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חוזרים לבית הספר
'נופי הבשור' הוא אחד מתוך שלושה-עשר בתי 
ספר בארץ שמוריו זוכים לתגמול על הישגים 

ערכיים כבר שלוש שנים ברציפות • עמ' 5

המורה  אילני  עם  ז'  כיתה  תלמידי  בתמונה: 
מתקבלים  במחיאות כפיים בטקס הפתיחה

חקלאות, משימה יישובית
בבני נצרים פועלת תוכנית תמיכה וליווי 

לחקלאים צעירים. יש מה ללמוד • עמ' 12

זהירות, צומת בלי נתיב האטה לפנייך!
למה תושבי אשכול צריכים להסתכן כשהם 

נכנסים ליישוב שלהם • עמ' 14
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תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים - על אחריות

המפרסמים והכותבים בלבד!

עורך: יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור: 

סטודיו עיצובניק 
חברי מערכת: ארנון אבני, 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 תמונת השער: 232

הגורל מכה שנית
לחברת  הגיע  עשורים  כשני  לפני 
בן  נער  צאלים  בקיבוץ  הנוער 
גדל  רונן  ראובנוב.  רונן  בשם   13
והתחנך בצאלים עד לאחר שחרורו 
מצה"ל, אך שמר על קשר הדוק עם 
הקיבוץ גם בשנים שלאחר מכן, עד 
לאותו לילה ארור שבו נרצח בפיגוע 
בפברואר  בתל-אביב  הסטייג'  במועדון 
של  משפחתו  נשארה  מותו  מאז   .2005
רונן, ואחותו אורלי בפרט, בקשר חם עם 

הקיבוץ.
לפני כחודשיים שוב הכה הגורל באותה 
המשפחה: אליעד, בנה של אורלי, נפצע 
קטלנית  דרכים  בתאונת  קשים  פצעים 
מהקהילה  ישראלים  שני  ביוהנסבורג. 
אותו  לאשפז  דאגו  בעיר  היהודית 
להציל  כדי  ראוי  חולים  בבית  בדחיפות 
את חייו. הוא אושפז במחלקת הטראומה 
כשהוא מורדם ומונשם וסובל מפגיעות 
בכל  ושברים  ובריאות  בכליות  בראש, 
כ-3 שבועות בבית החולים  הגוף. אחרי 
ביוהנסבורג הצליחה המשפחה להטיסו 
תל- בבי"ח  מאושפז  הוא  וכעת  לארץ, 

השומר ומצבו מוגדר קשה מאוד. 
מתקשים  המשפחה  בני  ויתר  אורלי 
הכרוכות  הגבוהות  בעלויות  לעמוד 
באשפוזו של אליעד ובטיפול בו. לפיכך 
למען  בצאלים  הקהילה  התגייסה 
גדולה  כספית  תרומה   – המשפחה 
הועברה  הקיבוץ  מחברי  שנאספה 
למשפחה והחברים עושים ככל יכולתם 

לסייע לאורלי ולתמוך בה.
אשכול  לתושבי  גם  פונים  אנחנו  כעת 
ולסייע  הלב  את  לפתוח  בבקשה 
שתוכל  כדי  כספית  בתרומה  למשפחה 
הטוב  באופן  באליעד  ולטפל  להמשיך 

סכום  כל  לאיתנו.  שישוב  עד  ביותר, 
יתקבל בברכה!
תודה לכולכם,

גליה פאוקר, צאלים
לתרומות: אורלי ראובני, בנק הפועלים, 

מספר חשבון: 12-604-142323. 
לגליה  לפנות  אפשר  נוספים  לפרטים 

בטל': 054-8664419.

בעיות בבריכה בצוחר
קהילתית  בריכה  היא  צוחר  בריכת 
מדי  צוחר.  יישובי  רוב  את  שמשרתת 
ונבחר  למכרז  יוצאת  הבריכה  שנה, 
שנה  בכל  וכמעט  לבריכה,  מפעיל 
שבכל  מצב  נוצר  כך  מפעיל.  מתחלף 
את  להתאים  צריכים  התושבים  שנה 
אותו  של  ולנהלים  לדרישות  עצמם 

מפעיל.
השנה הגיע מפעיל עם נהלים והחלטות 
הקשבה  שום  ללא  נוקשות,  מאד 
נוצר  יולי  באמצע  לתושבים.  ואמפתיה 
מצב שאין מציל לבריכה ואז החלו בעיות 
בכך  התחיל  זה  הפתיחה.  שעות  עם 
הפתיחה  בשעות  נפתחה  לא  שהבריכה 
מוקדמת  הודעה  שום  ובלי  הרגילות, 
התושבים גילו שהבריכה סגורה בשעות 
כי  לתושבים  הודיעו  בהמשך,  הבוקר. 
.13:00 בשעה  יום  בכל  תיפתח  הבריכה 

שהבריכה  שלמים  ימים  גם  היו  בנוסף, 
כי אין  זאת בטענה  וכל   - הייתה סגורה 

מציל.
שילמו  התושבים   - התחתונה  בשורה 
במיטב כספם מנוי לעונת רחצה שלמה 
ובפועל השירות שניתן להם היה שירות 
לוקה בחסר, הן מבחינת שעות פתיחת 
הבריכה והן ברמת השירות מול מפעיל 

הבריכה.
שני לסרי, תלמי אליהו

הודעה לקוראינו: הגיליון הבא של 232 יחולק לפני ראש השנה
ביום ה', 29.9.2016, כ"ו באלול תשע"ו

לשנת הלימודים נפתחה, אחרי חו
דשיים של חופש גדול שנראה )אל 

תתפסו אותי במילה( בערך כך:
טוב,  בריכה.  היום?  עושים  מה 
ללבוש בגדי ים, למרוח קרם הגנה, 
גבוה-גבוה,  אותי  תזרוק  אבא 
אבא בוא נעשה שלום במים, אבא 

המש אוף  סלטה?  לקפוץ  לאפשר 
קר  מגבת-מגבת  לי,  מציקה  קפת 
לי! שבו בשמש תתייבשו, ארטיק, 

קו אין  קוקילידה,  רוצה  אני  לאבא 
איי, חם  קילידה! רק ארטיק קרח, 
אוטו,  כפכפים,  שים  ברגליים,  לי 

אולימ מזגן,  בית,  קיצור,  לדרך 
ג'ודו  שוב  שחייה,  ג'ודו,   - פיאדה 
ושוב שחייה, אבא אתה שוחה יותר 
אבא  אתלטיקה,  לא...  מהם?  מהר 
ממש  מהם?  מהר  יותר  רץ  אתה 
)נוותר  אמנותית  התעמלות  לא... 

לעל ההמשך...(, עבודה, חזרה הבי
מלוואח,  לאכול?  רוצים  מה  תה, 
אז טוסט,  עוד פעם מלוואח? טוב 

לכלים, כביסה, מקלחת, יאללה לי
לשון, מאוחר, כבר אחת עשרה בלי

חופש.  של  יום  עוד  מחר...  יש  לה 
מתי הוא כבר נגמר?!

שהולך  משפט  בבית  אצלנו  יש 
עייף".  אבא  אבל  כיף  "היה  ככה: 
של  האחרונים  שבימים  חושב  אני 
החופש הגדול, המשפט הזה ביטא 
הרוח  הלך  את  טובה  הכי  בצורה 
שהיה.  וטוב  טוב  היה  אז  בבית. 

לוטוב כפליים שהתחילה שנת הלי
מודים. אני חושב )ולמען האמת די 
הזה  לרגע  חיכו  שהילדים  בטוח( 
כי  ההורים.  לו  משחיכו  פחות  לא 
אולי ילדים יכולים להיות מעייפים, 

אבל הורים הרבה יותר...
קריאה מהנה ושנת לימודים פוריה 

ומוצלחת לכולם.
יובל רויטמן
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למה הקיבוצון פה כל כך יקר?
מקומם  נתפס  בלתי  מחירים  פער 
לבין  הקיבוצון  בין  יש  ושערורייתי 
מכל  שלי  חברה  כל  אחרות.  מסגרות 
גם מהמרכז( ששמעה  )כן.  בארץ  מקום 
ילדיי  של  המעון  על  משלמת  אני  כמה 
הגיבה בגיחוך. הפער נע בין כמה מאות 
שקלים לאלף שקלים. מסגרות פרטיות 
או אפילו מסגרות  או מטפלות פרטיות 
משלמים  בכולן   - התמ"ת  של  מוכרות 
סכום נמוך ממה שאני משלמת.  גם פה 
פרטיות  מסגרות  שלנו  המועצה  בתוך 
עולים  בקיבוצים  גנים  פחות,  עולות 
התמ"ת  של  מוכרים  גנים  ואפילו  פחות 
ושלומית(  נצרים  בני  בנווה,  )למשל 
ל"קיבוצון"  משלמת  אני  פחות.   עולים 
3,000 שקל לילד. יש הנחה על ילד שני 

