
 

גיליון 152, יום ג', כ"ז בתמוז תשע"ו, 2.8.16

הבקו"ם יכול לחכות
בוגרי נופי הבשור שהלכו לשנת שירות או 

למכינה קדם צבאית מספרים על השנה 
המשמעותית בחייהם • עמ' 14

רשות הדיבור לציבור
ארבעה תושבים שנכחו במפגש הקהילתי בנושא 

בתי הספר היסודיים כותבים את דעתם על הערב 
הסוער ועל התהליך כולו • עמ' 12

הבריכות באשכול הן ממ"ד לימי חום. 
הפינה השפויה של יולי-אוגוסט.

בתמונה: בריכת צוחר עם משפחת עם-שלום 
מתלמי אליהו.  יש יותר טוב מזה?
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ומכתבי הקוראים - על אחריות
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ילד צריך ללמוד קרוב לבית
לנושא  הקדשתי  חשיבה  הרבה 
מצד  עליו.  שהוכרז  מאז  ה"איחוד" 

ושמ התרגשות  של  תחושות  ואחד 
חה שגם לילדינו תהיה קריית חינוך 

ולהתגאות בה עם כל המתקנים שנו
start טוב לחיים בעולם המוו  תנים
ספ מחשב,  ספורט,  מתקני   – ודרני 

מחשבות  עלו  שני  מצד  תיאטרון.  רייה, 
של כאב על אובדן של מורשת ומסורת 
ארוכת שנים. חשבתי לעצמי: "מי אומר 

ושגינון מודרני ומרחבים פדגוגיים שתוכ
ננו על ידי אדריכל מתקדם 'שווים יותר' 

מאורנים בני 40 שנה".
בטיעון  הטון  את  נתן  שהרגש  מכיוון 
חשיבות  בתחילה  לכך  ייחסתי  לא   – זה 
מיוחדת. חשבתי ש"הפחד" מאיחוד הוא 
בני  משינויים.  כולנו  של  הרגיל  הפחד 
אדם נזעקים באופן טבעי כשמישהו מזיז 

את הגבינה שלהם. 
להשקיט  והתקשיתי  הזמן  שחלף  ככל  

ואת הקולות הפנימיים ניסיתי באמת לה
עלות לנגד עיניי את ילדיי נכנסים לבית 
הספר בבוקר. לאיזה תנאים הם זקוקים?  
צרכים  איזה  עימם?  תיטיב  סביבה  איזו 
לחוש  בכדי  להם  שיסופקו  זקוקים  הם 
ונראים?  רצויים  מוגנים,  שיחושו  טוב? 

ואיזה תנאים צריכים להתמלא בכדי שי
וחושו שהפוטנציאל שלהם והאני הייחו

אולי  בתקופה  ביטוי  לידי  בא  שלהם  די 
המשפיעה והמעצבת ביותר בחייהם? 

אני באופן אישי הגעתי לכמה מסקנות, 
מוצהרות  בעמדות  מגובות  גם  שאגב 
לפחות של חלק מאנשים בכירים בתחום 

החינוך: 
1. קרבה לבית. קרבה לא רק במובן של 

וזמן נסיעה, אבל כן, גם זמן נסיעה מש
ופיע. פחות זמן בתוך ההסעות משמעו

תו פחות חוויות של תוקפנות ואלימות. 
על  זמן  פחות  ספציפית  באזור  אצלנו 
הכביש שאין עוררין על כך שהוא אחד 
המסוכנים היום במדינה, חשוף לפגיעות 

ושל רקטות מחד ומשאיות דוהרות בטי
רוף מאידך. קרבה גם במובן של אימא/

אבא/סבתא/שכנה טובה בקרבה יחסית 
להקפיץ סנדוויץ' שנשכח או זוג גרביים 

היל היום,  )כבר  שנרטבו.  אלה  ובמקום 
דים שלי מבלים לא פחות משעה נסיעה 

באוטובוסים ביום!(.   
העיו של  הרוחני  במובן  לבית  קרבה   .2

הסביבה  רצוי,  שייך,  של  תחושה  ניין. 
מוכרת לי, הפנים המחייכות מוכרות לי 

ומהמכולת או מהטקסים האזוריים. סבי
חוויית  לגבי  ספק  אין  שבתוכה  כזו  בה 

השייכות שלי. 
הדו ההתפתחות  היא  נוספת  נקודה   .3

עוד  שלום.  חבל  של  המואצת  מוגרפית 
מעט ילדי החבל לבד יספיקו כדי לאכלס 

ובעצמם בית ספר )בוודאי אם ניקח בח
למה  השכנים(.  הקיבוצים  את  גם  שבון 
רב  למרחק  ילדים  הרבה  כך  כל  להסיע 

כל כך? 
יצאה  שהרכבת  כואבת  בתחושה  אני 
אומץ  ואין  קדימה  דוהרת  היא  לדרך, 

לעצור ולחשב את המסלול מחדש. 
ומחזקת את ידי העוסקים במלאכה ויוד

בחשיבה  מושקעות  רבות  ששעות  עת 
ובתכנון, עדיין נראה לי שהחמצנו כמה 

מהסוגיות המרכזיות בדרך. 
שיר מגן, יבול

תודה לאבי פדידה
אני רוצה להודות לאבי פדידה, שתמיד 

עוזר ללא תמורה – לי ולעוד הרבה 
ואנשים. אם זה בעבודות חשמל, בתיקו
נים או בהחלפת נורות, או לתקן מיטה 

שהוא הוציא החוצה וישב בורג-בורג 
והחזיר אותה כמו חדשה, או בתקלה 

ובניאגרה שטיפל. אבי עושה הכול בהת
נדבות ובשמחה ועושה להרבה אנשים 

טוב על הלב. ואני רוצה לאחל לו שיהיה 
בריא. 

מסרה: רחל תורג'מן, צוחר

אי- יצאתי  שאליה  השירות  שנת 
ותסלח   - התשעים  בשנות  אז 
נופיה,  על  אמריקה  דרום  לי 
הייתה   - ותרבויותיה  מאכליה 
בחיי  ביותר  המשמעותית  השנה 
הצעירים. בחור בן 18 שיוצא לחבל 
עם  לקומונה  נכנס  מרוחק,  ארץ 
בני  וצעירות  צעירים  תשעה  עוד 
עם  ומתמודד  עתה  זה  שהכיר  גילו 
וערכיים  חברתיים  אישיים,  אתגרים 
אדם  או  בצבא  מפקד  יביישו  שלא 

מבוגר בתפקיד בכיר בעולם העסקי.
שהמסורת  להיווכח  התרגשתי  לכן, 
שמוציאה  באשכול,  השנים  ארוכת 
לשנות  נוער  בני  עשרות  שנה  מדי 
שירות ולמכינות קדם צבאיות ברחבי 
הארץ נשמרת - ואף מתרחבת בצורה 
צעירים  עם  משיחותיי  משמעותית. 
מאשכול שהחליטו לדחות את הגיוס 
לטובת  מחייהם  שנה  ולתרום  בשנה 
יצאתי   ,)14 )עמ'  הישראלית  החברה 
עם מסקנה אחת ברורה - הדור ממש 

לא הולך ופוחת, ההיפך הוא הנכון.
היא  מהן  אחת  רבות.  לכך  הסיבות 
מעייניהם  בראש  נמצא  שהחינוך 
החל  המועצה;  מתושבי  רבים  של 
הספר  בית  דרך  והגן,  הפעוטון  מגיל 
עדות  ולתיכון.  לחטיבה  ועד  היסודי 
לכך היא העניין הרב שיוצר התהליך 
לבניית בתי הספר היסודיים החדשים. 
ספר  בית  ייבנה  לא   - נפל  הפור  כן, 
יסודי חדש, כי אם שניים )עמ' 12(. זו 
החלטה אחת, משמעותית מאוד, אך 
לא היחידה. יש היבטים רבים נוספים 
יונחו  בטרם  ולפצח  לפתור  שצריך 
חשובים  פחות  לא  והם  הפינה,  אבני 
ממספר בתי הספר שיהיו לנו כאן - וזו 

משימה משותפת של כולנו.
קריאה מהנה.

יובל רויטמן
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שחגג   13 בן  ממקסיקו  ילד  איתן,   •
בר מצווה, החליט לתרום 5,000 דולר 
לרכוש  מנת  על  שקיבל  מהסכום 

ומתקן ספורט אתגרי שיוצב בנופי הב
שור )ראו כתבה בעמ' 4(

במקסי ספר  בתי  מעשרה  ילדים  ו• 
שלהם  הכיס  מדמי  כספים  אספו  קו 
ויחד הביאו לרכישת אמבולנס שנתרם 

למד"א אשכול והוצב בניר יצחק.
400 תלמידים מגיעים לבקר באשכול   •
של  הקיץ  טיולי  במסגרת  שנה  מידי 

ואולבני ומקסיקו ומתארחים בבתי הת
למידים שלנו.

כ-200  חיים  שלנו  המועצה  בישובי   •
מהווים  שלנו  שהתושבים  צבר  חניכי 

ובית עבורם בזמן השירות הצבאי. צעי
רים וצעירות ערכיים וערכיות שמגיעים 
מכל רחבי העולם ללא הוריהם, על מנת 
ולקחת חלק  לשרת ביחידות מובחרות 

בהגנה על הארץ.
את  ופוגש  הסיפורים  את  שומע  אני 

ומשמ חשיבות  של  וההבנה  והאנשים 
היהודיות  הקהילות  בין  הקשרים  עות 

בעולם, מחלחלת.
לקהילות  מקושרת  שלנו  המועצה 

והיהודיות במקסיקו ובאולבני ועם הש

יהודים  משפחה.  של  לסוג  הפכנו  נים 
להם  שיש  יודעים  ובאולבני  במקסיקו 

מכי לא  שהם  ולמרות  בארץ  ומשפחה 
להם  הדאגה  המשפחה,  בני  את  רים 
מאמצים  עושים  הצדדים  ושני  קיימת 

כדי להכיר. 
בין  הקיימת  ההדדית  הערבות  תחושת 
ייחודית  תופעה  היא  העולם  יהודי  כל 

ושלא קיימת בעוצמה שכזו בשום קבו
רחוק  היהודי  העם  אחרת.  שייכות  צת 

ומלהיות הומוגני. יש בינינו שונות עצו
מה ולא מעט קצוות מנוגדים. אבל יחד 

עם זאת, בשעת צרה, כולנו מתחברים.
לא במקרה החליט איתן בן ה-13 לתרום 
מכספו דווקא לאשכול. איתן הוא נכדו 

ושל דניאל ליברנט, חבר קרוב של אש
כול, שתרם תרומה משמעותית להקמת 

ואולם הספורט החדש בנופי הבשור ומ
לווה אותנו כבר שנים רבות. הוא הגיע 
להיות  כדי  ה-60  שנות  חגיגות  לאירוע 

ואתנו ברגעי השמחה והוא תמיד מתע
ניין לשלומנו ברגעי מתיחות ביטחונית. 
עם  ודניאל  יהודית  הגיעו  יולי  במהלך 

ובמסג בארץ  לטיול  ונכדיהם  וילדיהם 
באשכול.  וטיול  לסיור  גם  הגיעו  זו  רת 

והקשר המשפחתי עובר בין הדורות ומ
צמיח שורשים.

ביותר  המאוים  באזור  נמצאת  אשכול 
ובמדינת ישראל, יש לה חשיבות ומשמ

עות גדולה לא רק למדינת ישראל אלא 
הגשמיות  התרומות  כולו.  היהודי  לעם 

ושמגיעות אלינו מגורמים שונים, משק
פות אכפתיות, דאגה והערכה כלפי כל 

ואחד ואחת מתושבי אשכול ורצון אמי
התו של  החיים  איכות  את  לשפר  ותי 

לקשר  המחשה  מהוות  הן  כאן.  שבים 
ואת  העולם  יהודי  בין  הקיים  העמוק 
חברי  בין  הקיימת  ההדדית  הערבות 

משפחה שלא הכירו מעולם.
עוד  כל  להתקיים  ימשיך  היהודי  העם 

ונמשיך להרגיש חלק ממנו. יש לנו משי
ומה משותפת להמשיך לבנות את הגש

רים האנושיים בין הקהילות ולחזק את 
תחושת השייכות שלנו למשפחה שלנו. 
שיוצב  הספורט  מתקן  ליד  כשאעבור 
בנופי הבשור, אני לא אראה רק מתקן 
וייחודו  חוזקו  את  אראה  אני  ספורט. 
של העם היהודי ואת הערבות ההדדית 

מצ אנחנו  שלשמחתי  וחוצת-היבשות, 
ליחים לממש ולחזק גם באשכול.

גדי ירקוני

משפחה שכזאת

280 איש הגיעו  לבריכה באבשלום 
כדי  ה-28.7,  האחרון,  חמישי  ביום 
בריכת  היישוב.  להקמת  יובל  חצי  לחגוג 

והשחייה האזורית קושטה בבלונים בצב
25 שנה לאבו "עי כחול ולבן עם הכיתוב 
שלום" ואחת המיגוניות עוטרה בקולאז' 
אבשלום  תושבי  של  תמונות  עם  ענקי 

מיום היווסדו ועד ימינו.
אחרי ארוחת הערב נהנו התושבים מערב 

ועדת הת וחברתי מושקע שעליו עמלה 
רבות של היישוב, בהובלת לורנה וייצמן 
נרדיה  ריקי  של  ובסיוען  שוורץ  וענת 

מצגת  כלל  המופע  קובלבסקי.  ואולגה 
רי היישוב,  של  מההיסטוריה  ותמונות 

קוד קאנטרי של אימהות וילדות, שירים 
של בנות היישוב דניאל 
וייצמן  ויערה  נרדיה 
חברי  של  גם   - וברכות 
אורחים  וגם של  היישוב 
ראש  ביניהם  מבחוץ, 

המועצה גדי ירקוני.  
של  השיא  מרגעי  אחד 
כשאדוארד  היה  הערב 
אבו מוותיקי   , יקוברסק
שלום, יו"ר הוועד ודמות 
קיבל  ביישוב,  מרכזית 

פוע על  הערכה  ואות 

עלה  אדוארד  השנים.  לאורך  המסור  לו 
ונרגש לבמה, הקריא את הכתוב על תעו

דת ההערכה בקול רועד והודה לתושבים. 
השי הברכות,  ואחרי 

הגיע  והריקודים,  רים 
ננסי  הסטנד-אפ.  שלב 
הבמה  על  עלה  ברנדס 

מצ הקהל  את  וושפך 
הסתיים  האירוע  חוק. 

ובזי בלונים  ובהפרחת 
את  שהאירו  דינור  קוקי 
השמיים. ניפגש עוד חצי 

יובל - בחגיגות ה-50.
יובל רויטמן

 25 שנה לאבשלום

מימין: אדוארד קוברסקי עם אות ההערכה. משמאל - ריקוד הקאנטרי של האימהות והבנות
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קיבוץ ניר יצחק 
התחדש בחודש החולף 

באמבולנס חדש, היישר 
מהניילונים. מי שגייסו 

את מרבית הכסף לרכישת 

האמבולנס )שעלותו למעלה 
מכ-90 אלף דולר( הם ילדי 

הקהילה היהודית במקסיקו, 
קהילה שנמצאת בקשר הדוק 

עם הקהילה באשכול כבר 

שנים רבות.
במועצה מספרים שאחרי 

ושנודע לילדים שאחד האמ
בולנסים הושבת, הם החליטו 
לצאת בקמפיין לגיוס כספים 

לרכישת אמבולנס חדש. 
"זה מאוד מרגש בשבילנו 

לראות איך ילדים ממדינה 
ואחרת עושים משהו במשו
תף למעננו, למען קהילה 
שרחוקה מהם", מוסרים 

במועצה. הילדים גייסו כסף 
מחברים רבים בקהילה 

ואף תרמו מכספם הפרטי. 
"הייתה אפילו ילדה שפתחה 

ואת כל החסכונות שלה לטו
בת העניין". בסופו של דבר, 
מרבית הכסף הגיע מכיסם 

של הילדים עצמם.

