עד 24:00 ובמוצ"ש 
טלפון: 08-9965528
בעלים: סימה סיגל 

ואייל סיגל.
ותק: כבר שבע שנים.
עושים משלוחים? כן.

ואפשר גם לשבת? כן. יש מקום ישיבה ל־100 איש. יש גם 
טלוויזיה ואפשר לבוא ולצפות ביחד במשחקי כדורגל.

תוספות מיוחדות: הכל.
חוץ מפיצה: סלטים ולחם שום.

מהיכן הלקוחות? הרבה מהבסיסים הצבאיים וגם 
מושבים וקיבוצים מאשכול.

מה גרם לכם לפתוח פיצרייה? "האהבה למטבח והרצון 
להתפרנס ממה שאוהבים לעשות".

איך הולך? "ברוך השם אין תלונות".

פיצרלה 
איפה: סניף במושב 

יתד, סניף בצוחר 
ובקרוב גם 

באופקים.
שעות פתיחה: 

24:00-15:00
טלפון: 

 054-6893500
)יתד(, -054

2023353 )צוחר(.
בעלים: טל יעקב.
ותק: ארבע שנים.

עושים משלוחים? כן.
ואפשר גם לשבת? כן, יש מקום 

מרווח לשבת ולאכול במקום.
תוספות מיוחדות: אננס, חצילים, אנשובי וכל התוספות 

הרגילות.
חוץ מפיצה: ספגטי פטריות מוקרם, טוסטים, זיווה, 

סמבוסק וסלטים.
מהיכן הלקוחות? מכל אשכול.

מה גרם לך לפתוח פיצה? "כשהייתי קטן עבדתי בפיצרייה 
והתאהבתי בתחום, כשגדלתי החלטתי לפתוח פיצה 

והשאר כבר היסטוריה".
איך הולך? "מעולה!".
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פיצה לי ולך   
איפה: מושב פריגן.

שעות פתיחה: 23:00-17:00
טלפון: 054-7772685

בעלים: רפי שטיוי.
ותק: פחות מחודשיים.

עושים משלוחים? רק משלוחים.
תוספות מיוחדות: אננס, אנשובי, פטריות טריות, 

תירס, בולגרית מוצרלה וכל התוספות הרגילות.
חוץ מפיצה: סלט יווני וסלט הבית עם חציל מטוגן 

ובטטה מתוקה מטוגנת.
האדם מאחורי הפיצה: "האהבה שלי למטבח ולבצק הובילה 

אותי לפתוח פיצרייה. תמיד הכנתי פיצות למשפחה וחברים ולבסוף 
החלטתי להפוך את האהבה שלי למקור פרנסה".

מהיכן הלקוחות? מכל האזור, בסיסים צבאיים, קיבוצים ומושבים.
איך הולך? "בסדר גמור".

ולנו 
יש גם פלאפל

חוץ מפיצה יש אצלנו גם פלאפל:

 – צאלים  בקיבוץ  פלאפל  באלי 
פתוח בימים א'-ד' 18:00-9:30, 
יום ה' 16:00-9:30. 08-9989370.

פלאפל בגינה במושב יתד – 
פתוח כל יום שני מ17:30-11:30.   

.050-7355729 ,050-7378695

 - במושב דקל  הפלאפל של רייצ'ל 
פתוח בימים א'-ה' מ־10:00, 

יום ו' 14:00-10:00. 054-2123017.

פיצלולה
איפה: מושב עין הבשור, רחוב נביעות.

שעות פתיחה: 24:30-16:30
טלפון: 050-2557180 

בעלים: נאור פרץ.
ותק: חודש.

עושים משלוחים? כן.
מקום  גם  יש  כן,  לשבת?  גם  ואפשר 

לשבת למי שהגיע לפיצרייה.

תוספות מיוחדות: יש הכל.
ולחם  יווני, סמבוסק  חוץ מפיצה: סלט 

שום.
"זאת  פיצרייה?  לפתוח  לך  גרם  מה 

האהבה שלי".
הצבאיים  מהבסיסים  הלקוחות?  מהיכן 

ומהמושבים והקיבוצים באשכול.
איך הולך? "ברוך השם, אין תלונות".
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פנו אלינו בכל שעה, על כל בעיה.
 מוקד אשכול: 08-9966333

ביטחוני
בעיקר  התאפיינו  האחרונים  החודשים 
לשטחי  שחזרו  מאימונים  רעש  ברעש. 
מצרים  מכיוון  רעש  צאלים,  של  האש 
ועם  מחד  הפלסטינים  עם  שמתמודדת 
מכיוון  רעש  מאידך,  אחרים  ארגונים 
בהשמדת  שעסוקים  ממערב  השכנים 
להתאמן  חזרו  הם  גם   - וכן  נפלים 
רעש  שלהם,  הכשירויות  את  ולשפר 
ירי  תאורה,  פצצות  ירי  שלנו:  מהצד 
כלים.  לאיפוס  ירי  מתקרבים,  להרחקת 
זה  כל  של  העיקריות  ההשלכות  רעש! 
העצבים  שלנו.  התחושה  על  בעיקר  הן 
משהו  יש  הזמן  וכל  רופפים  ממילא 
של  לחציה  ניסיונות  מספר  היו  באוויר. 
הגדר מהרצועה, אולם תגובות הצבא הן 
כדי לסכל את  ויעילות מספיק  מהירות 

הניסיונות קרוב לגדר.

פלילי
הנמוכה  הרמה  נשמרת  הזה  בתחום 
גניבת  של  מקרים  מספר  היו  יחסית. 
עוז אבל  ניר  ובאזור  דלק באזור צאלים 
אנו  הזה,  בעניין  נשמר.  השקט  לרוב 

זוכים לתגבור ליחידות המתמיד על ידי 
חבר'ה  החדש',  'השומר  של  הצעירים 
כמתנדבים  למג"ב  שיתגייסו  איכותיים, 
ומניעת  הבט"ש  בפעילות  חלק  ויקחו 
מתנדבים  באזור.  החקלאית  הפשיעה 

נוספים יתקבלו בברכה.

