
גיליון 141, יום ג', י"ז באלול תשע"ה, 1.9.15

יודע חקלאי פיקח
שהמדינה לא ממש סופרת אותו.

על מה נאבקים החקלאים באשכול? עמ' 10

געגועים לגבריאל
מאות חברים ומעריצים הגיעו לתלמי אליהו 
לערב מחווה לזכר גבריאל בלחסן ז"ל עמ' 8

שנה למבצע 'צוק איתן'

בנירים נקלטו 10 משפחות חדשות  עמ' 13



2  141  ספטמבר 2015

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, 

מיכל לויט, נגה גדג', עטר אופיר 
גנילוין ותם פרחי.

כתובת: 232, סטודיו עיצובניק 
קיבוץ נירים 8512500 

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

צילום השער: אור חרמוני - תמונת 
הנקלטים, 232 - תמונת הרקע 

היא  קרוב",  רואים  רחוק,  "נוסעים 
הכתבה  של  האטרקטיבית  הכותרת 
של  סיור  המתעדת  בתמונות 
לפרויקט  השותפים  אשכול  תושבי 
"שני  את  להציג  שיועד  "מעגלים" 
במחסומים,  המסומלים  הצדדים" 
צהרים(  ארוחת  )עם  ובמפגש  מזה 
משמיעים  שבו  מזה,  יצהר,  בהתנחלות 
את דברם ראש ישיבת יצהר ורב הישוב 
)גליון 140( לא הייתי שם ולא שמעתי את 
מה שאמרו. מלבד התקציר ליד התמונות 
)ראש הישיבה מתאר את תלאות הקמת 
ורב הישוב מתלונן על "אנשים  המצפה 
ולוותר  תדמיות  על  לחיות  המעדיפים 
על היכרות אישית"(, בתור חברה פעילה 
הגובה  אדם  זכויות  ארגון  דין",  ב"יש 
תלונות  אחר  ועוקב  מתעד  עדויות, 
על  מערבית(  )גדה  השטחים  תושבי 
כלפיהם  וחיילים  מתנחלים  התנכלויות 
לנוכח  החוק  אכיפת  גורמי  והתנהלות 
תלונות אלו, אני רוצה לומר שמהיישוב 
יצהר מתייחסים גם מתייחסים לשכניהם 
הנמצא  בכפר  החיים  הפלסטינים 
ה"התייחסות"  בורין.  כפר   – למרגלותיו 
ונשנות  חוזרות  בהתנכלויות  מתבטאת 
של ישראלים המגיעים מיצהר – כמובן, 
הממררים   – השוטים"  ה"עשבים  רק 
שונות:  בדרכים  בורין  תושבי  חיי  את 
פגיעה במאות עצי זית, אם בכריתה, אם 
שריפות  בהצתת  אם  ענפים,  בשבירת 
זית  שתילי  בעקירת  אם  במטעים, 

הזרמת  למסיק;  בהפרעה  אם  צעירים, 
בעלי  גניבת  הכפר,  לאדמות  ביוב 
על  ישירים  איומים  בהם,  ופגיעה  חיים 
ועוד  בי"ס  תלמידי  על  ואף  התושבים 

כהנה וכהנה...
יעל אגמון, ירוחם

הערת המערכת
טענתה של יעל אגמון מירוחם )שזכורה 
רבות(  שנים  אשכול  כתושבת  לטוב 
שקיבלנו  אחרות  לטענות  מצטרפת 
עיתונאית  מעורבות  העדר  על  בטלפון 
את  לעמת  שלא  שבחרה  הכתבת  מצד 
מנסה  שיעל  העובדות  עם  הדוברים 

להעמיד על דיוקן. 
צריך להדגיש שהכתבה עסקה בסיפורו 
בעיקר   - בהידברות  שעסק  סיור  של 
בנעשה  ולא  שלנו.  המועצה  בתוך 
תם   - לכותבת  גם  ושומרון.  ביהודה 
וכעיתונאית  דעות  הסתם  מן  יש  פרחי, 
צורך  יש  כאשר  לשאול  יודעת  גם  היא 
בזה. אלא שלצורך הכתבה הזו היא שמה 

את דעותיה בצד וצפתה במתרחש.
ומה  שנאמר  מה  לנו  לספר  בחרה  תם 
עומדת  כולה  הבמה  כאשר  שנראה, 
והשיפוט  האמתיים  השחקנים  לרשות 
בחירה  זוהי  הקוראים.  לנו,  נתון 
מתחייבת  ואף  לגיטימית  עיתונאית 
פעמים רבות. נראה לנו, על פי התגובה, 

שהיא גם השיגה את מטרתה.  

הפרויקט "סיפורי ותיקים" מופיע 
כאן בפעם השלישית, וכולי תקווה 
ואתכם  ללוות אותי  ימשיך  שהוא 
הקוראים עוד גיליונות רבים. בכל 
פעם אני נפגש עם אחד ממייסדי 
הישובים כאן במועצה ושומע את 
הקמת  סיפור  ואת  האישי  סיפורו 
הישוב. המפגשים מרתקים ומרגשים. 
חיים  להכניס  פשוט  לא  זה  לצערי, 
אותם  ולסכם  אחד  לעמוד  אדם  של 
ואני  יותר,  או  פחות  מילה  ב-600 
מתפספסים  רבים  שדברים  בטוח 
בדרך. כמו בחיים. מה שאני כן בטוח 
ובגלל  חשוב,  הזה  שהפרויקט  זה 
חשוב  אותו.  עושה  אני  הזו  האמונה 
המייסדים,  לדור  וכבוד  במה  לתת 
לאנשים שהקימו את המושבים ואת 
היום.  בהם  חיים  שאנחנו  הקיבוצים 
את  לספר  כדי  כאן  שעדיין  אנשים 
חבל  של  והמרגש  הנפלא  הסיפור 
זכינו  שבו  מיוחד  כך  הכל  הארץ 

לחיות. מה שמוביל לנושא הבא.
וכמה  כמה  עם  נפגשתי  החודש 
הקשיים  על  מהם  שמעתי  חקלאים. 
המדינה  עליהם  שמערימה  הרבים 
שפוגעות  הכואבות  הגזירות  ועל 
הוא  מאבקם  בכיס.  עמוק  להם 
מעבדים  שלא  אלו  של  גם  מאבקנו, 
מן  הפרי  את  וקוטפים  האדמה  את 
העץ. מועצה אזורית אשכול נשענת 
והחקלאות  היא  על ענף החקלאות 
לחם חוקנו במלוא מובן המילה. ללא 
חקלאות אין לנו זכות קיום. מחובתנו 
לזעקתם,  קשובים  להיות  כתושבים 

וגם לזעוק ביחד עימם. 
לסיום, שנת הלימודים נפתחת היום. 
שתהיה לכולם שנה מוצלחת, פוריה 

ושקטה. קריאה מהנה.
יובל רויטמן

דווקא כן מתייחסים, תגובה על הסיור ביצהר
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ביום ג', ה-25.8, ביקר בנווה אשכול 
שגריר בריטניה בישראל, דיוויד קוורי. 

זהו הביקור הראשון של השגריר 
במועדוני בריטניה מאז שנכנס 

לתפקידו לאחרונה. במהלך הביקור 
נפגש השגריר עם ניצולי השואה ושוחח 

עמם. בפגישה נכחו גם נציגי אשל 
ונציגי הקרן לרווחת ניצולי השואה. זה 

היה מפגש חם ונעים שבסיומו הביע 
קוורי רצון לחזור ולבקר במקום.

כבוד השגריר
דיוויד קוורי, השגריר הבריטי 

הטרי, הגיע לביקור בנווה 
אשכול, נפגש עם ניצולי שואה 

והבטיח לחזור ולבקר במקום

צילום: יוליה סבו

לאשת  ואיש  חינוך  אשת  של  כבן 
היה  תמיד  בספטמבר  האחד  חינוך, 
יום מיוחד עבורי. השנה, כשאני מכהן 
בתפקיד ראש המועצה, פתיחת שנת 
מיוחדת  בהתרגשות  מלווה  הלימודים 
יום  לובש  בספטמבר  והאחד  יותר  עוד 

חג של ממש. חג אחד בספטמבר!

3,700 תלמידים באשכול בגילאי גן עד י"ב 
תשע"ו  הלימודים  שנת  את  היום  פתחו 
 290 ביניהם  החינוך במועצה.  במסגרות 
המסע  את  שמתחילים  א'  כיתה  ילדי 
המרתק במערכת החינוך לרכישת דעת, 
משנים  בשונה  חיים.  וכישורי  ערכים 
אחרי  נפתחת  הלימודים  שנת  קודמות, 
ובמילים  ביטחונית  מבחינה  שקט  קיץ 
לילדים  שאפשר  נורמלי,  קיץ  אחרות, 
ולעובדי מערכת החינוך למלא מצברים 
שלווה  באווירה  השנה  את  ולהתחיל 

ובציפייה רבה. 

ההכנות  שבו  שעבר,  מהקיץ  בשונה 
בעיקר  עסקו  הלימודים  שנת  לפתיחת 
בהיערכות למתן מענים רגשיים לילדים, 
לעסוק  'פריבילגיה'  לנו  היתה  השנה 
נוספים,  מהותיים  חינוכיים  בנושאים 
גודל כיתות הלימוד, נושא שנדחק  כמו 
מסדר היום בשנה שעברה ברוח אירועי 

הקיץ המורכבים. 

להכיר  לומד  אני  לתפקיד  כניסתי  מאז 
לעומק את מערכת החינוך של אשכול. 
ובפגישותיי  החינוך  במוסדות  בביקורי 
לעשייה  נחשף  אני  החינוך  אנשי  עם 
של  מתפשרת  ובלתי  איכותית  חינוכית 
ילדינו.  חינוך  על  האמונים  האנשים 
מסורים  חינוך  באנשי  התברכה  אשכול 

אשר  חינוכית  'נשמה'  עם  ומקצועיים, 
רואים במעשה החינוכי שליחות. בראש 
מוסדות  מנהלי  ניצבים  הפירמידה 
החינוך אשר מתווים את הדרך ומובילים 
לימודיים  להישגים  המערכת  את 
החינוכית  במנהיגות  גאה  אני  וערכיים. 

שמובילה את מערכת החינוך שלנו.

התלמידים  בו  המקום  הוא  החינוך  בית 
רוכשים את ארגז הכלים להמשך דרכם 
בחיים. לוח הכפל, פאי בריבוע ומשוואה 
לא  אך  מאוד.  חשובים  הם  נעלמים  עם 
כבוד  לערכים,  החינוך  הוא  מכך  פחות 
חברתית.  ומעורבות  לחברו  אדם  בין 
לאחרונה  שהתפרסמו  התוצאות 
החינוך  משרד  ידי  על  התקשורת  בכלי 
באשכול  החינוך  שמערכת  מלמדות 
והן  לימודיים  בהישגים  הן  מובילה 
הן  אלה  תוצאות  הערכית.  בעשייה 
ומאומצת  מעמיקה  עבודה  של  הפירות 
שמתחילה בגני הילדים, המשיכה בבתי 

הספר היסודיים והושלמה בתיכון.  

הקהילתי  העוגן  הוא  באשכול  החינוך 
למשפחות  מרכזי  משיכה  ומוקד  שלנו 
או  כאן  לגור  שבוחרות  הצעירות 
בהמשך  רואה  אני  כאן.  לגור  להישאר 
מרכזי  יעד  החינוך  מערכת  טיפוח 
המשאבים  את  ואקדיש  המועצה  של 
הנדרשים לחיזוק המערכת ומתן הכלים 
להצמיח  להמשיך  שיאפשרו  והתנאים 

את החינוך ולהגיע לשיאים חדשים.

אני מברך את כל התלמידים ואת עובדי 
והבלתי  הפורמאלית  החינוך,  מערכת 
פורמאלית בברכת שנת לימודים פוריה, 
משמעותית וגם מהנה. לא פחות חשוב 
שנה  שקטה.  שנה  לנו  מאחל  אני  מכך 

נורמלית.

שנה טובה 

גדי ירקוני

החינוך באשכול הוא העוגן 
הקהילתי שלנו ומוקד משיכה 

מרכזי למשפחות הצעירות 
שבוחרות לגור כאן או להישאר 

לגור כאן

שלום כיתה א'
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משרד החינוך: לא נפתח כיתה א' רביעית ביובלי הבשור

נתחיל מהסוף - אם 
לא היו הפתעות 

בין יום ראשון בבוקר שבו 
העיתון ירד לדפוס ועד 
יום הפצתו, יום שלישי 

ה-1 בספטמבר, אז שנת 
הלימודים החלה כסדרה - 
בבית הספר יובלי הבשור 

נכנסו 97 תלמידים לשלוש 
כיתות א' )32-33 בכל כיתה( 

ובבית הספר ניצני אשכול 
נכנסו 119 תלמידים לארבע 

כיתות )29-30 בכל כיתה(, 
כאשר במהלך השנה צפויים 

להיקלט עוד 4-5 תלמידים 
חדשים בניצני אשכול, 

עולים חדשים.

מה נשתנה?
בתחילת אוגוסט, לאחר 

מחאה ארצית ארוכה, פרסם 
שר החינוך נפתלי בנט 

מתווה חדש, שהוריד את 
מספר הילדים המקסימלי 

בכל כיתה מ-40 ל-34 או 
32, תלוי ברשות המקומית. 

באשכול המספר נקבע 
על 34. בעקבות המתווה 

נוצר מצב חדש שבו ביובלי 
הבשור חסרים עוד 6 

תלמידים על מנת לפתוח 

כיתה רביעית. בבית הספר 
החל מאמץ משותף - של 

המנהל החדש גיל יערי, 
של ועד ההורים ושל הורים 

לילדים שעולים לכיתה 
א' - לשכנע הורים שקיבלו 

אישור לעבור לניצני אשכול, 
לשוב ליובלי הבשור, זאת 

כדי לקבל תקן לכיתה 
רביעית ולהקטין בכך את 

מספר התלמידים בכל כיתה 
ל-25-26 תלמידים. 

"התנאים השתנו"
ההורים ביובלי הבשור 

לחצו על המועצה לשתף 
פעולה עם המאמץ וטענו: 
אתם העברתם לפני חודש 

ילדים לניצני אשכול - 
מהלך שתרם בזמנו לשני 

בתי הספר משום שבזכותו 
נפתחה כיתה רביעית בניצני 

אשכול וגם צומצם מספר 
הילדים ביובלי הבשור - אך 

התנאים השתנו. טענת 
ההורים היתה שההחלטה 

התקבלה בתנאים מסוימים 
ומרגע שהתנאים השתנו, יש 
לשנותה בהתאם. כאן חשוב 
להדגיש, כי מעבר של ילדים 

חזרה ליובלי הבשור היה 

מקטין גם בניצני אשכול את 
מספר הילדים בכל כיתה. 

המועצה מצידה טענה 
שאין באפשרותה לשנות 

את ההחלטה משום שכבר 
יצאו מכתבים חתומים 

למשפחות. המועצה 
הדגישה, כי העברת הילדים 
לניצני אשכול טרם המתווה 
החדש נלקחה מתוך הרצון 
לצמצם את מספר הילדים 

בכל כיתה בשני בתי הספר. 
במועצה אמרו שהם מברכים 
על הניסיונות לשכנע הורים 

להשיב את ילדיהם ליובלי 
הבשור, וכי הם לא יעצרו 

מהלך כזה, אך אינם יכולים 
לקחת בו חלק פעיל.

במקביל, מנהל 
יובלי הבשור הגיש 

למשרד החינוך 
בקשת החרגה 
לפתיחת כיתה 

רביעית, שנדחתה 
על ידי המשרד.