תתחדשו
וכך, ביום חמישי ה-21.7 

ביקרה המשלחת ממקסיקו 
במועצה. לאחר סיור קצר 

נערך הטקס בניר יצחק. 
למקום הגיעו נציגים ממד"א, 

ומקרן היסוד, מהקהילה ומ
בתי ספר יהודיים ממקסיקו, 

כולל ילדים מבית ספר 
"תרבות", בית הספר שאליו 

נוסעים התלמידים מנופי 
הבשור בחילופי סטודנטים. 
במקום נכח גם דני ליברנט, 
נשיא קרן היסוד העולמית 

יהודית ליבב  לשעבר, רעייתו
רנט ובני משפחתם וכן ליסה 
סורוג'ון, יו"ר קמפיין הנשים 

של קרן היסוד מקסיקו ואחת 
מיוזמות התרומה, ואנשי 

הסוכנות היהודית.  

הולך בעקבות הסב
איתן ליברנט, נכדו של דני 
ליברנט, הגיע איתו לביקור 

בישראל. איתן מאוד התרגש 
לראות את אולם הספורט 

'כלנית' שסבו וסבתו תרמו, 
והחליט לתרום 5,000 דולר 
- מתנת בר המצווה שלו - 
לבית הספר נופי הבשור, 

לטובת הקמת מתקן ספורט. 
בתוך כך, דני ליברנט וליאון 

שטרמברג עתידים לתרום 
כסף להקמת מרכז אמנויות 

באשכול.

תרומה מצילת חיים מילדי מקסיקו
כשלילדי הקהילה היהודית ממקסיקו נודע שאחד האמבולנסים באשכול 

הושבת, הם החליטו לאסוף כסף לרכישת אמבולנס חדש למועצה. מרבית 
הסכום הגיע מכיסם - מחסכונות אישיים וממתנות בר המצווה

יותר מ-6,000 איש 
פקדו את פארק הבשור 

)אשכול( כדי להשתתף 
ולחזות בפסטיבל כדורים 
ופורחים הבינלאומי, שהת

קיים ב-21-22 ביולי. למקום 
הגיעו 16 טייסי כדורים 

פורחים מכל רחבי העולם, 
עם כדורים בצורות ובצבעים 

שונים. האירוע כלל מופע 
"Glow Night", ששילב בין 

אש ומוזיקה, לינת קמפינג 
בפארק ומטס שחר שבו 

הופרחו הכדורים הפורחים 
עם אור ראשון. 

לבנת גינזבורג ממגן, מנהלת 
עמותת התיירות שקמהו

בשור, שמארגנת זו השנה 
החמישית את הפסטיבל 

בשיתוף עם מועצה אזורית 
גלבוע, מספרת שזו הפעם 
והראשונה שהפסטיבל הת

קיים ביולי ולא בחול המועד 
סוכות, מתוך כוונה לחזק את 

התיירות בחודש זה. למרות 
והחום הכבד, הפסטיבל הצ

ליח למשוך מעל ל-6,000 איש 

מכל ארץ שרכשו כרטיסים 
מראש ולנו בפארק ובאתרי 

הלינה באזור ובדומה לשנים 
קודמות, כל הכרטיסים אזלו.

"האירוע נועד לקדם את 

והתיירות והחשיפה לא
זור ואינו למטרות רווח", 

מוסיפה לבנת. "הפסטיבל 
הביא לחשיפה תקשורתית 

גדולה מאוד לאזור כולו וכבר 
הפך למסורת למשפחות 

רבות. מדובר באירוע היחידי 
מסוגו המתקיים בארץ - והוא 
מתקיים כאן אצלנו באזור. זו 

בהחלט  סיבה לגאווה".

פיקניק ותצפית 
גם התושבים שלא הספיקו 

ולרכוש כרטיסים נהנו מה
מראות, כאשר שלל כדורים 

פורחים צבעו את שמי 
המועצה. "גם פה נוצרה סוג 
של מסורת ומפגש בוקר על 

גדות הנחל למשכימי קום", 
מספרת לבנת. "אנו רוצים 
ולהודות לכל המתנדבים תו

שבי המועצה שהגיעו לסייע 
להצלחת האירוע. כיף שיש 

אנשים טובים שמוכנים לעזור 
ולתרום. נתראה בפסטיבל 

הבא".

הצלחה קיצית לפסטיבל כדורים פורחים
הפסטיבל שנערך לראשונה זה חמש שנים בחודש יולי במקום בחול המועד 
סוכות, משך מעל ל-6,000 מבקרים שנהנו ממופעים ססגוניים ומלינת שטח

Glow Night מופע
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האורחים ממקסיקו עם האמבולנס החדש
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אין כמו לצאת לקמפינג בחיק 
הטבע ואם אפשר - אז 

הכי קרוב לבית. 
קמפינג המשפחות בעין 

הבשור, שפותח את פעילות 
הקיץ, התקיים גם השנה. 

באחר צהריים חמימים של 
חודש יולי, התמלאו כרי 

הדשא הרחבים שמקיפים את 
הבריכה באוהלים ובמחצלות 

מכל הסוגים ומכל הצבעים. 
המשפחות התארגנו מבעוד 

מועד על ארוחת שישי 
והילדים חגגו - עברו בין 
השכנים לאוהל, שיחקו, 
שחו בבריכה עד השעות 
הקטנות של הלילה וצפו 

בסרטים. 
בבוקר, כששמש הקיץ יקדה 
ועל פניהם המיוזעות של הל

נים, קפצו כולם למים לרחצה 
ומרעננת ואחריה קינחו בא

רוחת בוקר טעימה ומפנקת. 
האווירה הנעימה והרגועה 

והמפגש החברתי הפכו את 
האירוע ליחיד ומיוחד.

עטר אופיר גנילוין

לקפוץ מהאוהל למים
מי צריך בית מלון? בעין הבשור בילו החברים 

והילדים בקמפינג משפחות על הדשא בבריכה

טל
זנ

רו
זי 

עו
ם: 

לו
צי

ותיקי המועצה מנווה אשכול 
שינסו מותניים, חבשו 

כובע, הצטיידו במגבת 
ויצאו לטבול בבריכת עין 

הבשור. יריב אופיר המציל 
השקיף על החברים במים, 

נחמה תלמי העבירה שיעור 

טאי צ'י ולסיום התקיימה 
פגישה עם נדב נחמני, יו"ר 

הוועד של עין הבשור. בשנה 
שעברה התקיים ביקור זהה 

וגם החודש נערכים לעוד 
ביקור מרענן.

עטר אופיר גנילוין

נווה מדבר ותיקי המועצה מנווה אשכול 
התפנקו ביום כיף בבריכת עין הבשור

"עונת" חגיגות בר ובת 
המצווה נמשכת כל השנה. 

נערים ונערות שהופכים 
לערב אחד לנסיכים או 

נסיכות. אלא שחגיגת בת 
המצווה של ארבע בנות 

מעין הבשור - תמר 
כהן, שירי יונגרמן, 
מיטל בסיל ונועם קצב - 

טרפה את הקלפים. 
הכול התחיל כשהוריה של 
תמר חשבו לערוך לה בת 

מצווה צנועה באחד משבילי 
ישראל עם טקס משפחתי. 

אלא שהיא, בכדי לא לצאת 
דופן, ביקשה מסיבה "כמו 

וכולן". כשהתחילו המחש
בות על אופי החגיגה, עלה 
הרעיון לקיים מסיבה אחת 

משותפת לכמה חברות 
ומכאן התגלגל הרעיון. 

המשפחות תיאמו ציפיות 
וחילקו תפקידים יחד 

עם הבנות, שהיו בעצמן 
שותפות מלאות לתכנון 

ולעשייה. לדבריה של גל 
כהן, אימא של תמר, "הרווח 

שהושג היה כפול, מכיוון 

שהשילוב בין הבנות יצר 
בת מצווה שיתופית, יפה 

ומעצימה בדרך שונה. 

תרמו לזיכרון חברתן
הוריהן של הבנות הציעו 
להן לתרום חלק מכספי 
המתנות לטובת עמותה 
כלשהי, וכלות השמחה 

והחליטו לתרום לפינת הזי
כרון שתוקם ב'נופי הבשור' 

לזכרה של שקד בלו ז"ל, 
שהיתה חברתן לקבוצה. 

בסופה של החגיגה ומעבר 
ולחיסכון הכספי או החי

נוך לצניעות, למדו הבנות 
שיעור חשוב בדינמיקה 

וחברתית, בוויתור ובתרומ
תו לחברות אמיתית, זאת 

בנוסף לעוצמה האישית 
והחברתית שלה הן זכו.

עטר אופיר גנילוין 

בת מצווש - אבל לא כמו כולן
לא שמלה של נסיכות ולא אולם מנצנץ - ארבע בנות 

מעין הבשור החליטו לחגוג את בת המצווה שלהן 
ביחד ובצורה שונה ותרמו חלק מכספי המתנות
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הבנות חוגגות בת מצווה ביחד
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בין כל אירועי ומצעדי 
הגאווה שהתקיימו 

בחודשים האחרונים 
בישראל, התקיים מפגש 

צנוע, חביב ומשפחתי גם 
באשכול - קבלת שבת 
בנושא גאווה. למועדון 

בקיבוץ גבולות הגיעו ביום 
שבת ה-8.7 כארבעים גברים, 

נשים וטף לאירוע ראשון 
מסוגו במועצה, שאורגן על 
ידי הצוות לקידום הקהילה 

הגאה, שאליו חברה יעל 
פלג מגבולות.

בטקס הוקראו קטעי 
קריאה, הורמו ארבע כוסות 

יין בסימן גאווה וקבלת 
והאחר. האורחים והאור

חות שרו יחדיו שירי שבת 
ושירים נוספים המתקשרים 
לנושא, מתוך שירון בצבעי 

הקשת שחולק למשתתפים, 
ווהילדים הדליקו נרות צב

עוניים כאשר הם מברכים: 
"ברוך אתה אדוני אלוהינו 
מלך העולם, אשר קידשנו 

במצוותיו וציוונו להדליק נר 
של שבת קדוש היו אשר 
תהיו והיו ברוכים באשר 

תהיו - שבת שלום".

"לאהוב בדרך שלנו"
לדברי גיל פלג, קבלת 

השבת בנושא גאווה 
היא אחד האירועים 

החשובים בלוח השנה 
ושל התנועה הרפור

מית וכך לפני שנתיים 
נוצר שיתוף פעולה בין 
הצוות לקידום הקהילה 

הגאה באשכול לרבה 
הרפורמית של שער 

הנגב, יעל קריא. "לאחר 

קיום קבלות שבת בשער 
הנגב, החלטנו השנה לחבר 

גם את הציבור באשכול 
למסורת היפה שנוצרה". 

"כל האירועים מיועדים לכל 
איש ואישה שמאמינים כי 

בנות ובני הקהילה - כמו גם 
שאר בני האדם - צריכים 

להיות שווי זכויות וחובות, 
ובו בזמן לשמור על זהותם", 

מסביר גיל. "זהות אשר 
כיום, במקומות רבים בעולם 

וגם בארץ, לא רק שאינה 
מקובלת חברתית אלא אף 

פוגעת בביטחון האישי. 
"אנשים ונשים עדיין נפגעים 

פיזית, גם בארץ, רק בגלל 
שהם שונים. אז זו הסיבה, 

וזה המסר: 'להמשיך לאהוב 
בדרך שלנו'. אז בתל אביב, 
כמו בתל אביב, הכל מוחצן 

ומוגזם. בירושלים ובבאר 
שבע מפגינים בלבוש מלא 

על מנת לקבל תקציבים 
וללכת ברחובות בלי לפחד - 

וובאשכול מזמינים את הצי
בור להדליק נרות במסגרת 

קבלת שבת בנושא גאווה".   

גאים של שבת
הצוות לקידום הקהילה הגאה באשכול ציין את 
חודש הגאווה בקבלת שבת גאה - אירוע ראשון 

מסוגו במועצה
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יואב כהן, 38, ממושב 

יבול, קיבל את פרס 
"הצעירים המבטיחים של 

והחקלאות בישראל – בת
חום גידולי ירקות". הפרס 

מטעם משרד החקלאות 
הוענק ליואב בוועידת ישראל 

השישית לחקלאות, על כך 
שהכניס טכנולוגיה חדשנית 

למשק, שנותנת תוצרת יותר 
איכותית, טעימה ובעלת חיי 

מדף יותר ארוכים. ובנוסף על 
מיתוג המשק מחדש ושיווק 

ישיר של התוצרת.
יואב שותף ביחד עם אביו 

חיים במשק החקלאי שנקרא 
"יבולי הכהנים" ועימם עובד 

גם אחיו הצעיר, אבישי. 
במשק הם מגדלים סברס, 

חצילים מנומרים ועגבניות 
ושרי בשלל צבעים ומינים שנ
קראות 'סוכריות מן הטבע'. 

"מאוד שמחתי לקבל את 
הפרס", מספר יואב, "זה כבוד 

גדול בשבילי להיות אחד 
מעשרה נבחרים מכל הארץ".

המשק עבר שינוי
את יואב ראיינו כאן לפני 
חודשיים, בגיליון 150 של 
עיתון 232 שיצא בתחילת 

חודש יוני, במסגרת כתבה 
שעסקה בשיווק ישיר של 

תוצרת חקלאית. בכתבה הוא 
סיפר על השינוי המשמעותי 

ושעבר המשק המשפח
תי בשנים האחרונות עם 

המעבר לשיווק ישיר לחנויות 
הירקות: "אנחנו קובעים את 

המחיר מראש, ככה אנחנו 
יודעים בדיוק מה 

אנחנו מוכרים 
וומה אנחנו מקב

לים", סיפר. "פעם 
הייתי מסיים יום 

עבודה בארבע 
אחר הצהריים. 

היום אני עובד עד 
עשר או שתיים 
עשרה בלילה. 
העבודה יותר 

קשה - אבל יותר 
משתלמת"

ו "המסר שלי לח
קלאים הצעירים", 

אומר כעת יואב, 
"הוא לשאוף 

תמיד להתייעל 
ולא לפחד לנסות 

טכנולוגיות 
חדשות שנותנות 

כלים נוספים, 

כלים שעוזרים לקבל תוצאות 
טובות יותר בגידול".

יובל רויטמן

יואב כהן מיבול - "חקלאי צעיר ומבטיח"

מקבלים את השבת  עם חברי הקהילה

יואב כהן, 38, זכה בפרס  הצעירים המבטיחים של 
החקלאות בישראל בתחום גידולי ירקות: "צריך 

לשאוף תמיד להתייעל ולנסות טכנולוגיות חדשות"

בחולצה הלבנה: יואב כהן
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200 אנשים גדשו במוו
צאי שבת ה-16.7 את 
חוות 'אל היען' שעל גדות 

נחל הבשור לרגל מופע 
"מלכות הפופ 2", של חברי 

'הבית הירוק'. 
המופע עלה לאור הצלחת 
המופע הראשון והביקוש 
הרב מהקהל. "היה מאוד 

כיף", מספר אלירן קליסקי, 
המנהל המוזיקלי של הבית. 