כללי
בנושא  המשמחת  הבשורה  ראשית, 
הרבש"צים. לאחר מאבקים ודיונים רבים 
הצלחנו להעלות בפני מקבלי ההחלטות 
את חשיבות התפקיד ותרומתם לביטחון 
ההחלטה  ואכן,  הביטחון.  ולתחושת 
עזה  עוטף  את  להחריג  היא  שהתקבלה 

ולהשאיר את המצב על כנו.
הצוותים  מפקדי  עם  פגישה  קיימנו 
שלנו  המקומית  החילוץ  יחידת  של 
ובחנו  ראשוני(  עצמי  סיוע   - )סע"ר 
ולהגביר  היחידה  את  לקדם  אפשרויות 
על  מברך  אני  שלה.  המקצועיות  את 
מזמנם  לתרום  המתנדבים  של  נכונותם 
אתכם  מזמינים  אנו  החשוב.  לנושא 
חדשים  למתנדבים  נוספת  להכשרה 

שתתקיים בקרוב בחבל שלום.

והרצון  לחירום  ההיערכות  במסגרת 
מסרנו  היישובים  מוכנות  את  לשפר 
ליישובים.  נוספים  כיבוי  גרורי  שלושה 
ולצוות  לרבש"צ  לאפשר  היא  המטרה 
ראשוני  מענה  לתת  ביישוב  החירום 

ומיידי לאירועי שריפה ביישוב.
חלק  בו  שלקחו  תרגיל  קיימנו  החודש 
מתנדבי החילוץ, כיבוי והצלה וכן פיקוד 
העורף. לאחר רענון והרצאות על נושאי 
חילוץ בוצע מפגש תיאום ציפיות והצגת 
כב"ה  לצוות  היחידה  בין  הדדי  ציוד 
המוצב באשכול דרך קבע. בתום המפגש 
רכב  איתור  שדימה  פתע  תרגיל  החל 
שהתהפך במרחב ופצוע שנלכד מתחת 
לרכב ההפוך. התרגיל נוהל במקצועיות 

וסדר והיה מוצלח מאוד.
מהחורף  נהנים  אנחנו  גם  כולם,  כמו 
שהגיע. אני מזכיר שכדאי להיות מוכנים 
לכל החמרה של מזג האוויר, ובכלל לכל 
המאמר  את  לקרוא  ניתן  חירום.  מצב 
של  בחלק  המועצה  באתר  שהעלינו 
לחירום.  בהיערכות  העוסק  הביטחון 
המאמר מתאר מה נחוץ לשהייה של 72 

שעות ב'עצמאות תפקודית'.

מחלקת ביטחון דצמבר 2014

משחק הוגן
45 חניכי חוג הכדורגל באשכול 
החנוכה  חג  במהלך  השתתפו 
בטורניר מיוחד שאורגן על ידי מפעלות 
חינוך וחברה של הפועל תל אביב. ילדי 
מאוד  גבוהים  להישגים  הגיעו  אשכול 
הטורניר  בסוף  זכו  ואף  במשחקים 
ההגינות',  'גביע  של  מיוחדת  בהוקרה 

על צורת משחק קבוצתית הוגנת.
הילדים התחלקו לשתי קבוצות, קבוצת 
כיתות ד' וקבוצת כיתות ה'-ו'. קבוצת 
ד' ניצחה את כל המשחקים בהפרשים 
עם  סיימה  ה'-ו'  קבוצת  ואילו  גדולים 
רבינוביץ',  פבלו  ותיקו.  ניצחונות  שני 
מאמן חוג הכדורגל במועצה, סיפר כי 

גבוהה  ברמה  כדורגל  הציגו  הילדים 
מאוד וציין את המספר ההולך וגדל של 
נרשמים  שנה  שמדי  במועצה  הילדים 

ומתמידים בחוג.
עמותת  בארגון  התקיים  הטורניר 
הפועל  של  וחברה  חינוך  מפעלות 
חברתית  עמותה  שהנה  אביב,  תל 
חברתיים  ערכים  לקידום  הפועלת 
הכדורגל  חוג  הספורט.  באמצעות 
לפעילות  לאחרונה  הצטרף  באשכול 
הילדים  לוקחים  ובמסגרתה  העמותה 
חלק במפגשים עם אוכלוסיות ומגזרים 
משחקי  באמצעות  בארץ  שונים 

הכדורגל.

הכדורעף  בחוג  בנים  נוער  קבוצת 
הנגב  שער  קבוצת  את  ניצחה  באשכול 
ההוקרה  אירוע  את  פתח  המשחק   .3:0
נבחרות  בהטסת  שסייעו  לתורמים 
הבנים והבנות בכדורעף למחנה אימונים 

בסלובניה בחודש יוני.
לאירוע הוזמנו התורמים והמסייעים, 
ביניהם: מזכיר המועצה מורדי ביטון, 

סמנכ"ל התפעול של מפעל קלסריקה 

עין השלושה ברוכי 
מרביד, מנכ"ל 
שחרור תאגיד 

חקלאי )רעים, חולית 
ורביבים( יגאל הוך 

ומנהלת מחלקת 
ספורט חוגים 

והעשרה באשכול 
סמדר בלדיגה.