בסך 5%. ומה במקומות אחרים? 
דוגמאות: מעון פרטי בשכונת נחל עשן 
בב"ש, נחשב לאחד המעונות הנחשקים 
ביותר בעיר עם רשימת המתנה ארוכה 
של  פתיחה  שעות  שקלים.   2,100 עולה 
07:00 עד 16:00 עם תוספת של 50 שקל 

לחודש כדי להישאר עד 17:00. 
ביישוב סלעית שנמצא בדרום השרון יש 
גן מוכר של התמ"ת )שעליו ניתן לקבל 
החזרים( והתשלום עליו הוא 2,200 שקל 
בשכונת  הנמצא  תמ"ת  מוכר  ובמעון 
חברה  לי  יש  אביב  תל  בצפון  בבלי 
שמשלמת 2,300 שקל. אבל למה ללכת 

במעון  במועצה?  פה  קורה  מה  רחוק? 
חברתי  שלומית,  ביישוב  תמ"ת  מוכר 
בעין  פרטי  ובגן  שקל   2,000 משלמת 
השלושה משלמים 2,400 שקל, הכול לפי 
קריטריונים של מטפלת לחמישה ילדים 

ושעות פתיחה של 07:00 עד 16:00. 
והמרגיז מכל? ה"קיבוצון" יכולים להיות 
 - בהרבה  נמוך  בתעריף  גם  רווחיים 
זכה  גם  נהריה  יד  על  עמי  בן  ביישוב 
אותם  שעות,  אותן  במכרז.  הקיבוצון 
כמה  מטפלות.  יחס  ואותו  חופשים 
משלמים שם? 2,600 שקלים. 400 שקלים 
המכפלות  )את  ילד.  לכל  לחודש  פחות 
תעשו לבד(. אגב שם גם מקבלים הנחה 
של 10% על ילד שני ולא 5% כמו אצלנו. 
פריפריה  הכי  בפריפריה  שגרה  אני, 
במדינת ישראל, משלמת  כל חודש  על 
כל ילד בין כמה מאות  שקלים  לבין אלף 
שאני  אחרת  אחת  מכל  יותר  שקלים 

מכירה או שביררתי אצלה מדי חודש.
שמשלמת  משפחה  אף  מכירה  לא  אני 
לי  שגורם  הזה  השערורייתי  הסכום  את 
כמעט לעצור ולחשוב האם כדאי בכלל 

לצאת לעבודה? 
שיצאו  לפני  המכרז  את  בדק  לא  מי 
לחברה  שאפשר  היה  זה  מי  לדרך? 
פרטית להרוויח על חשבוני פער של 12 
שלא  זה  מי  ילד.  לכל  לשנה  שקל  אלף 
היה לו מספיק אכפת מההורים הצעירים 
במועצה כדי שיעמוד על המשמר ויפקח 

הגבוהה  האיכות  את  מקבלים  שאנחנו 
ביותר בתעריף הנוח ביותר? 

שיר מגן, יבול

תגובת מועצה אזורית אשכול
להפעלת  בהסכם  התקשרה  המועצה 
וזאת  'קיבוצון'  רשת  עם  היום  מעונות 
 .2012 בשנת  שפורסם  למכרז  בהתאם 
את  להפעיל  נבחרה  'קיבוצון'  רשת 
מעונות היום בהליך מוסדר של הוצאת 
ומעמיק  מקדים  למידה  ותהליך  מכרז 
בכל  יום  מעונות  להפעלת  מודלים  של 
חברות   4 מתוך  נבחרה  הרשת  הארץ. 
שעמדה  לאחר  במכרז  שהתמודדו 
וקיבלה  והדרישות  התנאים  בכל 
בוועדת  ביותר  הגבוה  הניקוד  את 
תפקידים  בעלי  שכללה  הבחינה, 
ציבור. ונציגי  מליאה  חברי   במועצה, 

המחירים וימי הפעלה מעוגנים בהסכם 
וצמודים לעדכוני התעריפים של משרד 
להשוואת  להתייחס  נוכל  לא  הכלכלה. 
כפי  אחרות  רשויות  מול  העלויות 
שחסרים  מאחר  במכתב  שמובאות 
פרמטרים חשובים נוספים לצורך בחינת 
הדברים, כגון היקף ימי ושעות פעילות, 

היקף כח האדם ותוכניות העשרה.
מורדי ביטון, מזכיר המועצה

ויעל אדר, מנהלת אגף החינוך 

בח נפתחה  תשע"ז  הלימודים  לשנת 
ל-3,882  גדולה  ובהתרגשות  גיגיות 
מוסדות  בשערי  שנכנסו  תלמידים 
החינוך ברחבי המועצה, מתוכם 278 

ילדי כיתות א'. 
5% במספר התלל  מדובר בגידול של
ולמע שעברה  משנה  באשכול  למידים 

שה זהו מספר התלמידים הגדול ביותר 
לאי פעם במועצה. אין ספק שזהו הבי
הגי של  ביותר  והמרגש  המשמח  לטוי 

של  במועצה,  המתמיד  הדמוגרפי  דול 
והבנייה  ההרחבות  הצמיחה,  תנופת 
בישובים, קליטת המשפחות הצעירות 

לובעיקר חזרתם של הבנות והבנים, שה
את  כאן  לקבוע  ובחרו  משפחות  קימו 

ביתם.  
מערכת החינוך היא ספינת הדגל שלנו, 

ומקור משי להעוגן של קהילת אשכול 
כה מרכזי לנקלטים חדשים ולמשפחות 
הצעירות. טיפוח והשקעה בחינוך היא 

ללא בגדר 'סיסמה', אלא מדיניות מובי
החשי במכלול  ביטוי  לידי  שבאה  ללה 

בה, העשייה, הקצאת תכניות ייחודיות 
ובמשאבים.

אנו נמשיך לטפח ולהוביל את מערכת 
המו העדיפויות  סדרי  בראש  להחינוך 

הפרט,  את  שמעצימה  מערכת  עצתי, 
למחזקת את הזהות המקומית ואת מע
לגלי השייכות, מעודדת מעורבות חבר

תית ומסייעת לתלמידים לצמוח מתוך 
אזורי החוזק שלהם.  

עומדת  הנוכחית  הלימודים  שנת 
'חינוך  בסימן 

לוקהילה' עם תה
בתי  הקמת  ליך 
החדשים  הספר 
ומיזוג הקהילות. 
התייחסות  תוך 

הדו ללייחודיות, 
והשונה,  מה 
את  המאפיינים 

קהילת אשכול.
זה הזמן להודות 

החי צוותי  ללכל 
הפורמאלי  נוך, 

פור לוהבלתי 
שהש למאלי, 

בתכניות  קיעו 
ובהפע להקיץ 

הקייטנות  לת 

מהנה  פעיל,  קיץ  לתלמידים  ואפשרו 
לוערכי. לחוזרים למערכת החינוך - תל

מנהלים  חינוך,  צוותי  הורים,  מידים, 
מאחל  אני  החינוך,  מערכות  ועובדי 
שנת לימודים מוצלחת ושקטה, מלאה 

בלמידה חווייתית ומשמעותית.  
גדי ירקוני, ראש המועצה

שלום כיתה א'

גדי בניצני אשכול

צילום: 232
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שנה עברה מאז כתבנו 
כאן על השריפות המטרידות 

את תושבי המועצה )גיליון 
142 ו-145(, ושוב חזר ריח 

להעשן לפקוד את יישובי אש
כול. תושבים רבים מתלוננים 

בחודש האחרון על ריח של 

לעשן האופף את בתיהם, בעי
קר בלילה, מזהם את האוויר 

ומהווה סכנה בריאותית.
התופעה המדאיגה הביאה 

כמה מתושבי המועצה 
לפתוח קבוצת פייסבוק 

שמטרתה להילחם בשריפות 

הפסולת במועצה. "שנים 
רבות סובלים תושבי אשכול 

למזיהום אוויר כתוצאה מש
ריפת פסולת", נכתב בתיאור 

הקבוצה, "וזו אינה גזירה 
משמים".

"השריפות גורמות לזיהום 

אוויר, וכששורפים חומרים 
אסורים זו סכנה בריאותית 
של ממש", אומרים מנהלי 
הקבוצה, "אי אפשר לצאת 
החוצה, אנשים מתעוררים 
באמצע הלילה כדי לסגור 

חלונות". הקבוצה מונה כבר 
לעשרות אנשים, שמד

ווחים על שריפות ומעלים 
רעיונות לפעולה. אחת 

התלונות שחוזרת בקבוצה 
היא שכשמתקשרים למוקד 

אשכול אומרת המוקדנית 
שצריך להתקשר לפקח, 

וכשמתקשרים לפקח הוא 
מבקש להתקשר למוקד. 
"הפתרון צריך לכלול גם 

אכיפה, גם חינוך וגם מתן 
מענה לחקלאים", מסבירים 
בקבוצה, "אם נשכיל להפוך 

את הפסולת החקלאית 
לאנרגיה הדבר יהיה גם 

לטובת החקלאים וגם לטובת 
הציבור".

להצטרפות חפשו 
בפייסבוק: "די לזיהום אויר 
משריפות פסולת באשכול".