"במופע השתתפו שמונה 
הרכבים שלנו שביצעו 

עיבודים מרעננים ומקוריים 
לשירי פופ ידועים מכל 

הזמנים". 

חודש של מופעים
9.7, התו -שבוע לפני כן, ב

קיים מופע פתיחת הקיץ של 
הבית הירוק בנופי הבשור. 

במופע השתתפו כל נגני 
הבית, ובמקום היו דוכני 

אוכל של קבוצת בית הקפה 
של הבית הירוק - 'נמסתה' 
וכן דוכן יצירה לילדים של 
קבוצת היוצרים של הבית.

לפני שבוע וחצי, ב-23.7 
במבשלת הבירה 'איסיס' 

בדקל, התקיימה הופעתם 

האחרונה של חברי הבית 
לחודש יולי. לרחבה הנעימה 
שבחזית המבשלה הגיעו 80 
איש שנהנו מהופעת פרידה 

של אור אברמוב )שירה( 
:וההרכב שלה יותם אינב

שטיין - קלידים, גון סרוגו 
ואלירן קליסקי - גיטרות, 
איליי טיסונה - בס ועמרי 

גבאי - תופים. 

מנגנים גם בת"א
במוצאי שבת ה-13.8 

תתקיים במבשלת 'איסיס' 
הופעה של RAMA, הרכב 

נוסף של הבית הירוק, 
שנמצא בימים אלה בתקופת 

הופעות אינטנסיבית. חברי 
ההרכב - גלעד ווקרט – 

גיטרה ושירה, אסף פבר 
– גיטרה, גל כהן – בס ועמרי 
גבאי – תופים – כבר הופיעו 

ופעמיים בתל אביב והחו
דש מתוכננת להם הופעה 

נוספת בעיר הגדולה.
ולסיום, ביום חמישי ה-25.8 

מתוכנן ג'אם סגירת קיץ, 
ערב של במה פתוחה בחוות 

'אל היען', בהובלת נגני 
הבית הירוק. כולם מוזמנים. 
יובל רויטמן

מלכות הפופ הכו שנית
לאור הצלחת המופע הראשון והביקוש הרב של 
הקהל, העלו נגני הבית הירוק מופע מחווה נוסף 

לשירי הפופ הגדולים. וזה לא המופע היחידי הקיץ

ס
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ני 
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צי

נגני הבית הירוק במחווה לשירי הפופ הגדולים. אלירן קליסקי: "הופיעו שמונה הרכבים, היה מאוד כיף"

"הנמש של שמש", הצגת 
ילדים חדשה ומקורית מאת 

אילנית סוויסה, תושבת 
כפר עזה ובבימויו של יעקב 
אמסלם ממושב יבול, עלתה 

בשבוע שעבר בתיאטרון 
הנגב.

בוקר אחד הלילה לא נגמר 
והשמש לא זורחת. שלושה 
ציפורי שיר מגיעות להעיר 

את גברת שמש, אך היא לא 
מתעוררת. תרנגול הבוקר 

שחר ומר ירח מנסים להבין 
מה קרה ואיך יכול להיות 

שסדרי עולם משתנים ככה 
פתאום. 

שחקנים מצוירים הייחוד 

של ההצגה, מספר 
המנהל האמנותי 

של התיאטרון 
איסי ממנוב, 

הוא בשילוב של 
אנימציה לאורך 

וכל ההצגה והד
מויות המצוירות 
שמשחקות מול 

השחקנים.

ובהצגה מש
תתפים: הילדה 

שני ראם מצפון 
משדי אברהם, 
אלינור שושן 
אגיב מדקל, 

מיגל אורבך מניר 

יצחק, ניר סעדון משדרות 
ואבישג קהלני מת"א. 

השניים האחרונים בוגרי בית 
הספר גודמן למשחק בבאר 

שבע. ההצגה תוצג באולם 
אשכול במסגרת סדרת 

המנויים לילדים בפברואר.

ם
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הכירו את הנמש של שמש
הצגת ילדים חדשה ומקורית בשילוב דמויות 

מצוירות עלתה בשבוע שעבר בתיאטרון הנגב
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ילדי הגנים במועצה זכו 
בחודש האחרון לביקור 

שונה ומיוחד. בין משחקי 
והקופסה, היצירה וההש
תוללות בחצר, הם נהנו 

מהופעת אורח של חברי 
ולהקת "ברימן בלאפה", שח
בריה הם חניכי כפר הנוער 
לאמנויות הבמה 'ביכורים'.

חברי ההרכב - נגה פלד 
,)בארי( - גיטרה רועי מרב

קוביץ' )רעים( - באס, לירי 
אחאי )רחובות( - קלידים, 
נטלי גינזבורג )צאלים( - 
שירה ואיל ברימן )יהוד( 

- הדרכת ההרכב, הנחיית 
המופע ותופים - יצאו 

לסיבוב הופעות של ארבעה 

וימים מטעם קרן קרב, שב
מהלכו הופיעו מול 24 גנים.
סיבוב ההופעות - "קונצרט 

בא לגן" שמו - כלל שירי 
ילדות ישראלית מוכרים 

)ביניהם - "הילדה הכי יפה 
בגן" ו"רעמים וברקים"( 

בעיבודים מקוריים של חברי 
ההרכב. איל ברימן, מדריך 

ההרכב ומנחה המופע, 
מספר שקטעי הקישור בין 

השירים נכתבו בהנחיית קרן 
קרב והותאמו במיוחד לילדי 

הגנים. לדבריו,  "ההופעות 
והיו מוצלחות ביותר, מרג

שות ומצחיקות".
יובל רויטמן

רוק בארגז החול
ילדי הגנים במועצה זכו לביקור של חניכי כפר 

הנוער לאמנויות הבמה ביכורים, שהופיעו מולם עם 
שירי ילדות אהובים בעיבודים מקוריים בפרויקט 

"הקונצרט בא לגן"

וביישובי אשכול מת
קיים בשנה האחרונה 

פרויקט צילום מיוחד מטעם 
מרכז חוסן, בהובלת איה 

אלטמן מתלמי יוסף - בוגרת 
לימודי אמן מנחה ולימודי 
תואר ראשון כללי בספיר.

הפרויקט מפגיש חברים 
מאותו היישוב ומוציא אותם 
למסע צילום בן 17 מפגשים. 

במהלך המפגשים עוסקים 
והמשתתפים הן בהיבט הט

כני של הצילום והן במפגש 
מזווית שונה עם סביבת 

המגורים והבית - והכול דרך 
עדשת המצלמה. 

לדברי איה, המפגש מייצר 
וחיבור פורה ומיוחד. המש

תתפים שחיים באותו היישוב 
- אך לא בהכרח מכירים זה 

את זה לעומק - משאירים את 

ושגרת היומיום בצד ומצלי
חים להיחשף ולשתף דרך 

שפת הצילום.
הקורס עצמו הועבר עד כה 

ביישובים רבים במועצה 
בחתך גילאי רחב, כולל 

מבוגרים, נוער, ילדים והגיל 
השלישי. 

איה מספרת שלמרות שהיא 
מגיעה למפגשים עם תכנית 

עבודה סדורה, כל קבוצה 
מושכת למחוזות וכיוונים 
ושאפילו היא עצמה לא תכ

ננה להגיע אליהם. 
בסיום כל קורס, הקבוצה 
מציגה תערוכת צילומים, 

וכאשר אופי התערוכה משת
נה מקבוצה לקבוצה בהתאם 

לרצון המשתתפים.
עטר אופיר גנילוין  

מסע צילום אחר
פרויקט מיוחד של מרכז חוסן מוציא אנשים  

למסעות צילום בסביבת הבית והמגורים. המרחבים 
אמנם קרובים - אך התוצאות מרחיקות לכת

ועם סיום שנת הלימו
דים עזבו את 'יובלי 

הבשור' שתי מורות ותיקות, 
וביום שלישי ה-19.7 הוזמן 

הצוות החינוכי לערב פרידה.
אביבה ספאיה מתלמי אליהו, 

ומחנכת ה'-ו' והרכזת החבר
תית של ביה"ס, עזבה אחרי 

שנים של עבודה מסורה 
ולאחר שגידלה דורות של 

תלמידים )37 שנים במערכת 
החינוך ו-28 שנים מתוכן 

ב'יובלי הבשור'(. "היא תמיד 
דיברה אתנו בגובה העיניים", 

אמר בשבוע שעבר אחד 
מתלמידיה. תלמידה אחרת 

אמרה: "תמיד הרגשנו מוגנים 
בסביבתה, כאילו לא משנה 
מה יקרה, היא תגן ותשמור 
עלינו". בשיחה עם אביבה 

לרגל פרישתה אמרה: "אני 

עוזבת ברגשות מעורבים 
אחרי שנים של עשייה שאני 

מאוד-מאוד אוהבת וכעת 
מתפנה לילדיי ולביתי". 

יהודית נוימן מתלמי יוסף 
היא הרוח החיה שעומדת 

מאחורי החינוך המיוחד 
ב'יובלי הבשור'. יהודית 

עוזבת אחרי 35 שנים בתחום. 
"אני עוזבת עם המון רגשות 

מעורבים - מצד אחד תחושת 
סיפוק על כך שקידמתי את 

נושא החינוך המיוחד ביובלי 
הבשור ומצד שני מאוד 

שמחה להתפנות למשפחתי 
ולעיסוקים אחרים", מסרה.   

מהצוות ב'יובלי הבשור' 
נמסר: "שתיכן תחסרו לנו, 

אוהבים אתכן מאוד ומחכים 
שתבואו לבקר".

שלום כיתה, שלום בי"ס
הצוות ב'יובלי הבשור' נפרד בחודש החולף משתי 

מורות ותיקות - אביבה ספאיה ויהודית נוימן

תמונה שצילמה שושי מחרז מקיבוץ ניר עוז



9 אוגוסט  2016     152

בחודש האחרון הוקרן 
בסינמטק ת"א הסרט 

"סודי ביותר" של תלמידי 
שכבה ה' מ'יובלי הבשור'. 

במשך חצי שנה לקחו 
הילדים חלק פעיל בכתיבת 
התסריט, שנשען על חוויות 
מחיי היומיום שלהם. הסרט 

יוקרן החל מסוף אוגוסט 
בערוץ הילדים וישתתף 

בפסטיבל הילדים והנוער, 
וכשבהמשך ניתן יהיה להש

פיע ולהצביע בעדו.
עלילת הסרט מתמקדת 
וביחסים בין הילדים, שמו

שפעים מהסודות האישיים 
של כל אחד מהם. אחד 

השחקנים בסרט הוא עדי בן 
דור מעין הבשור, שמספר 
שמאוד נהנה מהמפגשים 

ומימי הצילום. "למדנו שטוב 

להיות חלק מקבוצה, 
במיוחד כדי להצליח 

לעשות דברים כמו 
סרט שכזה". 

איך הכול התחיל
ב-2013, אחרי מבצע 
'עמוד ענן', במסגרת 

פעילותו של מרכז חוסן 
האגף לשירותים חברתיים 

ובמועצה בפיתוח תוכ
ניות חוסן קהילתי, נוצרה 
שותפות עם עמותת להב, 
שפיתחה שיטת התערבות 

המשלבת כלים מעולם 
הפסיכודרמה והיצירה 

הקולנועית. חלק מרכזי 
בתוכנית הוא הפקת סרט 
עלילתי שבו התסריטאים 

והכוכבים הם חברי הקבוצה. 
ילדי נירים היו הראשונים 

שיצאו לדרך ויצרו את 

הסרט "הבלון", שאף זכה 
במקום ראשון בפסטיבל 
בינלאומי. גם ילדי סופה 
ויצרו סרט במסגרת התוכ

נית. עם סיום מבצע 'צוק 
איתן', הועלה בפני עמותת 

להב הרעיון להתאים את 
התוכנית גם למבוגרים, וכך 
נולד הפרויקט "יותר מאלף 
מילים", שבמסגרתו הופקו 

14 סרטים - מתוכם 5 סרטים 
שיצרו תושבי אשכול. 

השניים האחרונים יוקרנו 
בהקרנה חגיגית שתחתום 

את הפרויקט בסינמטק תל 
אביב בסוף ספטמבר: ותיקי 

נירים ונשות הרבש"צים. 

הצלחה ארצית ובינ"ל
הסרטים שיצאו במסגרת 

הפרויקט עושים חיל בארץ 
ובעולם ומוקרנים במסגרת 
הכשרות ארציות של פיקוד 

העורף, במסגרת לימודי 
ועבודה סוציאלית ופסיכולו
גיה במספר אוניברסיטאות 

בארץ ובכנסים ארציים 
בתחום היערכות לחירום.

הקולנוענים הצעירים
תלמידי בית הספר 'יובלי הבשור' כתבו 
ומככבים בסרט "סודי ביותר", במסגרת 

תוכנית של מרכז חוסן ועמותת להב. הסרט 
הוקרן בסינמטק ת"א וישודר בקרוב בערוץ 

הילדים • עטר אופיר גנילוין

צוות הסרט בסינמטק תל אביב

ור
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צי

בנו,  ציירו,   - השנה  כל  עבדו  הם 
הם  וכעת   - וניפחו  ריתכו  גילפו, 
גם לחברי  גאים להציג את עבודותיהם, 
הקיבוץ וגם לכלל תושבי המועצה. אלו 
א'-י"ב,  מכיתות  אורים  קיבוץ  ילדי  הם 
שעבדו בסדנת יצירה תחת הדרכתו של 

חבר הקיבוץ הוותיק נחשון רימר.
קרמיקה,  ציור,  חוגי  כוללת  "הסדנה 
מספר  וריתוך",  נפחות  בעץ,  עבודות 
האחרונות  שבשנתיים  שמעיד  נחשון, 

מש באופן  עלה  בסדנה  הילדים  ומספר 
האחרונות  "בשנתיים-שלוש  מעותי. 
'בום על קולי' מבחינתי. אם בעבר  היה 
הגיעו  הקיבוץ  מילדי  לשליש  רבע  בין 
לסדנה - היום כבר יותר מחצי מהילדים 
נרשמו לפעילות. סיימתי את השנה עם 

כ-30 ילדים, שזה יפה מאוד".
פתיחה - שישי, 19.8.
נעילה - שבת, 27.8. 

בשעות  בד"כ  הן  הפתיחה  שעות 
 – נחשון  עם  לתיאום  הצהריים.  אחר 

.0547776031

ילדי אורים גאים להציג
בגלריית ציאורים תוצג החודש תערוכת עבודות של ילדי הקיבוץ 

שמסכמת את שנת הפעילות בחוגי היצירה של נחשון רימר 

ליבי פדידה מיה קרבס

אופק בן חמועידו בן חמו
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כ-200 ילדים בכיתות ג'-ו' השתתפו 
החינוך  אגף  בקייטנת  יולי  בחודש 

משמעו בגידול  מדובר  המועצה.  ושל 
השתתפו  אז  שעבר,  הקיץ  לעומת  תי 

בקייטנה כ-130 ילדים. 
והילדים נהנו ממגוון פעילויות, כגון: פעי
ולות אסטרטגית עם רובי לייזר; יום פעי

לות עם צה"ל; 'בית הספר לשטויות' של 
ויום  סיפורים  מספרי  יום  הילדים;  ערוץ 
מהנדסים צעירים. כמו כן, הילדים נסעו 
לשלל אטרקציות מחוץ למועצה -  לונה 

ופארק, סופר-לנד, סרט, מוזיאון ארץ יש
ראל, לונדע ובאולינג.