בהוקרה
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עורך  עיתונאי,  הברון,  אביב  ומה?  מי 
ידיעות אחרונות. בן  'המוסף לשבת' של 
וד"ר  הברון  רינה  הסופרת  של  בנם   .55

אברהם הברון, בן קיבוץ בארי.
העיתונאית   הקריירה  התחילה  איך 

העורכים  בין  הייתי  הצבא  "אחרי  שלך? 
בארי  קיבוץ  של  בעלון  והכותבים 
קצת  כנראה  לנו  היו  'תוספתן'.  שנקרא 
לשלוח  העזנו  ומזל:  תעוזה  כישרון, 
בן־נר, שהגיש את  ליצחק  'תוספתן'  את 
התכנית 'נכון לעכשיו' בגלי צה"ל, והוא 
ציטט בתוכנית קטעים מהעיתון. באותה 
תקופה גם העיתונאי אמיר אורן, שיש לו 
קרובים בבארי, נתקל בעלון וסיפר עליו 
השבועון  את  אז  שערך  ברנע,  לנחום 
'כותרת ראשית'. ברנע גייס אותי ככותב, 
שהביאה  בדרך  לצעוד  התחלתי  וכך 

אותי עד הלום". 

באשכול  החיים 
מי  על  השפיעו 

הקיבוצי  שלחינוך  "ברור  היום?  שאתה 
יש משמעות מיוחדת וערך מוסף. לא רק 
באידיאולוגיה, גם בפרקטיקה. כל עבודה 
דרך  מהרפת,   - בנעוריי  בה  שעסקתי 
הנגריה עד הדפוס - הוסיפה לי כישורים 
שמשמשים אותי עד היום. למשל, בזכות 
ריחות הרפת של פעם אני לא נרתע היום 
מרבה  אני  שבה  הפוליטיקה,  מניחוחות 

לעסוק כעורך המוסף".
בארי    קיבוץ  בן  שאתה  העובדה  איך 

משפיעה על העבודה שלך? "כמי שגדל 
בשבילי  הם  האזור  יישובי  עזה,  בעוטף 
לא רק נקודות על המפה. אני מכיר את 
הזה  והקשר  התחושות,  ואת  האנשים 
בבארי  כתבי המוסף  של  ביקורים  הוליד 
וסייע להבנת הקושי, מצד אחד, והאומץ, 
מצד שני, שמאפיינים את תושבי העוטף. 

אחרים,  ותיקים  עם  יחד  שלי,  ההורים 
גם  וכך  בעיתון,  ביטוי  פעם  לא  קיבלו 
גם  וכמובן  הסוציאלית,  העובדת  אחותי 
חיים ילין, שהיום הוא ראש המועצה אבל 
אני מכיר אותו עוד מהתקופה שבה תמיד 

ניצח אותי בחליבת עזים בפינת החי".

מילדותך  מיוחד  זיכרון  על  ספר 
זוכר איך כילד, במלחמת  "אני  באשכול: 
הכיתה  חלונות  את  צבענו  הימים,  ששת 
בכחול כדי להאפיל אותם מפני המצרים. 
שמענו  הכיפורים  יום  במלחמת  ואיך 
כשהם  בלילות  הטרקטורים  רעש  את 
חפרו את הקברים בבית העלמין הארעי 
ליד בארי. חלפו יותר מ־40 שנים, ועדיין 

יישובי הדרום לא זוכים לשקט ושלווה".

עפרה בן נתן

"חיים ילין תמיד 
ניצח אותי בחליבה"

אביב הברון, עורך 'המוסף 
לשבת' של ידיעות אחרונות

ל
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ש
א

ל 
ש

ם 
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כ
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ה
הם משלנו

האירוע 'רוח מקומית' של תיאטרון 
השנה  זו  החודש,  התקיים  הנגב 
יצירות  הועלו  באירוע  החמישית. 
ידי  על  ואיכותיות  קצרות  מקוריות, 

יוצרים מהדרום.
את הערב, שנקרא ע"ש טליה גפנר ז"ל 
מעין הבשור, ביים יעקב אמסלם והפיק 

תיאטרון הנגב.
13 קטעים מתחומי המוזיקה, התיאטרון 
מקומית'.  ב'רוח  השנה  הוצגו  והמחול 
שושן  אלינור  חמו,  יחיאל  השתתפו: 
ראובן  וילמוש,  אור  קסטלר,  והילה 
בן  פורמנוב,  אלי  אוחיון,  משה  צומן, 
שופן, בועז פינקוביץ, לי שלייפר, דנית 
פור ורון לוי, קסו בוריסובה, אנדריי ק' 

ומיכאל ס' ואייל גנון.
הן  מדרגה  עלתה  מקומית  רוח  "השנה 
התכנים  מבחינת  והן  ההפקה  מבחינת 
תיאטרון   מנכ"ל  אומר  האמנותיים", 
קטעים  כמה  "היו  ממנוב,  איסי  הנגב 
שפנו לקהל צעיר  והיה מעניין לראות 
של  יצירתם  פרי  ייחודיים  שילובים 

תושבי הדרום".

שופטים  הבאת  על  דגש  ניתן  השנה 
ברמה גבוהה: סיני פתר - שחקן, בימאי 
יידוב  שלמה  ובימוי;  למשחק  ומורה 
ודניאלה  ונגן;  זמר  מלחין,  מוזיקאי,   -
להקת  מנהלת  לבלט,  מורה   - שפירא 
בת דור ומייסדת ומנהלת להקת המחול 

קמע.
בתחרות חולקו פרסים בסך 6,000 שקל 
לארבעה יוצרים. שני פרסים בסך 2,000 
שקל ניתנו ליצירות 'רוברטו נקמה' ו'לב 
מונולוג  הוא  נקמה'  'רוברטו  כלב'.  של 
קומי מאת ובביצוע בועז פינקוביץ על 
קהל  עם  סופרים  למפגש  שבא  סופר 
מספריו  קטעים  ומקריא  בפריפריה 
הנגב  תיאטרון  והארוטיים.  המותחים 
למנויי  תוצג  והיא  ההצגה  את  אימץ 
פרינג'  הצגות  שבוע  במסגרת  אשכול 
יצירה  היא  כלב'  של  'לב  מאי.  בחודש 
)גיטרה,  ק'  אנדריי  בביצוע  מוזיקלית 
)קלרינט   ס'  ומיכאל  טקסט(  שירה 

ושירה(. 
אחד  כל  שקל   1,000 בסך  פרסים  שני 
קטע   – 'החווה'  ליצירות  הוענקו 

מינית  רב עוצמה על הטרדה  תיאטרון 
פור  דנית  בביצוע  גבולית  נערה  של 
מוזר'  'שיר  המוזיקלי  ולקטע  לוי,  ורון 
יעקב  ובביצוע  בוריסובה  קסו  מאת 

קריבינסקי ואולג לשי.
אנימציה  סרטי  בערב  הוצגו  עוד 
הוצגה  האולם  ובלובי  ספיר,  ממכללת 
האוצר  של  מקומיים  יוצרים  תערוכת 

ז'אק ספרן.