המועצה: נסייע 
בשעות פיצול

בפגישה שנערכה 
עם ראש המועצה 

גדי ירקוני ועם 
מנהלת אגף 

החינוך במועצה 
יעל אדר, מסרה 
המועצה להורים 

ביובלי הבשור 
שהיא תעשה 

מאמץ לתת סיוע נוסף, 
על ידי מתן שעות פיצול 

נוספות, שעות שבהן הכיתה 
מתחלקת לשתי קבוצות. 

על מספר השעות המדויק 
נמצאת המועצה במשא 

ומתן מול משרד החינוך ועד 
מועד ירידת הגיליון לדפוס  
לא התקבלה תשובה בכמה 

שעות בדיוק מדובר. 
לבסוף הוחלט בוועד 

ההורים בשיתוף עם נציגות 

הורי כיתות א' לאפשר את 
פתיחת שנת הלימודים 

במצב הנוכחי, מתוך ציפייה 
שהמועצה אכן תסייע כפי 

שהבטיחה ומתוך רצון לתת 
למנהל החדש להתחיל את 
השנה באופן מסודר וללא 

עיכובים.

משימה בלתי אפשרית
בתוך כך, עלתה טענה מצד 
הורים ש-32 ילדים יצטרכו 

להיכנס תוך 15 שניות 
לממ"ד בזמן של אזעקה, 
משימה שאינה אפשרית. 

כידוע, המבנים בבית הספר 
יובלי הבשור אינם ממוגנים 

ולכל כיתה יש ממ"ד. 
אחת האימהות, רינת נווה 

ממושב יתד, אף התראיינה 
בנושא בתוכניתו של רזי 

ברקאי בגלי צה"ל, הציגה 
את טענת ההורים  והביעה 

את דאגתם הכנה. יש 
לציין כי בפגישה האמורה 
שנערכה בלשכתו של גדי 
טענו במועצה שממשרד 
החינוך הובהר להם שאין 
סיכוי שבקשת החרגה על 
המרכיב הביטחוני תאושר 

ושאין טעם להגישה.   
ממשרד החינוך נמסר: 
שר החינוך, נפתלי בנט, 

מיד בתחילת כהונתו 
החל בביצוע מהלכים 

משמעותיים, בהם הרפורמה 
לצמצום מספר הילדים 

בכיתות. תקן כיתה א' בבית 
הספר שבנדון עומד על 34 
ילדים לכל היותר )במקום 
40 ילדים לפני הרפורמה(. 

כיום עומד מספר התלמידים 
בכיתות א' על 32 בממוצע, 

קרי מספר נמוך מהתקן. 
לפיכך לא תיפתח כיתה 

נוספת. יודגש כי לכל כיתת-
אם בבית ספר קיים חדר 

ממוגן צמוד וכי בית הספר 
יפעל לפי הנחיות פיקוד 

העורף.

לאחר אישור מתווה בנט להורדת מספר הילדים בכיתה, החל מאמץ ביובלי הבשור לפתוח כיתה רביעית 
ובכך להקטין את מספר הילדים בכל כיתה. לשם כך היו חסרים 6 ילדים. הנסיונות להשיב חזרה ילדים 

שעברו לניצני אשכול בוועדת חריגים לא צלחו. המועצה אמרה: אנחנו תומכים במאמצים, אך לא יכולים 
לכפות זאת על המשפחות. במקביל טוענים הורים: 32 ילדים לא יכולים להיכנס תוך 15 שניות לממ"ד, 

צריך להחריג את ביה"ס מהסיבה הביטחונית. משרד החינוך: מספר התלמידים נמוך מהתקן • יובל רויטמן

מימין: נעם מירזאיב, בר כהן, הילה פלד ורוני וידל מיובלי הבשור, מציגות ציורים 
בסיום שנת הלימודים החולפת 
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לפני שנים אחדות 
צץ במוחם של כמה 

חברים בעין השלושה 
הרעיון לטעת כרם כמבצע 

חברתי, ללא מטרות 
כלכליות. 

נבחרה חלקה קטנה – שני 
דונם – ליד צומת הכניסה 
של הקיבוץ. חברים ובנים 

עשו את כל העבודות 
להכנת השטח בהתנדבות, 

עיבודי הקרקע, הכנת 

מערכת ההשקיה, גידור וכל 
מה שנדרש.

באחד בימים, בעלות השחר 
של יום קייצי, התייצבו 
משפחות-משפחות של 
חברים ותושבים, סבים, 

בנים, נכדים ואורחים כדי 
לשתול את הגפנים הצעירים 

)שני זנים: מרלו ושיראז(. 
תוך שעות ספורות הושלמה 

המשימה וכל מה שנותר 
היה שהאחראים על הכרם 

ידאגו ללוות, להשגיח, 
להשקות, לרסס, לגזום 

)הכול בהתנדבות( ולדווח 
לציבור על התפתחות הכרם.                                                                                                 

לקראת הבציר הראשון 
הוקם הצוות להקמת היקב, 

שמורכב בעיקר מבנים. 
הם דאגו ללמוד את רזי 
המקצוע, התייעצו עם 

בעלי ניסיון והקימו יקב 
קטן שכבר הספיק להפיק 

מאות בקבוקי יין ברמה 
איכותית הנושאים את 

התווית "הגבעה 112". )על 
שם הגבעה שעליה נבנה 

הקיבוץ(.
לפני ימים אחדים התכנסו 

שוב משפחות-משפחות 
בעלות השחר וביצעו את 

בציר 2015 - השלישי במספר 
של היקב - ובסיומו, ארוחת 

בוקר בטבע ליד הכרם.                                                     
זה היה כמו תמיד, אירוע 

חגיגי ומחמם את הלב.
ומה עושים עם הבקבוקים?
בפסח מחלקים לכל חבר, 

תושב ועובד בקבוק יין 
והיתר נשלח למרכולית 

למכירה.
יהודה קדם

חגיגת בציר בעין השלושה
הכרם בכניסה לקיבוץ כבר נושא פרי ובאחד מימי 

הקיץ האחרונים התקבצה בו חבורה גדולה ושמחה 
מכל הגילאים למלאכת הבציר. לחיים אמיגוס

"לול תרנגולות פריגן", 
ככה קוראים לקבוצת 
הווטסאפ של אמהות פריגן. 

וכמו כל קבוצת ווטסאפ - 
הכול מתנהל בה והכל עובר 

דרכה: הודעות מהמושב, 
הזמנה לגן השעשועים, 

ברכות ליומולדת ותמיכה 
מכל הלב ברגעים מיוחדים. 

ולקראת הקיץ מה מתאים 
יותר ללול תרנגולות מאשר 

לאסוף את כל האפרוחים 
שלהן לקייטנה?

ביוזמה של האימהות, 
תשלום סמלי שנתנה כל 
משפחה, עזרה ממחלקת 
הרווחה במועצה, תקציב 
מהמושב - ויצאנו לדרך. 

נרשמו 20 ילדים בגילאים 
10-5, כל אימא תרמה יום 

עבודה ואת סבתא רותי 
חכמון, המושב תרם את 
המועדון וגם בני הנוער 

של הישוב התגייסו לעבוד 
בקייטנה.

הקייטנה התנהלה במשך 
שלושה שבועות במהלך 

אוגוסט, בימים ראשון עד 
חמישי מהשעה 8:00 ועד 

13:00. קנינו ציוד לעבודות 
יצירה שונות, הבאנו 

משחקים מהבית, ספרים, 
עיתונים, גלילי נייר טואלט 
ועוגיות.  יש מקרן במועדון 

והילדים נהנו מסרטים 
וממוזיקה. כל בוקר נבחרו 

פעילויות ולאחר ארוחת 
הבוקר הילדים ישבו ליצור, 
לבנות ולשחק - כשעל הכל 

מפקדת התרנגולת התורנית 

וסבתא רותי מצלמת את 
הילדים ושולחת לקבוצה 

בווטסאפ כמובן.
אנחנו מבקשות להודות לכל 
התורמים והעוזרים להצלחת 

הקייטנה שלנו. ההנאה של 
הילדים היא השמחה שלנו. 

כעת ננוח עד חגי תשרי...
אמהות פריגן

דואגות לאפרוחים הקטנים
ילדי פריגן לא השתעממו לרגע בחופש הגדול, 

בזכות האימהות שארגנו ביחד קייטנה מוצלחת 
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בין הבריכה, הים, 
הקייטנות והטיולים. 

היו חמישה ילדים שהחליטו 
הקיץ הזה לתרום למען 

האחר. מתן סבו, עדי בן 
דור, אבי בוניאל, שי קיפניס 

ותות כלב, כולם בגילאי 
יסודי, ביקשו להתנדב בנווה 
אשכול. חלקם ילדי עובדים 
שמגיעים למקום כבר כמה 

שנים וחלקם פשוט קמו 
בוקר אחד והחליטו שהם 

רוצים להתנדב. 
מתן סבו, בן 12 מתלמי 

יוסף, מגיע זה 3 שנים 
כל חופש עם אמו יוליה 

סבו, לעבודה ונרתם לכל 
משימה. עדי בן דור, בן 10 

ממושב עין הבשור, לקח 
חלק בפעילות ההתרמה 

השנתית לנווה אשכול. 
כשחזר הביתה החליט 

שהוא מעוניין לעשות משהו 
למען הקשישים. עדי רצה 

שתרומתו תהיה במפגש 
ישיר עם הקשישים. טרם 

הגעתו ליום ההתנדבות 
הראשון, חשב שיגיע לבית 
אבות קטן, להפתעתו גילה 

מקום גדול מלא באנשים 
ופעילות. את פניו קידמה  

יעל מלכיור מקיבוץ אורים - 
אחראית תרבות מרכז היום, 
תחזוקה, תפעול ותעסוקה. 
יעל מיד זיהתה את הצורך 

של עדי לבוא במגע עם 
הקשישים ומהר מאוד נפתח 

שולחן וסביבו ישב עדי 
ושיחק עם הקשישים דומינו 

ושחמט. 
הילדים שמחו עם כל 

משימה ונרתמו באהבה. 
במהלך היום עברו 

המתנדבים הצעירים בין 

חדרי הפעילות וחילקו 
מים, סייעו בחדר האוכל, 
ארגנו את הספרייה ודאגו 

לטיפול בגינה. יעל מספרת 
שהילדים תורמים רבות 
והעובדה כי הקשישים 

פוגשים מדי יום פנים 
צעירות, ממלאת אותם 

ועושה נפלאות להרגשתם. 
כך גם עבור הילדים שמעצם 
התרומה זוכים גם הם לערך 

מוסף עצום.
לדבריה של דינה פלג, 
מנכ"לית נווה אשכול, 

היוזמה והרצון של הילדים 
להתנדב במקום הופכת 

עוצמתית עוד יותר, שכן 
היא באה ממקום של 

ספונטניות וללא התארגנות 
מוקדמת מצד הנהלת 

המקום. 

לתרום אני יכול בחופש הגדול

החופש הגדול היה 
מיוחד במינו עבור 

מעין בראב, בת 12 ממושב 
יבול. מעין נסעה לתחרות 

דבוראים בסלובקיה 
במסגרת משלחת של 

מועצת הדבש. הנבחרת 
הישראלית כללה עוד שני 

נערים מאזור המרכז ואת 
מנכ"ל המועצה הרצל 

אבידור.
בתחרות, שנמשכה שלושה 

ימים, נפגשה מעין עם 
נערים ונערות מאירופה,  

וגם מלבנון בגילאי 12 עד 16. 
המשתתפים נבחנו בנושאים 

שונים, הן ברמה המעשית 
והן ברמה התיאורטית, 

נדרשו להפגין ידע בזיהוי 
צמחים, פתיחת כוורות, 

זיהוי סוגי דבש ואפילו 
הפגנת ידע באנטומיה של 

הדבורה. 
בתחרות הקבוצתית דורגה 

הנבחרת הישראלית במקום 
ה-10 והמכובד מבין 22 

נבחרות. בתחרות האישית 
זכתה מעין במקום ה-19 

מבין 40 משתתפים שהגיעו 
ממדינות שונות באירופה.

הכל דבש
לתחום הדבש נחשפה מעין 
בזכות אביה, עידו, אגרונום 

במקצועו שהחליט לפני 
כחמש שנים להקים מכוורת 

משפחתית, שגדלה עם 
השנים ומונה כיום כ-60 

כוורות. מעין, שגדלה לתוך 
העסק המשפחתי שקרוי 
על שמה, מיד התאהבה 

בדבורים. בזמנה הפנוי בין 
חברים וחוגים, היא מקפידה 

ללכת לכוורות וללמוד את 
רזי המקצוע, מסתובבת 

בין הכוורות ולפעמים גם 
ללא חליפת הגנה. גם אם 

בתחילה היא מעט חששה 
ולפעמים אף נעקצה, מעין 
סמכה על אביה. בלי פחד, 

עם המון סקרנות ואהבה 
לדבורים, החלה מתעניינת 
בתהליך הגידול והשתלבה 

בעבודה כמו כל דבוראי 
בוגר. מעין מאוד אוהבת 

לעזור לאביה ומהווה 
כוח עבודה משמעותי 

במשק, במיוחד בתקופות 
של רדיות הדבש )הפקת 

הדבש מהתאים שבחלות 
הדבש(, שמתרחשות בין 3 

ל-4 פעמים בשנה, כל פעם 
במשך מספר ימים.  

אהבה מזמזום ראשון 
האהבה הגדולה של מעין בראב )12( ממושב יבול 

היא דבורים. מגיל צעיר היא עוזרת להוריה במכוורת 
המשפחתית - ולאחרונה אף חזרה מתחרות 

דבוראים צעירים בסלובקיה • עטר אופיר גנילוין

חמישה ילדים החליטו לגוון את חופשת הקיץ ומצאו זמן להגיע לנווה אשכול להתנדב למען הקשישים - 
בחדר האוכל, בגינה ובספרייה - וגם ניסו את מזלם בדומינו ובשחמט • עטר אופיר גנילוין

מימין: אבי בוניאל ועדי בן-דור

מעין והכוורות. צילום: 
באדיבות המשפחה

צילום: יוליה סבו
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-הלו... שלום לך איריס פרץ.
-שלום. 

-את אמא של שובל? 
-כן, האמא הגאה. 

-ראינו בפייסבוק מכתב תודה על 
פעולתה במצעד הגאווה. זה הפתיע 

אותך? 
-בכלל לא, שובל גדלה פה וסיימה את 
הלימודים בנופי הבשור, ומה שנאמר 

שם בדיוק מתאים למידותיה. כזו היא. 

-קיבלתם תגובות?
-בטח, מכל הכיוונים אפילו המ"פ שלה 

התקשר והחמיא לנו על הבת שלנו. 
הוא אמר שרואים שהיא מאשכול כי 

היא הגיעה למג"ב אחרי מה שעבר על 
כולנו פה ולא נרתעת משום דבר. רק 

אני מפחדת עליה.

ארנון אבני

גאווה מקומית
ברשתות החברתיות רץ 'פוסט' של נועם אייל שנפצע מהסכין 

שהרגה את שירה בנקי במצעד הגאווה. במכתבו, המצורף לתמונה 
דרמטית ובה הוא נראה שוכב על פניו ולוחמת מג"ב חוסמת בידיה את 

הדם מפצע הדקירה, הוא מספר על אותה חיילת, שובל פרץ, שלא 
התבלבלה, ידעה מה לעשות - ועשתה את זה טוב. 