סמוך עליי
'הדיונה'  פנאי  מרכז  מנהלת  אור,  לימור 
ומי שאחראית בעשר השנים  13 שנה  זה 

והאחרונות על הקייטנות מטעם אגף החי
נוך, מספרת על שיתוף הפעולה המוצלח 
שהתקיים עם שאר הקייטנות במועצה - 
גם של הקיבוצים וגם של "בית הספר של 
את  וכן   - בהמשך(  )ראו  הגדול"  החופש 
הנוער  מדור  עם  הפורה  הפעולה  שיתוף 

במו הקיץ  פעילויות  כלל  על  ושאחראי 
וללונה פארק,  לסרט  ביחד  "יצאנו  עצה. 
הגיעו  שהבאנו  מיוחדות  פעילויות  וגם 

לכולם - כמו ג'אגלינג למשל".
עמד  החברתי  שהנושא  מדגישה  לימור 
היו קבלת  "הדגשים שלנו  השנה במרכז. 
האחר והשונה ואפס סובלנות לאלימות. 
והנוכחות כמעט  נעימה  הייתה  האווירה 
התמקדו  הפעילויות  לדבריה,  מלאה". 

החברתיים,  והקשרים  הכישורים  בחיזוק 
והחב האישי  והחוסן  הביטחון  וובחיזוק 

"אנחנו חיים באזור לא  רתי של הילדים. 
הרבה  היו  "אז  לימור,  אומרת  פשוט", 

ופעילויות - כמו פעילות אתגרים או פעי
לות ODT שצריך לשתף פעולה ולסמוך 
על החברים - שבהן הילדים התעמתו עם 
הפחדים שלהם והצליחו להתגבר עליהם 
מתקשרת  אימא  אם  החברים.  בעזרת 

ואליי ואומרת שהילד קופץ כל בוקר מה
מיטה ולא מוכן לוותר על הקייטנה - אני 

יודעת שאנחנו עושים משהו נכון". 

ומה עם הקטנים?
הגדול"  החופש  של  הספר  "בית  קייטנת 

א'- לבוגרי  שמיועדת  החינוך  משרד  של 
שבועות  שלושה  במשך  התקיימה  ב', 
בשלושה בתי ספר - 'יובלי הבשור', 'נועם 

בנ תורה'  ו'תלמוד  נצרים  בבני  ונצרים' 
ווה. כמו כן, אגף החינוך במועצה הפעיל 

היל בגני  קייטנות  יולי  חודש  כל  ובמשך 
בקיבו קייטנות  פעלו  אלו  כל  לצד  ודים. 

צים. 
הבשור"  ב"יובלי  שהתקיימה  לקייטנה 
ילדים.  כ-190  זו השנה השלישית נרשמו 
החינוך,  משרד  הנחיית  לפי  הקייטנה, 

ותר באמנויות  "א'-ב'  בסימן  והייתה 
תוכנית הפעילויות  בנושא חברות".  בות 
שחולקו  נושאים  של  רחב  במגוון  עסקה 
חומרים  צבעים,  שבוע    - שבועות  לפי 
בסדנאות  השתתפו  הילדים  ומחזור. 

ופ חשיבה  משחקי  דרמה,  ורובוטיקה, 
ומגוון  קרמיקה  ריקוד,  ספורט,  עילויות 
רחב של יצירות אומנות בחומרים שונים, 

יחד עם עבודה בגינה הבית-ספרית. 
ומי  א'-ב'  כיתה  מחנכת  אזולאי,  כרמית 
שהייתה האחראית על הקייטנה, מספרת 
חיצוניים  מפעילים  הגיעו  הספר  שלבית 
ומופע  ג'אגלינג  צעירים,  מהנדסים  כמו 
אש, סדנת במבוק ומופע מלהיב בשיתוף 
הילדים  בנוסף,  המדען.  גיא  של  הילדים 
פרטית.  בהקרנה  בסרט  מצפייה  נהנו 
יום  נערך  הקייטנה  של   האחרון   בערב 

ושיא של ההורים והילדים עם חברת 'יוצ
רים עם הטבע'. "אלו היו שלושה שבועות 
שבהם הילדים קיבלו המון פינוקים, ימים 
מגוונים, מעניינים ואין ספק שהילדים היו 

מרוצים".
יובל רויטמן

קייטנה זה לא רק לונה פארק
בחודש יולי התקיימה קייטנת אגף החינוך של המועצה וקייטנות 'בית הספר של החופש הגדול'. דרך 

פעילויות חברתיות ואתגריות, הילדים למדו לקבל את האחר ואת השונה ולהתגבר על הפחדים שלהם

ור
א

ר 
מו

לי
ם: 

לו
צי

אי
ול

אז
ת 

מי
כר

ם: 
לו

צי

גיא המדען בקייטנת "בית הספר 
של החופש הגדול" ביובלי הבשור

פעילות שטח אתגרית בקייטנת ג'-ו'.
 עבודה על חיזוק החוסן והביטחון העצמי
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מופע מיוחד עם מיטב השירים שעיצבו
את הפסקול של מדינת ישראל ביחד ולחוד

ופסנתר מוסיקלי  ניהול   - גלבוע  אילן 
 פטר ורטהיימר - כלי נשיפה   |   לוקי גבאי - תופים   |   נעם שחם - בס

גיטרות        - לייבל  מוטי   | אקורדיאון  קלידים,   - וינשטוק  אורי 
אתי אברמוביץ' - חליל צד, כלי הקשה   |   מפיק בפועל: רותם בן חמו

מקבל הגבעטרון  של  הנצחי   "הרפרטואר 
ארזי  ירדנה  של  הגדולים  מהלהיטים  חיזוק 
במופע שהוא חגיגה". יואב בירנברג, ידיעות אחרונות

michal@ttc.co.il  חבר איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל להזמנת הופעות: טלית הפקות  |  טל׳: 03-6892424  |  מייל: 

ירדנה ארזיירדנה ארזי
והגבעטרוןוהגבעטרון
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מועצה אזורית אשכול - 
אולם המופעים

חמישי | 8.9.16 | 20:30
www.eshkol.smarticket.co.il :כרט' - טל': 077-3191149, באתר

www.zappa-club.co.il :זאפה - מרכז הזמנות, טל׳: 9080*, באתר

הטבה
 מיוחדת
 לתושבי 
עוטף עזה 
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ועדת ההיגוי להקמת קריית החינוך 
החליטה  הקהילות  ושילוב  היסודי 
בקריית  יוקמו  כי  האחרונה  בפגישתה 
החינוך שני בתי ספר יסודיים, כך שיהיו 
באשכול שלושה בתי ספר יסודיים בסך 

מא השיקול  הממלכתי.  בחינוך  והכול 
התחזית  פי  על  כי  הוא  ההחלטה  חורי 
הדמוגרפית של אשכול, כבר בשנת 2020 

ולא יספיקו שני בתי ספר יסודיים במוע
צה ויהיה צורך להיערך לבניית בית ספר 

שלישי. 
ההחלטה לבנות שני בתי ספר התקבלה 
 – לאחר שהוועדה דנה בשלוש חלופות 
שאותן הציגה גם לציבור: בית ספר אחד 
לכיתות א'-ג' ובית ספר שני לכיתות ד'-

ו', שני בתי ספר לכיתות א'-ו', ושלושה 
בתי ספר לכיתות א'-ו'.

ומשמעות ההחלטה היא כי תלמידי המו
יתחלקו  ומהמושבים  מהקיבוצים  עצה 
בין שלושה בתי ספר, במקום בין שניים 
יהיו  הספר  בתי  בהתחלה.  שתוכנן  כפי 

קטנים יותר – עד 612 תלמידים בכל בית 
בתי  שני  של  לאופציה  בהשוואה  ספר, 

ספר עם עד 816 תלמידים. 
כי  היא  המשמעות  תקציבית  מבחינה 
תקציב כל בית ספר יהיה נמוך בהשוואה 

ולאפשרות של שני בתי ספר, וכי המשא
ובים יתחלקו לשלושה ולא לשניים. מב

חינת לוחות הזמנים, ייתכן כי ההחלטה 
לבנות שני בתי ספר תיצור עיכוב בלוח 
הזמנים המקורי, כך שבית הספר החדש 

לא ייפתח ב-2018 כמתוכנן. 

מפגש ראשון ולא אחרון
ההיגוי  בוועדת  התקבלה  ההחלטה 
שנערך  עגולים  שולחנות  מפגש  לאחר 
המפגש  אל  כן.  לפני  שבועיים  במועצה 
הורים,   - תושבים  ממאה  יותר  הגיעו 

ומורים וסבים - מקיבוצים ומושבים בא
שכול, כדי לשמוע ולהשמיע בעניין בית 
ועדת  יזמה  המפגש  את  היסודי.  הספר 
אדר  יעל  החינוך  אגף  ומנהלת  ההיגוי, 

לא  אך  ראשון  הוא  המפגש  כי  הדגישה 
כוונה אמיתית לשיתוף  לנו  "יש  אחרון: 

הציבור", אמרה יעל.
הער כפול:  היה  במפגש  הדיון  ונושא 
החי יושתת  שעליהם  המובילים  וכים 
להפ והחלופות  באשכול  היסודי  ונוך 

הפתיחה  דברי  לאחר  הספר.  בתי  עלת 
הציגה  ירקוני  גדי  המועצה  ראש  של 
ועדת  שעשתה  המהלכים  את  אדר  יעל 
בונה,  מיטלמן  וטובה  כה  עד  ההיגוי 
את  הציגה  לפרויקט,  פדגוגית  יועצת 
החלופות למבנה קריית החינוך – שניים 

ואו שלושה בתי ספר. לאחר הצגת הדב
רים התחלקו המשתתפים לקבוצות וכל 

קבוצה דנה בערכים ובחלופות.
בשול שעלו  והרעיונות  הדעות  ומגוון 

המכנה  אך  גדול,  היה  העגולים  חנות 
חלק  לקחת  רצון   – ברור  היה  המשותף 
ועיצוב  החינוך  קריית  הקמת  בתהליך 
ולייצר  באשכול,  החינוכית  התפישה 

במועצה חינוך יסודי מעולה.

דיון שטחי
נגה מדאר-הלוי, יבול

והאולם המלא בנווה אשכול העיד שלתו
שבים רבים חשוב להשפיע על התהליך 
של הקמת בית ספר נוסף. גם מצד עובדי 

ניכ והאגפים  המחלקות  מכל  והמועצה 
רה התגייסות, ואווירה חגיגית ומכובדת 
היתה  הערב  של  מטרתו  באוויר.  עמדה 
לייצר דיון בעתידו של בית הספר, מתוך 
תפיסה הרואה בקהילה שותפה אמיתית 

ולתהליך. ועל אף כל אלה, יצאתי מהע
רב תמהה ומאוכזבת.

מאוכזבת ממה? הדיון בשלוש האופציות 
והיה דל ומצומצם מפני שהאופציה הש

כאופציה  מאליה  ברורה  הייתה  לישית 
שעלו  אחרות  לאופציות  הרלוונטית. 
בנוסף  הולמת.  במה  ניתנה  לא  מהקהל 

ולא התאפשר דיון משמעותי בנוגע לע
רכים שהיינו רוצים שיובילו ויצעידו את 
ארבעים  הוקדשו  זה  לשלב  הספר,  בית 

מע שיח  אפשר  שלא  מה  בלבד,  ודקות 
מיק ומכבד. 

ותמהה על מה? לא כל כך ברור לי מה 
פשוט  האם  כתושבת.  ממני  הציפייה 
ההיגוי?  ועדת  החלטות  עם  קו  ליישר 
איך   - בשיתוף  מעוניינים  ואכן  ובמידה 

כבדות  כאלה  החלטות  לייצר  אפשר 
משקל בזמן כה דחוס וקצר?

באיזשהו אופן הועבר מסר כפול – מצד 
ואחד נראה שההנהגה כן מעוניינת בשו

בה  משקיעים  הציבור,  עם  הזו  תפות 
ומצד  ומחשבה,  כספיים  משאבים  זמן, 
שני הדיון שטחי ולא 

ממצה. 
אופטי להיות  רוצה  אני  זאת  עם  ויחד 

מית. הקולות הרוחשים והאכפתיים של 
"אשכול  של  האחרון  המפגש  הקהילה, 
יש  שלתהליך  תחושה  נותנים  הורים", 
עוד סיכוי להגיע למקום שאני כתושבת 

הייתי רוצה לראות אותו. 

המהירות פוגעת 
ענבל מר, מגן

מיזוג הקהילות הוא תהליך חשוב מאוד, 
אבל הוא לא צריך להתממש על חשבון 

בחי התהליך והאיכות  נוך. 

הוחלט: שלושה בתי ספר יסודיים 
ודנו  שמעו  החדשה  היסודי  החינוך  קריית  בעניין  הראשון  הקהילתי  למפגש  שהגיעו  הרבים  התושבים 
בערכים חינוכיים ובחלוקת התלמידים לבתי הספר. לאחר המפגש החליטה ועדת ההיגוי: באשכול יוקמו 

שני בתי ספר חדשים - ולא אחד כפי שתוכנן תחילה • נגה גדג'

נראה שההנהגה מעוניינת בשותפות 
עם הציבור, ומשקיעה בכך זמן, כסף 

ומחשבה. אך התוצאה לא מספקת

בחרנו להביא כאן ארבעה קולות של תושבים שהשתתפו במפגש, ושהסכימו לחלוק איתנו את מחשבותיהם 
ותחושותיהם. הדעות נכתבו בטרם פורסמה ההחלטה של ועדת ההיגוי על בניית שני בתי ספר חדשים.
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הולמת  שלא  במהירות  מתבצע  הנוכחי 
ומחטיא  את קצב העיבוד של הקהילה, 
מדובר  שלא  לזכור,  יש  המטרה.  את 

אנו סביבה  בבניית  אלא  עסקי  ובמהלך 
ושית-חינוכית, והיא חייבת להתאים לצ

רכים האנושיים בקהילה שאותה תשרת. 
בנו הקהילה  של  ופורה  אמיתי  ודיון 

שא קריית החינוך היסודי כבר מתקיים 
אך  המועצה  בברכת  הורים",  ב"אשכול 
המחיש  האחרון  המפגש  ביוזמתה.  לא 
את חשיבות שיתוף הציבור וראוי לחזור 

ועליו לעתים קרובות. לוח הזמנים הנוכ
חי קצת מקשה בעניין.

בין  פער  נוצר  כנראה,  במתכוון,  שלא 
הכוונה המוצהרת בשיתוף הציבור לבין 

האח במפגש  למשל,  בפועל.  ויישומה 
"הרכבת  רבים  שבנושאים  הובהר  רון 
לדון  טעם  אין  ולכן  מהתחנה"  יצאה 
בכך.  צורך  חש  שהציבור  למרות  בהם, 
ספר  בתי  שלושה  בניית  זאת,  לעומת 

והוצגה כ"חלופה שלישית", למרות שמ
בנושא  ולא  ברור  דמוגרפי  בצורך  דובר 

לוויכוח. 
נוצר מצב שנתבקשנו לבחור בין שלוש 
רלוונטיות.  אינן  מהן  ששתיים  חלופות 
מיותר  זמן  השקיעה  שהקהילה  חבל 
בעיבוד חלופות ישנות, וחבל שעדיין לא 
הוצג לנו תעדוף בין השיקולים שמנחים 

ואת ההחלטות: חברתיים, פוליטיים, חי
נוכיים, גיאוגרפיים ותקציביים. 