'רוח מקומית' - פונים לקהל צעיר
מונולוג קומי ויצירה מוזיקלית הם הזוכים ב'רוח מקומית 5' של 

תיאטרון הנגב

בידור ברמה גבוהה, בועז פינקוביץ. 
צילום: אייל בריברם
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מציגים  דדון  וז'וזף  אסולין  איל 
'יומן  התערוכה  את  בבארי  בגלריה 

גבול'. 
עזה',  'עוטף  בני  הם  האמנים  שני 
הם  באופקים.  וחיים  התבגרו  שנולדו, 
בבארי  השכנה  בגלריה  להציג  בחרו 
תערוכה זו, ולמעשה לא יכלו להתעלם 
מי  אחר.  דבר  ולהציג  האחרון  מהקיץ 
את  בשרו  על  וחווה  עזה  בעוטף  שחי 
את  ובעיקר  האחרונים  ה'מבצעים' 
מבצע צוק איתן, מתקשה לחזור לשגרת 
יומו. הגלריה בבארי מהווה מקום טבעי 
לקבל  שיכול  וקהל  אלו  תכנים  להציג 
שפת  את  מדברים  כולם  פה  ולהבין. 

'עוטף עזה'.

מסגרת  גבי  על  ציור  מציג  אסולין  איל 
בין  שמתעתע  רישום  מאסיבית,  עץ 
הוא  דיגיטלית.  הדפסה  או  ידני  היותו 
מצייר כיפת ברזל שנראית כצעצוע  ובה 
מעין טילים קטומי ראש/צינורות בצבעי 

פסטל רכים.
של  מתמשכת  פעולה  מתוארת  בציור 
בצבע  נוזל  של  שיגור/שפיכה/הקאה 
מסטיק בזוקה ורוד, הניגר בצורה נפחית 
קולחת וחושנית אל מחוץ לציור, לחלל 

ולרצפה.
העבודה עוסקת באי היכולת להכיל את 
שהוא  האלימות  ואת  הביטחוני,  המצב 

מייצר.
אריחים  רצפה,  מיצב  עומד  בחלל 
בגווני  צבע אדום המורכבים ממקבץ  
הדפסות דיגיטליות על נייר, של דימוי 
שנראה  ברזל,   כיפת  שוב  מטושטש, 
גביו.  על  ותנועה  דריכה  עקב  שחוק 
הרצפה  גבי  על  הריצה  רגעי  סוף  אין 
בו  מביט  הצופה  כאשר  למקלטים. 
ממבט־על הוא למעשה נמצא בטווח 

הירי מעל המשגר - בשמים.
בעוד איל עסוק בעיצוב כיפת הברזל 
)'כיפת פסטל'( שלו, ששואלת שאלות 
על  ילדים,  של  לכאורה,  תמימות 
המלחמות וההרג  באזור מגוריו, יושב 
ז'וזף דדון בביתו בימי המלחמה ויוצר 
דדון  בצבעים.  המלחמה  אירועי  יומן 
איתן  צוק  מבצע  של  יום  בכל  צייר 
עושה  כשהוא  יום  לכל  אחד  ציור 
שימוש בצבע הכחול של דגל ישראל 

ובצבע הירוק של דגל החמאס.
הכחול הישראלי או הירוק העזתי הם 
שני צבעים רעננים ואנרגטיים. פסים 
ליום  שחור  תעשייתי  דבק  נייר  של 
אש  הפסקת  ליום  אפור  או  לחימה 
את  ממסגרים  או  מגבילים  חוצים,   -
הציורים בתוך טריטוריית הדף, חוצים 

הרעננות  האנרגיות  מול  אל  גבולות 
הפורצות של שני הצדדים. 

מחוץ  עצמו  מוצא  המלחמה  יומן 
לגבולות שני הצדדים המכחישים זה את 
משתמש  דדון  ז'וזף  האחר.  של  קיומו 
בעפרונות   - משרדיים  כתיבה  בכלי 
מעולם  ובטושים  קלאסי  לציור  פסטל 
הצבעים  והקומיקס.  הגראפיטי  ציור 
ניטלו  וכמו  משדרים  שהם  בקור  עזים 

ממפעלים כימיים מסרטי מדע בדיוני. 

הפקה גרנדיוזית ומלהיבה!
חדשים  חיים  מביא  סקוט  רידלי  הבמאי 
רבנו  משה  המנהיג  על  התנ"כי  לסיפור 
ויחסיו עם פרעה מלך מצרים, בעת יציאת 

בני ישראל מעבדות לחירות. 
כריסטיאן  משחק:  סקוט;  רידלי  בימוי: 
בייל, אהרון פול; צילום: דאריוזס וולסקי; 
ארה"ב,  איגלסיאס.  אלברטו  מוזיקה: 
2014, עלילתי, 150 דקות, אנגלית, תרגום 

לעברית.

לוח הצגות: 
יום ד'-יום א', 18.1-14.1

למביא מודעה זו. תוקף הקופון עד ה-31.1.15 
*לא כולל אירועים, מופעים וסרטי ילדים

ברכישת כרטיס אחד לסרט בסינמטק

הכרטיס השני 
חינם!