שובל פרץ, למי שלא יודע, היא מאבשלום, הבת של איריס פרץ 

בחודש אוגוסט נפטר דודי אוביץ 
ממושב עמיעוז, אחד החקלאים 

הגדולים והמוכרים במועצה. דודי נפטר  
בגיל 66 לאחר מאבק ממושך במחלת 

הלוקמיה, שממנה סבל במשך 34 שנים, 
והשאיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, 

שמונה נכדים וארבעה אחים. 
בשנותיו הראשונות כחקלאי גידל דודי 
עגבניות, כאשר עם השנים המשק גדל 
והתרחב גם לעגבניות צ'רי ולפלפלים. 
בשיאו הגיע המשק החקלאי של דודי 

לגודל של 1,300 דונם וניהל מחזור 
כספים גדול ומספר רב של עובדים, 
רבים מהם מהמועצה. בשנת 2009, 

לאחר המשבר הכלכלי הגלובלי 
שפקד את שוקי העולם, נפגע המשק 

שהתמקד ביצוא ונקלע למשבר קשה. 
כיום המשק מגדל בעיקר פלפלים 

לרשתות השיווק בישראל, במשך כל 
השנה. בנו רותם שעבד עימו במהלך 

השנים האחרונות ממשיך בדרכו 
ומתחייב להמשיך את מפעל חייו ביחד 

עם שותפו עמי אסידו. 
דברים מתוך ההספד שנשא סגן ראש 

המועצה מאיר יפרח: "אמרת מושב 
עמיעוז  - אמרת דודי. חקלאי בכל 
רמ"ח איבריו, איש גדול עם נשמה 

ולב ענקיים. תמיד עזר, גיבה והתנדב. 
שמו יצא למרחקים בכל הארץ. גם 

בקרב היצואנים והקניינים באירופה 
וברוסיה היה שמו מוכר, בזכות הרמה 

הגבוהה של האיכות והטכנולוגיה בצ'רי 
ובפלפל. בכל מקום הוביל, יזם, נלחם, 
העלה רעיונות מקוריים, הקים מפעל 
חיים של חקלאות מתקדמת, השקיע 

בו את כל מרצו - ולא התייאש מעולם. 
שרים וחברי כנסת תמיד נעזרו בך ואחר 

כך התאהבו בך, באישיותך המיוחדת, 
בלב הגדול ובנתינה ללא גבול. כחבר 

תחסר לי מאוד, להגיד שדודי איננו זה 
לא נתפס". 

דודי אוביץ ז"ל

הפוסט המקורי של נועם אייל

התמונה באדיבות המשפחה
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הכביש הצר המוביל לתלמי אליהו 
ממכוניות  באוגוסט  ב-20  המה 
מכל  הגיעו  אנשים  מאות  והתרגשות. 
בלחסן  גבריאל  לזכר  להופעה  הארץ 

ז"ל, שנערכה בבית הוריו במושב.
הם  הגיעו לשמוע, לראות ובעיקר לזכור. 
לזכור את גבריאל, שרובם לא הכירו או 
הכירו רק מרחוק. הם ישבו בשקט מול 
מצא  ובו  גבריאל  גר  שבו  הקטן  הצריף 

את מותו שנתיים בדיוק לפני כן.
בזה אחר זה עלו לבמה המאולתרת בני 
בלחסן,  )ידידיה  גבריאל  של  משפחתו 

יעל  בלחסן,  עמנואל  בלחסן,  פנחס 
בלחסן(  ונדב  בלחסן  נועה  בלחסן, 
רון  לביא,  דביר  קטרי,  )זיו  וחבריו 
ושרו  גדג'(,  ואביב  ליבן  סער  בונקר, 
כך  כל  של  ללב  שנכנסו  השירים  את 
לאחר  ארוכות  שעות  אנשים.  הרבה 
להתפזר.  הקהל  סירב  ההופעה  סיום 
האדמה,  על  ישבו  הם  חבורות-חבורות 
את  בילה  חלקם  מתרגשים.  משוחחים, 
עד  בלחסן,  משפחת  של  בחצר  הלילה 
שהגיע האוטובוס הראשון של יום שישי 

ולקח אותם משם.

של  משפחתו  יזמה  ההופעה  את 
גבריאל. "הרעיון שלנו היה שיופיעו רק 
שגבריאל  האנשים  והחברים,  המשפחה 
את  "פתחנו  פנחס.  אחיו,  אומר  אהב", 
ההופעה לכל  מי שרצה להגיע, בחינם, 
כי היה חשוב לנו שכל מי שאוהב ומוקיר 
את המוזיקה של אחי יבוא להיות איתנו. 
שגבריאל  אנשים,  הרבה  הגיעו  ובאמת 
שלו.  השירים  דרך  דרך  להם  התווה 
היה מרגש לראות את כל האהבה שיש   
לגבריאל, למה שהוא יצר. ראינו עד כמה 
ואהבו  לגבריאל  מחוברים  היו  אנשים 
וידידיה  וגאים".  שמחים  והיינו  אותו. 
בלחסן מוסיף: "אנחנו מאוד מודים לכל 

מי שלקחו חלק בערב".
יש כוונה לערוך עד הופעות כאלו?

"כן, אנחנו מתכוונים להפוך את האירוע 
למסורת, כל שנה ביום הפטירה הלועזי 

של גבריאל, בבית שלנו בתלמי אליהו".
בימים  עוסק  פנחס  להופעה  פרט 
קבוצת  "הקמתי  נוסף:  בפרויקט  אלו 
לבן',  דגל  'כולנו  שנקראת  פייסבוק 
במטרה להעלות את המודעות למחלות 
בקשר  ואני  תאוצה  צובר  העניין  נפש. 
לי לקדם  גלאון שעוזרת  זהבה  עם ח"כ 
בבתי  להרצאות  והוזמנתי  הנושא,  את 
ספר. אני מרגיש שזו צוואה לא כתובה 
הזעקה  את  לזעוק  לי,  הוריש  שגבריאל 
של חולי הנפש. לקחתי את זה על עצמי, 

לזכרו ולמען כל החולים".        

לעמותת 'בית הגלגלים' יש בית חם 
באורים. לשם באים ילדי העמותה 

שחיים תחת מגבלות קשות ומרותקים 

לכיסאות גלגלים. הם באים בסופי שבוע 
או למחנות חווייתיים. את האירועים 

מלווים תמיד המתנדבים הנאמנים של 
העמותה שאינם 

חוסכים מאמץ 
לעניין ולשמח 

את הנערים. 
הקיץ הם הגיעו 

למחנה שכותרתו 
"הגשמת חלום". 
מעיין קטשווילי 

ממודיעין 
מרותקת בגופה 

לכיסא גלגלים 
- בגופה. אבל 

ברוחה היא כמו 
כל נערה בגילה – 
חולמת על אושר 

ויצירה, רוצה 
להופיע, להרשים 

ולזכות באהבה. 
החלום שלה היה 

להופיע על במה לשיר ולשחק תפקיד 
קטן לפני קהל. 

היה לה  חשוב לעבור את כל המסלול 
– בחירת הקטעים, החזרות. האיפור 

וההופעה לפני קהל עם ההגברה, 
התאורה והצילומים. וכן, גם מחיאות 

כפיים הן חלק מזה ושווה לעבוד 
בשבילן. את אולם אשכול סיפקה 
המועצה. תיאטרון הנגב הפיק את 

האירוע עם איסי ממנוב הבמאי ועם 
ג'קי ממן והגיטרה. 

עם איסי הכינה מעיין את המונולוג של 
חדווה מ'חדווה ושלומיק', שבו היא 

מודיעה לשלומיק על החלטתה לעזוב 
את הקיבוץ. עם ג'קי והגיטרה שלו היא 
שרה את 'יש לי אהבה והיא תנצח' של 

ארקדי דוכין. את שני הקטעים השלימה 
ללא דופי והקהל השיב לה הרבה אהבה. 

בקהל נראו גם חבריה לבית הגלגלים 
ורבים מהמדריכים המתנדבים. 

את האירוע צילם בוידאו - אייל 
בריברם, הגברה ותאורה: ניסן קלדרון, 

האיפור: שחר רויטמן והנחתה - שרון 
קלדרון - כולם בהתנדבות ובכיף.

עמותת בית הגלגלים תשמח לקבל 
עוד מתנדבים צעירים

יש לה אהבה והיא ניצחה בגדול
מעיין קטשווילי, מבית הגלגלים, הצליחה לגייס את תיאטרון הנגב 
להגשים לה חלום. החוויה הייתה קצרה אך מרגשת ובסוף הם עוד 

אמרו לה תודה • ארנון אבני

זוכרים את גבריאל 
מאות מעריצים מכל רחבי הארץ הגיעו להופעה לזכר גבריאל בלחסן 
ז"ל שארגנה משפחתו בתלמי אליהו. אחיו, פנחס: "היה מרגש לראות 

את כל האהבה שיש לאנשים לגבריאל ולמה 
שהוא יצר" • נגה גדג'
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ממושב  קיי  רוז  של  חייה  מסלול 
שדה ניצן חוצה ימים ואוקיינוסים. 
  .1940 בשנת  בסקוטלנד  נולדה  היא 
משפחתה  חזרה  חודשים  כמה  לאחר 
 14 בגיל  לונדון.   באזור  מגוריה  למקום 
והפליגה  לאונייה  משפחתה  עם  עלתה 
במשך שישה שבועות עד ניו זילנד. "כל 
המסע עלה לנו 100 פאונד וזה היה מאוד 
זול להפלגה כל כך ארוכה", היא נזכרת. 
בניו זילנד הכירה את צבי, גם הוא אנגלי 
להם  ונולדו  התחתנו  ורוז  צבי  במקור. 

 ,1963 בשנת  וקורינה.  רשל  בנות,  שתי 
כשהם הורים צעירים, עזבו את ניו זילנד 
ועלו ארצה בעקבות אחיו הגדול של צבי 
שהיה פעיל ציוני ועלה כמה שנים קודם 
לכן. הם הגיעו לקיבוץ נירים בעקבותיו. 
 ,1972 בשנת  בנירים,  שנים  תשע  אחרי 
והלכה  הקיבוץ  את  קיי  משפחת  עזבה 
אדי פרץ - להקים  אחרי האיש והחזון - 
הראשון  הזכוכית  בתי  מושב  את 

בישראל, שלימים ייקרא שדה ניצן. 
מדוע הלכתם להקים מושב?

בג'רוזלם  פרץ  אדי  על  כתבה  "קראנו 

מושב  להקים  רוצה  שהוא  פוסט, 
אנגלו- אנשים  חיפש  הוא  עובדים. 
גם הסוכנות באותה  ומשכילים.  סכסים 
עת חיפשה אנשים דוברי אנגלית להקים 
וצבי  אליהו  בתלמי  תחילה  גרנו  מושב. 
בישע.  פרץ  אדי  עם  לעבוד  התחיל 
החזון של אדי היה להקים מושב שמגדל 
זו  זכוכית,  בחממות  לייצוא  עגבניות 
שלו.  המומחיות  היתה 
עוד  הגיעו  אחרינו 
משפחות  שמונה 
אנגלית  דוברות 
לארץ,  מחוץ 
בגרעין  היינו  וביחד 
עשר  המייסד 
החממות  משפחות. 
ואני  מהולנד  הגיעו 
מדריכים  שהביאו  זוכרת 
את  שהדריכו  הולנדים 
בבניית  במושב  הגברים 

החממות".  
השנים  את  אפיין  מה 

הראשונות?
שנראו  פגישות  "עשינו 
ממש כמו שיחות קיבוץ. 
היו שתי קבוצות - תמיד 
ואחת  בעד  היתה  אחת 
נגד. אבל בסופו של דבר 
היינו מגובשים, גם אם לא 
הדעה.  באותה  היו  כולם 
היינו  הראשונות  בשנים 
 - פה בארץ בלי משפחה 
המשפחה.  היה  המושב 
ביחד,  חגים  חגגנו 
משפחתיים  אירועים 
ביחד, הכול עשינו ביחד. 
שבנינו.  במושב  גאה  אני 
ערבות  פה  יש  היום  גם 
משפחה  יש  אם  הדדית. 

במצוקה - עוזרים לה". 
"גם כשמכרנו את מניות תנובה חילקנו 
שווה בשווה. חשבנו והאמנו שמי שחבר 

חדש - גם מגיע לו". 
היו רגעים של משבר שחשבתם לעזוב?
קשה.  מאוד  עבדנו  הראשונות  "בשנים 

פועלים,  בלי  שעבדו  היחידים  היינו 
והמון  לבד  עבדנו  אידיאולוגיה.  מתוך 
שעות. אהבתי את אורח החיים, נהניתי 
מהגידול. למרות שבתחילת העונה היתה 
התלהבות ובסוף העונה קצת נמאס. אבל 
אף פעם לא חשבנו לעזוב. בסך הכול לא 
משברים  חווינו  ולא  טריים  הורים  היינו 
של עולים חדשים. היינו משפחה צעירה 
גם  אותנו  וקיבלו  לחייה  ה-30  בשנות 
מהסיבה שחיפשו אנשים שכבר חוו את 
לתמוך  ושיכולים  העלייה  של  המשבר 

ולסייע למשפחות שחדשות בארץ".
עוד  ולצבי  לרוז  נולדה  השנים  במהלך 
בת, מעיין, ואחר כך זוג תאומים - עמרי 
ממחלת  צבי  נפטר   1994 בשנת  וזמיר. 
בתם  כשהיתה  שנים,  שש  לפני  הסרטן. 
היא  גם  נפטרה   ,49 בת  רשל  הבכורה  
מסרטן. לרוז יש 16 נכדים. "אחרי שצבי 
נפטר סגרתי את המשק ועבדתי במשק 
כך  ואחר  במושב  חברים  של  ורדים 
עברתי להנהלת החשבונות במושב, שם 
עבדתי במשך 15 שנה, עד לפני שנתיים".

הסבתא של החיילים
רוז בקיוסק למען  בימים אלה מתנדבת 
במועצה.  האוטובוס  בתחנת  החיילים 
לחיילים,  סנדוויצ'ים  מכינים  "אנחנו 
מגיע  הכסף  משקה.  להם  נותנים 
וממש  שעוברים  חיילים  יש  מתרומות. 
יורדים  הם  מקבלים.  שהם  ממה  בהלם 
אני  אלינו.  באים  וישר  מהאוטובוס 
אלפרט  בב  הטובה  חברתי  עם  מגיעה 
יום  כל  פתוח  המקום  בחודש.  פעמיים 
ויש הרבה סבתות שמתנדבות. כל אחת 
שהיא  וכמה  רוצה  שהיא  כמה  באה 
יכולה. יש לנו ספר ביקורים וכותבים לנו 
תודות שם. אנחנו מאוד נהנות. יש המון 
וכשהם  במועצה  שגרים  בודדים  חיילים 
הם  אנגלית,  מדברות  אותנו  שומעים 
ומתעניינים  השפה  את  לשמוע  נרגשים 

מאיפה אנחנו ושמחים לדבר איתנו".
מה את חושבת על הנוער של היום?

שהילדים  מאליו  ברור  היה  זה  "אצלנו 
ככה.  חינכנו  שלנו  הילדים  את  עובדים. 
להם  הקנה  זה  בסוף  אבל  התלוננו,  הם 
שאנחנו  מה  את  העריכו  והם  ערכים 
צריך  להתקיים  שבשביל  וידעו  עשינו 
לעבוד. היום זה לא ככה וזה חבל. היום 
הכול.  להם  שמגיע  חושבים  הילדים 
למרות שבני הנוער פה במושב נהדרים 

ועושים הרבה דברים למען הקהילה".  