נגה גדג'

המלחמה בשריפות הפסולת הגיעה לפייסבוק
קבוצה חדשה נלחמת בשריפות הפסולת החקלאית במועצה, מדווחת עליהן ומעלה רעיונות לפעולה. 

"אם נשכיל להפוך את הפסולת החקלאית לאנרגיה, הדבר יהיה גם לטובת החקלאים וגם לטובת הציבור"

שריפה בפריגן, אוגוסט 2016
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בעקבות האירוע 
במושב בית אלעזרי

ולטיפולו  לידיעתו 
 - המועצה  ראש  של 
שניידות  רב  זמן  זה 
וגלויות  משטרה חסויות 
במרבית  מסתובבות 
במושבנו  השבוע  ימות 
לעקוף  בנסיון  הבשור.  עין 
וחצי  דבר  לי  אין  החוק.  את 
דבר באובססיביות הזאת של 
השאלה  הכחולה.  המשטרה 
היא  עצמי,  את  שואל  שאני 
הבשור  עין  תושבי  האם 
סדרתיים  חוק  מפרי  הם 
ניידות  שתי  להקצות  שצריך 
בשעה  יום,   מדי  אדם  וכח 
מתלוננת  שהמשטרה 
האדם  כח  את  להם  שאין 
נוכחים  להיות  והאמצעים 

בכל מקום ובכל זמן? ו

החוק   - שלי  התשובה 
בכל  נאכף  לא  והסדר 

מקום ובכל זמן.
הייתי מצפה מאותה משטרה 
להקצות  האמצעים  דלת 
לבקר  שלה  מהלהיטות   30%
ולצאת  הבשור  בעין  אותנו 
קצת לשטח, לאזורים שבהם 
מאויימים  והחקלאי  האזרח 
אותם  ידי  על  יום  יום 
שרובם  חמסנים  פושעים 
הבדואית  מהפזורה  באים 
קצת  צריך  ששם  באזור, 
להגיע  בכדי  להתאמץ  יותר 

לתוצאות.  
ברור שקל יותר לתפוס טרף 
אישה  או  איש  בדמות  קל 
שיצאו מביתם להביא שקית 
חלב ושכחו בתום לב לחגור 
אורות.  ולהדליק  חגורה 
עץ  מאחורי  ולהתחבא 
לשטח,  לצאת  מאשר  מוצל, 

ומרדפים  מארבים  לבצע 
כדי לסכל או לתפוס במקרה 
אנשים  על  ולסמוך  הטוב, 
שיוצאים  ואמיצים  טובים 
מתוכנו וכל זאת בהתנדבות. 
בתיאום  מתבצעת  הפעילות 
להגן  המשטרה  עם  מלא 
לילות  רכושנו,  על  ולשמור 

כימים בכל מזג אוויר.
אני בספק אם אותה משטרה 
במקרה  לצידם  תעמוד 
מרבית  כי  משתבש  ומשהו 
הפושעים  והבאת  התפיסות 
למשטרה - תתפלאו לשמוע 
שוטרים  ידי  על  אינם   -
המתנדבים  ידי  על  אלא 
)'הג'יפאים'( שלנו, שנמצאים 
קשות  בסיטואציות  לעתים 
ביותר ובזכותם אנחנו יכולים 

לישון בשקט. 
התשובה לכל השאלות הללו 
הם   - המשטרה  לתפקוד 

פשוט מפחדים.
מבקש?  אני  הכול  בסך  ומה 
איך  ולא   פרופורציה.   קצת 
אזרחים  על  קופה  לעשות 
שלהם  המסוכנות  שרמת 
קטנה ביותר.                                               
נחום שפר, עין הבשור

תגובת משטרת ישראל
ממקדת  ישראל  "משטרת 
אכיפה לטובת תושבי האזור 
ובעקבות בקשתם לכך, נוכח 
נוכחות מסיבית של כלי רכב 
וביישובים   232 בציר  כבד 
כמצופה,  לו.  הסמוכים 
זו מתבצעת ותמשיך  אכיפה 
נהג  כל  כלפי  להתבצע 
עבירות  ומבצע  חוק  המפר 
מסכנות חיים כאשר המטרה 
 - אחת  היא  המשטרה  של 
הנפגעים  כמות  את  לצמצם 

בתאונות הדרכים".
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רגע של נחת: שבועיים 
לפני תחילת שנת 
הלימודים, ב'נופי 

הבשור' התגאו לגלות 
ששמו של בית הספר מופיע 

שוב ברשימת 277 חטיבות 
הביניים והתיכונים שהצטיינו 

בהישגיהם הערכיים, 
החברתיים והלימודיים בשנת 

הלימודים החולפת. את בתי 
הספר המצטיינים בחר משרד 
החינוך מתוך כ-700 החטיבות 

העליונות שעמדו בתנאי 
הסף. הקריטריונים לתגמול 

מכוונים לבתי הספר שחוללו 
את השינוי המשמעותי ביותר 
בקרב התלמידים, ולא לאלה 

שהישגיהם הלימודיים הם 
הגבוהים ביותר. 

משרד החינוך מפרגן
מכתב ששלחה הגב' דסי 

בארי, מנהלת האגף לחינוך 
על יסודי, למנהלת נופי 

הבשור זמירה בן יוסף, חידד 
את גודל ההישג: "אני שמחה 
לבשר לך, כי מבדיקת הישגי 

החטיבה העליונה שבניהולך, 
נמצא כי בית הספר מדורג 
בין בתי הספר שהישגיהם 

הינם הגבוהים ביותר בקידום 
התלמידים בתחום הלימודי, 
החברתי והערכי, גם השנה, 

זו השנה השלישית ברציפות! 
בית ספרך הינו אחד מ-13 

בתי הספר בארץ שזכו 
בתגמול הדיפרנציאלי שלוש 

שנים ברציפות... זכייה זו 
הינה אות הערכה למנהיגותך 
ולעשייה החינוכית המעמיקה 

של צוות המורים".

שלושה מדדי בחינה
ההישגים שנבחנו נחלקו 

לשלושה תחומים: הישגים 
חברתיים במניעת נשירה 

של תלמידים מבית הספר; 
הישגים ערכיים בקליטת 

תלמידי חינוך מיוחד ובשיעור 
המתגייסים לשירות צבאי, 

לאומי או אזרחי; הישגים 
לימודיים בזכאות לתעודת 

בגרות ובהצטיינות במבחני 
הבגרות, וכן קידום התלמיד 

על-פי יכולותיו האישיות. 
מלבד אלה נבחנו גם יחסו 

של צוות ההוראה למצוינות 
בתחומי הלימוד השונים 
ואיכות תהליכי ההערכה 

בבית הספר. 

ויש גם תגמול כספי
משרד החינוך החליט לזכות 
את עובדי ההוראה בכל בתי 

הספר שברשימה בתגמול 
כספי חד-פעמי בסך 3,000 עד 
8,000 שקלים למורה, בהתאם 

להישגי בית הספר. נופי 
הבשור דורג ברמת תגמול 

2 )מתוך 4 רמות תגמול 
שהגבוהה שבהן היא רמה 
1(, ולפיכך יזכו גם המורים 

המלמדים בחטיבה העליונה 
בתגמול דיפרנציאלי )בהתאם 

לחלקיות המשרה שלהם 
בחט"ע( נכבד.

לדברי זמירה בן יוסף, מנהלת 
ביה"ס: "צוות ביה"ס משקיע 

ופועל למען התלמידים 
שלא על מנת לקבל פרס. זו 

דרכנו. העשייה החינוכית 
לא מסתכמת בציונים אלא 
בחשיבה הרבה יותר רחבה 

על כל תלמיד ותלמידה 
בהיבט הרגשי, החברתי, 

הערכי והלימודי. כבית ספר 
יחיד בקהילה אנו עושים 

מאמץ למניעת נשירה 
ולמציאת מענה הולם לכל 

תלמיד ותלמידה למיצוי 
היכולות האישיות".

יישר כוח לצוות ההוראה 
בנופי הבשור ושנת לימודים 

פורייה ומוצלחת לכולם.
תם פרחי

ערכי זה הכי, אחי 
זו השנה השלישית ברציפות שבית הספר נופי הבשור 
מדורג בין 13 בתי הספר המובילים במדינה בקידום 

התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי

השנה הוחלט ליישם 
בבתי הספר היסודיים 
הלומדים במתכונת של יום 
לימודים ארוך תוספת של 
לשלוש שעות שבועיות למ

ערכת. באחדים מבתי הספר 
להתקבלה הבשורה בשבי

עות רצון, אך בבתי הספר 
היסודיים של המועצה דווקא 
התרעמו על תוספת השעות. 

ב'ניצני אשכול' החליטו 
לקחת את התנגדותם צעד 

אחד קדימה ולעשות מעשה. 
צוות רכזי החינוך בקיבוצים 
פנה בחודש האחרון לראש 
המועצה גדי ירקוני ולאגף 

החינוך וביקש מהם לפעול 
לביטול הגזרה. 