מתנה לקוראי 232:

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

המלצת החודש: אקסודוס: אלים ומלאכים
Exodus: Gods and Kings

כיפת פסטל 
איל אסולין וז'וזף דדון מציגים את יומן המלחמה שלהם 

איל אסולין וז'וזף דדון - 'יומן גבול'
הגלריה בבארי

אוצרת: זיוה ילין
עוזרת אוצרת: סופי ברזון מקאי

פתיחה חגיגית ביום שישי 23.1.2015 מהשעה 
האמנים  בהשתתפות  סימפוזיון   .12:00

ודוברים נוספים יתקיים החל מהשעה 9:30.
שעות פתיחת הגלריה: ה' 19:00-17:00

ו' 13:00-9:00, 20:30-19:30 
ש' 14:30-11:30 או בתיאום מראש עם זיוה 

ילין 054-7918049 
www.gallerybeeri.co.il

סימפוזיון בנושא
דו קיום באמנות

ייערך  התערוכה  פתיחת  במסגרת 
בארי  בקיבוץ  החבר  במועדון 
באמנות  קיום  דו  בנושא  סימפוזיון 
הטריטוריאלי,  במרחב  והחיים 
ודוברים  האמנים  בהשתתפות 

נוספים:
9:30: התכנסות וסיור בתערוכה

10:00: סימפוזיון בהשתתפות:
עטוואה אבו פריח – מרכז הצעירים 
מנדל  מכון   – בראון  שני  ד"ר  ברהט; 
אבנר  פרופ'  בפריפריה;  למנהיגות 
לאמנויות  ביה"ס  ראש   – פיינגלרנט 
האקדמית  המכללה  והמסך,  הקול 

ספיר
ברחבת  חגיגית  פתיחה   :12:00

הגלריה עם דוכני אוכל ומוזיקה
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רעים,  קבוץ  חברת  גת,  זהר 
בגלריה  צילומים  תערוכת  מציגה 

'הקיטור' במגן.
הלוהט,  בחום   ,2011 בקיץ  גת:  זהר 
את  המקיפות  הגדרות  לאורך  הלכתי 
צילמתי  תמיד  לצלם.  והתחלתי  הקבוץ 
מהגדר.  יצאתי  לא  החוצה,  מבפנים 
צילמתי באמצע היום כשהשמש עמדה 
הצהריים  אחר  צילמתי  הרקיע,  במרכז 
וצללים  לתל  התקרבה  כשהשמש 
ומרחבי  העצים  בין  נמתחו  ארוכים 

השדות שמאחורי הגדרות והשערים.
קנבס  בד  על  הצילומים  את  הדפסתי 
בגודל 70*50 ס"מ, סך הכול 22 עבודות. 
אחד  מצד  בצילום:  להתערב  התחלתי 
שני  ומצד  מהאמולסיה  חלקים  למחוק 
להוסיף פרטים חדשים שלא היו קיימים 

בשטח. 
'לעשות  שהפסקתי  מעשור  למעלה 
יחיד  אמנות' לאחר שנים של תערוכות 
ותערוכות קבוצתיות. מה היה לי פתאום 
כל כך דחוף בעבודה הזו? הרי יש לי גינה 

גדולה ויפה בקיבוץ מטופח ויפה! 
הפחדים  כל  התנקזו  הזה  לתפר  בדיוק 
על  המאמללות  המחשבות  והחרדות, 

אי־קיום בשלום ומה אני עושה עם זה? 

העבודות  את  לראשונה  הצגתי  ב־2013 
בגלריה במקלט שליד ביתי. זו לא הייתה 
תערוכה פוליטית, זה הדבר היחיד שהיה 
הפיצוצים,  הדי  נוכח  לעשות  ביכולתי 
אותי  שליוו  וההפגזות  הקסאמים 

בשבתות בעודי עובדת בגינה.
שאלות רבות הועלו: גדר טובה – שכנות 
השער  הגדר?  מגנה  היא  מי  על  טובה? 
עדיין  החרב  האם  נפתח?  או  נסגר 

מתהפכת מעל השער? וכו' וכו'.
2014, יולי. קיץ חם. 'צוק איתן'. העבודות 
ב'גלריה במקלט' רלבנטיות יותר מתמיד 
היכולת  את  הזה  בקיץ  איבדתי  ואני 

להתפעל. שערים נסגרו בתוכי על הארץ 
שלי.

לגלריית  נודדות  העבודות   .2015 ינואר 
חירום'  'יציאת  אין  שם  במגן.  'הקיטור' 

כמו במקלט שלי.

מעון  בחרבת  הלבן'  'הבית 
לאחר  פעילותו  את  מחדש 
נזקי  של  וקשה  ארוך  שיקום 
תערוכת  תוצג  החודש  איתן'.  'צוק 

ציורים של אנדריי טרטיאקוב. 

אנדריי, יליד ברה"מ לשעבר, בעל עין 
דמויות  גלריה  מציג  רגישה,  ויד  חדה 
בכישרון ובטכניקה מעניינת וייחודית.
-13:00 )שישי   בינואר  ו־23-24   16-17
בתיאום  או   )18:00-10:00 שבת   ,18:00

בטלפון 054-7916620

הגדרות העומדות במרכז תערוכתה 
של זהר גת מעלות שאלות על 

שכנות, הגנה ושלום

אם ננעלו

דוד ברוש - קו הזינוק
גלריה ציאורים - קיבוץ אורים;  2.1.2015–17.1.2015

שעות פתיחה: שישי 20:30-19:30, שבת 13:00-11:00 
או בתיאום מראש עם אסתי: 054-6786432, 08-9920561