"אני גאה במושב שבנינו"
רוז קיי, בת 75, עלתה ארצה מניו זילנד הירוקה והקימה בחולות הנגב הצהוב את מושב שדה ניצן. בשיחה 
עימה היא מספרת על ההווי המיוחד בשנים הראשונות, על הקשיים שנקרו בדרך - ומביטה על עמל כפיה 

בחיוך: "יצרנו מקום עם ערבות הדדית". מסע היכרות עם ותיקי המועצה - תחנה שלישית • יובל רויטמן

"בשנים הראשונות היינו פה 
בארץ בלי משפחה - המושב היה 

המשפחה. חגגנו חגים ביחד, אירועים 
משפחתיים ביחד - הכול עשינו ביחד"
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תנו לגדל בשקט

אוגוסט  חודש  של  הכבד  החום 
לא הרתיע את החקלאים. בשלוש 
וגם  הארץ,  ברחבי  שנערכו  הפגנות 
בצומת צוחר, הם מחו נגד הממשלה על 
אולי  המגזר  הגיע  שאליו  הקשה  המצב 
את  שמספק   זה   - במדינה  חשוב  הכי 

האוכל שבזכותו אנו חיים. 
כבר שנים שמעמדם נשחק. רק במועצה 
"האסם של המדינה",  האזורית אשכול, 

נסגרו עשרות משקים בשנים האחרונות. 
יכלו  שלא  והחלשים  הקטנים  המשקים 
או  נסגרו  הכבדות  בהוצאות  לעמוד 
נבלעו בתוך המשקים הגדולים. גם אלו 
עושים  מחקלאות  כיום  שמתקיימים 
זאת בחריקת שיניים, "מגלגלים כספים" 
אוויר  נותנת  עונה טובה  לעונה.  מעונה 
רצף  או   טובה,  פחות  עונה  לנשימה, 
של עונות גרועות, הן בדרך כלל גזר דין 

מוות לאותו משק.
מתמודדים  שעימן  מהבעיות  ניכר  חלק 
צצו  וחלק   - חדשות  לא  החקלאים 
ההסדרים  חוק  אישור  עם  לאחרונה 
המכסות  את  לבטל  והחלטה  בממשלה 
בצאן ובפטם ולפתוח את הענפים הללו 
הקש  זה  החקלאים  מבחינת  לייבוא. 
האחרון  המסמר  הגמל,  גב  את  ששבר 
המזון  מאבות  אחד  של  הקבורה  בארון 

של הציונות - ובעיקר בפריפריה. 

"פתיחת המכסות - מוות לענף"
הרפת  מרכז  )שמיל(,  בלברמן  שמואל 
של ניר יצחק, מספר שהרפתנים נלחמים 
הצאן  ענפי  של  מלחמתם  את  כעת 
והפטם לאור כוונת הממשלה לבטל את 
האלו  שהענפים  "ברגע  הייצור.  מכסות 
לרפתנים  יחוסלו".  הם   - מתכנון  ייצאו 
ברור שאם חוק ההסדרים יאושר בכנסת 
והמדינה תפרק את התכנון בצאן ובפטם 
יהיה  הבא  "השלב   -
שלושים  כבר  ברפת". 
ברפת  הוא  שנה 
האחרונות  ובשנים 
הענף  את  מרכז  הוא 
בקיבוץ וכן את מאבק 
"יש  בנגב.  הרפתנים 
באשכול  רפתות   12
שמייצר  ענף  וזה 
משמעותית  הכנסה 
בישובים - בין 20 ל-30 
של  מההכנסה  אחוז 
בממוצע.  הקיבוצים 
אלטרנטיבות  לנו  אין 
אחרות. ביטול התכנון 
הוא מכת מוות לענף".

"צריך שוק 
סיטונאי חדש"

במושב דקל אני פוגש 
גם  פלפלים.  מגדל  סיטבון,  אחי  את 
מעורב  אחי  המקומי.  לשוק  וגם  ליצוא 
מאוד במאבק והוא מונה לי את הקשיים 
"דבר  החקלאים:    מתמודדים  שעימם 
או   - להחליט  צריכה  המדינה  ראשון, 
שהוא  או  זר,  עובד  הוא  שהתאילנדי 
מאיתנו  דורשים  אחד  מצד  ישראלי. 
לשלם לו משכורת מינימום כמו לעובד 
ישראלי, מצד שני הוא לא משלם לי לא 

שכר דירה,  לא חשמל ולא מים".
הנקודה הבאה היא אולי אחת הכואבות 
והעקרוניות בכל המאבק - מס מעסיקים. 
"10% מהברוטו שאני משלם לכל עובד - 
שאם  אומרת  זאת  למדינה.  משלם  אני 
בחודש,  שקל   7,000 מרוויח  שלי  פועל 
וזה   - למדינה  מעביר  אני  שקל   700 אז 
לא  ראשון".  שקל  שהרווחתי  לפני  עוד 
צריך להיות מתמטיקאי דגול כדי להבין 
כתפי  על  יוצר  הזה  שהמס  העומס  את 

ששוחחתי  מי  כל  סתם  לא  המגדלים. 
דורשים  "אנחנו   – מפורשות  אמר  איתו 
לבטל את המס הזה באופן מוחלט". לא 

לצמצם או להפחית – לבטל.
גם בכל הנוגע למחירי המים שורר בלאגן 
שפד"ן,  מי  צורכים  החקלאים  גדול. 
מים  לקוב  והמחיר   – וקולחים  שפירים 
שונה מסוג אחד למשנהו. "יש לי חלקה 
לדונם  שקל   2,500 עליה  משלם  שאני 
עליה  משלם  שאני  חלקה  ויש  לשנה 
3,600 שקל לשנה – וזה עוד לפני חריגות. 
לא הגיוני לנהל עסק שבו התחרות לא 
זהה. בגולן המחירים אפסיים. לא הגיוני 
שהתחרות על אותו מדף ועל אותו מוצר 
דורשים  החקלאים  הוגנת".  לא  תהיה 
הנמוך  למחיר  המים  מחירי  את  לאחד 
– שעומד על  ביותר שהוא של השפד"ן 

שקל ועשר אגורות לקוב מים. 
מה לגבי פערי התיווך?

שקלים.   4 פלפל  קילו  לגדל  עולה  "לי 
 5 אם לדוגמה אני שולח סחורה ומקבל 
על  משלם  אני  כי  יורדים   30% שקלים, 
נשאר עם  אני  וסיטונאי.  והפצה  הובלה 
האבסורד  מפסיד.  ואני   – שקלים   3.5
הוא שאותו פלפל נמכר בסוף ברשתות 
אנחנו  כה  לקילו.  שקלים  ב-10  השיווק 
אנחנו  אבל  גזלנים,  נראים  כחקלאים 
זה  שמרוויח  ומי  מזה  מרוויחים  לא 

השחקנים שבדרך". 
שעימה  כואבת  בבעיה  פה  נוגע  אחי 
הריכוזיות   - החקלאים  מתמודדים 
לטענתו  ובשיווק.  בתיווך  הגדולה 
הפיתרון הוא הקמת שוק סיטונאי חדש 
להמשיך  מתכוון  הוא  חקלאים.  של 
שואל  כשאני  ידיים.  מרים  ולא  במאבק 
להפגנה  הגיעו  אנשים  כמה  אותו 
אומר  הוא  צוחר  בצומת  האחרונה 
באכזבה שכמה עשרות בלבד. "ההרגשה 
החקלאים(  )של  שההנהגה  היא  בשטח 
וגם מציבור  - גם מהממשלה  התייאשה 

החקלאים".

נערכים ל"נשק יום הדין"
החקלאית  הוועדה  מנהל  קטרי,  ליאור 
אשכול, מחזק את דבריהם של שמיל ושל 
ונשחק.  הולך  החקלאים  "מעמד  אחי: 
וקטן.  הולך  במדינה  החקלאים  מספר 
משקים   400-350 בין  במועצה  יש  היום 
שבשבע  אחרי  במושבים,  פעילים 

בקיץ הזה התפרץ זעמם של החקלאים - על המתווכים והרשתות שמתעשרים על חשבונם, על מס 
המעסיקים הגבוה שהם משלמים על כל עובד, על מחירי המים שיוצרים תחרות לא הוגנת, על חוק 

ההסדרים שיפגע בענפי הצאן והפטם - ובעיקר על דעת הציבור והפוליטיקאים, שמפילים עליהם שלא 
בצדק את כל האשמה במחיר שמשלם הצרכן על תוצרת חקלאית בסופר. "אנחנו לא נלחמים לא על 

הדובדבן ולא על הקצפת - אלא על האוכל ועל הבית. בלי חקלאות אין קיום לאזור שלנו" • יובל רויטמן

אחי והפלפלים: 
"10% מהברוטו 

שאני משלם 
לכל עובד אני 

משלם למדינה. 
וזה לפני 

שהרווחתי שקל 
ראשון"

צילום: 232
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מי  עשרות.  נסגרו  האחרונות  השנים 
הון  הרבה  צריך  משק  לפתוח  שרוצה 
עצמי וכמעט ואין משקים חדשים. הגיל 
ל-60.  מתקרב  החקלאים  של  הממוצע 
הרווחיות פר דונם הולכת וקטנה וחייב 

להיות משק גדול בכדי להיות רווחי".
גם ליאור כואב את בעיית פערי התיווך. 
"השווקים עברו משוק סיטונאי לרשתות 
שקונים  גדולים  קניינים   5-4 יש  שיווק. 
למגדלי  אין  חקלאים.  ממאות  סחורה 
יודעים  והקניינים  מיקוח  כושר  הירקות 
את זה. בקיץ אי אפשר לדחות את הקטיף 
ואי אפשר להשאיר בבית אריזה, אז נוצר 
את  יודעים  שלא  רק  שלא  הזוי  מצב 
כשאתה  גם  מראש,  שמקבלים  המחיר 
כמה  תדע  למחרת  רק  סחורה,  שולח 
משלמים לך. הרשתות מתעשרות על גב 
החקלאים. סוחטים, מנצלים - מס ארגז, 

מס משטח. פערי מחירים מטורפים".

השבתת  הוא  הדין"  יום  "נשק  לטענתו, 
שיווקים. "אנשים לא מבינים נכון מהלך 
עם  את  להרעיב  לא  היא  המטרה  כזה. 
הבעיות  את  להעלות  אלא  ישראל, 
ולהראות לכולם  שלנו לתודעת הציבור 
שאנחנו מאוחדים, בעיקר לפוליטיקאים. 
זה יכול להיות תמונת ניצחון או תמונת 
חקלאים  שחמישה  מספיק  הפסד. 
וזה  סחורה  עם  משאיות  יוציאו  גדולים 
הקיצים.  כל  קלו  כבר  הכול.  את  יהרוס 
אנחנו לא נלחמים לא על הדובדבן ולא 
על הקצפת – אלא על האוכל ועל הבית. 
מה שקרה בערבה יקרה גם אצלנו. בלי 

חקלאות אין קיום לאזור שלנו".

מאמינים בלחץ פוליטי
ומזכיר  המועצה  ראש  סגן  יפרח,  מאיר 
שמהלך  טוען  הירקות,  מגדלי  ארגון 
בעייתי  הוא   שיווקים  השבתת  של 

שביתה.  קרן  "אין  אותו.  לאכוף  וקשה 
קשה  הכי  שייפגע  זה  הוא  הירקות  ענף 
רשתות  הקצרים.  המדף  חיי  בגלל 
השיווק נערכות בהקדם ולא בטוח שכל 
החקלאים יגיעו להסכמה ושזה ישיג את 
האפקט. אני מאמין יותר בלחץ פוליטי. 
את  להפוך  זה  שלנו  העיקרית  הדרישה 
שמגיע  פעם  בכל  לרווחית.  החקלאות 
המחיה  יוקר  על  מדבר  הוא  חדש  שר 
והופכים את החקלאים לשעיר לעזאזל". 

אז מה אתם רוצים?
"אנחנו דורשים לבטל את מס המעסיקים 
בעבר  שניתן  הפטור  את  ולהחזיר 
מאבק  זה  הכנסה.  במס  לתאילנדים 
רוצים  אנחנו  בנוסף,  האוצר.  מול  קשה 
על  סביר  מחיר  ישלמו  שהתאילנדים 
230 שקל משכר  יורדים  המגורים. כרגע 
רוצים  אנחנו  המגורים,  על  התאילנדים 
למחירי  בנוגע  שקל.   1,100 להם  שיירד 
– הדרישה שלנו  מים 
ולאחד  להוריד  היא 
התעריפים  כל  את  
כמו  שקלים,  ל-1.10 
בנושא  בשפד"ן. 
סיטונאי  שוק  הקמת 
חדש באזור החירייה, 
שמתעכב  מהלך  זה 

על ידי האוצר". 

"אסור להיות 
תלויים ביבוא"

מקיבוץ  תנורי,  דרור 
יח"ם  מנכ"ל  נירים, 
מסביר שגם הם חלק 
"הבעיות  מהמאבק. 
לכולם.  משותפות 
מוכרים  כשאנחנו 
ב-1.5  אדמה  תפוח 
שקלים לקילו, לרשת 

משלם  הסופי  הצרכן  לסיטונאי,  או 
האוצר  לנערי  מאוד  קל  שקלים.   4.5
מחובתנו  המגדל.  אשם  שבמחיר  להגיד 
להוכיח שלפער הזה לא אחראי המגדל. 
תוצרת  להביא  של  הזה  הפופוליזם 
טוב  הוא  תיווך  פערי  ולהקטין  מחו"ל 
רק ליום הראשון. הצרכן לא ייהנה מזה. 
המציאות מראה שגם כשהביאו מוצרים 
השפיע  לא  זה  ושמן,  אורז  כמו  מחו"ל, 

על המחיר הסופי".
ומה לגבי השבתת שיווקים?

"אני סקפטי לגבי יישום של מהלך כזה. 
בשיתוף  אשוכנע  לא  אם  אלך  לא  אני 
פעולה מלא. אני לא מוכן להיות שותף 
להאשים  אפשר  אחד  שמצד  למהלך 
מגדלים שפגעו בציבור ומצד שני זה לא 
מקבלי  על  בפועל  ללחוץ  צריך  יצליח. 
להוכיח  הוא  הגדול  האתגר  ההחלטות. 
על  להשפיע  שלנו,  הצד  את  במספרים 
בתור  אותנו  יסמנו  שלא   - הקהל  דעת 

אלו שתורמים ליוקר המחיה".
דרור מעלה עוד נקודה: "ביטחון המזון". 
לדבריו, "שמירה על חקלאים זה לא רק 
יוקר המחיה. אסור למדינה להיות תלויה 
להרשות  יכולה  לא  ישראל  מזון.  ביבוא 
המחיר  כזה.  למצב  להגיע  לעצמה 
הסופי שהצרכן ישלם הוא לא באחריות 
ולא  גזלנים  לא  החקלאים  החקלאים. 

גנבים - וגם לא רוצים מתנות".

בתגובה:  נמסר  האוצר  ממשרד 
שיזם  והפטם  הצאן  בענפי  הרפורמות 
משרד האוצר בשיתוף משרד החקלאות 
בענפים  התחרותיות  את  להגביר  נועדו 
וזאת  ולהוריד את המחירים לצרכן  אלו 
תוך התבססות על החקלאות המקומית 
בלבד. יש לציין, כי משרד האוצר רואה 
החקלאות  של  לקיומה  רבה  חשיבות 
המחיה  יוקר  להפחתת  ופועל  בישראל 

תוך כדי ייעול החקלאות ושימורה.