גם בשקיפותו.  פוגעת  מהירות התהליך 
הפרוטו את  מפרסמת  אמנם  והמועצה 

קולים של ישיבות ועדת ההיגוי, אך אלו 
ומהווים למעשה סיכום בלבד ואינם מס

מקשה  הדבר  ועדכניים.  מפורטים  פיק 
את  ולהבין  מעורבים  להישאר  עלינו 
יש  התקבלו.  שכבר  להחלטות  הסיבות 
וגם  הלקוח  גם  הציבור,  שאנחנו,  לזכור 

מקור הסמכות של נבחרינו. 

לקחת אחריות
עדי ניסקה-קליין, שדה ניצן

"שיתוף ציבור" ו"מעגלי שיח" הן מילים 
אינן משקפות את תה אך  יפות,  ומאוד 

ליך הקמת בתי הספר באשכול. שיתוף 
דיון  ידי  על  נעשה  וכנה  אמיתי  ציבור 

רו ההורים  אנחנו  איך  בשאלה  ומעמיק 
ומהם  ייראה,  באשכול  שהחינוך  צים 
שמערכת  רוצים  אנו  שלאורם  הערכים 

בתפי שנדון  לאחר  רק  תפעל.  והחינוך 
אשכול  אזורית  במועצה  החינוכית  סה 
- מגיל לידה עד גיל 18, בחינוך הפורמלי 
והבלתי פורמלי - נוכל לדון באפשרויות 

החלוקה לבתי הספר.

ובמפגש הוצבו בפני ההורים שלוש אפ
אך  הספר,  בתי  למודל  בחירה  שרויות 
רלוונטית.  אחת  אפשרות  שרק  הובהר 

ובמצב כזה לתת לנו לכאורה לבחור פי
זה  הורים, אך  וי על שיתוף  רושו לסמן 

לא מספיק. 
פרוטו נרשם  במפגש  שיח  מעגל  ובכל 

אפשרויות  התושבים  העלו  שבו  קול, 
ידי  על  שהוצגו  לשלוש  פרט  נוספות 
משותף  ספר  בית  לדוגמה   – המועצה 

הבי חטיבת  צירוף  א'-ב',  כיתות  ולילדי 
משו למידה  היסודי,  הספר  לבית  וניים 
ותפת של שני בתי הספר משעות הצה

ריים, ועוד. לרעיונות אלו לא ניתן מקום 
בפורום המשותף במפגש, ולכן במפגש 

בפרוטו לדון  צורך  יש  הבא  והשיתוף 
החדשים  ברעיונות  ובכלל  האלו  קולים 
שהגיע.  והמגוון  הרחב  מהציבור  שעלו 
כי דעת  נראה היה מהשיחות במעגלים 

מהחלו אחת  מאף  נוחה  אינה  והציבור 
באופציות  לדון  רוצים  היינו  וכי  פות, 

אחרות.
חברי ועדת ההיגוי, ובראשם גדי ירקוני, 
צריכים להיות מודעים לגודל האחריות 
המוטלת על כתפיהם. בעוד עשר שנים 
'הקמנו קריית  תהיה להם הזכות לומר: 

אש אזורית  במועצה  לתפארת  וחינוך 
כול'. 

לא לפחד מבחירה
בר חפץ, נירים

מר והנוכחות  יפה  מאוד  היה  והמפגש 
לי  שצרם  היחידי  הדבר  ומגוונת.  שימה 
כאבא הוא הנוכחות הנמוכה של אבות, 
הגענו  שכבר  חשבתי  אימהות.  מול 
החינוך,  על  אחראים  אבות  שגם  לשלב 

ועצוב היה לראות שזה לא המצב.
ובקשר לתוכן עצמו, חברי ועדת ההיגוי 
הגיעו עם שלוש הצעות סגורות, כשעל 
פניו היה ברור כמעט לכולם שרק אחת 
מהן )שלושה בתי ספר(, היא רלוונטית, 
4-5 שנים לבו  כי בכל מקרה יצטרכו תוך

התושבים  כאשר  שלישי.  ספר  בית  נות 
ניסו להעלות הצעות אחרות, היה מאוד 
ברור מתוכן ומנימת התגובות של חברי 

הוועדה שזה מה יש.
במפגש דיברו בעיקר על הצורה ולא על 

והתוכן, ואני מאוד מקווה שבקרוב יתחי
לו לדבר גם על התוכן עצמו. או במילים 
רוצים.  אנחנו  ספר  בתי  איזה  פשוטות: 
מהפחד  פוחד  מאוד  אישי  באופן  אני 

גדול של התושבים מכך שתי ושל חלק 
נתן למשפחות בחירה אמיתית בין בתי 
הספר. כי אם לא תהיה בחירה בין בתי 
ספר שונים מהותית אחד מהשני, בסוף 
יהיו לנו שלושה בתי ספר מאוד דומים. 
במקרה הטוב - לא רעים, במקרה הרע - 

פחות טובים, וזה חבל.

ודבר אחרון: לדבר על בתי ספר יסודיים 
בלי לדבר על בית הספר שאליו הילדים 
עבר  מיותר.  קצת  זה  זה,  אחרי  הולכים 

ואפ זמן מאז איחוד התיכונים,  ומספיק 
החינוך  נושא  כל  את  לדיון  לפתוח  שר 
הורים  של  דור  כאן  התחלף  במועצה. 
דברים  רוצים  שאנחנו  סיכוי  ויש  מאז, 

אחרים.

מיזוג הקהילות הוא תהליך חשוב 
מאוד, אבל הוא לא צריך להתממש על 

חשבון האיכות בחינוך

לרעיונות שהגיעו מהציבור לא ניתן 
מספיק מקום. במפגש הבא צריך לדון 

ברעיונות החדשים שעלו

כדאי להתחיל לדבר לא רק על 
הצורה אלא גם על התוכן: איזה בתי 

ספר אנחנו רוצים באשכול
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הצבא יכול לחכות
40% מתוך מסיימי י"ב ב'נופי הבשור' )60 בוגרים מתוך שכבה של 153( 
החליטו לדחות את הגיוס לצה"ל בשנה וללכת לשנת שירות או למכינה 
קדם צבאית. מדובר באחוזי יציאה מרשימים במיוחד שכפולים מאחוזי 
עתה  זה  שסיימו  צעירים  שלושה  עם  שוחחנו  שנה.   20 לפני  היציאה 
את השנה המשמעותית בחייהם ועם שלושה שמתחילים ממש עכשיו, 
בנסיון להבין מה גורם לחבר'ה בני 18 לקבל את ההחלטה • יובל רויטמן

ניב צרפתי, אורים
לאן אתה יוצא?

גרעין של תנועת תרבות ביבנה.
מתי אתה מתחיל?

ב-19 באוגוסט. 
עם כמה חבר'ה תהיה?

נהיה קומונה של 12 חבר'ה בשתי דירות.
מה עושים שם?

ואחה"צ  בבי"ס  לילדים  עוזרים  בבקרים 
אנחנו מדריכים בבי"ס - כל אחד בתחום 
שהוא טוב בו. אני אלמד ילדים לנגן על 

תופים.
למה דווקא לשם?

לאחר כמה מיונים למכינות קדם צבאיות 
הבנתי שזה לא בשבילי, גם כי לא החזירו 
לי תשובה וגם כי הבנתי שאשתעמם שם 

וסדר היום לא בשבילי. 
יש חששות? 

הדרכה,  עם  נסיון  הרבה  לי  אין  בטח, 
סמינרים  עשינו  להתמודד.  צריך  אבל 
ויש חבר'ה שמדריכים אותנו ויש גם את 

החבר'ה מהקומונה שתמיד קשובים.
איך הסביבה מקבלת את ההחלטה?

ואני הראשון שעושה שנת שירות במשפ
חה, שלושת האחים הגדולים שלי מאוד 
מפרגנים. היו חילוקי דעות עם ההורים...

הם אמרו שזו לא שנה משמעותית, אבל 
בסוף הם השתכנעו ואמרו שאעשה מה 

שטוב לי.

טל כהן, תלמי יוסף
לאן את יוצאת?

ומכינה קדם צבאית "קול עמי" של הסוכ
נות היהודית. יש שלוחות בטבריה, רמת 
הדסה, קריית יערים וקריית ענבים - אני 

עדיין לא יודעת איפה אהיה.
מתי את מתחילה?

22 באוגוסט )אבל זה חצי שנה, עד פבו -ב
רואר(.

עם כמה חבר'ה תהיי?
בכל השלוחות יהיו בסך הכול 210 חבר'ה. 
חצי יהודים מחו"ל )בעיקר מאוסטרליה( 

וחצי ישראלים. 
מה עושים שם?

עם  בקהילה  או  נוער  בכפרי  מתנדבים 
הקשישים. בנוסף יש דגש רב על הכרת 

הארץ, וגם יש חלק של כושר קרבי.
למה דווקא לשם?

מסגרות  לשש  במיונים  שהייתי  אחרי 
הבנתי   - שירות  ושנות  מכינות   - שונות 

שאני יותר רוצה מכינות. 

זה היה המקום היחיד שראיינו אותי חצי 
שעה והספיקו להכיר את האישיות שלי 

וובנוסף מאוד אהבתי את התוכן של המ
כינה.

יש חששות?
רחוקה  אני  כי  הארוכה,  מהנסיעה  כן. 
להיות  לי  שייצא  וגם  המקומות…  מכל 

בקבוצה שפחות אתחבר אליה".
איך הסביבה מקבלת את ההחלטה?

גם  שלי  חברים  הרבה  אחלה.  ממש 
המש ומכינות.  שירות  לשנות  ויוצאים 

והייתי  זה  מה  ידעה  לא  בהתחלה  פחה 
צריכה להסביר, אבל קיבלו באהבה.

שחר בלו, עין הבשור
לאן אתה יוצא?

בירו הרטמן  מכון  של  חברותא  ומכינת 
שלים. 

מתי אתה מתחיל?
חודשים  עשרה  אהיה  בספטמבר.  ב-11 
במחנה  אדריך  חודשיים  ועוד  במכינה 

קיץ של הסוכנות היהודית בארה"ב.
עם כמה חבר'ה תהיה?

נהיה 22 ישראלים ו-22 אמריקאים. נגור 
בבית דירות, 3 אנשים בחדר. יש חבר'ה 

מכל הארץ - דתיים וחילוניים.
מה עושים שם?

בצו יהדות  על  לומדים  ובעיקר 
מתקשר  זה  ואיך  פלורליסטית  רה 
לחיים שלנו. בנוסף אפשר להתנדב 
כמעט בכל מקום בירושלים. בשנה 

החיות  בגן  התנדבה  מישהי  שעברה 
התנ"כי. אני אבחר בהדרכה כי אני אוהב 

ומתחבר לזה. 
למה דווקא לשם?

המושבים  בבני  שנים  שלוש  הדרכתי 
ובהתחלה באופן טבעי חשבתי להמשיך 
לשם בשנת שירות. אבל אז שמעתי על 
ומאוד  פתוח  ביום  הייתי  הרטמן,  מכון 
בשבילי,  בדיוק  שזה  הבנתי  התלהבתי. 
כי זה כולל התנדבות ולמידה וגם יש שם 

תוכנית מיוחדת -  אני הולך להיות סוג 
של עוזר פרלמנטרי של חברת כנסת; או 
של רחל עזריה, או של קרין אלהרר, או 

של עליזה לביא. 
יש חששות?

זה  כי  התרגשות  קצת  יש  בדיוק.  לא 
איתי.  שבאים  חברים  ואין  חדש  משהו 
אני הדרומי היחיד במכינה. אבל פגשתי 

כבר את החבר'ה הישראלים.
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שקד לוי, דקל
איפה היית?

וגרעין יחד של ארגון מעשה, קומו
נת קריית אתא.

עם כמה אנשים היית?
היינו 9 חבר'ה.

מה עשיתם?
גרעין יחד עובד בערים פריפריאליות 
הראשונים  השינשינים  היינו  בארץ. 
והיה  אתא  לקריית  פעם  אי  שנכנסו 
חונכות  עשינו  בבוקר  מאתגר.  מאוד 
אישית בבתי ספר, עזרה לימודית אחד 
והפס חברתיים  ופרויקטים  אחד  ועל 

קות פעילות. היה מאוד קשה, כי חובת 
הייתי  בצהריים  עלינו.  היתה  ההוכחה 

לימודית  פעילות   - 'פלא'  במרכז 
וק אתיופי  לנוער  מיועד  זה  ואחרת. 

ווקזי. הקשר האישי שנוצר היה מאוד 
משמעותי. 

'יישוג'  שנקראת  פעילות  עשינו  בערב 
הקומונה  יחד:  לגרעין  ייחודית  שהיא 
מתחלקת לצוותים שמתפזרים בפארקים 
ובגני שעשועים בעיר. הרעיון הוא לפגוש 
את 'נוער הברזלים' ולהציע אלטרנטיבה 

אח מבוגר  מעין  ולאלכוהול.  ולנרגילות 
ומשח גיטרה  קפה,  פק"ל  מביאים  וראי. 

קים ומעבירים שלוש שעות מהלילה. זה 
היה מדהים. עשינו את זה בשכונה מאוד 
מפוררת של עולים ואחרי תקופה הם היו 

ומחכים לנו כבר. היה ברור כמה משמעו
תיים היינו לחבר׳ה בשכונות. 

היו התלבטויות? 
והיה לי מאוד ברור שאני רוצה ללכת לגר

עין יחד. אחותי הגדולה הייתה גם  ומאוד 
יכול  אחד  כל  שם.  לעבודה  התחברתי 

עצ מאוד  בעיר,  בדירה  גרים  ולהשתלב. 
מאיים, לא כמו בפנימייה או בכפר נוער. 

מה את לוקחת מהשנה? 
הדבר הכי משמעותי שלמדתי בשנה הזו 

בא נתקלתי  אנשים.  עם  התמודדות  וזה 
בהם.  להיתקל  רגילה  הייתי  שלא  נשים 

והחיים זה אנשים - וצריך לדעת להתמו
דד עם כולם.

מה תגידי למתלבטים?
קצת  לצאת  שווה  להתלבט.  מה  שאין 
ישראל  מדינת  את  להכיר  מהמועצה, 
זה  לי  על כל פניה היפות והיפות פחות. 
נתן המון פרופורציות. נקודת מבט מאוד 
שלי.  החיים  ועל  שלנו  האזור  על  שונה 
מהר  מאוד  נוצרים  האישיים  הקשרים 

וממלאים את הלב.

גונן גרניק, סופה
איפה היית?

החקלאי  הנוער  בכפר  שירות  בשנת 
)ליד צומת בית עובד(, במסג ועיינות 

רת התנועה הקיבוצית.
עם כמה חבר'ה היית?

הייתי בקומונה של 14 חבר'ה.
מה עושים שם?

פנימייה  ספר,  לבית  מתחלק  הכפר 
זה  המרכזי  כשהדבר  חקלאי,  ומשק 
העבודה בפנימייה. היו לי יותר מ-30 

ומ-15:00  ט'-י"ב  בכיתות  חניכים 
איתם.  הייתי  חצות  ועד  יום  כל 
לכך  יש  לפנימייה  שמגיע  ילד  כל 

סיבה. ילד שקשה לו במשפחה, בשכונה 
 - חדש  דף  לפתוח  ורוצה  בלימודים  או 

מגיע לעיינות.
למה דווקא שם? 

וכשהתחלתי להתעניין בדקתי המון מקו
השקעתי  בעיינות  שביקרתי  אחרי  מות. 
של  התהליך  לשם.  בלהגיע  כולי  כל  את 
המיונים ארוך וקשה והצלחתי להתקבל 

ברגע האחרון. 
מה אתה לוקח איתך מהשנה? 