זהר גת - גדרות ושערים
גלריה הקיטור - קיבוץ מגן

אוצרת: מריאנה שלייפר
פתיחה: 16.1.2015 בשעה 20:30

8.2.2015-16.11.2015
שעות פתיחה: שישי 21:00-20:00, 

שבת 13:00-12:00, או בתיאום מראש עם 
מריאנה בטלפון: 054-7915930

דוד ברוש מצייר בצבעי 
סגנונו  ואקריליק,  שמן 
פיגורטיבי וצבעוני מאוד. דוד 
נושא  אין  בציוריו  כי  אומר 
רעיונותיו  ואת  מנחה  קו  או 
מצילומים  לרוב  שואב  הוא 
מספרים  מצלם,  שהוא 
התבוננות  אך  ומהאינטרנט, 
ברבים  כי  מגלה  בעבודותיו 
מוטיבים  משולבים  מציוריו 
מעולם  חוזרים  ואלמנטים 
הטבע, תנועה, ריקוד, מוזיקה 
מסמלים  אלה  כל  ועוד.  
ושקט.  שלווה  טוהר,  בעיניו  

הרמוניה.
אחד האמנים שמאוד השפיע 
אדוארד  הצייר  הוא  דוד  על 
דוד:  אומר  כך  על  הופר. 
מצבים  יוצרת  שלו  "האמת 
עצמך  עם  אתה  רק  שבהם 
שהוא  המצבים  לפרש.  יכול 
מביא – קוסמים לי ומרתקים 

אותי".
גר   ,1964 יליד  ברוש,  דוד 
בית  בוגר  אורים.  בקיבוץ 
בתל  'קלישר'  לאמנות  הספר 

אביב.

על קו הזינוק
דוד ברוש שואב את הרעיונות לציוריו מספרים, 

צילומים ומהאינטרנט, ומשלב בהם מוטיבים מעולם 
הטבע והתנועה 

תערוכה חדשה בבית הלבן
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חלוצה[  ובחולות  "]באשכול 
יוקמו 110 ישובים כפריים בני 120 
משפחות כל אחד ו־27.000 משפחות של 
עובדי שירותים, בס"ה 200.000 נפש --- 
טרייה  תוצרת  טון   500.000 ייצרו[  ]והם 

לשנה ליצוא ---".
ציטוט  זהו  שלי;  ההמצאה  לא  זאת  לא, 
לקראת  בנגב  פיסי  "תכנון  מתוך  חלקי 

שנת 2000", מסמך עב כרס של לשכת 
הפנים  במשרד  המחוזית  התכנון 
ויץ  רענן  של  תוכניתו  את  )שהשלים 
המסמך   .)'1975 הדרומי  'המפעל 
'מתכנן  בחתימת   1976 ביולי  פורסם 

המחוז - מאיר בץ'. מי היה מאיר בץ?
מאיר־מירון נולד בשנת 1917 )בעיצומה 
של המהפכה הבולשביקית(, בעיּבּוָרּה 
ויצחק  אהובה  להוריו  מוסקבה,  של 
'מכבי  ראש  שהיה  אביו,  רבינוביץ. 
לחמש  לסיביר  הוגלה  בעיר,  הצעיר' 
ונידון  ציונית  פעילות  בעוון  שנים 
של  המצווה  בר  את  מרוסיה.  לגירוש 
על  ב־1929  המשפחה  חגגה  מאיר 
דרכם  בראשית  לארץ.  בדרך  האוניה 
כשנה  אחרי  אך  יפו  ליד  גרו  כעולים 
מאיר  למד  שם  לירושלים,  עקרו 
והיה  ברחביה  העברית  בגימנסיה 
חניך ומדריך ב'צופים' והשתלב כנער 

ב'הגנה'.
כרב  מאיר  התבלט  נעוריו  משחר 
וכספורטאי  טבעי  כמנהיג  פעלים, 
ועל  דופן,  יוצא  גופני  כושר  בעל 
לפרצוף  באגרוף  מגיב  היה  התנגדות 
זכה  וכך   - השולחן  על  במהלומה  או 
ֲחָבָטה  יידישאית:  )בָעָגה  'ָּבץ'  לכינויו 
לשם  הימים  ברבות  שהפך  עזה(, 

משפחתו העברי.
מפקדים  קורס  עבר   1938 בשנת 
יוחנן  ברמת  וינגייט  של  בפיקודו 

המ"כים  בקורס  הדריך  מכן  ולאחר 
בין  הראשון של ה'הגנה' בקרית ענבים; 
רמטכ"ל  לימים  ידין,  יגאל  היה  חניכיו 

בצה"ל.
בטכניון  ללמוד  עבר  הגימנסיה  לאחר 
נוטרים  כקורפורל  שרת  ובמקביל 
)פלוגות  בפו"ש  ה'מאורעות'  בתקופת 
וינגייט;  עם  הלילה'  וב'פלוגות  השדה( 
)"חי"ש  הח"ץ  של  מפקדם  היה  ב'הגנה' 
מאוחר  שהפך  צעיר",   - 'חיל-שדה'   =
קורס  עבר   1939 בשנת  לגדנ"ע(.  יותר 
והתמנה  ב'הגנה'  מחלקות  מפקדי 
הצטרף  מאוחר  שיותר  הגדוד  למפקד 
צבאיות  בהדרכות  פעל  ואז  לפלמ"ח, 
לקראת  בארץ  שנעשו  ובהכנות  שונות 

מצפון  הגרמנים  של  פלישה  אפשרות 
מנהיגי  עם  נפגש   1942 בשנת  אפריקה. 
הכורדים בנסיונות להמריד אותם בצפון 
ממתכנני  היה   1946 בשנת  עיראק. 
הנגב  בצפון  הנקודות  י"א  עליית  מבצע 
קצין  היותו  בעת  העצמאות,  ובמלחמת 
בחטיבת עציוני, היה מהוגי 'דרך בורמה' 
לפריצת המצור לירושלים. בקרבות 'כיס 
ָפלּוג'ה' נפל בלילה לבאר עמוקה ושהה 
בֵמיֵמיּה כשלוש יממות )!( עד שהבחינו 
בו. בקרבות נפצע וכשהחלים עבר קורס 

מפקדי גדודים צה"לי.