שמיל ברפת 
של ניר יצחק: 

"אנחנו נלחמים 
את מלחמתם 

של ענפי הצאן 
והפטם. ביטול 

התכנון הוא מכת 
מוות לענף"

ליאור קטרי: 
"השבתת שיווקים 

יכולה להיות תמונת 
ניצחון או תמונת הפסד. מספיק 

שחמישה חקלאים גדולים יוציאו 
סחורה וזה יהרוס את הכול"

ליאור קטרי: 
"השבתת שיווקים 

יכולה להיות תמונת 
ניצחון או תמונת הפסד. מספיק 

שחמישה חקלאים גדולים יוציאו 
סחורה וזה יהרוס את הכול"

ההפגנה בצומת 
צוחר. צילום: אחי 

סיטבון

23
2 

ם:
לו

צי
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עשרות  הגיעו  שעבר  בחודש 
בנושא  חשיבה  למפגש  תושבים 
גדי  המועצה  ראש  שיזם   232 כביש 
המועצה  עמדת  את  הציג  גדי  ירקוני. 
את  מהווה  הכביש  שהרחבת  והדגיש 
של  דמוגרפית  לצמיחה  האמצעים  אחד 
שההרחבה  מכיוון  כי  והסביר  אשכול, 
פתרונות  למצוא  צריך  זמן,  תיקח 
לתקופת הביניים ובמקביל להפעיל לחץ 

לקידום הפרויקט.
במועצה  האסטרטגי-כלכלי  האגף  ראש 
אושר  לאחרונה  כי  סיפר  קרצ'מר  בעז 
לתכנון  שקל  מיליון   16.5 של  תקציב 
 - הכביש  של  הדרומי  הקטע  הרחבת 
לדבריו,  שלום.  כרם  עד  מגן  מצומת 
נתיבים  שני  יהיו  לכביש  התוכנית,  לפי 
מסלולים  בין  הפרדה  ללא  כיוון,  לכל 
מתוכנן  שלום  כרם  הגבול  במעבר  וכי 
לקום אזור תעשייה שיגדיל את מקורות 
לוגיסטי  ומרכז  באשכול  התעסוקה 

שיאפשר חניה למשאיות.

רכבת או מסוע
חלק מהתושבים במפגש הצביעו על כך 
רובן  המשאיות,  היא  בכביש  שהבעיה 
עזה  לרצועת  סחורה  שמעבירות  כאלה 
העלו  התושבים  שלום.  כרם  מעבר  דרך 
תנועתן  הגבלת  כמו  לפתרון  הצעות 
בשעות העומס, הסטתן למחסום קרני או 
ארז, ואפילו רכבת שתעביר את המטענים 
חשש  העלו  התושבים  למחסום.  היישר 
מכך שהרחבת הכביש תגביר את תנועת 
עוד  למסוכן  אותו  ותהפוך  המשאיות 
כלל  שבדרך  בעיה  גם  והועלתה  יותר, 
לא זוכה להתייחסות, והיא זיהום האוויר 

הכבד שמביאות איתן המשאיות.
להתייחס  גדי  הבטיח  הפגישה  בסיום 

קב"ט  אותן.  ולבדוק  שעלו  לסוגיות 
המועצה ניקי לוי סיפר כי משרד הביטחון 
עובד על תוכנית לבנות מסוע להעברת 
סחורות לרצועה, שיוכל לעבוד בלילות, 
כך שיתרחב זמן פתיחת המעבר ותנועת 
רבות  שעות  פני  על  תתפרש  המשאיות 

יותר.

 מחפשים פתרון
כבר למחרת הפגישה התחיל גדי בטיפול 
לדברים,  "הקשבנו  בה.  שעלו  בנושאים 
מנסים  שאנחנו  רעיונות  כמה  עלו 

בניסיון  מתמקדים  אנחנו  כרגע  לקדם. 
בשעות  המשאיות  תנועת  את  להגביל 
שהאוטובוסים מסיעים את הילדים לבתי 
ואנחנו  המשטרה  עם  דיברתי  הספר. 
אומר  במקביל,  פתרון".  למצוא  מנסים 
נושא  גדי, ממשיכים במועצה לקדם את 
את  מבין  בהחלט  "אני  הכביש:  הרחבת 
בכביש.  בנסיעה  קושי  שחווה  הציבור 
לדעתי הפתרון הנכון בטווח הרחוק הוא 

הרחבת הכביש, ולזה אני חותר".
רבים מהתושבים שיבחו את הנכונות של 
גדי לכנס מפגש. "זה רעיון מבורך לשמוע 
שרון  אומרת  התושבים",  קולות  את 
לקח  שגדי  מקווה  "אני  מסופה,  קלדרון 
את הדברים לתשומת לבו ואנחנו מחכים 

לתוצאות".

אומר  מאכזב",  היה  המפגש  "מבחינתי 
עמית שדה מעין הבשור, "רוב התושבים 
העבירו מסר שתנועת המשאיות הכבדה 
היא לב הבעיה ואמרו שיותר חשוב להם 
מאשר  המשאיות  תנועת  את  לעצור 
זאת,  לעומת  הכביש.   את  להרחיב 
היחידה  שהמטרה  הבהירה  המועצה 
הרחבת  היא  עיניה  לנגד  רואה  שהיא 
המשאיות  תנועת  אירוני  באופן  הכביש. 
להבטיח  היחידה  הדרך  כנראה  היא 
ניגוד  פה  שיש  כך  הכביש  הרחבת  את 
לבין  התושבים  רצון  בין  אינטרסים 

המועצה".
גם חבר מליאת המועצה משה טל מדקל 
שהשתתפו  התושבים  רוב  כי  התרשם 
צר  כביש  שעדיף  "חושבים  בפגישה 
עם  מורחב  כביש  מאשר  משאיות  בלי 
הכביש  להרחבת  "ההחלטה  משאיות". 
המשאיות  תנועת  בסיס  על  ניתנה 
בכביש", אומר משה, "מבחינת המועצה, 
אם יקחו לנו את המשאיות יקחו לנו את 
הרחבת הכביש, וזו הסיבה שהמועצה לא 

מטפלת בבעיה".
לא  המועצה  החלטת  על  מתרעם  משה 
232 בדרישה להסיט  להגיש בג"ץ בעניין 
"המועצה  אחר.  למעבר  המשאיות  את 
לא מגישה בג"ץ כי היא לא רוצה להרגיז 
אף אחד. המועצה חוששת שאם הנושא 
את  יבטל  התחבורה  משרד  לבג"ץ  יעלה 

ההחלטה להרחיב את הכביש".
לאפשרות  שבנוגע  מוסרים  במועצה 
למעבר  המשאיות  להסטת  בג"ץ  להגיש 
אחר, הנושא נבדק מול  יועצים משפטיים  
ויועצי תעבורה שטענו באופן חד משמעי 
הכביש,  של  הנוכחיים  התנאים  שלפי 

למועצה אין טיעון שיצדיק החלטה כזו. 

מה עושים עם כביש 232?
מפגש חשיבה שזימן ראש המועצה העלה שוב את השאלה - מה יהיה עם הכביש שלנו. הבשורות הטובות: 
תקציב לתכנון הרחבת הקטע הדרומי אושר. הרעות: פתרון לבעיית המשאיות לא נראה באופק • נגה גדג'

ראש המועצה גדי ירקוני: "כרגע 
אנחנו מתמקדים בניסיון להגביל 

את תנועת המשאיות בשעות 
שהאוטובוסים מסיעים את הילדים 
לבתי הספר. דיברתי עם המשטרה 

ואנחנו מנסים למצוא פתרון"
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היה  פשוטה  לא  ודרך  מועט  לא  "זמן 
לשלם  צריכים  היינו  לעבור.  עלינו 
תפיסות  לשנות  קלים,  לא  מחירים 
והתייחסות,  רוח  הלכי  מסורות,  עולם, 
הלב  את  לפתוח  והרגלים.  אידאולוגיה 
באופן  דברים  לראות  הראש,  ואת 
המזכירה  כוכבי,  דרורה  אמרה  שונה". 
בדבריה  נירים  קיבוץ  של  היוצאת 
לכבוד קבלת עשרים החברים החדשים 
שבועיים  אך  התקיים  האירוע  בנירים. 
נירים: טקסי  'הימים הנוראים' של  לפני 
עציון   וזאביק  מלמד  לשחר  הזיכרון 

שנפלו במלחמה שנה קודם. 
מהניגודיות  להתעלם  היה  אפשר  אי 
האירועים.  סמיכות  בעצם  והסמליות 
זוגות   10 של  קבלתם  את  חגג  הקיבוץ 
נולדו  שרובם  ילדים   17 עם  חדשים 
האירוע  האחרונות.  בשנים  בקיבוץ 
לנבואות  מוחלטת  בסתירה  עומד  הזה 
העגומות באשר לגורל יישובי עוטף עזה 

עם תום 'צוק איתן'. 

חברים   200 מנה  שבשיאו  הקיבוץ 
ודעך  הלך  התשעים  שנות  בתחילת 
החברים  מספר  דמוגרפית.  מבחינה 
שירד ל-164 קפץ באחת ל-184 ויש כבר 

מועמדים נוספים בדרך.

לא לגמרי הפתעה
ועשרים"  "נירים  בקיבוץ קראו לאירוע: 
הקיבוץ  ובני  החברים  את  והזמינו 
הבריכה.  דשא  על  לחגוג  הרחוקים 

מופעים  היו 

ואווירה  ונאומים 
שרתה  חגיגית 
נבעה  בעיקר  בכל. 
השמחה ממה שלא 
קרה: רוב הנקלטים 
בקיבוץ  היו  כבר 
המלחמה  בזמן 
 – אחד  מזוג  וחוץ 
הם לא עזבו. רובם 
למשמר  התפנו 
עם  יחד  העמק, 
המשפחות  כל 
לקיבוץ  וחזרו 
המלחמה.  לאחר 
מעזיבה  החשש 
התבדה.  המונית 
הייתה  השמחה 
סיומו המוצלח  על 
ועל  התהליך  של 
הכל  שלמרות  כך 
רק  המלחמה 

דחתה אותו.
ניתן להבין את  לא 
על  שעובר  מה 
לדעת  בלי  נירים 
עבר   2011 שמשנת 

מופרט.  קיבוץ  של  לדגם  שינוי  הקיבוץ 
של  בסופו  שהניע  מה  גם  היה  השינוי 
החדשים.  המצטרפים  גל  את  דבר 
גם  והמשיך  למעבר  שקדם  התהליך 

את  טלטל  בעקבותיו, 

בסערת  להטביעו  ואיים  הקיבוץ 
שהתברר  אלא  העתיד.  על  הוויכוחים 
גם  לעמוד  מסוגל  החברתי  שהמבנה 

באלה והלכידות החברתית לא אכזבה.

החלטה נחושה
הסימנים הטובים והנכונים החלו 

מיד אחרי האסון של סיום המלחמה. 
הקיבוץ קיבל החלטה נחושה לא 

להיתקע ולא לשקוע. הוקצה תקציב 
מיוחד לסדרה של אירועים שמעליהם 

התנוסס הלוגו 'אופטימי – רוח נירים 
2015'. הקיבוץ התכנס לסדרת מפגשים 

שנועדו לאוורר את המשקעים 
הכבדים ולהתוות כיוונים חדשים וגם 
יזם אירועים חברתיים במהלך 2015. 

באירועים האלה היו הנקלטים החדשים 
בין המובילים והיוזמים.

נציג הנקלטים בחגיגה על הדשא היה 
רותם תנורי שאמר: "פעמים רבות 

לאורך החיים דווקא הדברים הקשים 
או הפחות טובים הם אלה שמוציאים 

אותך חזק יותר. אני מרגיש שגם אותנו 
כקבוצה הרגעים האלה שהביאו אותנו 

לקבוע עוד ועוד פגישות בינינו לבין 
עצמנו קירבו ואיחדו אותנו".

שני  עוד  בנירים  היו  'הקופסאות'  כל  לשבירת  בדרך 
תקדימים שייצגו את רוח ה'אופטימי': 

דואגים  ירקוני עבר ממעמד של פצוע קשה שכולם  גדי 
לגורלו – למועמד לראשות המועצה. הקמפיין שלו שנישא 
על ידי רבים מהחברים והתושבים הצעירים בנירים סחף 
גם את יתר חברי נירים. בחירתו כמו אישרה להם שהכל 

אפשרי.
של  קבלתם  לאישור  הקלפי  שנפתחה  לפני  כחודש 
כוכבי  דרורה  של  כהונתה  הסתיימה  החדשים  החברים 
מזמן  לא  עד  חפץ,  בענת  בחרו  הקיבוץ  חברי  המזכירה. 
עורכת 232, למרות שהייתה עדיין מועמדת עם משפחתה 

לקליטה. דבר כזה לא קרה אי פעם בתנועה הקיבוצית.

אווירה של 'הכל אפשרי'

קליטה - למרות הכל
עשרים חברים חדשים נקלטו בנירים אחרי תהליך ארוך ונחוש שהחל 

במעבר לשינוי ב-2011, המשיך בהחלטה שלא להיכנע לאסון שפקד את 
הקיבוץ ב'צוק איתן' והסתיים החודש בחגיגה על הדשא • ארנון אבני

ענת חפץ נושאת דברים לקראת סיום הקמפיין של גדי ירקוני 
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הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות״ ב- www.pais.co.il לפרטים נוספים

דודו אהרון בהופעה
יום חמישי  |  8.10.15  |  21:00 

אולם אשכול, מועצה אזורית אשכול

בימות פיס חוזר 
מפעל הפיס ומועצה אזורית אשכול

מזמינים למופע 

מתחם המועצה האזורית אשכול )סמוך לקיבוץ מגן(
להזמנת כרטיסים:  www.eshkol.smarticket.co.il  טל'   077-3191149

מחיר כרטיס: 30 ₪

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

ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. חיים שילה )סולו( 

מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות. 

יש לתאם את הפגישה  מראש בטלפון 9987519

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת 

התביעות בדמי החבר.

שנה טובה ומתוקה. להתראות בנווה אשכול.
שירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת, 

בנווה אשכול: חדר כושר וחוגים

קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי(

יעוץ לדמנציה ואלצהיימר
נווה אשכול: 08-9987519  

קהילה תומכת: 052-3575207

דינה פלג, נווה אשכול 08-9987519

שנה חדשה בפתח ועימה חידושים והתחדשויות. 

אנחנו מזמינים אתכם להתרשם מהתכנייה החדשה 
וממגוון הפעילויות עבורכם.    

בזאר מכירת מצעים לקראת החג - 
יום א' 6.9, בשעה 09:30.

החיים כסרט מצחיק – תכנית חדשה להתמודדות 
במצבי יום יום בעזרת הקולנוע וההומור.  

פתוח לכל מי שמעוניין להתנסות בחוויה מיוחדת 

וחד פעמית. פתיחה והכרות תתקיים ביום א', 6.9 
בשעה 10:00 באולם בנווה אשכול. 

להרשמה – אירנה בר סלע 08-9987519.

יום עיון בנושא אלצהיימר עם עמותת עמד"א – 
יום ב', 7.9: )לאנשי מקצוע משעה 12:00 

לציבור הרחב משעה 15:00(

פתיחה לתערוכת ציורים עם רון גנג - 
יום ג' 8.9, בשעה 10:00

צלילי בוקר: "הקומדיה מתחילה" עם האופרה 
הישראלית - יום ג' 8.9 בשעה 10:30

הרמת כוסית חגיגית - יום ד', 9.9 בשעה 10:30 

בזאר מתנות לחג - עבודות יד של חברי מרכז היום 
יום ד', 9.9 בשעה 09:30

הרמת כוסית חגיגית לצוות ומתנדבים - 
יום ד' 09.09 בשעה 13:30.