שנקרא  הזה  למקום  הערכה  מלא  אני 
עיינות. אני יוצא מהשנה הזו גדול יותר 

ובלב ובראש וגם בכל מובן אחר. אני מת
רגש לדבר על זה. קיבלתי מלא אחריות, 

ומלא רגישות, התבגרתי המון. היום חב
טובים  הכי  החברים  הם  מהקומונה  רים 

שלי. 
מה תגיד למתלבטים? 

החיים,  את  לכם  ישנה  זה  תתלבטו.  אל 
גדו יותר  הרבה  תצאו  ההסתכלות.  ואת 

זה לא  לים ממה שהייתם. פשוט לצאת. 
משנה איפה תהיו. 

לירון מלכי, יתד 
איפה היית?

מסיים בסוף אוגוסט שנת שירות בגרעין 
עודד, במועצה האזורית לב השרון.

עם כמה חבר'ה היית?
7 חבר'ה, אחת פרשה לפני חודשיים.

מה עושים שם?
מדריכים ילדים ובני נוער בפעילויות של 

והתנועה, גם במושב, גם ברמה המועצ
תית וגם במחנות ובטיולים של התנועה.

למה דווקא גרעין עודד?
הד בתנועה,  משמעותי  תהליך  ועברתי 

מאוד  מחובר  אני  וחצי.  שנתיים  רכתי 
ולע התנועתיים,  למפעלים  ולטיולים, 
ושייה במושבים - ורציתי להחזיר. מבחי

נתי לא היתה אפשרות אחרת.
מה אתה לוקח מהשנה?

ואני הדרכתי את כיתה ט' במושב משמ
רת וזו הייתה חווייה מאוד משמעותית. 
וזה  מצליחות  הפעולות  כל  לא  אם  גם 
החניכים  עם  שיצרתי  החיבור  מתסכל, 
זה בין הדברים שהחזיקו אותי בשנה הזו.

מה תגיד למתלבטים?
שנותנת  ומבגרת  מעצימה  שנה  שזאת 
פרספקטיבה על החיים והיא לא חוזרת 
לעשות  אחת  הזדמנות  יש  עצמה,  על 

אותה ואני ממליץ לכל אחד ללכת.

בחולצה הלבנה: שקד לוי

מימין: לירון מלכי
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תרבות אשכול - אוגוסט 2016

ביקור בפסטיבל חוצות היוצר 2016 
כולל כניסה להופעה של 

יום שלישי 15.08.16, יציאה בשעה 15:45 שלום חנוך מארח את שלומי שבן.
מרחבת המועצה באוטובוס מאורגן.

ספיישל קיץ: 
 חודש אוגוסט בסימן סבים ונכדים

בטיחות ומניעת נפילות בתוך הבית ומחוצה לו 
– איכות חיים ושיפור תפקוד יומיומי עם חברת 

מילב"ת 
 יום ראשון, 7.8 בשעה 10:30

הפנינג קיץ עם סבים ונכדים: פעילות יצירה, 
משחקים קוגניטיביים תחנות הפעלה

 יום שני, 8.8, בין השעות: -10:00 12:00

צלילי בוקר: "האקורדיוניסטים" עם מאיר מינדל 
ורביעיית מיתרי הזהב  

 יום שלישי, 9.8 בשעה 10:30

"ברוח אולימפית" יום ספורט לסבים ונכדים
יום שני, 15.8 בין השעות: 

12:00 10:00- 

"זוטרופוליס"
בילוי משותף לסבים ונכדים 

 הקרנת סרט
ויש גם פופקורן...

 יום ראשון, 28.8 בשעה 10:30

ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 
חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם 

בהתנדבות. יש לתאם הפגישה במזכירות נווה אשכול.
למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת התביעות 

בדמי החבר. ניצולי שואה ממרוקו ועיראק מוזמנים ליצור 
קשר בעניין זכויות למענק.

לשירותים נוספים לאוכלוסייה הבוגרת,
 בנווה אשכול:

 חדר כושר, חוגים, קהילה תומכת 
)לחצן מצוקה ושירות רפואי(
ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר 

נווה אשכול: 08-9987519  |  קהילה תומכת: 052-3575207 
דינה פלג, נווה אשכול: 08-9987519

פעילות ב"גן שבילי זה"ב" 
 קבוצות פעילות בשביל השכל 

בימים א',ג', ה', בין השעות: 09:00 - 10:15

 קבוצת הליכה נורדית 
 בימים א',ג' בין השעות: 10:30 - 11:30 

 אתם מוזמנים להתקשר ולהירשם 
לפעילויות במזכירות נווה אשכול 08-9987519

נסיעה לפסטיבל חוצות היוצר בירושלים
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הופעת קיץ מרעננת בשיתוף עם מרכז צעירים

יום שישי 19.8 | אולם מועצה אזורית אשכול
 פתיחת דלתות בשעה 21:00 תחילת מופע 21:30

כרטיסים מוזלים לתושבים:
eshkol.smarticket.co.il

 

הקסם של להיטי להקת קווין במופע סוער מקפיץ ומרגש.
מיטב השירים המוכרים והאהובים בהופעה חיה ואנרגטית
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הכל באשכול

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

הכל באשכול

תואר  לי  יש  הזה?   לתחום  הגעת  איך 
)חקר  באנתרופולוגיה  ושני  ראשון 

ותרבות(, אני מאוד אוהבת א/נשים ות
של  המשמעויות  את  להבין  רוצה  מיד 
שעשיתי  המחקר  סביבי.  שקורה  מה 

ובתואר השני על "מלכת המדבר", מס
עות הג'יפים לנשים,  משלב בדיוק את 

שני התחומים הללו- תרבות ומגדר. 
תר מאפיינים  יש  קריירה  בייעוץ  וגם 

בותיים ומגדריים. נשים וגברים שונים 
לאיזה  בקריירה:  ההתנהלות  באופן 

ומשרות יגישו מועמדות, כמה שכר יב

קשו ויקבלו... אני יודעת להתאים כלים 
כדי  ואחת  אחד  לכל  פרקטיים  מאוד 

שיחוו הצלחה בנתיב הקריירה.

עצמאי?  עסק  לפתוח  החלטת  מדוע 
הוא  לעשות  אוהבת  הכי  שאני  הדבר 

לה לא/נשים,  שלי  הידע  את  ולהעביר 

מאליהם  המובנים  הדברים  את  ראות 
או  התרבות  דרך  או  אחרת:   מזווית 
התרבותיים  )התפקידים  המגדר  דרך 
יכולה  אני  זה  ואת  ונשים(,  גברים  של 
לעשות רק כעצמאית.  את ההרצאות  
בנושאי תרבות אני מעבירה בארגונים, 

ופורומים  וביישובים לקבוצות גיל מג
לנשים  ייחודיות  סדרות  גם  ויש  וונות, 

פיתוח  בתחום  ומגדר.  תרבות  בנושאי 
לפרטים  גם  מתאים  הייעוץ  הקריירה 
חינוך,  לא/נשי  סדנאות  לקבוצות:  וגם 
ייעוצי  וגם  בארגונים,  תהליכים  ליווי 

בק לא/נשים  בעיקר  אישיים,  וקריירה 
ריירה שנייה שמחפשים/ות משמעות 

בנתיב התעסוקתי שלהם.

החשוו הנושאים  אחד  לעתיד  :חלום 
בים שמשלבים יחד את נושא התרבות 
בהרצאה  החינוך.  תחום  הוא  והמגדר 
להורים  "נסיכות-גיבורות"  בשם  שלי 
וצוותי חינוך, אני מעודדת ונותנת כלים 
לחנך את הילדים והילדות שלנו בצורה 
רוצה  הייתי  ושוויונית. מאוד  מעצימה 
שבמועצה שלנו, עם כל השינוי הגדול 
שמתרחש כאן בחינוך, נשכיל לקדם גם 

חינוך מודע שוויון, 
ושהבנות שלנו, כבר לא תסתפקנה במ

30% ממשכורות הגו  שכורת נמוכה ב-
ברים, אלא תקבלנה שוויון שכר מלא.

להצליח,  שווה  בפייסבוק:  אותי  חפשו 
ודרך התרבות - הרצאות 

shava.lanu@gmail. לוי  שקד  נעמה 
com  050-975-1610

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

שם: "שווה להצליח" ו – "דרך 
התרבות – הרצאות" 

ישוב:  גבולות
תחום: ייעוץ קריירה והרצאות 

בתחום תרבות ומגדר 
העסק  רבות,  שנים  כבר  מרצה  ותק: 

חדש מינואר 2016
ותק: 5 חדשים

בעלים: נעמה שקד לוי
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יום שבת 10.9.2016, 
שעה 10:00 בבריכת עין הבשור

רשימת המשחים:
50 מ' קב' ספיישל אולימפיקס.

50 מ' פרפר - בנות ובנים.
50 מ' גב- בנות ובנים

25 מ' – עממי לגילאי 8-10.
50 מ' חזה – בנות ובנים.

50 מ' חופשי – בנות ובנים.
4x25  חופשי שליחים  בנות ובנים יחד עד גיל 12. 

קבוצה אחת לכל יישוב. 
4x50 חופשי שליחים בנות ובנים יחד, גיל +13 

קבוצה אחת לכל יישוב. 

התחרות היא אישית וקבוצתית על פי יישובים.
ההשתתפות מוגבלת לשני משחים אישיים ומשחה שליחים לשחיין. 
כמו כן יתקיימו משחה פתוח ולא תחרותי של 25 מ' לילדים עד גיל 10 

ומשחה ראווה של שחייני הספיישל אולימפיקס של אשכול. 

 eshkol.info  :פרטים נוספים לקראת התחרות באתר המועצה
הועדה המארגנת: אירית אפרתי, אלי שנהר, סמדר בלדיגה, עודד ובקי
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בציור העתיק שהתגלה, עוברים בני ישראל בתוך מנהרה ובידיהם חבילות מצות ועגלות מהסופר על מנת להשאירן במגרשי  חניה

ויובל  ליהי  של  למשק  כשמגיעים 
שבת  ביום  יבול  במושב  שליידר 
בעשר בבוקר, הוא כבר הומה אדם. מלבד 
ליהי ויובל שהשכימו קום, עובדים במרץ 
שבאו  וילדים,  שכנים  משפחה,  בני  גם 
הקירות  מילוי  למלאכת  יד  לתת  כולם 

ובקש-קל - תערובת של קש וחימר, שע
שוי מאבקת חרסית ומים.

הוא  העין  את  שתופס  הראשון  המחזה 
ערימות הקש הגבוהות שעומדות בסמוך 

רא במבט  שנראית  מכונה  ולצידן  ולבית 
לכם  אל  אך  קטן.  בטון  מערבל  כמו  שון 
מסוגה  ראשונה  במכונה  מדובר  לטעות, 
אביו  דני,  ידיו  במו  בנה  שאותה  בארץ 
הבוץ  את  שופכים  אחד  בצד  יובל.  של 
ובצד  המדויקים,  במינונים  הקש  ואת 

והשני, אחרי שהתערבלו להם יחדיו, נש
פכת אט-אט התערובת, שאותה ממלאים 
לתוך עגלות - ומשם היישר לתוך קירות 

הבית.

50 ס"מ של בידוד טבעי
את התערובת הדביקה דוחסים בסבלנות 
לתוך לוחות העץ שתוחמים את הקירות, 
בחום  היטב  להתייבש  אמורה  היא  ושם 

והקיץ ובעזרת טוב ליבה של הבריזה הנ
יגיע שלב  עימה שנושבת במקום, בטרם 
הטיח )גם הוא כמובן מחומרים טבעיים(. 
כי  התהליך,  את  מאוד  מזרזת  "המכונה 
הערבוב של החימר והקש הוא בדרך כלל 

בטכניקת  בקבוק  צוואר 
לי  מסביר  הזו",  הבנייה 
כמה  לנו  חוסך  "זה  יובל. 

חודשים טובים".
הוא  הקירות  של  "השלב 

הב של  הכותרת  וגולת 
נייה", ממשיך יובל. ואכן, 
מקרוב  בהם  כשמביטים 
מבחינים בעוביים החריג. 
 50 של  בעובי  "הקירות 

שנ והאוויר  הקש  וס"מ. 
מצאים בקירות מבודדים 
והבוץ  הבית  את  היטב 
שומר על החומר הפנימי, 

מא הוא   - טבעי  חומר  שהוא  בגלל  ווגם 
יותר  הרבה  דרכו,  אוויר  של  מעבר  פשר 

ובלוקים סטנ חומרים אקריליים  ומאשר 
בידוד  להיות  אמורה  התוצאה  דרטיים". 

משמ לחיסכון  שיוביל  טוב  יותר  והרבה 
עותי בצריכת החשמל בעתיד.

כל  את  בעצמם  עושים  לא  השליידרים 
לקחת  משתדלים  כן  אך  הבנייה,  שלבי 
חלק פעיל בכל מלאכה אפשרית, להיות 

ולא מפ ובנפשם לבית  בגופם  ומחוברים 
חדים להתלכלך ולהזיע. "את השלד מעץ 

וגם בנינו לבד, במשך כחודשיים של עבו
דה קשה".

מבנייה  זולה  יותר  תהיה  הבנייה  האם 
סטנדרטית?

"זה יוצא פחות או יותר כמו בנייה רגילה. 

שנים.  לאורך  לחסוך  היא  השאיפה  אבל 
לא  בית  בונים  אנחנו  בחשמל.  בעיקר 

וב בעיקר  אלא  כלכליים,  מטעמים  ורק 
סביבתיים",  מטעמים   - ובראשונה  ראש 
יובל. "אנחנו מקפידים על שימוש  אומר 
עבודה  ועל  ומקומיים  טבעיים  בחומרים 
עברית. הקש מהאזור, החרסית מהדרום, 
- מחבל שלום  רובם מאשכול  והעובדים 

ומיישובי החלוציות", מסבירה ליהי.

משק בר קיימא
הבית.  קירות  בין  נגמר  לא  וזה 
האידאולוגיה האקולוגית מנחה את ליהי 

וויובל גם כשיוצאים החוצה לגינה - ובע
צם בכל מובן בחייהם. "המשק שלנו יהיה 
בר  משק  להיות  ששואף  אקולוגי  משק 
ומניב  פסולת  מינימום  שמייצר  קיימא, 
'יער  מגוון רחב של מוצרים. זה כולל גם 
מאכל' - בוסתן גדול של מיני הארץ, כמו 
חסכוניים  גם  שהם  לדוגמה,  ורימון  זית 
לאקלים.  ועמידים  מתאימים  וגם  במים 
להדברה  חיים  בבעלי  שימוש  בנוסף, 
שיאכלו  אווזים  למשל  כמו   - ביולוגית 
שבלולים. אנחנו ממחזרים הכול, עושים 

קומפוסט ומעשירים בו את הגינה".
אחרי שעתיים מאומצות של עבודה )לא 
שלי, מודה...(, מגיעים החלקים החסרים 
בפאזל של המשפחה עם ארוחת הבוקר 
שוטפים  החרוצים  העובדים  המפנקת. 
שהרוויחו  דשנה  לסעודה  ויושבים  ידיים 
ביושר. אחרי הסעודה - למורת רוחם של 
הילדים שנהנו מכל רגע - אנחנו נפרדים 

שא הראשון  הבוץ  בית  לא  זהו  ולשלום. 
אייל  גם  נחנו עוקבים אחריו כאן ב-232. 
וענבל כהן מעין הבשור זכו לביקור כפול 
בסיומו  וגם  הבנייה  בתהליך  גם   - שלנו 
למשפחת  גם  לשוב  מבטיחים  ואנחנו   -
שליידר לאחר חנוכת הבית )והנה, הזמנו 

את עצמנו(.  