כמהנדס החזית בפיקוד הדרום במלחמת 
העצמאות, בדרגת סגן־אלוף, תכננו בץ 
וחבריו את הכשרת הציר החולי חלוצה - 
רחובות בנגב - נחל לבן למעבר כלי רכב 
במבצע 'חורב' )מבצע ע( בדצמבר 1948 
מכני- )=ציוד  צמ"ה  יחידת  עם  וביצע 
)חצבה  הערבה  ציר  שיקום  את  הנדסי( 
- אילת( מאחר והדרך השתבשה במעבר 

חטיבת גולני בדרכּה לתפיסת אילת.
הצבאית  מפעילותו  חלק  רק  כאן  עד 
מהצבא  בץ  כששוחרר  בץ.  של  הענפה 
שבע  לבאר  משפחתו  עם  עבר   )1951(
בעשייה:  מעורב  להיות  החל  ומיד 
של  ההתיישבות  מחלקת  כמהנדס 

בעליית  מעורב  היה  היהודית  הסוכנות 
כן  וכמו  הבשור,  בחבל  העולים  מושבי 
במועצות  ערים  בניין  ועדת  כיו"ר  כיהן 
ראש  וכסגן  נגב  ורמת  תמר  האזוריות 
היוזמים  בין  היה  בץ  שבע.  באר  העיר 
ושל  חובב  ברמת  התעשיה  אזור  של 
בּה  לימד  וגם  הנגב,  אוניברסיטת 
השנים  במשך  לטכנולוגיה.  בפקולטה 
ואף  בחו"ל  שונות  לשליחויות  יצא 
וחבר  תארים  ואסף  שם  ללימודים 
מעריצים. תריסר שנים כיהן בץ כמהנדס 
מחוז הדרום במשרד הפנים, החל משנת 

1967 ועד ליום מותו.
הימים  תעלת  הייתה  בץ  של  חזונו  שיא 
)או בלשונו: המוביל המלוח(.  הדרומית 
אמנם הרעיון של הזרמת מי הים התיכון 
הרבה  לו  )והיו  עתיק  היה  המלח  לים 
המשופרת,  הצעתו  לפי  אך  'אבות'(, 
שדרה  עמוד  יהיה  המלוח  המוביל 
מי  להספקת  גרעיניות,  כוח  לתחנות 
המלח  ים  להצלת  לתעשייה,  קירור 
נופש,  למטרת  לאגמים  המתייבש, 
מאכל,  אצות  לגידול  חשמל,  להפקת 
להתפלת  ַאְנאורגניים,  שפכים  לניקוז 

מים ועוד.
בץ לא הסתפק ברעיון גרידא אלא הטיף 
בכל הזדמנות ובכל פֹורּום על התועלת 
המלוח  במוביל  הטמונה  העצומה 
תעשיה  אזורי   - הדרומי'  וב'מפעל 

והתיישבות נרחבת - הנלווית אליו.
של  מחקר  הטכניון  פרסם   1967 בשנת 
מים  נתיב  לכרות  הציע  שבו  בץ  מאיר 
וכתחליף  כתוספת  לאילת  מאשדוד 
מלּוָוה  היתה  ההצעה  סואץ.  לתעלת 

בנספח מפורט של חישובים כלכליים.
בץ היה איש ֵרעים להתרוֵעַע וַצָּיר־ַרָּׁשם 
יוני  נפטר מדום לב בחודש  מחונן; הוא 

1979, בעודו חוזה לנגב עתיד מזהיר.
אני  "רגיל  היתה:  פיו  על  שגּורה  ִאְמָרה 
החדשניים  לרעיונות  זלזול  של  לַיַחס 
בשלב  כלל  בדרך  מביא;  שאני 
בשלב  כך  אחר  מהם,  צוחקים  הראשון 
השלישי  ובשלב  בהם  נלחמים  השני 
רעיונות  ֵאלו  ואומרים:  אותם  מקבלים 

באנאליים...".
                   דן גזית

לדרך  סמוך  שרוחן,  לתל  דרומית   *
כבדה  בטון  קוביית  נותרה  הבשור, 
שכיסתה סוללות חשמל של סיסמוגרף 
אוטומטי שהוצב במסגרת תכנון 'תעלת 
הימים'. זוהי נקודה בעלת ערך היסטורי־

למען  אותה  לָשֵּלט  שכדאי  תיירותי 
הדורות הבאים.

הוא  בץ  אורי  החזאי  כן,  לשאלתכם:   **
בנו של מאיר.

ץ"(  "חוזה הנגב" )על מאיר-מירון רבינוביץ-"בָּ

"המוביל המלוח", גירסת בץ
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כלתה שנה ץ"(   )על מאיר-מירון רבינוביץ-"בָּ

בר עם אייל תלמודי ורועי חן בהופעה בצאלים

2014 הייתה שנה לא קלה וטוב שנגמרה. לפחות היו הופעות טובות בחודש האחרון  

דעה קטנה נוספת
דעות  שתי  פורסמו  הקודם  בגיליון 
צריך  הספר  בית  האם  בשאלה  שעסקו 
לתחומו.  סמארטפונים  הכנסת  לאסור 
ברוריה  קרני הדס מכרם שלום הסבירה 
למה חשוב דווקא לא למנוע מילדים את 
"העולם  החכמים:  בפלאפונים  השימוש 
ניתן להם את  מתקדם ואיתו גם אנחנו. 

הכלי ונלמד אותם", כתבה.
כמו  מסחרר  בקצב  מתקדמת  כחברה 
שלנו, אנו מזמן לא נמצאים שם מאחור. 
ובטח  ובטח  ישראל  מדינת  שלא  בטח 
החדשה  בטכנולוגיה  בה.  החינוך  שלא 
עבור  רבות  והשלכות  סכנות  טמונות 
ילדים. אך עם זאת חשוב לזכור כי בעזרת 
חינוך מבוקר וראוי של ההורה בבית ושל 
המורה בבית הספר ניתן להפיק תועלת 
חינוך  וחשובה.  עצומה  טכנולוגית 

טכנולוגי מבוקר - זו השיטה.