תרבות אשכול - ספטמבר 2015
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הצגת ילדים
"החתול במגפיים": תיאטרון צחוקלה.

יום ראשון, 6.9, בשעה ,17:00 בספריית צוחר. הכניסה חופשית.

הצגת ילדים - "בלילה חלמתי חיות": 
תיאטרון הקרון . יום שני, 7.9, בשעה 17:00 בספריית ידע-כל, 

הכניסה חופשית. מומלץ מאד!

הצגת ילדים - "סיפורי עכברים": עם שרון איתם 
יום שני, 21.9, בשעה 17:00, בספריית ידע-כל. הכניסה חופשית.

פעילות הספרייה בחודש ספטמבר:
ראש השנה – הספרייה תהיה סגורה בין התאריכים 13.9-15.9 

יום כיפור וסוכות – הספרי התהייה סגורה בין התאריכים 22.9-5.10

סדנת כתיבה חווייתית 
בשנת הפעילות הבאה תתקיים סדנת כתיבה חווייתית עם 

המנחה מירי שחם. בסדנה מוצע מהלך מונחה ומובנה של כתיבת 

סיפורי זיכרונות נקודתיים - כך שבמהלך הסדנה זיכרון פוגש 

זיכרון וסיפור פוגש סיפור, וכך נוצר מארג צבעוני מרגש של 

זיכרונות משולבים זה בזה. תהליך העבודה בסדנה יוצר חיבור חי 

וחזק בין המשתתפים לבין עצמם ובינם לבין המעגל הרחב יותר 

של הקהילה בה הם חיים. 

לפרטים נוספים ורישום לסדנה אנא צרו קשר עם לילך: בטלפון: 

 library@nhs.org.il :077-3191132 או במייל

הגיעו ספרים חדשים עבור מבוגרים, ילדים ונוער. 

הם מחכים לכם בספרייתנו.

מוזמנים להתעדכן גם באתרים שלנו:

www.facebook.com/YedaKol פייסבוק

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

טלפונים: 077-3191132/3, פקס: 08-9982084, 

 library@nhs.org.il :מייל

להתראות מצוות "ידע-כל"

כספיון / תיאטרון תות 
דג הכסף הקטן יוצא 

להרפתקאות בים הגדול 
ופוגש בלוויתן שהלך לאיבוד. 

יום ראשון, 20.9, בשעה 
16:30. עלות: 20 ₪.

מתחילות מבראשית
סדרת מפגשים נשיים ואינטימיים ללימוד ספר 

בראשית.
מפגש ראשון לקראת חגי תשרי בנושא: "תקעו 
לי שופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק"

יום ראשון, 6.9, כ"ב באלול, בשעה 20:30. 
עלות: 10 ₪

דיונה מרכז פנאי אשכול. לפרטים נוספים:
לימור ראובני – מנהלת הדיונה 052-5402975

אולפן למוסיקה אשכול
האולפן למוסיקה מזמין אותך ללמוד בין 

כתליו וליהנות מחינוך מוסיקלי מקיף ויחס 
אישי של צוות מורים מקצועי ומנוסה:

• לימוד נגינה בכל הכלים:  
פסנתר, נבל, כינור, צ'לו, חליל, אבוב, קלרינט, 

סקסופון, חצוצרה, קרן, בריטון, טרומבון,  
פיתוח קול , גיטרה , תופים וכלי הקשה, 

אקורדיון, טרום כלי ואורגנית 
• לימודי תורת המוסיקה

• נגינה בהרכבים ותזמורת
• הכנת תלמידים למבחן הבגרות בנגינה

• הופעות בקהילה בטקסים חגים ואירועים
• השתתפות בפעילות מוסיקלית ארצית

להרשמה לשנת 
הלימודים תשע”ו

באולפן: 
9929166/173

רוחמה 
)מנהלת האולפן(:

  052-8842540

מחלקת ספורט 
חוגים והעשרה:

                                                                                                                9929110/108

סיוע למשפחות נזקקות באשכול 
קרן חרו”ב בניהול העמותה לקידום תושבי חבל אשכול 

תומכת במהלך השנה במשפחות נזקקות באשכול. 

לקראת החגים מסייעת הקרן ברכישת מוצרי מזון לארוחות החג.
כל תרומה תתקבל בברכה ובזכותה נוכל לסייע למשפחות להסב 

לשולחן החג בכבוד.
הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם האגף לשירותים חברתיים במועצה.

קרן חרו”ב - אשכול )חברה רווחה ובריאות(
שם החשבון: העמותה לקידום חבל אשכול.

מספר חשבון 601233 )בנק הפועלים סניף אופקים - 633(
התרומה מוכרת במס על פי סעיף 46 א א’

מיה בונה 052-8664389

Eshkol.info הרישום לחוגים יתקיים דרך אתר המועצה
עקבו אחרי עמוד הפייסבוק שלנו – ספורט חוגי והעשרה 

ותהיו מעודכנים לגבי פעילויות והודעות המחלקה.

תרבות אשכול - ספטמבר 2015
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anat@erc.org.il  :רוצים להופיע במדור? פנו למחלקה ליזמות אשכול, ענת חן

הכל באשכול

לאחר שנים רבות באילת החלטנו 
"להצפין" ולבוא לגור באשכול. בתיה 

היא בת קיבוץ כיסופים והוריה 
עדיין חברי הקיבוץ. לאחר שנים 
של מרחק היה חשוב לה להיות 
קרובה שוב להוריה. לאחר שלא 
מצאנו מגורים מתאימים עבורנו 

בקיבוץ, הגענו לעין הבשור 
ושכרנו בית.

מדוע החלטתם לפתוח עסק 
עצמאי? 

אבי: כל חיי הייתי עצמאי, הייתה 
לי מסעדת בשרים באילת במשך 

23 שנה. באופן טבעי אני ממשיך את 
דרכי העצמאית בתחום המזון גם 

באשכול. במהלך המעבר לפה נתקלתי 

במקרה במודעת הדרישה למפעיל 
בקפיטריית 'נופי הבשור' והחלטתי 

ללכת על זה. אני מתכלל את כל 
תחומי הפעלת הקפטריה וענבל לוגסי 

ממבטחים היא המבשלת הראשית 
שלנו. אנחנו אף נותנים שירותים 

לפנימיית המוסיקה 'ביכורים'. 
במשך שנות חיינו באילת בתיה ניהלה 

מכון קוסמטיקה מצליח משלה, היו 
לה לקוחות רבים וזו ההתמחות שלה. 

גם היום היא עובדת בתחום בסדר 
גודל קטן בהרבה, בביתנו בעין הבשור. 

במהלך שנת הלימודים היא שותפה 
מלאה בקפיטריית 'נופי הבשור', מה 

שלא מותיר לה זמן רב לתחום שלה.  
קושי או אתגר מרכזי שנתקלת בו

ההחלטה לבוא לגור באשכול נפלה 

בתחילת השנה שעברה ו"נחתנו" 
בעין הבשור ב – 18.8.14 – בעיצומו 

של 'צוק איתן'. כל הסביבה הקרובה 
שלנו הביעה חשש ותמיהה על מהלך 

המעבר שלנו, אבל החלטנו לעבור בכל 
זאת למרות הקושי ולהתמודד. 

מבחינה מקצועית, מצאתי פתרון 
יצירתי לחודשי החופש הגדול ואני 
מפעיל את המזנון בבריכה של חבל 
שלום. רואה בכל תעסוקה הזדמנות 

לתעסוקה הבאה והיכרות נוספת עם 
אוכלוסיית המועצה והצרכים שלה. 

סיפור מיוחד/מפתיע, אנקדוטה, 
סיפור הצלחה... 

מבחינתנו המעבר לאשכול הוא סיפור 
הצלחה. גם המצב הביטחוני וגם 

המצב האישי דרש התמודדות, זה 
שונה להתחיל מחדש בגיל מבוגר עם 
ילדים בגיל ההתבגרות, כולם צריכים 

להתאקלם ולהכיר אוכלוסייה חדשה. 
שמחנו לגלות שהאוכלוסייה חיובית, 

חמימה, מאירת פנים, קהילה 
תומכת, משהו שבעיר פחות 

מורגש. 
חלום לעתיד

בשעה טובה הוסדרה כהלכה 
בימים אלו קפטריית 'נופי 

הבשור' מבחינת משרד הבריאות 
ודרישות ההכשר, מה שיאפשר לי 
לספק שירותי הסעדה לאירועים 

חיצוניים: מוסדות, חברות, 
מקומות עבודה והתכנסויות, 

וכמובן גם לאירועים ביתיים וחיצוניים. 
במקביל, בתיה תשמח לפתוח שוב 

מכון קוסמטיקה מקצועי ולעבוד 
בתחום שלה. 

הכל באשכול

שם העסק: קפיטריית 
                        'נופי הבשור'

בעלי העסק: 
בתיה ואבי טיטו 

יישוב: עין הבשור
תחום העיסוק: הסעדה

ותק: 25 שנים

דליה כורם טמיר
ניהול פרויקט- אגף ההנדסה

טלפון 08-9929144
daliak@erc.org.il דוא"ל

אשרה גבאי 
פרויקטורית

טלפון 050-5063165
oshragabay@gmail.com דוא"ל

המועצה האזורית אשכול - בית הזיכרון והמורשת

קול קורא לאמני המועצה
ליצירות בנושא זיכרון והנצחה
מועצה אזורית אשכול מקימה את בית הזיכרון והמורשת המועצתי, 

בו יונצחו חללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה, תושבי המועצה בעבר ובהווה.
הבית יהיה חלק מ'מרכז הצעירים' של המועצה, ויהיה פתוח למפגשי תרבות, קהילה, השכלה וחברה.

הפרויקט כולל תוספת בינוי למרכז הצעירים הקיים; הקמת תערוכת מורשת וזיכרון בתוך הבית; 
פיתוח סביבתי והקמת 'שביל המורשת' ו'גן הבנים'.

המועצה מזמינה את ציבור האמנים להגיש הצעות ליצירות בנושא זיכרון והנצחה עבור גן הבנים.
הפנייה מיועדת לאמנים תושבי המועצה, בעלי ניסיון מוכח בתחום הפיסול הסביבתי.

את ההצעות יש להגיש עד 12.11.2015 / סיור מקדים בשטח לאמנים יתקיים בתאריך 12.10.2015
Eshkol.info :לפרטים המלאים לגבי הפרויקט והקריטריונים להגשת ההצעות באתר המועצה
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  בגלבוע ובצפון הנגבחול המועד סוכות 2015

מהר הגלבוע אל הנגב מגבוה...

חוה"מ סוכות 1-2.10
)אשכול( הבשור  פארק 

 eshkol.smarticket.co.il   :לפרטים והזמנת כרטיסים
מחיר מוזל לתושבי המועצה 

חוויה סוחפת לכל המשפחה
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לפני חמש שנים יצאו ענבל ואייל 
כהן )עין הבשור( ושלושת ילדיהם 
הגיעו  סוף-סוף  הם  החודש  למסע. 
לגור  ועברו  הנחלה  ואל  המנוחה  אל 
הבנייה  תהליך  את  משלהם.  בוץ  בבית 
וכמה פעמים במהלך  סיקרנו כבר כמה 
הסופית  התוצאה  זאת  ובכל  השנים, 
כאן,  גרה  לא  אני אמנם  אותי.  הפתיעה 
הרגשתי  בדלת,  כשנכנסתי  מיד  אבל 
יש משהו במקום הזה שגורם לך  בבית. 

שייך.  להרגיש  ממנו,  חלק  להרגיש  מיד 
שלא  בית  של  אחד  סנטימטר  כאן  אין 

הושקעו בו אהבה ומחשבה.
ואייל  ענבל  התעקשו  הבנייה  בתחילת 
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 
מלבני-בוץ  נבנו  בבית  נוספים  קירות 
העשויות תערובת של קש, חרסית וחול, 
ומהן גם אמור להיבנות הריהוט הקבוע 

בבית.
איך בכלל התחיל כל העניין?

חובבני  לקורס  הצטרפנו  שנים   8 "לפני 
בפעם  נחשפנו  ושם  בבוץ  בנייה  של 
ליתרונות  הזה,  הבנייה  לסוג  הראשונה 
התלהבנו  שבו.  ליופי  גם  וכמובן  שלו 
בוץ,  בבתי  שיש  המיוחדת  מהאווירה 
המצוינים,  ומהאקוסטיקה  מהבידוד 
מהבנייה האקולוגית ובכלל מהאפשרות 
בנייה בבוץ היא  לפסל את הבית שלנו. 
מעשה אמנות לכל דבר. לא סתם כל מי 
שנכנס הנה מרגיש צורך לגעת בקירות 

ולמשש את הטקסטורות".
אז אני מבינה מהדברים שהבית שלכם 

הפך אתר עלייה לרגל?
"לגמרי, ולא רק עכשיו אלא בכל השנים 
אנשים  הרבה  יש  אותו.  בונים  שאנחנו 
מאוד  אותם  מסקרן  הזה  הבנייה  שסוג 
הבשורה  את  להפיץ  שמחים  ואנחנו 
לא  בה.  שמתעניין  מי  לכל  האקולוגית 
רק בממד של הבנייה, אלא גם בתכולת 
שלנו  בבית  דברים  מאוד  הרבה  הבית. 
כמו החלונות, הדלתות ואפילו המטבח 
נקנו ביד 2. מצד שני, אנחנו לא קיצוניים 
- אין לנו שירותי קומפוסט למשל והבית 
מהרבה  היי-טקי  פחות  לא  הוא  שלנו 

בתים אחרים שנבנים בימינו".
אחד  לאף  דומה  לא  הוא  זאת,  ובכל 
מהם. לא רק כי הוא עשוי מבוץ, אלא כי 

אתם בניתם אותו מ-א' ועד ת'. 
מקרוב  מכירים  אנחנו  ולכן  ספק,  "אין 
שקע  וכל  בליטה  כל  קיר,  כל  פינה,  כל 
את  להשאיר  אפשר  אי  כאן  בבית. 
נוכח.  להיות  מבלי  לאחרים  העבודה 
להיעזר  רוצים  שאנחנו  כשהחלטנו  גם 
בבעלי מקצוע, היינו איתם כאן כל הזמן, 
כדי לוודא שהעבודה נעשית בדיוק כמו 
פעמים  הרבה   - ובעצם  רוצים.  שאנחנו 
אנחנו  מה  להסביר  ידענו  לגמרי  לא 
הדברים  עבודה  כדי  תוך  ורק  רוצים, 

התבררו גם לנו".
בוודאי  אבל  גדול,  מאמץ  השקעתם 

חסכתם לעצמכם כמה גרושים.
"ממש לא. הרבה אנשים טועים לחשוב 
רגילה.  מבנייה  יותר  זולה  בבוץ  שבנייה 
אפילו  לפעמים  נכון,  לא  שזה  רק  לא 
שואפים  אם  בעיקר  הנכון,  הוא  ההפך 
לרמת גימור מושלמת. גם אם לא נחשב 
את כל שעות העבודה הרבות שהשקענו 
כאן, הבנייה בבוץ היא הרפתקה לא זולה 

בכלל".
שלווה  משרה  הבית  חדרי  בין  הסיור 
שאין  מי  גם  השראה.  מעורר  ובעיקר 

השתקעו בבוץ 
אחרי חמש שנים של עבודה מאומצת ועם הרבה עזרה מהמשפחה 

והקהילה, סיימו אייל וענבל כהן מעין הבשור לבנות את בית החלומות 
שלהם - שבנוי מקש ומבוץ. תם פרחי הגיעה לביקור וסיור בבית 

שהפך לאתר עלייה לרגל, הופתעה לגלות קיר טיפוס שנבנה באמצע 
הבית - והתחמקה באלגנטיות מטיפוס עליו צילום: 232

פינת האוכל והמטבח

ראיון בסלון המרווח והמואר  
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היה  בוודאי  ליצור,  איזה דחף טבעי  בו 
מרגיש שמתעורר בו כאן איזה פרץ של 
יצירתיות. לקראת סוף הביקור נופלות 
גם  הבית.  במרכז  טיפוס  קיר  על  עיני 
אחרים  דברים  הרבה  כמו  הזה,  הקיר 
כאן, מפתיע אותי. בכל זאת, לא מדובר 

באלמנט אדריכלי שכיח.
אז מה הסיפור של הקיר הזה?