לטובת הילדים
איילת גודארד, רכזת החינוך 

של בארי ומי שהייתה שותפה 
ללמהלך, מסבירה: "לנגד עיני

נו עמדו שני דברים עקרוניים 
– קודם כל טובת הילדים. 

ברור לכולם שיום לימודים 
שנמשך עד השעה 15:00 

קשה מאוד עבור ילדי  א'–ו' 
לוכנראה גם פחות פרודוקטי

בי. הדבר השני שהניע אותנו 
הוא הפגיעה המובהקת של 

ההחלטה בחינוך החברתי 

בקיבוצים. יום שלישי, שבו 
אמורה הייתה להיות תוספת 

להשעות, הוא היום המשמעו
לתי ביותר בפעילותו של החי

נוך החברתי, כיוון שהוא היום 
היחיד בשבוע שבו מתאספים 

כל הילדים יחד לפעילות 
משותפת. לכן החלטנו לפנות 

למועצה ולומר להם שאם 
הילדים והחינוך החברתי 
יקרים ללבם הם צריכים 
להירתם לעזרתנו. אחרי 

מרתון של מפגשים וישיבות 
עם ראש המועצה גדי ירקוני 

ומנהלת אגף החינוך יעל 
אדר הם השתכנעו בחשיבות 

העניין ויצאו להגנתו". 
בראשית החודש פנה ירקוני 

למנכ"לית משרד החינוך 
ולאחר משא ומתן עם 

המשרד הצליח להפחית 
את התוספת משלוש שעות 

שבועיות לשעה אחת בלבד. 

השעה הנוספת תהיה ביום 
חמישי ולא ביום שלישי כפי 

שהוחלט בתחילה. לדברי 
איילת, "מאוד שמחנו לגלות 

שיש במועצה אוזן קשבת 
ודלת פתוחה ושיש עם מי 

לדבר. הצלחתם – הצלחתנו".
גם ב'יובלי הבשור' התקבלה 

לההחלטה בדבר תוספת הש
עות כרעם ביום בהיר ובבית 

הספר החליטו לפנות למשרד 
החינוך ולערער על תוספת 

השעות. ערעורו של גיל 
יערי, מנהל 'יובלי הבשור', 
נענה בחיוב והמשרד אישר 

לבית הספר תוספת של שעת 
לימודים אחת בלבד ביום 

שלישי, לשביעות רצונם של 
כל הנוגעים בדבר. 

שתהיה לכולם שנת לימודים 
טובה ומוצלחת.

תם פרחי

משלוש נותרה אחת
ו'יובלי הבשור',  'ניצני אשכול'  היסודיים,  בתי הספר 
לתוספת  בנוגע  החינוך  משרד  החלטת  על  ערערו 
של שלוש שעות שבועיות. בעזרת המועצה המאבק 

הצליח - ולבסוף הוחלט להוסיף רק שעה אחת

תלמידי כיתה ז' בנופי הבשור וריקי המורה בשיעור ראשון בבית הספר

ם: 232
צילו
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בני המושבים
חניכי ד'-ט' נחשפו לתכנים 

מגוונים במחנות לפי שכבות 
לגיל וחוו את הנושאים בש

בילי הארץ. המחנות עסקו 
בנושאים כגון - חלוציות 

וציונות, תקופת הפלמ"ח 
ו"בעקבות לוחמים לשלום". 

השומר הצעיר
החניכים יצאו למחנה קיץ 

ונהנו מבניית המחנה עצמו, 
לונה פארק צופי ותחרויות 

בישול וספורט. בוגרי י' 
השתתפו בסמינר חדש שכלל 

מסע עלייה לירושלים ועסק 
בזהות היהודית והישראלית. 

בוגרי י"א יצאו לפרויקט 
הפעלת קייטנות של התנועה 

ברחבי הארץ, שמיועדות 
לילדים שלא יכולים להירשם 

לקייטנות רגילות וצריכים 

להיות במסגרת מסובסדת. 

הנוער העובד והלומד
החניכים משכבות ד'-י"ב 
יצאו למחנה בנס-הרים. 

לחניכי ז' יצאו למחנה "העפ
לה" שבו למדו על ההעפלה 

הבלתי-לגאלית לארץ ישראל 
בימי המנדט הבריטי, כאשר 

המחנה דימה את המאבק 
לעלייה.

הכשרות מדריכים
בנוסף למחנות הקיץ, יצאה 

קבוצה גדולה של בוגרי 
ט' משלוש תנועות הנוער 

לסמינרים שונים למדריכים 

צעירים ופעילים בתנועה. 
המשתתפים, שהיו בעצמם 

עד עתה חניכים, יתחילו 
בקרוב מאוד את צעדיהם 

הראשונים בעולם ההדרכה 
לויהפכו למובילי פעילות הת

נועה באשכול. בוגרי י' וי"א, 
שכבר מדריכים בתנועה, 

יצאו לסמינרים שונים וקיבלו 
לכלים ומיומנויות נוספות לה

דרכה, ובקרוב יהפכו בעצמם 
למלווים של צוותי ההדרכה 

הצעירים.
שתהיה לכולם שנת פעילות 

פוריה ומוצלחת.
עטר אופיר גנילוין

אוגוסט חם בתנועות הנוער
חניכים  באשכול  הנוער  מדור  הוציא  קיץ  כמדי 
ומדריכים רבים למחנות, קורסים וסמינרים, שם הם 
טיילו, הזיעו, ספגו ידע וערכים וחזרו הביתה עמוסים 

בחוויות. הנה מבחר מהפעילויות, בחלוקה לתנועות

מדי קיץ חוגגים בשדה 
ניצן את סיום החופש 
הגדול באירועי יום הילד – 

סוף שבוע מלא בפעילויות 

ובהנאות לכל ילדי המושב. 
השנה היו החגיגות בהשראת 

אולימפיאדת ריו, וכל ילדי 
המושב - צעירים ובוגרים 

כאחד - הוזמנו להשתתף 
במשחקים האולימפיים 

בגרסת שדה ניצן. לאחר 
מצעד המשלחות סביב מגרש 
הכדורגל, נחלקו הילדים לפי 
קבוצות גיל והתחרו זה לצד 

זה במקצים השונים: ריצת 
40 מ', ריצת 200 מ' ומרוץ 
שליחים, קפיצה למרחק, 

טורניר פינג-פונג וטריאתלון. 
לבשדניצניאדה התחרו המ

שתתפים גם בענפי ספורט 
ייחודיים כמו הדיפת פומלה, 

הטלת כידון במבוק, זריקת 
דיסקוס מתוצרת עצמית 

וריצת משוכות מעל ארגזי 
לפלסטיק. גם הלפיד האולימ

פי לא נפקד מהחגיגות והגיע 
כל הדרך מברזיל כדי להדליק 

את כתובת האש של סמל 
האולימפיאדה. בטקס נעילת 

המשחקים עלו הילדים 
לפודיום וקיבלו מדליות 

על הישגיהם – יוסיין בולט, 
מאחורייך.

תם פרחי

השדניציאדה 2016
הגדול  החופש  סוף  את  ציינו  ניצן  שדה  תושבי 
באירועי יום הילד, שכללו מגוון תחרויות; מפינג פונג, 
טריאתלון וריצה - ועד הדיפת פומלות, ריצת משוכות 

ייןמעל ארגזי פלסטיק והטלת כידון במבוק
ט

ש
פי

ם 
ת

רו
ם: 

לו
צי

השומר הצעיר

הנוער העובד והלומד
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ללא נחים גם כשמשפ
צים – מרכז הצעירים 

של אשכול נמצא בימים אלו 
לבשיפוצים ומוציא את כל הפ

עילויות שלו אל היישובים. 
ביום חמישי בערב, ה-11.8, 

הגיעו 20 צעירות מכל האזור 
למועדון במושב ישע לסדנת 

"שרפרפים על גלגלים". כל 
משתתפת בחרה צבע לגלגל 

ובד צבעוני - והבנות התחילו 
לעבוד. אחרי שעתיים של 

עבודה מהנה ומספקת לקחה 

כל משתתפת שרפרף 
צבעוני ונייד לביתה מעשה 

ידיה. עינת כהן אלישיב, 
מנהלת מרכז הצעירים: 

"תודה מיוחדת למושב ישע 
שנתן לנו את המועדון ללא 
רותם סימון, מתנל לעלות ו

דבת מרכז הצעירים שעזרה 
לארגן ולסדר. לאור הביקוש 
אנו נפתח שוב סדנה. כדאי 

לעקוב אחרינו בפייסבוק של 
מרכז צעירים אשכול".

יובל רויטמן

שרפרפים על גלגלים

יב
ש

לי
א

הן 
 כ

ת
ינ

 ע
ם:

לו
צי

הבנות עם השרפרפים. צבעוניים וניידים

זה לקח קצת זמן, אבל 
זה קרה. לתפריט של 

'הנגריה', קפה בר במושב 
דקל שמגיש ביומיום ארוחות 
בוקר וצהריים, הצטרפו כמה 

מנות מיוחדות: הופעות של 
לאמנים יוצרים. בחודש האח
רון, מדי שישי בערב, בקעו 

מחלל המקום צלילי מוזיקה 
ושירה של אמנים שונים, 

רובם תושבי אשכול בעבר 
ובהווה. 