אשכול 2015
 ?2015 שנת  של  אשכול  תיראה  איך 
אותה  את  שואל  הייתי  שאם  חושב  אני 
היו  שעברה  בשנה  הזה  בזמן  השאלה 
התשובות של כולם רחוקות מהמציאות. 
 - ביטחונית  קשה.  היתה  והמציאות 
עברנו חודש וחצי של מלחמה מטלטלת 
ובעיקר  בביתנו  ממש  שהתקיימה 
מעליו, מלחמה שבשיאה איבדנו בצער 
232 - המצב  רב תושבים יקרים. בכביש 
למרות  ממשיכות.  והתאונות  חמור 
בו  העבודה  להרחבתו,  שניתן  התקציב 
הקרובות  השנים  ובמהלך  זמן  תיקח 
המשאיות  סכנת  תחת  נתונים  נישאר 
האיומה. בחינוך -  נתוני המיצ"ב חשפו 
סיבות רבות לשיפור המערכת החינוכית 
במועצה  הגורמים  כי  נראה  כולה. 
לתשומת  זאת  לקחו  בדבר  העוסקים 
לבם ומה שנותר זה רק לקוות. התוצאות 

בעתיד ידברו בעד עצמן.
יש עוד דברים רבים שצריך לשפר. תמיד 
יהיו. אך למרות כל אלה, חשוב להתבונן 
סביב ולראות כמה טובה הסביבה שלנו. 
תשתיות  ומתקדמים,  גדלים  יישובים 
שטחי  מטופחים,  מוסדות  מסודרות, 
אדמה חקלאית רבים, נוף מדברי מרהיב 
- ייחודי רק לנו, ובעיקר בעיקר  אנשים 
בסוגה.  מיוחדת  באוכלוסייה  טובים 
ובעיקר  טובה  אזרחית  שנה  שתהיה 

שקטה לכולנו.

מרכז צעירים
חשיבותו החברתית־תרבותית של מרכז 
גדולה  הצעירים במועצה צברה תאוצה 
יפה  לתקציב  בנוסף  החולפת.  בשנה 
והפעילויות  התכנים  של  והתרחבותם 

בו, ניתן לראות רוח התנדבותית צעירה 
המרכז  חתם  השנה  סוף  את  ויוזמת. 
כהן.  מאור  היוצר  עם  מעניין  במפגש 
הגיעו  השנה  של  קלוריות'  'דל  לקינוח 
חומוס  של  ק"ג  כ־30  שישי  בצהרי 
ולא  בשדרות  טחינה'  של  מ'החומוס 
פחות ממאתיים )!( מנות נזללו תוך שעה 
להקדים,  רצוי  להבא  האירוע.  מפתיחת 

למאחרים לא נשאר.  

11.12, 'טאטרן' ו'מאלוקס',
'הבאר' צאלים

התקיימו  לא  בה  שנה  כמעט  אחרי 
)בשל  בצאלים  ב'באר'  גדולים  אירועים 
ואחרות(  כאלו  ביורוקרטיות  בעיות 
חוזר המקום לעשייה מוזיקלית חשובה 

לאזור.
- עם  ירתה להקת טאטרן  את הפתיחה 
הופיעה  מאז  בלבד.  ותופים  בס  גיטרה, 
הלהקה  ממשיכה  האחרון  באינדינגב 
לצבור קהל רב. למען האמת לא כל אחד 
מצליח להתחבר לטריו האינסטרומנטלי 
הזה. לרבים זה נשמע כמו רעש מעצבן 
באוזן. את צאלים )בניגוד לתל אביב( הם 
אמנם עדיין לא הצליחו למלא )בסביבות 
ה-60 איש( אך מי שהגיע נהנה משלושה 
נגנים מוכשרים המשלבים סגנונות רבים 
)רוק, מוזיקה קלאסית, אלקטרונית, ג'אז 
שקשה  איכותיים  נגינה  בקטעי  ועוד(  

להתעלם מהם.
הסקסופון  עם  חיממו  'טאטרן'  את 
אייל  של  'מאלוקס'  לא,  איך  והתופים, 
המוכשרים  הנגנים  חן  ורועי  תלמודי 

לא  וקצבית,  שמחה  מצוינת,  בהופעה 
פחות טובה מזו שאחריה.

19.12, 'בית הבובות',
'הבאר' צאלים

אטיאס  ואמיר  שיף  איתי  של  ללהקה 
גדול  מעריצים  קהל  ומתמיד  מאז  ישנו 
)'רני'( שיצא  באזורנו. עם אלבום רביעי 
בתחילת השנה שעברה הם הגיעו אלינו 
היו  להופעה  התגובות  נוספת.  פעם 
נרשם  הפעם  וגם  מהמצופה,  מפרגנות 
הגדולים  הלהיטים  עם  מוצלח  ערב 
כי  שנראה  הלהקה,  של  והסוחפים 

בשבילה 'הבאר' הוא כבר בית.

25.12, מוש בן ארי, אולם אשכול
מפעל  של  לפריפריה  התרבות  מיזם 
מטעם  הרביעית.  השנה  זו  פועל  הפיס 
מופיעים  המפעל  של  הגדול  הפרויקט 
המשפיעים  והאמנים  הלהקות  שנה  מדי 
ערים,  בעשרות  הישראלית,  במוזיקה 
מועצות ויישובים בפריפריה. עם אלבום 
שביעי של מוש בן ארי, קהל מעריצים רב 
וסבסוד כרטיס ההופעה )30 שקל בלבד( 
התמלא האולם עד אפס מקום, בתושבים 

מכל יישובי הסביבה ומחוצה לה.
 

מתנדבי מרכז הצעירים עם מאור כהן 