המשפחה האקולוגית
ליהי ויובל שליידר בונים את בית חלומותיהם במושב יבול, שקירותיו 
בחומרים  משתמשים  הם  וקש.  חימר  של  תערובת   - קש-קל  עשויים 
מקומיים וטבעיים ובעבודה עברית - ובסופי השבוע מצטרפים למלאכה 

שכנים ובני משפחה • יובל רויטמן

"אנחנו בונים בית בעיקר ובראש 
ובראשונה - מטעמים סביבתיים. 
המשק שלנו יהיה משק אקולוגי 
ששואף להיות משק בר קיימא, 

שמייצר מינימום פסולת ומניב מגוון 
רחב של מוצרים"

23
2 

ם:
לו

צי

23
2 

ם:
לו

צי

יובל שופך את הבוץ לתוך מכונת הערבול

ליהי ויובל בתוך הבית. "גם את שלד העץ בנינו לבד"
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בחיפושיי אחר הוותיקים של מושב 
אוהד הפנו אותי התושבים לגאולה 
אילני. "אצלה", אמרו לי, "תמצאי את מה 
והיא  לגאולה  צלצלתי  מחפשת".  שאת 
אני  אותה  לא  שבעצם  מיד  לי  הבהירה 
אילני.  פנחס  בעלה,  את  אלא  מחפשת 
אז דיברתי עם פנחס והוא הסכים בתנאי 
אחד: "לא בלי אשתי". וכך, בצהרי היום, 
משפחת  בבית  פסגה  למפגש  התכנסנו 

אילני שבאוהד. 
יותר  לפני  הכירו  אילני  וגאולה  פנחס 
מ-50 שנה ומאז הם בלתי נפרדים. לאוהד 
במוו הים  שליד  מביתם   1969 ב -הגיעו 

והוותיק.  המבוסס  הבונים  שב 
חלו רוח  חדור  היה  ופנחס 

את  להפריח  וחלם  צית 
היו  לגאולה  אבל  השממה, 

תכניות אחרות לחלוטין.
גאולה: "היינו מאושרים בבית שלנו מול 

יישוב מב והים, אבל פנחס חלם להקים 
ראשית והיה מוכן לוותר על הכול בשביל 
זה. אני בכיתי כל הדרך לנגב, וכשהגענו 
שאל אותי הנהג שהסיע אותנו לכאן אם 

אני רוצה לחזור הביתה...".

היא  השיר,  כמו  "בדיוק  פנחס: 
והלכה אחרי במדבר. וזה היה בה

בתים  כמה  כאן  היו  מדבר.  חלט 
ובתלמי  באוהד  שהונחו  טרומיים 
אליהו בשנת 1966 ומלבדם לא היה כלום. 
כל  הופנה  הימים  ששת  מלחמת  אחרי 

והמאמץ ההתיישבותי בארץ ליישוב הש
האלה  הנקודות  ושתי  הכבושים,  טחים 
בישע  משפחה  מקרוב  ונשכחו.  נזנחו 
באזור  החדשה  ההתיישבות  על  שמעתי 

ומיד ידעתי שזה מקומי".
חול  רק  וראית  הנה  שהגעת  אחרי  וגם 

וחול – גם אז חשבת שזה מקומך?
שבו שהבנתי  אחרי  וגם  אז,  "גם   פנחס:

נולדתי  שבו  המושב  ויתקין,  לכפר  ניגוד 
מוסדרת  תשתית  שום  אין  כאן  וגדלתי, 
הכול  התחלנו  לחקלאות.  ומאורגנת  
ולול  ירקות  מאפס עם כמה חממות של 

אחד של תרנגולי הודו".
מהו הראשונה  בפעם  "כשירדנו  :גאולה 
הבן  לאוהד,  אותנו  שהביאה  משאית 
משק  'איזה  ואמר  מסביב  הסתכל  שלנו 

חוד כמה  עץ!'.  אף  פה  אין  זה!  ומשונה 
שים אחרי כן, בט"ו בשבט הראשון שלנו 
במושב, נטענו כאן את העצים הראשונים 

ביישוב".
אנשים  של  מקרי  אוסף  הופך  איך 

לקהילה, ליישוב?
"במשך השנים למדתי שהחשוב  גאולה: 

ול בצד  האגו  את  להשאיר  הוא  וביותר 
הצרכים  את  האחר,  את  גם  תמיד  ראות 

ואת המצוקות שלו".
פנחס: "אי אפשר תמיד לרצות את כולם, 

מצליח.   - וחזון  יוזמה  לו  שיש  מי  אבל 
והחזון שלנו תמיד היה לדאוג לדור ההמ

שך וידענו שבלי זה, המושב פשוט יגווע. 
משבר  המושב  עבר  ה-70'  שנות  בסוף 

התפר השותפות   – נוראי  וכלכלי-חברתי 
קה, חברים עזבו וחלקם השאירו אחריהם 
חובות עצומים, הערבות ההדדית נפגעה. 
את  לשקם  הצלחנו  שנים   10 אחרי  רק 
ההרס הזה ולהביא הנה בנים ממשיכים".

הופכים כאב לעשייה
וכעבור שני עשורים נטשו את גידולי היר

מלבד  לייצוא.  פרחים  לגדל  ועברו  קות 
העבודה במשק המשפחתי מילאה גאולה 
ופנחס שימש  תפקידים ציבוריים שונים, 
יו"ר ארגון מגדלי הפרחים. בתחילת שנות 
אחריו  וגרר  הפרחים  ענף  דעך  ה-2000 
עשרות חקלאים שצברו חובות עתק. גם 
"אבל  מהמשבר,  מאוד  נפגעה  המשפחה 
לרגע אחד לא חשבנו להרים ידיים. באנו 

חק ונשארנו  חקלאים  להיות  כדי  והנה 
ואמנם,  קשים".  הכי  ברגעים  גם  לאים 
באותן  ידעו  כבר  אילני  משפחת  בבית 
שנים רגעים קשים הרבה יותר. בתחילת 
שנות ה-90' איבדו בני הזוג את בנם רונן 
ז"ל, שהתחשמל בחממת הפרחים  אילני 

בסמוך לביתם.
גאולה: "את הכאב והצער על אבדן הבן 
בחרתי להפנות לעשייה ציבורית. ניהלתי 

ואז את מחלקת התחבורה במועצה ובמ
וחינו חברתיים  בנושאים  עסקתי  וקביל 
להמ יכולתי  שלי  העשייה  ובזכות  וכיים, 

שיך לתפקד גם אחרי האסון ולא לשקוע 
באבל".

אבל  קשה,  יותר  הרבה  היה  "לי  פנחס: 
וגם את שאר  לנהל את המשק  המשכתי 
ורונן  עזבתי,  לא  במושב  שלי  העיסוקים 
היה ונשאר איתי כל הזמן. אחרי ששלושת 
ובחרו  הבית  את  עזבו  האחרים  הילדים 
להם תחומי עניין אחרים, החלטתי גם אני 

ולעשות שינוי. הפסקתי לגדל פרחים וח
זרתי לאהבה הישנה שלי – פרדסים. כיום 
יש לי 160 דונם של פרדסים, ואת הפירות 
בכוחות  ומשווק  שולח  אורז,  ממיין,  אני 
היא  כמובן.  גאולה  של  ובעזרתה  עצמי 

הרוח הגבית שלי".
שהלכת  טוב  גאולה,  לאחור,  במבט  אז 

אחריו במדבר? 
ואני  צדק,  פנחס  לאחור  "במבט  גאולה: 
טעיתי. יש לנו אזור מדהים והוא יקר לנו 
בשבילים  היום  ללכת  מבחינתנו  מאוד. 
אירועי  או  עגלות  עם  אימהות  ולראות 
תרבות מלאים בילדים ובנכדים של כולנו 

– אין גאווה גדולה מזו".
פנחס: "כל שיח, כל מדרכה, כל פנס חדש 

תסתכ מאושר.  אותי  עושים  באזור  וכאן 
לי על הנוף שאני רואה כל בוקר מהחלון 

שלי – יש יותר יפה מזה בעולם?".

ביחד, כל הדרך למדבר
בשנת 1969 עזבו פנחס וגאולה אילני את ביתם במושב הבונים, ויתרו 
על הבריזה והים - וירדו להפריח את הנגב. כאן היו בין מייסדי מושב 
אוהד, הקימו משק לתפארת וצלחו משברים במושב ובחיים האישיים. 
היום הם מביטים על עמל כפיהם בסיפוק: "יש לנו אזור מדהים והוא 

יקר לנו מאוד" • תם פרחי
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ר 
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ם: 
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"יש לנו אזור מדהים והוא יקר לנו 
מאוד. מבחינתנו ללכת היום בשבילים 
ולראות אימהות עם עגלות או אירועי 
תרבות מלאים בילדים ובנכדים של 

כולנו – אין גאווה גדולה מזו"
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ולתאילנד  להודו  הנודדים  יש 
"לחפש את השקט הנפשי ולטעון 
מנגנון  אצלי  הסוללות".  את 
רבות  שנים  מזה  אחרת:  פועל  הֵהרגעּות 
הרצאות  מעביר  כשאני  לי  קורה  זה 

בהתנדבות ליחידות-מילואים.
גדוד  אל  ָחַברתי  שעבר  רביעי  ביום 
ד  ערב-ְמַפֵקּ ַטח  ַּבֶׁשּ שָעַרך  מילואים 
שלושה  של  ֵׁשרּות  באמצע  יחידתי 
שבועות. ַחָּיל-נהג צעיר אסף אותי משער 
הקיבוץ מוקדם למדי וכך היה סיפק בידי 
הסתובבתי  השטח":  את  היטב  "לסקור 
ונערך  קשר  יצרתי  אחדים  עם  ביניהם; 
התרשמתי  הדדי".  "ִתחקּור  בינינו 
- מהשקט  כדי התפעמות  - עד  עמוקות 
ההתארגנות  התבצעה  שבהן  ומהיעילות 
תלוי  שהיה   - הרמקול  הערב;  לקראת 
פלט   - ָעֵנף  עץ-אשל  לצמרת  מתחת 
הבהיק;  הניקיון  מוכרים;  לחנים  בלחש 
נשמעו  ולא  הרמת-קול  כל  הייתה  לא 
הגיחה  דקות  כמה  כל  וקללות;  גערות 
האור  חוג  אל  אט  היורדת  מהאפלולית 
טיולית נוספת עמוסת חיילים, ופריקתם 
היה  מדי-פעם  בדממה;  כמעט  נערכה 
מבקש  בני-שיחי,  אל  מישהו  ניגש 
לשאלתי  עזרה;  צריך  אם  ושואל  סליחה 
- הם סיפרו לי שהייתה התייצבות מלאה 
לאימון, והבנתי שכך נוצר האמון ההדדי 
ביחידה. בפינה הסתודדה קבוצת קצינים 

שִאְרגנה בשקט את התדלּוקים למחר. 
היו   - המג"ד  ועד  מהטבחים   - הכול 

במדים )לא כפכפים, לא טי-שירט, לא 
לא מצנפות צבעוניות(, הופעה  ג'ינס, 
המצביעה על התפיסה: "אנו רציניים; 
אותה  ונעשה  משימה  למלא  באנו 
בשלמותּה, ככל שיידרש ואף מעבר לכך, 
לארוחת  הארוך  בתור  מאודנו".  בכל 
היו  )והם  "חתך"  לא  אחד  אף  הערב 
מורעבים - נוכחתי בכך כשהסבתי איתם 
המפקדים  ושאר  המג"ד  גם  לשולחן(. 

עמדו בתור כמו כולם. 
הגדוד,  וכל  נדלקו  אורות  רד,  הערב 
הָיׁשּוב בצפיפות על מורד מתון של גבעה 
המג"ד,  לדברי  בדריכות  האזין  חולית, 
הם  דמעות:  עד  כמעט  אותי  שריגשו 
הזכירו לי את ִדְבֵרי מּוִמיש-אּוִלי המפקד 
ַּפנִּפילֹוב" שקראתי  לחייליו בספר "אנשי 
הגדיר  המג"ד  פעמים.  עשרות  בנערותי 
במלחמה  האויב  מהו  במדויק  לגדודו 
האויב  איתו:  להתמודד  ואיך  הבאה 
נאמנותו  בין  יחווה  שהחייל  הקרע  יהיה 
לחבריו הלוחמים בגדוד והצורך להתייצב 
במהירות ביחידה לבין הדאגה למשפחתו 

הנותרת בעורף ֻמֶּכה-טילים בכל הארץ.
אחר-כך הגיע תורי: סיפרתי, במשך קרוב 
מתאמנים  הם  שבו  האזור  על  לשעה, 
)אתם יודעים – תיאור גיאולוגי וגיאוגרפי, 
תהליכים  מים,  אקלים,  טבעית,  תכסית 
היסטוריים, עתיקות, נוודים ויושבי-קבע( 
וסיימתי במשפט: "הייתה לי זכות גדולה 
לי  תעזור  הזאת  והזכות  אתכם,  להכיר 

לישון יותר טוב בלילות". 
אחד מאנשי היחידה שהסיע אותי הביתה 
קיבוץ  על  רבות  שאלות  שאל  בלילה 

גבולות ואחרי שתיקה ארוכה אמר: "אולי 
אתם בגבולות לא יודעים, אבל המייסדים 
בזכותם  האמיתיים;  החלוצים  הם  שלכם 
ובזכות שכמותם המדינה קיימת". רציתי 
להשיב לו "זה הדדי", אבל כבר הגענו ולא 

הספקתי.
דן גזית
                                                                                  

ולהדרכות של אנשי מילואים?  לי  ומה   *
מחובת  שוחררתי  כאשר  החל  העניין 
ֵלאתי באדיקות, אי- ֵׁשרּות במילואים, ֶׁשִמּ

אז בראשית שנות ה-80' )במכתב הביתה; 
נסעתי  יפה...(.  תפקד  עוד  הדואר  אז 
ו"נדנדתי"  שבע  בבאר  הדרום  לפיקוד 
אישור  קיבלתי  "בסדר,  החינוך:  לקצינת 
אני  אבל  לבט"ש,  זקן  כבר  שאני  בכתב 
הארץ!".  בידיעת  הרבה  לתרום  יכול 
אחרי כמה "ג'ֹוּבים" קטנים פה ושם, ערב 
ונכנס  ביתנו  בדלת  נקישה  נשמעה  אחד 
קצין צעיר, ג'ינג'י נחמד: "ערב טוב, שמי 
ר )נכון, היום הוא בכיר ברשות  חיים הּוֶבּ
מהפיקוד  אותי  שלחו  ישראל(.  מקרקעי 
הארץ  ולידיעת  לחינוך  ענף  להקים 
)"ֹנַעם" = נוף-ַעם-מורשת( בבסיס צאלים 
יחדיו  הכשרנו  מאז  אליך...".  וֶׁשֶאְפֶנה 
דורות של מש"קיות-חינוך בצאלים, בנינו 
השונים  האש"  "שטחי  לפי  "תיקי-שטח" 
וניסינו לדובב את הסביבה בלשון מובנת 
הנני  כיום  בה.  המתאמנים  לחיילים 
ממשיך ומנסה להכשיר דורות כאלה, אך 

בבסיס האוגדה שלנו - ועוד היד נטויה.
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מי שהגיע למרכז עין הבשור 
ביום שישי ה-1.7, ודאי חשב 
שהגיע לאחד מחופי ברזיל. 