הראשונה להופיע הייתה 
מיכל לוטן, שגדלה במושב 

דקל וכיום היא אחת הזמרות 
המוכרות בסצנת האינדי 

הישראלית. מיכל, שהופיעה 
לגם בפסטיבל אינדינגב האח

רון, הגיעה ב-29.7 לנגריה 
להופעת סולו אקוסטית. 
שבוע אחריה, ב-5.8 היו 

אלה גלעד וקרט ואסף פבר, 
יוצרים צעירים מאשכול, 

שניגנו חומר מקורי וחדש 
שלהם לצד קאברים לשירים 

מוכרים. 
ב-12.8 , חצי שנה אחרי צאת 

אלבומה הראשון וכשבידיה 
גיטרה אקוסטית, עלתה על 

במת הנגריה נועה בלחסן 
שגדלה במושב תלמי אליהו. 

ב-19.8 נהנו אורחי המקום 

מערב שירה בציבור לט"ו 
באב, לפני ההופעה האחרונה 

שנעלה את לוח ההופעות 
של החודש - של שירלי קונס 

ב-26.8. 
קרן וחגי גלבוע, בעלי 

המקום מספרים על היוזמה: 
"מוזיקה היא האהבה הגדולה 

שלנו ואנחנו רואים בנגריה 
בית לתרבות ולמוזיקה 

בפרט". החודש ובתקופת 
החגים מתוכננות הופעות 

נוספות בנגריה. 

המעוניינים לקבל פרסום 
ופרטי הופעות מוזמנים 

לעקוב בפייסבוק או להשאיר 
פרטים במייל: 

office.hanagaria@gmail.
com

יובל רויטמן

כשהגיטרה מנסרת את הלילה
לתפריט של קפה בר 'הנגריה' במושב דקל התווסף 
בחודש האחרון ליין של הופעות חיות בערבי שישי

וע
לב

 ג
רן

ק
ם: 

לו
צי נועה בלחסן בהופעה

גיל בשארים ממושב ישע, 
חגג לפני כשבועיים את 

יום הולדתו ה-9. אלא שלא 
מדובר במסיבת יום הולדת 

רגילה, כי אם במסיבה שכולה 
ניצחון - ניצחון של ילד גדול 

מהחיים, שנלחם במחלת 
הסרטן. 

הכול החל לפני כשנה, כאשר 
בעקבות בדיקה רפואית 

התגלה אצל גיל סרטן 
העצם )אוסטאוסרקומה( 

ומאז אושפז בבית החולים, 
לסדרה ממושכת של טיפולי 

כימותרפיה וביולוגיה. גיל 

נאלץ לעזוב את בית הספר 
'יובלי הבשור' שבו למד ואת 

חבריו לכיתה, בכדי להתמקד 
בהחלמה. במהלך הטיפולים 
למד גיל, אז בכיתה ג', בבית 

החולים סורוקה, בכיתה 
שאותה מפעיל משרד החינוך 

לילדים המאושפזים.
משפחת בשארים - הוריו 
של גיל גלית ואילן ואחיו  

רון וניר, ליוו, תמכו ועודדו 
לאורך כל הדרך. בכל אירוע 

שיא - כמו מסיבה או טקס 
שהתקיימו בבית הספר 'יובלי 

הבשור', דאגו להביאו בכדי 

שישתתף וכך ישמור על קשר 
עם חבריו. המחנכת של גיל, 

מרים ירובוי, דאגה לשמור 
על קשר עם גיל לאורך כל 
השנה; שלחה סרטונים של 

הילדים מהכיתה, ביקרה 
והתקשרה מדי יום. ילדי 
הכיתה כתבו לו מכתבים 

וברכות ובכל פעם שעבר  
גיל חדר בביה"ח, דאגה 

אמו לתלות לו מחדש את 
הברכות. גיל סיפר שמבחינתו 

החזרה לבית הספר זה כיף. 
הוא לא מצליח לתאר כמה 

כיף. נאחל לגיל שהכול יהיה 
מאחוריו ושהכיף הזה של 
החזרה לביה"ס, ולחברים, 

פשוט ימשיך.
עטר אופיר גנילוין

גיל בשארים - חוזר הביתה 
אחרי מאבק ממושך, שהפך למלחמה שבה גויסו כל 
המילואים, כולל המורה וילדי הכיתה - הסרטן נוצח

גיל עם אבא אילן
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על  ריקודים  של  שנים   7 אחרי 
לבמות בארץ, זה קרה - להקת המ
לחול 'איה אשכול' יצאה לראשונה לפס

טיבל מחולות בחו"ל. בתאריכים 27.7 עד 
שהורכבה  משולבת  להקה  טסה  ה-2.8 
מ-5 חברים של להקת איה אשכול ועוד 
9 מלהקת חוף אשקלון, לפסטיבל מחול
בה בצ'כיה,  פראג  בעיר  בינלאומי  ללות 
שתתפות 62 להקות מכל רחבי העולם.

מספר  בתיירים",  מלאה  הייתה  "העיר 
יוסי אביאיה מלאכי מעין הבשור, אביה 
קרויה  שמה  שעל  ז"ל  מלאכי  איה  של 
גדולות  במות  שתי  "הוקמו  הלהקה. 
ומהבוקר  בעיר  מרכזיות  כיכרות  בשתי 
אנחנו  ורקדו.  להקות  עלו  הערב  ועד 
הופענו בסך הכול ארבע פעמים במהלך 
כחצי  נמשכה  הופעה  כשכל  הפסטיבל, 

שעה".
איציק  הוא  הלהקה  של  הכוריאוגרף 

הרקדנים  עם  שעובד  ממבועים,  מעיין 
בנסיעה  אותם  ליווה  וגם  השנה  לאורך 
של  רונדו  היה  הימים  "באחד  לפראג. 

רי הכין  "איציק  יוסי.  מספר  ללהקות", 
הטור  הצעידה  כדי  כשתוך  מיוחד,  קוד 

לעוצר וכל הלהקה רוקדת. אנשים מלה

חשנו  לריקוד,  הצטרפו  אחרות  קות 
אהדה גדולה לישראל - חיוכים, מחיאות 
היה  מצוינת.  הרגשה  צילומים.  כפיים, 

מאוד מוצלח".

הנצחה דרך ריקוד
7 שנים  להקת איה אשכול הוקמה לפני 

ללזכרה של איה מלאכי ז"ל שנרצחה בפי
גוע בבאר שבע בפברואר 2002, בהיותה 
19.  "זהבה בן טובים ואיציק מעיין  בת 
פנו אליי ואמרו לי 'בוא נקים להקה של 
בני 40 פלוס לזכרה של איה', מספר יוסי. 
"מאוד התלהבתי מהרעיון כי איה מאוד 

הב הורה  בלהקת  ורקדה  ריקוד  לאהבה 
שור". מאז הקמת הלהקה, תורם לה יוסי 
מתקציב  מגיע  כשהשאר  שנה,  כל  כסף 

מחלקת התרבות במועצה. 
רקדנים,   20 בעבר  חברים  היו  בלהקה 

לכולם מיישובי המועצה - קיבוצים, מוש
בים ויישובים קהילתיים - אך עם השנים 
 14 בה  חברים  וכיום  השורות  הידלדלו 
חברי   .40-70 בגילאי  ורקדניות,  רקדנים 
באחד  לשבוע  אחת  מתאמנים  הלהקה 
ובמשך  כלנית  באולם  הבלט  מחדרי 

להשנה משתתפת הלהקה באירועים שו
נים ובפסטיבלים ברחבי הארץ. 

מנהלת  היא  ישע  ממושב  כהן  דליה 
"נסענו  מאחוריה.  החיה  והרוח  הלהקה 
בשנתיים האחרונות לפסטיבל שבועות 
שנה  וכל  בירושלים,  לפסטיבל  בנהלל, 

לאנחנו נוסעים לפסטיבל המחולות בכר
מיאל. בנוסף אנחנו מופיעים באירועים 
העצמאות  ביום  הופענו   - ביישובים 
בישע, בשבועות באורים, הופענו ברעים 

וגם בטקס חיילים מצטיינים".

הם רק רוצים לרקוד
מחולות  בפסטיבל  לראשונה  השתתפה  אשכול'  'איה  המחול  להקת 
מישע מספרים  כהן  ודליה  הבשור  מעין  אביאיה מלאכי  יוסי  בפראג. 
על האהדה שקיבלו מהקהל ועל הדאגות לעתיד הלהקה • יובל רויטמן

יוסי אביאיה מלאכי: "חשנו אהדה 
גדולה לישראל - חיוכים, מחיאות 

כפיים, צילומים. הרגשה מצוינת. היה 
מאוד מוצלח"

קר
סו

 וי
ה

דנ
יר

ם: 
לו

צי

אוהבים לרקוד? 