עצם  כמו  כאן  לנו  תקוע  היה  "הממ"ד 
לבנות  מוכרחים  שהיינו  כמובן  בגרון. 
בעין.  לנו  צרם  ממש  הוא  אבל  אותו, 
חיפשנו דרכים יצירתיות להתמודד עם 
העובדה המוגמרת הזאת ומצאנו. בחלק 
העליון של הבית מעל הממ"ד נוצר חלל 
כלשהו שלא רצינו לוותר עליו. החלטנו 
זּולה  פינת  שתהיה  גלריה  שם  שנבנה 
הם  איך  הייתה  השאלה  אבל  לילדים, 
יטפסו אליה. שללנו מיד את האפשרות 
לבנות  החלטנו  ובמקומן  מדרגות  של 
יגיעו  שדרכו  טיפוס  קיר  לילדים 
ששנינו  ספורט  הוא  טיפוס  למעלה. 
הזדמנות  הייתה  וזאת  לעשות  אהבנו 

מצוינת להכניס אותו אלינו הביתה". 
לעלות בקיר נראה לי כמו החלק הקל 
חזרה  הדרך  לגבי  מה  העניין.  של 

למטה?
טיפוס,  הקיר  דרך  צריך  לרדת  "גם 
אבל לפעמים הילדים נתקעים למעלה 
עם  אותם  לחלץ  שנבוא  לנו  וקוראים 
סולם. זה אולי קצת מאתגר, אבל ממש 
הקטע  מגיע  עכשיו  והנה,  מסובך.  לא 
על  לטפס  צריכה  שאת  בראיון  הזה 

הקיר".
אני  כי  זה,  את  מציינים  שהם  מצחיק 
הזה  הקטע  שזה  לעצמי  חשבתי  בדיוק 
הביתה  ללכת  מוכרחה  שאני  בראיון 
אילוצים  לשלום.  מהם  ולהיפרד 
בעוד  לחזור  מבטיחה  אני  שכאלה. 
שנה כשחצר הבוץ והגינה יהיו מוכנות. 

להתראות בינתיים.

"החלטנו לבנות 
לילדים קיר 

טיפוס שדרכו 
יגיעו למעלה. 

טיפוס הוא 
ספורט ששנינו 
אהבנו לעשות"

את העמוד בנו מלבני בוץ 
בהשתתפות רבים מילדי המושב

חדר הילדים

חזית הבית היא מראה שמפתיע את הנוסע )לאט( בכביש הפנימי בעין הבשור  
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פנו אלינו בכל שעה, על כל בעיה. מוקד אשכול: 08-9966333

מחלקת ביטחון מאי 2015

ביטחוני
היו  שלנו.  בגזרה  השקט  נשמר  החודש 
אך  הגדר  את  לחדור  ניסיונות  מספר 
אלו סוכלו ושובשו במהירות ע"י הצבא 

והחודרים נתפסו ממש על הגדר.
באזור  ותרגל  להיערך  ממשיך  הצבא 
וביישובים. השבוע אף נערך תרגיל גדול 

בקריית החינוך.
הנהלת  בין  פגישה  נערכה  אף  החודש 
שתכליתה  האוגדה  למפקד  המועצה 
באזור  הקורה  על  סקירה   לקבל  היתה 
ולערוך תיאום ציפיות לגבי שעת חירום.

 
פלילי

החודש היה יחסית שקט עם גניבה של 
עם  אולם  מחד  מקוונוע  חשמל  כבלי 

מספר הצלחות מאידך.
אולם  מהיישובים  רייזורים  שני  נגנבו 
וסיירי  המשטרה  של  נחושה  פעילות 
אשכול הצליחה בהשבתם, בשני מקרים 

שונים.

בעקבות דיווח שהתקבל במוקד אודות 
ותפסו  כוחות מגב  הוקפצו  רכב חשוד, 
רכב ושני אנשים שהיו דרושים לחקירה 
גם  ענפה,  פלילית  בפעילות  ומעורבים 
של  גניבה  ניסיון  בוצע  באורים  באזור. 
הרפתנים  של  מהירה  תגובה  עגלים. 
של  לתפיסה  הביאו  מג"ב  וכוחות 

החוליה והחזרת העגלים לרפת.
 

כללי
חשוב  פרויקט  לדרך  יצא  החודש 
בהובלת השוטר הקהילתי ומפקד החבל 
משטרת   - מיל"ה  פרויקט  מגב,  מטעם 
ישראל למען הקהילה. מדובר בפרויקט 
עם  שעובד  ישראל  משטרת  של  הדגל 
את  לחשוף  ונועד  מהמועצה  נוער 
של  והקהילתי  היפה  לצד  הנערים 

עבודת המשטרה, בהצלחה.
שחברים  שלנו  החילוץ  יחידת  מתנדבי 
להתאמן  ממשיכים  הנגב  הר  ביחידת 
עם  עבודה  כגון  שונים  במתארים 

לעבור  גם  כמו  ומסוקים  האוויר  חיל 
רפואת  כמו  בנושאים  שונות  הכשרות 

חירום ואיתור.

במועצה  ביקורים  מספר  היו  החודש 
על  וללמוד  לשמוע  היתה  שתכליתם 
בחירום.  אשכול  של  ההפעלה  תפיסת 
מובילה  רשות  להיות  ממשיכים  אנו 

בנושא.
יום  התקיים  החודש  סוף  לקראת 
משפחות של הרבש"צים. המפגש תוכנן 
והוצא לפועל ע"י הרבש"צים )בסיוע של 
נציגים  גם  בו  ונכחו  הביטחון(  מחלקת 
בעשייה  שנמצאים  והמשטרה  מהצבא 
ראוי  אירוע  בהחלט  ומשותפת.  רצופה 

ומכובד.
במלאת שנה לסוף צוק איתן אנו נערכים 
לטקסי הזיכרון, עברה שנה מאתגרת אך 
בהחלט כזו שממחישה למה אנחנו כאן 

והאובדן לא יהיה לשווא.

נערים   11 אוגוסט,  בתחילת 
אירחו  ט',  כיתה  בוגרי  מאשכול 
של  קבוצה  ימים  שבוע  במשך  בביתם 
13 נערים מבית הספר "יבנה" במכסיקו, 
מטעם  סגולה"  "עם  פרויקט  במסגרת 

השנה  זו  שמתקיים  היהודית,  הסוכנות 
השישית. 

הגומלין  קשרי  רכזת  גלעד,  קלמר  טל 
עמוס  היה  שהשבוע  מספרת  בסוכנות, 
טיפוס,  קיר   - בהן  מגוונות,  בפעילויות 

בנחל  ירח  לאור  טיול  למימדיון,  נסיעה 
חווארים ופעילות משותפת של תרומה 
הנערים  ציירו  שבמהלכה   - לקהילה 
בסוף  )בתמונה(.  שלום  בכרם  גרפיטי 
נצרים  בבני  הנערים  התארחו  השבוע 

ובנווה לחוויית שבת.
והפרידה  הסיום  מסיבת 
של  בבריכה  נערכה 
גם  הגיעו  לשם  גבולות, 
ההורים המארחים שהיוו 
חלק חשוב בתוכנית וכן 
ריקי פרץ ממושב תלמי 
המלווה  המורה  אליהו, 
נופי  הספר  בית  מטעם 
שותפה  שהיתה  הבשור, 
העשייה  לכל  מלאה 
הקבוצה  את  וליוותה 
השבוע.  במהלך 
הנערים  ייסעו  בחנוכה 
למכסיקו,  המארחים 
של  בבתיהם  להתארח 

מי שהתארחו כאן. 

שומרים על קשר חם עם יהדות מכסיקו
בני נוער יהודים ממכסיקו התארחו הקיץ אצל בני נוער מאשכול. הקבוצה המשותפת נהנתה משלל 

פעילויות ואף תרמה את חלקה בציור גרפיטי בכרם שלום. החבר'ה שלנו כבר מחכים לנסיעה לשם בחנוכה 

צילום: צוות בית היוצר, ת"א
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לפני שנתיים, אחרי 
כעשור של הפסקה, 

נפתח מחדש חוג 
השחייה בבריכת גבולות. 

מי שמאמנים את השחיינים 
הצעירים הם עודד ירקוני 

ואילן נחומוביץ'. עודד הוא 
במקור מכיסופים ואילן 
משדה ניצן. שניהם כבר 

לא גרים במועצה - אילן גר 
בבית קמה ועודד במפלסים 

-  אך ענף השחייה קרוב 
לליבם והם מקדישים מזמנם 

וממרצם על מנת לאמן את 
הילדים ולהשיב את ענף 
השחייה באשכול לימיו 

היפים שידע בעבר.
השנה, עם סיומה של עונת 

החוגים בסוף יוני, עלה רעיון 
לקיים אימוני שחייה גם 

בקיץ, בכדי ליצור המשכיות 
באימונים ולשמור על הרמה 
ועל ההישגים. מי שיזמה את 

הרעיון היא אירית אפרתי 
מעין הבשור, שחיינית 
וטריאתלטית בעצמה, 

שבתה מתאמנת בקבוצת 
השחייה. היות והמועצה לא 
יכלה לאפשר את קיומו של 

החוג בגבולות בימי הקיץ, 
נבדקה האפשרות לקיימו 

בבריכה של עין הבשור.
מרגע שפורסם כי האימונים 

יוצאים לדרך, הגיעו כ-20 
ילדים, שהצעירים מביניהם 

עולים לכיתה ג' והבוגרים 
מהחטיבה. לאור הביקוש 

הרב ומספר הילדים הגבוה, 
הצטרפה אירית לעודד 

ירקוני, ושניהם אימנו את 
הילדים פעמיים בשבוע 

במשך שעה בשעות הערב. 

הקבוצה התחלקה לשתי 
רמות, קבוצה אחת עבדה 

על אימון ושיפור סגנון 
והקבוצה השנייה שמה דגש 

על אימון אירובי. 
הקבוצה הורכבה ברובה 

מילדים שזה עתה הצטרפו 
לאימונים ולאו דווקא 

מילדים שהשתתפו בחוג 

השנתי בגבולות. המאמנים 
מוסרים שהילדים התאמנו 

ברצינות רבה והשקיעו 
המון באימונים, וגם כאשר 

הבריכה בעין הבשור נסגרה 
יום אחד והאימון הועבר 

באופן חד פעמי לגבולות - 
רוב הילדים הגיעו. 

עודד אמר - "לשחות פרפר"

17 בנים ובנות 
מאשכול השתתפו 

ביום פעילות כדורעף חופים 
באשדוד, שאירגן "אתנה" - 

הפרויקט הלאומי לקידום 
ספורט הנשים בישראל. 

כך נמסר ממחלקת ספורט 
חוגים והעשרה במועצה. 

בנוסף, בשבוע הראשון של 
אוגוסט התקיימה קייטנת 

ספורט לבנות בכיתות ד'-ו'. 
הבנות השתתפו בפעילויות 

ספורט מגוונות, אירובי, 

בריכה ואימוני כדורעף. עוד 
בקיץ, ב-14-15 באוגוסט 
הגיעו לישראל הנבחרות 
של פולין )גברים ונשים(. 

המשחקים התקיימו בקונכיה 
)האולם החדש בבאר שבע(. 

ילדים מקבוצות הכדורעף 
באשכול הגיעו למשחק, 

עודדו ועשו שמח בקהל. את 
הילדים בפעילויות ובקייטנה 

ליווה מדריך הכדורעף 
עומר עציון והיה חלק 

מצוות המדריכים.

קיץ על החוף 
אוהבי הספורט והכדורעף במיוחד נהנו משלל 

פעילויות שארגנה המועצה בקיץ - טורניר חופים, 
קייטנת ספורט ונסיעה למשחק של נבחרת ישראל

אימוני השחייה בגבולות עברו דירה בימי הקיץ לבריכה של עין הבשור. למאמן הוותיק עודד ירקוני 
הצטרפה אירית אפרתי, והם דאגו שגם בחופש הגדול - הילדים יישארו בכושר • עטר אופיר גנילוין

עודד ירקוני מראה לילדים בידיים  - איך עושים עם הרגליים. צילום 232
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בתאריך ה-11.9 תיפתח בגלריית ציאורים שבקיבוץ אורים התערוכה חותם 2 
Nine eleven, של תושבות 

הקיבוץ: גלדיס פישביין וגילה 
ספיר. מדובר במיצב שנעשה 

בטכניקות מגוונות כמו צילום, 
פיסול, רישום, ווידאו ארט. מדברי 

האמניות: "בני אדם בונים והורסים 
בתים בצורה מתמדת, כמו בפיסול 

בטכניקה של גריעה והוספה. בפיסול 
משתמשים גם בחומרי בניין כך 

שהבנייה והפיסול מתערבבים זה בזה 
והגבולות בין התחומים מטשטשים. 
התאריך הנ"ל קיבל משמעות שבני 

אדם נתנו לו והפך למושג: 'האחת עשרה בספטמבר'. 
בהבעה אמנותית אנו מנסות לקלף ולסלק את 

המשמעות מהמושג. ננסה להפוך בחזרה את התאריך 
הזה לסתם תאריך בלוח השנה הכללי".

מפרקים את ה-11 בספטמבר

Five to seven  7 המלצת החודש: 5 עד

   www.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-6849695 :סינמטק שדרות

סופר ניו יורקי מתאהב באשתו היפה של דיפלומט צרפתי. בזכות 
העובדה כי האישה ובעלה מנהלים מערכת יחסים פתוחה, יכול 

הסופר להיפגש עמה באופן קבוע, אך רק בין השעות חמש 
לשבע. תרבויות שונות, השקפות עולם ואתיקה אישית מתנגשים 
 כאשר האהבה ביניהם מעמיקה ומובילים לתוצאות יוצאות דופן.

בימוי: ויקטור לוין. משחק: אנטון ילצ’ין, ברניס מרלו, גלן קלוז, ארה”ב, 
2014, עלילתי, 95 דקות, אנגלית/צרפתית, תרגום לעברית.

לפרטים נוספים כנסו לאתר/פייסבוק סינמטק שדרות.

מתנה 
לקוראי 232:
ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני חינם!

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד ה-30.9.15 

* לא כולל: סרטי ילדים, וארועים.