ממועדון החברים נשמעו 
קולות נגינה ושירה קצביים - 

תיפופי בטוקדה, פריטה על 
בירנבאו ושירה עזה. המועדון 

המה בקפואריסטים בכל 
הגילאים שהגיעו להשתתף 

באירוע סיום השנה המסורתי 
ובטקס הענקת החגורות 

של חוג הקפוארה של קיקו 
סילבה.

ובאירוע סיום השנה הש
תתפו כ-80 ילדים שבאו 

בליווי הוריהם, שנהנו 
ממופע קפוארה מרהיב 

של קיקו וחבריו מכל רחבי 

הארץ. לאחר המופע התקיים 
וטקס הענקת החגורות. הר

חבה במרכז המועדון חולקה 
לארבעה מרחבים והילדים 

עלו ו"שיחקו" כל אחד בתורו 
מול קפואריסט בוגר. בסוף 

כל משחק, נישא הילד התורן 
על כתפיי המדריך - וקיבל 

חגורה חדשה. המצלמות 
והפלאפונים של ההורים 

עבדו ללא הרף ותיעדו את 
הרגע.

מתאמנים כמו בברזיל
חוג הקפוארה של קיקו, 

 capoeira vem jogar
ו)"בואו לשחק" בפור

טוגזית(, פועל ביישובי 

המועצה כבר 8 שנים 
ומתאמנים בו כ-120 ילדים, 

בני נוער ומבוגרים בגילאי 
4.5 עד 45 מיישובי המועצה, 

וכן מיישובי  שדות נגב - 
סעד, שובה ויושיביה. קיקו 
הוא יליד ברזיל ונשוי לבת 

עין הבשור אור חסידים. 
השניים הכירו בברזיל וקיקו 

עלה ארצה בשנת 2003. לפני 
שפתח את חוג הקפוארה 
הפופולרי במועצה הדריך 
במשך שנתיים בתל אביב.

"האירוע היה מאוד מוצלח", 
מספר קיקו. "כל המדריכים 

הגיעו עם אנרגיה טובה והיה 
מאוד מרגש. הילדים חשובים 

לנו מאוד. אני מאוד מרוצה, 
גם ההורים אמרו מילים 

טובות". 
קיקו, 35, עושה קפוארה 
מגיל 8. לדבריו, "הילדים 

הישראלים מתאמנים יפה 
מאוד" והוא לא רואה הבדל 
ברמה ביניהם לבין הילדים 
הברזילאים, למעט השפה. 

"הילדים בברזיל, בגלל שהם 
ומבינים את השפה הפורטו
גזית, נכנסים יותר 

לרגש של הקפוארה, 
כי בשירים ששרים 
במעגל הקפוארה, ה'הודה', 
מספרים הרבה על העבדות 
ועל איך התחילה הקפוארה 

- שהיא בעצם אמנות לחימה 
לכל דבר במסווה של ריקוד - 
וקשה להעביר את הרגש הזה 

בעברית".

יש דור המשך
ההצלחה של חוג הקפוארה 

של קיקו לא נשארת רק 
בתחומי המועצה שלנו - אחד 

מחניכיו הבוגרים של קיקו 
פתח חוג קפוארה במושב 

עידן בערבה ושם מתאמנים 
כ-100 ילדים. 

בנוסף, בשנה הקרובה צפוי 
חניך בוגר אחר של קיקו 

לפתוח חוג באופקים. 
ומה אצלנו? לדברי קיקו, 
בנוסף לקפוארה, בשנה 

הבאה צפוי להיפתח חוג של 
תיפוף על בטוקדה – תופים 

ברזילאיים גדולים - והשאיפה 
היא שבאירוע הסיום בשנה 

הבאה הקהל ייהנה מהופעת 
תיפוף מקצועית.

יובל רויטמן

אחוות לוחמים
של  הקפוארה  חוג  של  השמינית  הפעילות  שנת 
קיקו סילבה, שמאמן 120 ילדים, בני נוער ומבוגרים, 
הסתיימה בטקס הענקת החגורות המסורתי. הקירות 

במועדון בעין הבשור רעדו מעוצמת השירה 

שי
א

ק
ת 

ינ
 ר

ם: 
לו

צי

"זו אמנות לחימה במסווה של ריקוד"

הילדים משחקים לצלילי הבירנבאו
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מועדון ’דרך הכדורגל’ 
סיים את שנת הפעילות 
השנייה שלו. באירוע הסיום 
שהתקיים ביום שישי ה-1.7 

בשעות אחר הצהריים בשדה 
וניצן, נכחו כל ילדי החוג ומ

שפחותיהם שהגיעו לצפות. 
היו משחקונים לפי גילאים, 

הוענקו תעודות, היו ברכות, 
וכיבוד קל בארגון ההורים, ות
מונה קבוצתית של כל חברי 

המועדון.
במועדון מתאמנים למעלה 
ממאה ילדים בכיתות א’-ו’ 
ומיישובי המועצה לפי קבו

צות גיל, שימשיכו להתאמן 
גם בגילאי החטיבה והתיכון. 
את המועדון, שבמהלך הקיץ 

ומקיים מחנות אימונים מקצו
עיים, הקימו אור פרחי משדה 

ניצן ותם רויטמן מיבול, בני 
29, בוגרי בית הספר הבשור 

וומאמנים מוסמכים לכדור
גל. השניים אינם מסתפקים 

ובטכניקה מקצועית ומקדי
שים חלק ניכר מהאימון לרוח 

ספורטיבית וחינוך לכבוד 
הדדי על המגרש. 

האימונים מתקיימים במגרשי 
הכדורגל בשדה ניצן וביבול, 
כאשר בשנה הבאה יתקיימו 

ואימונים גם במגרש הכדור
גל בעין הבשור ובאצטדיון 
הכדורגל של יובלי הבשור.

במהלך השנה האחרונה יצאו 
שחקני קבוצת ה'-ו’ לשני 
טורנירים מחוץ למועצה; 

בראשון שיחקו מול קבוצת 
שער הנגב ובשני נסעו 

לסוף שבוע בצפון ובשרון, 
שם שיחקו מול הפועל 

מגידו, הפועל כפר סבא, 
והפועל רעננה ומכבי הרצ

ליה. בשני הטורנירים הציגו 
שחקני ”דרך הכדורגל” 
יכולת טובה וגברו על 

הקבוצות היריבות ברוב 
המשחקים.

חינוך דרך הרגליים
סיום השנה השנייה למועדון ’דרך הכדורגל’. 

יותר ממאה מתאמנים וההורים מחמיאים
• ארנון אבני  

שגיא מלאכי אביו של גבע:
"זו לנו השנה הראשונה. אני 

ממש מתפעל ממה שניתן 
לעשות מכדורגל. אני מרגיש 

ואת התוצאות מעבר לכדור
גל. הדגש שניתן שם לערכים 

של כבוד ומשמעת הופכים 
את החוג הזה להרבה יותר 

מכדורגל. פשוט מדהים 
מה שהם מצליחים להוציא 

מהילדים".
נתן נוחומוביץ’ אביהם של 

נועם ורז: 
"אנחנו כבר שנתיים בחוג 

ומה שקורה שם הוא לא 

ופחות ממדהים. הם הגי
עו להישגים מאוד יפים 

בכדורגל וראיתי את השיפור 
מיום ליום ועדיין אני מרגיש 

שהכדורגל הוא תוצר הלוואי 
ובהשוואה לחינוך. הפילוסו
ופיה שלהם היא להנחיל ער

כים של כבוד בין אדם לחברו 
כחלק מהרגלי המשחק, 

הדבר הכי לא צפוי מכדורגל 
בישראל. צריך לראות כדי 

להאמין. גם אנחנו, ההורים, 
נאלצנו להשתנות בהתאם. 

ובאנו בהתחלה כמו למש
חק כדורגל ומיד התברר 

לנו שיש כללים אחרים וגם 
והקהל הוא חלק מהעס

קה החינוכית. לא פחות 
ממדהים". 

גלי כרמי, אימא של אסף:
"תשמע, מדובר בחבר’ה 

שהם מלח הארץ. הם באו 
ובמגמה להרים פה את החי

נוך והספורט ואני פשוט גאה 
בהם כתושבת המועצה על 

מה שהם עושים פה. פתאום 
רואים איזה ערך מוסף יכול 

להיות לספורט וזה לא בא 
ובקלות, הכול הם עשו בס

בלנות, הקשבה וכבוד. פעם 
לא רציתי לתת לאסף חוג 

כזה, לא רציתי לשלם בשביל 
כדורגל – אבל עכשיו... זה 
הכסף הכי טוב ששילמתי 

אי-פעם על חינוך. ולא פחות 
חשוב: הם יצאו לטורניר 

וניצחו בכל המשחקים. הם 
בעצמם גילו שערכים וכבוד 
לזולת טובים גם בכדורגל. זו 

מנהיגות ספורטיבית".

עזבו אתכם מריו 2016
אימוני השחייה בבריכת עין הבשור, יוזמה פרטית של התושבים, 

גורפים הצלחה - 50 ילדים שמתאמנים פעמיים בשבוע בשעות הערב, 
בלי לוותר על אף אימון • יובל רויטמן

ההורים מפרגנים
"רואים את השיפור מיום ליום"

אימוני הקיץ בבריכת 
עין הבשור - יוזמה 
מבורכת שהתחילה בקיץ 

שעבר - ממשיכים גם הקיץ 
ובהצלחה גדולה. פעמיים בש
בוע, בימי שני ורביעי בשעה 

20:00, מתמלאת הבריכה 
ב-50 ילדים מכיתות א' ועד 
ח' שמתאמנים במרץ שעה 

שלמה תחת הדרכתם של 
עודד ירקוני ואירית אפרתי 

ארד. עקב ההצלחה הרבה 
ומספר המתאמנים הרב, 

הצטרפה לצוות המאמנים גם 
קרן חן. 

האימונים פתוחים גם לילדי 
וחוג השחייה שלא פעיל בחו

דשי הקיץ וגם לילדים נוספים 
ומיועדים לכאלה שכבר 
יודעים לשחות. "חילקנו 

את הקבוצה לשלוש רמות 
שחייה", מספרת אירית. חלק 

ומהילדים הם ילדים שהצטר
פו לאימוני הקיץ של קבוצת 

הטריאתלון. 
"זו יוזמה פרטית שלנו", 

מדגישה אירית, 
ו"כי בקיץ המוע

צה מפסיקה את 
האימונים. הבריכה 

מלאה וזה מרגש 
אותנו מאוד. 

הילדים נהנים, 
מתקדמים, מראים 

מוטיבציה – וזה 
כיף גדול. זה מוכיח 

לנו כמה זה חסר 
וכמה רוצים שיהיה 

פה עוד ועוד".
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המו צעירה  אמנית   , יצחק יעלמה 
אביב,  תל  בדרום  ופועלת  תגוררת 
המָידי  הגיאופוליטי  המרחב  את  בוחנת 
מתוכו  ומלקטת  ביומיום  פוגשת  שהיא 
סצנות שהיא מביאה לסטודיו ומשמשות 
בקולה  בולטת  היא  לציוריה.  מושאים 

החבר הרוח  הלך  את  המשקף  והייחודי 
תי והפוליטי של בני דורה )פרס רפפורט 

לאמן ישראלי צעיר, 2014(
ארבעה  יצחקי  מציגה  בבארי  בגלריה 
ציורי שמן גדולי ממדים, המתארים רגעי 
של  לרגע  שונות  דמויות  של  היאספות 
אישה,  גבר,   - משפחה  משותפים.  חיים 
להכנת  במטבח  מתאספת   - וכלב  ילדה 
לאכול  גג  על  נוחתים  כנף  בעלי  אוכל; 
שאריות אוכל הנזרקות אליהם בתום יום 

להתבו נאספים  אורח  ועוברי  והעבודה, 
על  בעיגול  כיסאות פלסטיק מוצבים  נן; 
כלשהו  כינוס  על  מבשרים  תל-אביבי  גג 

צעי וארבעה  בקרוב,  להתקיים  ושעתיד 
רים ממתינים לקראתו. 

וההתרחשות בציורים מינורית, אך הם מז
מינים תשומת לב למצב שעתיד להתחלף 
הדמויות  אחרים.  במצבים  קט  רגע  תוך 
שקועות כל כולן ברגע הזה, במקום הזה 

אר כולם  משדרים  והחפצים  הסביבה  ו- 
עיות, אותה ארעיות של קבע שאופיינית 

ולאדריכלות של דרום תל-אביב: גגות וג
צל,  יריעות  פלסטיק,  כיסאות  פח,  דרות 

ריהוט מועט וזול. 
יריעות  של  המסחרי  השם  איסכורית, 
גדרות  לבניית  המשמשות  הגלי  הפח 

וגגות, מסמל את הארעיות הזו. 
בשישי 12.8 ברחבת הגלו  פתיחה חגיגית

ריה בבארי מהשעה 19:30. 
 ,17:00-20:00  - חמישי  פתיחה:  שעות 

שישי - 9:00-13:00
שבת - 11:30-14:30 

אוצרת  ילין,  זיוה  עם  מראש  בתאום  או 
עוזרת  מקאי,  ברזון  סופי   ,054-7918049

אוצרת ומפיקה 054-7918464
נעילת התערוכה: 10.9

"איסכורית" - תערוכה חדשה בבארי
ציוריה של עלמה יצחקי המתגוררת בדרום ת"א מציגים התרחשות 

יומיומית ארעית מחיי העיר, כמו יריעות הפח המשמשות לגדרות

צילומי  תערוכת  היא  התום"  "ימי 
ילדים מאתיופיה, של הצלם אמנון 
בוגר  הינו  הגר באשדוד. אמנון  מהללאל 
חשמל  במגמת  גוריון  בן  אוניברסיטת 
13, אז קיבל  ואלקטרוניקה, ומצלם מגיל 

מצ בר  כמתנת  הראשונה  המצלמה  ואת 
ווה מאביו. 

כמנהל  מעבודה  פרישתו  עם  לאחרונה, 
היא  זו  תערוכה  לצילום.  התמסר  שיווק, 

ותולדה של מסע מרתק לעולם הולך ונע
לם של שבטים מיוחדים בדרום אתיופיה. 
והיופי  התמימות  החיים,  צורת  הנופים, 
אותו.  וריתקו  הדהימו  אמנון  שם  שמצא 
במיוחד משכו את עיניו הילדים, שאותם 

צילם ברגעים מיוחדים. 
באנשים  להתאהב  שלא  היה  אפשר  "אי 
בתמימות  אותנו  שקיבלו  הללו  ובילדים 
רבה, בלי שום הסתייגות ופחד, ובשמחה 
גדולה", הוא אומר. את האהבה הזו ניסה 

להעביר לצופה.
לעם  רבה  באהבה  מוגשת  התערוכה 
העדה  לבני  גם  וכמובן   - האתיופי 
 - בארץ  פה  אתנו  היושבים  האתיופית 

שהתגלו במלוא יופיים דרך העדשה.

פתיחה חגיגית – שישי, 5.8, בשעה 20:30

נעילה – 28.8
שעות פתיחת הגלריה: 

שישי - 20:00-21:00
שבת - 12:00-13:00

אוצרת התערוכה: מריאנה שלייפר
טלפון: 0547915930

ימי התום
אמנון מהללאל מציג 

בגלריית הקיטור תערוכת 
צילומים של שבטים הולכים 

ונעלמים בדרום אתיופיה