הצטרפו ללהקה
חזרה  הלהקה  הקיץ,  חופשת  אחרי 
האחרון,  ראשון  ביום  לפעילות 
כלנית.  באולם   20:30 בשעה  ה-4.9 
דליה  יוסי,  של  לצערם  זאת,  עם 

הפ המשך  הלהקה,  חברי  לושאר 
בשל  וזאת  מאליו,  מובן  לא  עילות 

מספר המשתתפים הנמוך. 
"אנחנו רוצים להצעיר את הלהקה", 
אנשים  "ומזמינים  דליה,  אומרת 
אלינו.  להצטרף  לרקוד  שאוהבים 

מקצו רקדנים  להיות  חייביים  ללא 
מעל  והוא  לרקוד  שאוהב  מי  עיים. 
"יש  מוסיף:  יוסי  מוזמן".   -  30 גיל 

התעמ קואורדינציה,  כושר,  לבזה 
רעננות.  על  שומר  זה  מעולה,  לות 

מו לצלילי  מלרקוד  טוב  יותר  למה 
זיקה?!". 

להצטרפות ניתן לפנות לדליה כהן: 
טל' - 052-6288053. מייל:

daliacohen_58@walla.co.il

קר
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ג'קי  ביום שישי ה-5.8 נסעו ביחד 
ומנהל  המוזיקלי  המנהל  ממן, 
השיווק של תיאטרון הנגב, ואיסי ממנוב 
המנהל האמנותי של התיאטרון, לקיבוץ 
אורים, שם הם נפגשו בבית של העמותה 
בעלי  ילדים  ארבעה  עם  מסגרת(  )ראו 
הגלגלים"  "בית  מעמותת  מוגבלויות 
המטל  .13-15 בגילאי ירושלים,   מסניף 

על  לעלות  חלום  לילדים  להגשים  רה: 
במה ולהופיע מול הקהל שמנה 50 איש, 
והורכב ברובו מחברי וילדי אורים ומבני 

משפחה. 
עם  עבד  ג'קי 
על  הילדים 

השי לקטעי 
הילדה  רה. 
הררי  אורטל 
"בך  שרה את 
נוגע"  לא 
יהודית  של 
ואת  רביץ 
הרוח"  "בגלל 
שלומי  של 
נתנאל  שבת; 
שר  דרמוני 
"כשאת  את 
של  עצובה" 
עיון  בן  עמיר 
"שבחי  ואת 
ירושלים" של 
מדינה  אביהו 

)בעל "עלמתיני"  את  שר  עותמן  ועלי 
עם  עבד  איסי  אותי"(.  "לימדת   - רבית 

מעיין עמבר על קטע המשחק.

שמחים כל הזמן
מוג בעלי  ילדים  עם  נפגשים  ל"אנחנו 

לעשות  מה  מראש  יודעים  ולא  בלויות 
לאיתם", מספר ג'קי. "אבל למרות המוג

בלויות אנחנו עושים את זה כמה שיותר 
למקצועי. למשל השיר 'בך לא נוגע' שב

- זה שיר מאוד קשה  חרה אורטל הררי 
כמוזיקאי.  אותי  ריתק  והאתגר  לביצוע 

והיא הצליחה לעשות את זה". 
היה  דרמוני  'תולי'  נתנאל  עם  המפגש 
מעט יותר מורכב, מעיד ג'קי. "בהתחלה 
הוא מאוד חשש וכשהוא ראה אותי עם 

הגיטרה הוא נכנס לפאניקה". 
אז מה עשית?

ל"הוצאתי את כל המדריכים מהחדר ויצ

אותו  שאלתי  אינטימי.  קשר  איתו  רתי 
'עמיר  אמר  והוא  לשיר  אוהב  הוא  מה 

'כשאת עצו לבניון'. הוא בחר את השיר 
אותי  וגם  הקהל  את  'פירק'  השיר  בה'. 
המילים  את  שם  יש  שירה.  כדי  תוך 
'בצבא הכי חזק שבעולם אלחם למענך' 
ובקושי  גלגלים  בכיסא  יושב  והבחור   -

זז".
רעושה רושם שהמפגש עם הילדים הש

תיאטרון החלומות
אימץ  השנה  גם  אשכול,  באולם  שעברה  בשנה  המופע  הצלחת  אחרי 
תיאטרון הנגב ילדים בעלי מוגבלויות מעמותת "בית הגלגלים", והגשים 
להם חלום להופיע על במה. הפעם זה היה בקיבוץ אורים • יובל רויטמן

ג'קי ממן: "המפגש עם הילדים מרגש 
בצורה בלתי רגילה. מה שמעניין זה 
בעיקר שמחת החיים הגדולה שלהם 
- שזה ממש לא מובן מאליו. הם כל 

הזמן מבסוטים ומחייכים"

מאמצים מכל הלב
הנגב  שתיאטרון  השנייה  השנה  זו 

למאמץ את ילדי בית הגלגלים, שרו
בם סובלים משיתוק מוחין או ניוון 

לשרירים. בשנה שעברה הופיעו היל
לדים באולם אשכול והשנה הם הופי

עו במועדון החברים בקיבוץ אורים, 
לאורך  העמותה  ילדי  את  שמאמץ 
השנה ומעמיד לרשותם מבנה קבוע 

במ שבוע  בסופי  לאירוח  לומשופץ 
חיר סמלי. 

הגל בית  לאה מאיר, מנהלת   לדברי
לגלים באורים, במהלך השנה, אחת 
מהעמותה  קבוצה  מגיעה  לשבוע 
ומונגש  שמותאם  בבית,  ומתארחת 

ללצרכיהם. בנוסף לבית של בית הג
לגלים באורים יש עוד חמישה בתים 
מונגשים ברחבי הארץ - בירושלים, 
ערה  ואדי  הרצליה,  הגליל,  בוסתן 

ובאר שבע.
למי שמלווה ביומיום את הילדים שה
לגיעו להופיע באורים הם רכזות הק

אדוה וייסבלט ורר  בוצה מירושלים
חלי מנדל והמדריכים זיו בן אהרון, 
בוכניק  ועמוס  מרקוביץ  קובי 
מיוחדת  תודה  בהתנדבות.  כולם   -
לחגית סרגוסטי מאורים ולסאונד-

מן גיא דיטרנוביץ מאורים.
הילדים  את  שמלווה  "הצוות  ג'קי: 
שהכול  כשחושבים  להערכה.  ראוי 

במתנד נתקל  אתה  במדינה,  לחרא 
והתנ לבים שעובדים איתם באהבה 

דבות. זה פרויקט שהתיאטרון נרתם 
ונשמח להמ לאליו כבר שנה שנייה 

שיך איתו בכל פעם שנידרש". 

ג'קי ואיסי עם הילדים. "נמשיך עם הפרויקט בכל פעם שנידרש"

בשבוע שעבר 
התקיימה בבארי 

פגישה שארגנו 
חברות הקיבוץ 

במטרה לעורר את 
אזור אשכול הרדום 

ל'מצעד התקווה' 
שמארגנת תנועת 

'נשים עושות שלום'. 
במפגש הוקרן הסרט 

"לגרש את השטן" ולאחריו התקיים דיון 
בהנחיית פרופ' אפרת הוס.

חברות הארגון פנו אל תושבות אשכול 
ועוטף עזה כולו במטרה לגייסן 

לפעילות על מנת למנוע את המלחמה 
הבאה. 

)למעוניינות: חנה רענן 
054-7918056,ויויאן סילבר 054-7919310 

ונטע פלג  054-7918813(

עוצרות את המלחמה הבאה
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אתרוגים  מטע  יש  נווה  "אחרי 
רד  עפר,  לדרך  ירידה  יש  ואחריו 
אליה וסע ישר עד שתראה את המנהרות 
בקפדנות  ממלא  אני  שמאל".  בצד  שלי 
נועם  של  הנסיעה  הוראות  אחר 
)27( ואחרי כמה דקות נסיעה  הרשטיק 
שחונה  לבן  בטנדר  מבחין  מאובקות 
הגעתי.  שחורות.  רשת  למנהרות  סמוך 
ומכנסי  שוליים  רחב  כובע  עם  נועם, 

עבודה ארוכים, מקבל את פניי. 
אנחנו מתיישבים על שני ארגזי פלסטיק 
נגיעה משתילי האננס  הפוכים, במרחק 
משפחה  ובני  חברים  עם  ביחד  ששתל 
רציתי  ילד  שאני  "מאז  שנה.  חצי  לפני 
שתילי  נועם.  לי  אומר  חקלאי",  להיות 
חלקים  עלים  עם   -  MD2 מזן  האננס, 
ולא משוננים, עלו לו 6 שקלים כל אחד, 
ורק בעוד שנתיים, עם הקטיף הראשון, 

יתחיל להחזיר את ההשקעה. 