ביום שישי ה-18/9 
תיפתח בגלריה 

"הקיטור" בקיבוץ מגן 
תערוכת מוזאיקה של 

האמנית גבי וולקוביץ מיד 
מרדכי. במהלך חיה הדריכה 

גבי חוגי יצירה לאסירים 
בכלא שקמה באשקלון, 
היתה שותפה להקמת  

הסטודיו ליצירה "בעשר 
אצבעות" ביד מרדכי, שם 

היא מדריכה ילדים בפיסול 
בעיסת נייר ומדריכה 

מבוגרים בחוגי פסיפס. גבי 
תרמה מיצירותיה למחלקת 
נשים בבית החולים ברזילי 
באשקלון וכמו כן שותפה 

ביצירת תמונת פסיפס 
קבוצתית כתרומה למחלקת 

הילדים בברזילי. התערוכה 
תינעל ב-11/10. אוצרת 

התערוכה: מריאנה שלייפר.

מוזאיקה בקיטור
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ביום שישי ה-18.9 
תיפתח בגלריה בבארי 

תערוכת מחווה לזכרו של 
הפסל יחיאל שמי מקיבוץ 

כברי, זוכה פרס ישראל 
לפיסול, שנפטר בשנת 2003.
התערוכה מתמקדת בסיפור 
הקמתם של שלושה פסלים 

של שמי ברחבה הגדולה 
שמול חדר האוכל בבארי 

בשנת 1984, פסלים מקורות 
עץ החבוקות בברזל. 

פסל אחד עומד ניצב, 
פתוח כספר, שני שוכב 
מאוזן ומשמש את ילדי 

בארי שנהנים לטפס עליו 
ולהתגלש ממנו, והשלישי 

ניצב בזווית אלכסונית 
כשרגל שנייה תומכת בו. 

איך הם הגיעו לבארי?
את הפסלים הקימו ובנו 
קבוצת בני י"ב כ"מתנה 

למשק" במסגריית הקיבוץ 
בליווי מדריכיהם הראל 

יצחקי ואמנון חוטר ישי. 
היוזמה להבאת הפסלים 

ולהקמתם בבארי הייתה 
של הראל יצחקי, שעבד 

כאסיסטנט אצל שמי אחרי 
הצבא והכירו מקרוב. הבחור 
הצעיר הצליח לשכנע קיבוץ 

שלם בערך המוסף של 

הבאת פסלים לחצר הקיבוץ, 
דבר שעלה בזמנו כסף 

רב ולא היה עניין של מה 
בכך, והפרויקט יצא לדרך. 

עד היום ניצבים שלושת 
הפסלים ברחבה המרכזית 

של חדר האכילה, ורבים 
מבני הקיבוץ שגדלו בצילם 

אינם מכירים את סיפור 
הקמתם, לא יודעים מי הוא 

יחיאל שמי הפסל, ואולי 
אף לא מבדילים בינם לבין 

מתקני השעשועים הניצבים 
בסמוך.

מה יוצג בתערוכה?
בגלריה יוצגו פסלי עץ 

וברזל המשקפים את 
יצירתו הבשלה של שמי, 

המקבילה לתקופת הפסלים 
בבארי ומאוחרת יותר, 
וכן ציורי שמן וזפת על 

יוטה שנותנים הד ליצירתו 
הפיסולית. בחדר ההקרנה 

יוצג וידיאו שצולם במיוחד 
לכבוד התערוכה )צילום 

ועריכה:  ערן אבני(, 
שמביא את סיפור הפסלים 

בבארי, על רקע השקפת 
עולמו הפיסולית של שמי 

וציטוטים מאמירותיו 
וראיונות עימו לאורך 

השנים.
פתיחה: יום שישי ה-18.9 

מהשעה 19:30 ברחבת 
הגלריה, עם בר קפה ועוגות. 

שיח גלריה בנוכחות 
משפחת האמן יתקיים 

בשבת ה-10.10 בשעה 13:00, 
עם סגירת התערוכה.

שעות פתיחה: 
ימי חמישי - 17:00-19:00. 

ימי שישי - 9:00-13:00, 
.19:30-20:30

שבתות- 11:30-14:30 או 
בתאום טלפוני מראש עם 

זיוה ילין 054-7918049 
www.gallerybeeri.co.il

זיוה ילין – 
מנהלת ואוצרת הגלריה.     

סופי ברזון מקאי - 
עוזרת אוצרת ומפיקה.

מחווה לפסליו של יחיאל שמי בקיבוץ בארי
תערוכה חדשה מספרת על שלושה פסלים שהוקמו לפני 31 שנים על ידי בני 
הקיבוץ בהנחיית חתן פרס ישראל המנוח, יחיאל שמי. צילומים: דונדי שוורץ
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מבצע רותם 
)שלמזלנו ממש לא התבצע(

בראשית  שחר,  בטרם  זה  היה 
השבוע הרביעי של חודש פברואר 1960, 
עשרה ימים לפני הולדת ִּבֵּתנּו ורד. ניצה 
ח  מטלטלת אותי ִמֵּׁשָנה עמוקה )שנת ַפלָּ
ָיֵגַע( בחדרנו הצנוע ַּבצריף, החוסה בצל 
אני  "דן,  האדירים:  האקליפטוסים  צמד 
משום-מה  והדלת  לשירותים  צריכה 
תאי  אז  כי  להזכיר  )ויש  נפתחת"  לא 
השירותים היו מחוץ למבני המגורים...(.

בכוחות מאוחדים הדלת נדחפת מבפנים 
נראות  דרכו  צר,  מעבר  שנוצר  עד 
על  השרועות  צפופות  דמויות  בחשיכה 
דחיפות,  קצת  עוד  המרפסת.  רצפת 
קצת גערות, הדלקת-אור - ונגלה מראה 

חלקם  ישנים,  חיילים  מאות  מפתיע: 
המרפסות,  על  שרועים  בשקי-שינה, 
רחבי  בכל  המדשאות  ומעט  המדרכות 

חצר הקיבוץ... מבצע "רותם" בעיצומו!
הסיפור התחיל בדיוק שנתיים קודם לכן, 
כאשר מצרים וסוריה התאחדו ל"קע"ם" 
בפי  או  המאוחדת(,  הערבית  )הקהיליה 
בעברית  קהיר"  ב"קול  המצרי  הקריין 
וכו'(  )הרפובליקה  הרע"ם  קול  "כאן 
בגבולות  שנקלטה  )=תחנה  מקהיר"... 
בניגוד   - רמאללה  רדיו  וכן  בבהירות, 
שקליטתו  מירושלים"  ישראל  ל"קול 

ִהְצריכה אנטנה מתוחכמת(.
בגבול  המתח  גבר   1960 שנת  בראשית 
נפגעים  - עם  עם סוריה עקב סכסוכים 

שני  קציר;  תל  ליד  המפורז  באזור   -
ובשיא  לאוויר  מטוסים  העלו  הצדדים 
נגד  תגמול"  "פעולת  בוצעה  המתח 
כנראה  סוריה  שבגולן.  תאופיק  הכפר 
בדיוק  אותה  תתקוף  שישראל  חששה 
שתוכנן  בדמשק  הצבאי  המצעד  בעת 
מצרים.  עם  לאיחוד  שנתיים  לציון 
המתיחות  את  לאזן  החליטה  מצרים 
בצפון בריכוז כוח צבאי בסיני. המודיעין 
הודח  כך  ועל   - חש  לא  כלל  הישראלי 
שבאמצע   - הרכבי  יהושפט  אמ"ן  ראש 
מזרחה  תעלת-סואץ  את  חצו  פברואר 
רגלים  חטיבות  ושלוש  אוגדת-שריון 

והתמקמו לא רחוק מגבול ישראל.

גולני )בבית( שלי
העבירו  הברית  ארצות  בִמְמשל  ידידינו 
האוויר  חיל  ומטוסי  הידיעה,  את  לכאן 
טיסת-צילום   - נפש  בחירוף   - ערכו 
פענוח  הכצעקתּה;  לוודא  מצרים  מעל 
בכוונת  ספק  הותיר  לא  התצלומים 
מילואים  גיוס  על  והוכרז  המצרים 
הרעיון  "רותם".  מבצע  ופתיחת  חלקי 
היה לכתוש את הכוח המצרי בין ישובי 
לבסיסי- הפיכתם  תוך  הנגב,  מערב 
הפתוחים  השטחים  ואת  הסתערות 
להסב  וכך  בצפיפות  למֵקש  שביניהם 
הצבאי  במינוח  ל"שטחי-הריגה"  אותם 
ַאח- בפריפריה".  האויב  את  )"להשמיד 
ַאח-ַאח, איזה מזל שזה לא התממש...(.

ובלילה  לנגב  הורדה  גולני  חטיבת  כל 
פלש גדוד לגבולות ופרש לשינה, בחלקו 
התחילו  בבוקר  שלנו.  המרפסת  על 
החצר  ברחבי  מוצבים  לחפור  החיילים 
תעלות-קשר  של  שלמה  ומערכת 
שיכון  שבין  המרחב  כל  את  ביתרה 
לבין  הצפונית"(  )"השכונה  הצעירים 
ילדי  לצהלת   - והאסם  הכניסה  כביש 
למשחקי  נרחב  כר  שם  שמצאו  גבולות 
שסיפרה  בילדונת  )ומעשה  מחבואים 
"חייל  ראתה  הללו  שבתעלות  להוריה 
בודק חיילת"; ההורים ההמומים שאלו: 
איך החייל בדק את החיילת? ונענו: "עם 
החיילים  עברו  משם  שלו"...(  הבודק 
למרחבי השדות שבין גבולות למבטחים 
כשיצאנו  מוקשים.  ֵאין-ְספֹור  והטמינו 
לתל  מערבית  הפלחה  בשטחי  לעבוד 
גילינו  תל-פארעה"(,  )"שדות  שרוחן 
שגם התל נתפס בידי כוחותינו - ִמְפקדה 
שם  שהתחפרה  הצנחנים,  חטיבת  של 
היטב )וחפירותיּה הניבו, מטבע הדברים, 
אך   - מרהיבים  ארכיאולוגיים  ממצאים 

זוהי כבר אופרה אחרת*(.
למרבה  ה"מבצע",  כל  דבר:  של  סופו 
כנראה  ספורים.  ימים  ארך  השמחה, 
ָׁשבּו  הגדולות  המעצמות  שבלחץ 
הכוחות המצריים לבסיסיהם, ורד נולדה 
בין-לאומיות  הפרעות  ללא  ב"קפלן" 
נפתחה.  לשירותים  מהצריף  והדרך 

ניצחנו.
                                                                                         

 דן גזית 

*אופרה אחרת:
הגבוה  המקום  לגמרי,  טבעי  באופן 
צבאיים  לצרכים  תמיד  נבחר  שבשטח 
 – התחפרות  הסתם,  מן  הכוללים, 
צאלים,  בסיס  מפקד  של  במלים  או, 
כשהתלוננתי אצלו על פגיעה בעתיקות: 
"מה לעשות שבדיוק במקום שאני בונה 
ִּפָּתה )=כינוי לדגם של מוצב סורי בנוסח 
לבנות  הביזנטים  החליטו  סובייטי(, 
במלחמות  ספג  שרוחן  תל  כנסייה...". 
אנושה  פגיעה  באזורנו  שאירעו 
המגינים  התורכים  הללו:  בהתחפרויות 
והכוחות הבריטים ובני בריתם התוקפים  
העולמית  במלחמה  ממצרים  שעלו 
בימי  והעברי  המצרי  הצבא  הראשונה, 
מלחמת העצמאות, וכמובן מבצע רותם 

הנזכר.

מלחמת העולם הראשונה: מזרח תל שרוחן עם תעלות קשר תורכיות ומעליהן חיילי 
אנז"ק; במרחק - שיירת גמלים עם מיכלי-מים. )באדיבות אמנון גת(
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חוק  שומר  אזרח  מ.  ניסה  הכל  בסך 
המועצה  למשרדי  להגיע  אליהו,  מתלמי 
"הקצבתי  ומטריד.  קטן  חוב  ולהסדיר 
כמה  על  ויכוח  כולל  גג,  שעה  חצי  לזה 
ואפילו  הפרגולה  על  לי  שדפקו  שקלים 
הכניסה.  בדלפק  מוטי  עם  דאחקה  איזה 
מ.  מספר  עלי",  התהפך  הכל  בסוף  אבל 
על  לחה  ומגבת  במיטתו  שוכב  כשהוא 

מצחו. 
"נכנסתי לחנייה מכיוון נווה אשכול ומיד 
חשבתי  כניסה'.  'אין   – שטעיתי  הבנתי 
נווה  של  האי-תנועה  סביב  להסתובב 
אשכול אבל בדיוק אז הם חזרו מטיול של 
שהם  ראיתי  חסם.  והאוטובוס  המועדון 
מהכביש  להיכנס  והחלטתי  לאט  יורדים 
אפילו  מועצה.  למשרדי  הכניסה  מול 
חשבתי לעצור שם, כמו כולם, על אמצע 
עם  אני  אבל  עניין,  לסגור  ולרוץ  הכביש 
חוק.  שומר  תמיד   - שלי  הדפוק  הראש 
החלטתי לעשות את הסיבוב מול האולם 
פתאום  גדול...  כמו  לחנייה  ולהיכנס 

אופס... אני מוצא את עצמי בכניסה 'רק 
ראה.  לא  אחד  אף  למזלי  לאוטובוסים'. 
שמאלה  ולקחתי  ברוורס  לאט  חזרתי 
החנייה.  לתוך   - השני  הכחול  ובתמרור 
נסבל.  אבל  קטן  באיחור  שאני  ראיתי 
אחרי שסידרתי את העניינים זה כבר היה 
בלי  מוטי  ליד  עברתי  גדול.  יותר  איחור 
וזהו:  לאוטו...  ישר  דאחקה,  חצי  אפילו 
היציאה.  את  לחפש  להסתובב  התחלתי 
לי שאני משתחרר  כל פעם שנדמה היה 

לנקודת  אותי  שהחזיר  תמרור  הופיע 
ההתחלה... פעם כזה ופעם אחר... עברו 
הייתי  וכבר  להסתובב.  המשכתי  שעות. 

רעב. ליד האוטובוסים, שנסעו חופשי, 

חיים.  שם  ועשו  חיילים  של  מזנון  היה 
ראיתי  אותם מרחוק והתחלתי להתגעגע 
הישנה  המרכזית  ולתחנה  לטירונות 
של  שעות  כמה  עוד  אחרי  שבע...  בבאר 
לא  שלעולם  לחשוב  התחלתי  ניסיונות 
על אשתי  לי  היה  עצוב  הכי  אצא מכאן. 
עם  השולחן  ליד  עדיין  יושבת  שבטח 
ארוחת הערב. התקשרתי למוקד אשכול, 
צחקו,  הם  אבל  לחצות.  קרוב  היה  כבר 
שמעתי אותם אומרים: "עוד אחד נלכד". 
התחילו  תמרורים  סופי...  שזה  הבנתי 
לא  כבר  ואני  העיניים  מול  לי  להסתובב 
זוכר כמה זמן ישבתי שם. פתאום מישהו 
דפק על החלון. עוד היה קצת חושך. זה 
היה נהג של אוטובוס שבא לעבודה. מזל 
שכדאי  אותו  והזהירו  חדש  היה  שהוא 
את  היציאה  לפני  ולבדוק  להקדים  לו 
הזמין  הוא  יסתבך.  שלא  כדי  המסלולים 
את האמבולנס. תאמין לי אין כמו אשכול 
חנייה  במגרש  מתייבש  אתה  אם  גם   -

בסוף יבוא מישהו ויושיט לך יד". 

"התקשרתי למוקד אשכול, כבר היה 
קרוב לחצות. אבל הם צחקו, שמעתי 

אותם אומרים: "עוד אחד נלכד"

ליל האימה במגרש החנייה באשכול

התחלתי לחשוב שלעולם 
כבר לא אצא מכאן

ארנון אבני