הטרקטור שלנו גדול ומשותף
לשלושה  ואב  להדר  שנשוי  נועם, 
ילדים, הוא דוגמה לתופעה נדירה בנוף 
בישראל - בחור צעיר, ללא רקע מוקדם 
בחקלאות וללא משק פעיל של ההורים, 
שהחליט לעסוק בחקלאות. נדירה אולי 
במבט כולל על המדינה, אבל לא נדירה 

במושב שבו הוא גר - בני נצרים. 
בזכות  בעיקר  האחרונות,  בשנים 
שמובילה  צעירים"  לחקלאים  "התכנית 
חבר'ה  ויותר  יותר  היישוב,  הנהגת 
צעירים מחליטים לעבד את אדמותיהם. 
הרעיון שעומד מאחורי התכנית פשוט. 
ובוודאי  בימינו  חקלאי  להיות  קל  לא 

נצרים  בבני  מאפס.  להתחיל  שלא 
צעירים  לחבר'ה  יד  להושיט  החליטו 
ומעניקים  חקלאים  להיות  שחולמים 
להם  שמאפשר  וכלכלי  מקצועי  סיוע 
החקלאות  לעולם  רכה  יחסית  כניסה 

)ראו מסגרת(.
נכנסו  משהחלה,  שנים  חמש  כה,  עד 
לתכנית כבר עשרה חקלאים. אחד מהם 
ואב  לדגנית  נשוי   ,)40( לבנון  אבי  הוא 
לבני  הגיעו  ודגנית  אבי  ילדים.  לשבעה 
שנים.  שלוש  לפני  מירושלים  נצרים 
לאשכול הדרימו, כי חיפשו "מקום טוב, 

חינוך, התיישבות", מספר אבי.
רקע  כל  ללא  האחרונות,  בשנתיים 
בחקלאות.  לעסוק  אבי  החל  מוקדם, 
תמרים  דונם   10 של  מטע  נטע  תחילה 
שמיועד לקטיף לולבים. לפני שנה שתל 
2 דונם אננס והשנה התחיל לגדל 6 דונם 
לחקלאים  התכנית  במסגרת  עגבניות 
מ-5:30  יום  כל  עובד  "אני  צעירים. 
עמוק  אני  בשטח,  בערב   20:00 ועד 

בחקלאות". 
אבי מאמין בכל מאודו שהחקלאות היא 
כלי חינוכי וערכי חזק מאוד. "התפישה 
הילדים  את  לשתף  זה  שלנו  החינוכית 
ואכן,  בו".  מאמינים  שאנחנו  מה  בכל 
מילדיו  שניים  מדברים,   שאנחנו  בזמן 
להם  "אמרתי  הרשת.  בבית  עובדים 
התעקשו  הם  אבל  חופש,  יום  שהיום 

לרדת לשטח באופניים".
זה להיות עם המבט  "הרוח של היישוב 
מסביר  בקרקע"  הרגליים  ועם  לשמיים 
אבי. "אם אתה רוצה להיאחז פה, לבנות 
באזור  אותך  שתחזיק  כלכלית  מערכת 

כמו שלנו, המנוע הכי חזק זה החקלאות. 
מקומות  שמייצר  יצרני  מקצוע  זה 
עבודה. הרווח זה החינוך. אנחנו מקנים 
לילדים קשר חזק לאדמה. כשהם באים 
איתי ורואים את אבא שם ידיים באדמה 
- זה קושר לארץ. כולנו מגיעים מעולם 
ונרכשו  התחדדו  ושם  תורה  לימוד  של 
הארץ  ואהבת  עמל  של  האידיאלים 

והעם".

בגלל האנשים
בשמיים  גבוה  כבר  השמש 
מצלצל  הטלפון  עולות.  והטמפרטורות 
 ,28 ישראל קפלן. הוא בן  ומעברו השני 
נצרים  לבני  ילדים.  לשלושה  ואב  נשוי 
בישיבת  למד  שם  ציון,  ממבשרת  הגיע 
מרכז הרב ועבד בהוסטל. אשתו מוריה 

עובדת כאחות בבית החולים סורוקה.
"באנו לכאן כי רציתי לעסוק בחקלאות. 
הוא  ישראל  מהנעורים".  חלום  זה 
'טרי' בחבורה. את שתילי  הכי  החקלאי 
מחודשיים.  פחות  לפני  שתל  העגבנייה 
משכיר  שהוא  הרשת  בבית  דונם   6
לחקלאים  התכנית  במסגרת  מהמושב 
צעירים. "זו עבודה קשה. אני מאוד נהנה 
גם  פחדים. אין ביטחון,  יש  ממנה אבל 
בייחוד כשזה הגידול הראשון שלי ועוד 

אין לי ניסיון כמו לאחרים".
אז איך אתה יודע מה לעשות? 

מזכירות  יו"ר  לי.  שעוזר  חקלאי  "יש 
היישוב המליץ לי עליו". ישראל משתמש 
החקלאים  שאר  עם  ביחד  בטרקטור 
בתכנית, ומשלם שכירות על בית הרשת 
דשן,  זה  שלי  "ההשקעה  היישוב.  שבנה 
מים, ריסוסים, שתילים, חוטים ועבודה. 
השקעתי עד היום עשרות אלפי שקלים, 
שזה הרבה פחות ממה שהייתי משקיע 
לבד.  הכול  לעשות  צריך  הייתי  אם 
אני  מעולה,  צעירים  לחקלאים  התכנית 
זה  בלעדיה.  מתחיל  הייתי  אם  יודע  לא 
בשיקולים  מרכזי  מרכיב  היה  בהחלט 

שלנו אם לבוא לכאן ולהישאר כאן".
במושב  לאנשים  הערכה  מלא  ישראל 

החלוץ החדש
בלי רקע מקצועי, בלי משק משפחתי ותיק ופעיל ובלי ניסיון קודם - 
כך  הסוד,  חקלאים.  של  חדש  דור  האחרונות  בשנים  גדל  נצרים  בבני 
מסתבר, טמון בערבות הדדית ובתמיכה מסודרת ומושכלת מצד היישוב. 

ביקור בבית הספר לייצור חקלאים צעירים • יובל רויטמן 

 צוריאל שחור נועם הרשטיק
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את  אוהב  מאוד  "אני  אשכול.  ולתושבי 
פה  יש  במועצה.  האווירה  ואת  האזור 
צעיר  מגיל  שעובדים.  פשוטים  אנשים 
יודע  לא  בנגב.  לגור  רוצה  שאני  ידעתי 
להגיד מאיפה זה בא". אתה רואה פה את 

הבית שלך? אני שואל. "כן, כן".

פיצחו את הנוסחה?
מי שעובדים ביחד עם ישראל הם חבר'ה 
'חלוצי  החקלאית  התיכונית  מהישיבה 
מכל  תלמידים   72 נצרים.  בבני  דרור' 
הארץ בכיתות ט'-י"ב, שעובדים חצי יום 
התחום  על  האחראי  יום.  חצי  ולומדים 
שחור.  צוריאל  הוא  בישיבה  החקלאי 
הישיבה  שתלמידי  דואג  הוא  בוקר  מדי 
שבהם  המועצה  ברחבי  למשקים  יגיעו 
הם עובדים ומפקח על עבודתם במהלך 
ואב  להודיה  נשוי   ,29 בן  צוריאל,  היום. 
עם  נצרים  לבני  הגיע  ילדים,  לארבעה 
מהיישוב  שנים  שלוש  לפני  משפחתו 
במטרה  לפה  "הגענו  שבשומרון.  יצהר 
התלהבנו  מאוד  מחקלאות.  להתפרנס 
ומאוד  אנשים  עם  דיברנו  מהקהילה. 

משך אותנו לבוא לגור כאן".
החקלאית,  בישיבה  לעבודתו  במקביל 
מגוון.  חקלאי  משק  מפעיל  צוריאל 

אחד  אצל  כשכיר  לעבוד  "התחלתי 
לגדל  התחלתי  שנה  ואחרי  החקלאים 
שקיבלתי  במבנה  וחציל  כרוב  בעצמי 
מהיישוב". בחצי השנה האחרונה מעבד 
 35 מהמושב  חבר  עם  ביחד  צוריאל 
דונם - חלק בבתי רשת והרוב בשטחים 
יפנית,  דלעת  זוקיני,  קישוא,   - פתוחים 

קולורבי, דלעת וחציל. 
בבני נצרים, מי שרוצה להתקבל לאגודה 
לעבד  חייב  נחלה,  ולקבל  החקלאית 
מעיד  צוריאל  בעצמו.  אדמותיו  את 
שהתכנית לחקלאים צעירים היא שיטה 
מתאים  החקלאי  אם  לבדוק  מצוינת 
נותנת  "התכנית  הזה.  החיים  לאורח 
מבלי  לחקלאות  להיכנס  אפשרות 
להיכנס להשקעות עתק. מקסימום, אם 

לא מתאים, אפשר להפסיק.
זה  החקלאות  עולם  את  שמחזיק  "מה 

חבר'ה שלא גדלו במשק", מוסיף צוריאל. 
"כל החקלאים הוותיקים אומרים לך 'אל 
ובשילוב  רקע  לך  שאין  ובגלל  תיכנס' 
שמחזיק  מה  זה  והנאיביות,  התמימות 
שבה  בתקופה  ואולי,  החקלאות".  את 
בישראל  החקלאים  של  הממוצע  הגיל 
את  מצאו  נצרים  בבני   ,60 על  עולה 
הנוסחה, או לפחות חלק ממנה, לייצור 

חקלאים צעירים וחדשים. ימים יגידו. 

שיזמו  צעירים  לחקלאים  התכנית 
וסיוע  ליווי  מספקת  נצרים  בבני 
האם  לבחון  שמעוניינות  למשפחות 
להן,  מתאים  החקלאי  החיים  אורח 
להתחייבויות  להיכנס  מבלי  וזאת 

כספיות כבדות. 
לשכור  יכול  לתכנית  שנכנס  מי 
מהיישוב במחיר נוח ולמשך שנתיים 
הציוד  כולל  דונם,   6.4 של  רשת  בית 
צנרת  השקיה,  מחשב   - הנלווה 
טפטוף וחוטי הדליה. בנוסף, המושב 
מתחלקים  שבו  טרקטור  רכש 
החקלאים הצעירים בתיאום ביניהם. 
חלק  הם  אגרונומי  וייעוץ  ליווי  גם 

מהחבילה.
התכנית החלה לפני חמש שנים ועד 
חקלאים.  עשרה  אליה  נכנסו  כה 
אלף   450 בתכנית  הושקעו  היום  עד 
דולר, חלק מהכסף נתן היישוב ורובו 
הבאנו  "אנחנו  ארה"ב.   JNF-מ הגיע 
השקיעו  ארה"ב   JNF-ו הרעיון  את 
ידידיה  אומר  מהכסף",  הרבה 

היישוב.  שיזם  מזכירות  יו"ר  הוכמן, 
אוזן,  אליהו  עם  ביחד  התכנית  את 
נצרים,  בבני  ביותר  הוותיק  החקלאי 
לפיתוח  איתם  ביחד  צועדים  "אנחנו 

החקלאות בחלוציות".
והרעיון  מצוין  עובדת  "התכנית 
שעומד מאחוריה ברור: אנחנו נותנים 
אופציה למי שלא בן ממשיך או שלא 
בא עם הון עצמי גדול מהבית, לעמוד 
לעשות  הרגליים,  על  לאט-לאט 
זה  אם  ולראות  ברוגע  דעת  שיקולי 

מתאים לו".

ממשיכים הלאה
בימים אלו כבר מתכננים ביישוב את 
שמטרתו  התכנית,  של  השני  השלב 
לצאת  שהחליטו  חקלאים  ללוות 
לרכוש  היא  הכוונה  עצמאית.  לדרך 
מרלו"ג  לפתוח  ואף  טרקטורים  עוד 
בית  יהיה  שבו  לוגיסטיקה(  )מרכז 
אריזה ומיון משותף לכל חקלאי בני 

נצרים.

ידידיה הוכמן: "הרעיון של התכנית 
ברור - אנחנו נותנים אופציה למי 

שלא בן ממשיך או שלא בא עם הון 
עצמי גדול מהבית, לעמוד לאט-לאט 

על הרגליים, לעשות שיקולי דעת 
ברוגע ולראות אם זה מתאים לו"

ישראל קפלן: "השקעתי הרבה פחות 
כסף ממה שהייתי משקיע אם הייתי 
עושה הכול לבד. אני לא יודע אם 

הייתי מתחיל בלי התכנית לחקלאים 
צעירים. זה בהחלט היה מרכיב מרכזי 

בשיקולים שלנו אם לבוא לכאן"

אבי לבנון: "הרוח של היישוב זה 
להיות עם המבט לשמיים ועם 

הרגליים בקרקע. אם אתה רוצה 
להיאחז פה, לבנות מערכת כלכלית 

שתחזיק אותך באזור כמו שלנו, 
המנוע הכי חזק זה החקלאות"

התכנית לחקלאים צעירים

 אבי לבנון ושניים מילדיו  ישראל קפלן
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יום ראשון, שבע וחצי בבוקר, גוש 
יוצא  האדם  אחד  צוחר.  יישובי 
ימינה  לפנות  רצונו  וכל  שבישע  מביתו 
למקום  להגיע  כדי  מהמושב  ביציאה 
עבודתו. זה אולי נשמע טריוויאלי, בטח 
שלא עניין לכתבה בעיתון, אבל אם גם 
אתם ניסיתם לפנות בפנייה הזאת באחת 
יודעים  בוודאי  אתם  העומס,  משעות 

שממש לא מדובר בעניין של מה בכך. 
ליוצאים  מסוכן  לישע  הכניסה  צומת 
האצה.  מנתיב  נהנים  שלא  מהמושב 
ראשיהם  מעל  גם  מרחפת  הסכנה  אך 
ימינה  בפנייה   - למושב  הנכנסים  של 
כשמכוניות  הנתיב  באמצע  מאטים  הם 
ובפנייה  מאחוריהם  במהירות  נוסעות 
שמאלה הם נאלצים פעמים רבות לעצור 
שהפנייה  עד  הכביש  באמצע  ממש 
נוסעות  הפעם  כשגם  תתאפשר, 

מאחוריהם מכוניות במהירות.
שמזמן  הרבות  בסכנות  הסוער  הדיון 
את  הצדה  דחק  לנוסעיו   232 כביש 
אחרות  תעבורתיות  בסכנות  העיסוק 
הבלתי  הפניות  ובראשן  במועצה, 
ברחבי  שונים  בצמתים  מוסדרות 
כמה  לעוד  כמשל  ישע  צומת  אשכול: 
מיישובים  ויציאות  כניסות  וכמה 
ממש,  של  אתגר  בחזקת  שהן  במועצה 
יומיומית.  נפשות  סכנת  לומר  שלא 
יסודי  טיפול  דרוש  מהמקרים  באחדים 
פשוט  הפתרון  ובאחרים  בתשתיות 
הוא  שנדרש  מה  ככולם  ברובם  יותר. 
והאצה  האטה  נתיבי  של  הולם  סימון 
ויציאות  כניסות  שיאפשרו  הכביש  על 

בטוחות מהישובים. ומלבד זה, נדרשים 
כמובן תקציבים ומשאבים, אך גם יוזמה 

ואחריות לביטחונם של התושבים.
בין  למסע  ויצאנו  זוהר  אפוד  לבשנו 
לשמוע  כדי  במועצה  מסוכנים  צמתים 
את הקולות ולתעד את התקלות ולקדם 
אחת  שעה  ויפה  הפתרונות,  מתן  את 

קודם.

גוש צוחר
בימים כתיקונם הפנייה שמאלה ביציאה 
ממושב ישע היא כאמור אתגר לא קטן, 
בחודשים  שבנהגים.  למנוסים  אפילו 
ארבע  לבדו  הזה  בצומת  היו  האחרונים 

הנוסעים  נפגעו  שבהן  דרכים  תאונות 
בכלי הרכב שפנו שמאלה.

ישע,  של  הוועד  יו"ר  מדמון,  יהודה 
מטרידות  בצומת  שהסכנות  מדווח 
כמה  כבר  המושב  ועד  את  ומעסיקות 
שנים: "נושא ההסדרה של צומת הכניסה 
למושב נמצא על סדר היום שלנו הרבה 
לראש  גם  הזה  בעניין  פנינו  זמן.  מאוד 
המועצה  לראש  וגם  הקודם  המועצה 
הצומת  את  להסדיר  ודרשנו  הנוכחי 
במקום  נפגשתי  עצמי  אני  בדחיפות. 
וראש  בטיחות  קצין  עזרא,  ויקטור  עם 
לי  והובטח  בטיחות של המועצה,  מטה 
יטופל. נעשו מדידות ותכניות  שהנושא 
והמושב גם העתיק את העצים שהפריעו 
עד  אבל  אחר,  למקום  הכביש  להרחבת 

היום שום דבר לא נעשה". 
תושבי ישע לא לבד. בגוש צוחר יש עוד 
סימון  שמחייבים  צמתים  וכמה  כמה 
ימינה  הפנייה  השתלבות:  נתיבי  של 
עלמין  בית  הבשור,  יובלי  ביה"ס  לכיוון 
ימינה  הפנייה  צוחר,  ומרפאת  צוחר 
הפנייה  אליהו,  ותלמי  ניצן  שדה  לכיוון 
למתחם  הכניסה  ב',  צוחר  לכיוון  ימינה 
הגרעין וכן למתחם העסקי של עמיעוז. 
בנתיב  היא  הפניות האלה ההאטה  בכל 
הנסיעה ולכן מעכבת את זרימת התנועה 

ומסכנת את הנוסעים בדרך.

חבל שלום
נחלתם  אינם  המסוכנים  הצמתים 
צוחר.  בגוש  הנוסעים  של  הבלעדית 
כמה  מצפות  שלום  בחבל  לנוסעים  גם 
הפנייה  ובהן  מאתגרות  פניות  וכמה 
ימינה ליתד, הפנייה ימינה לשדי אברהם 
גם  המובילה  לאבשלום,  ימינה  והפנייה 
הקהילתי  למרכז  האזורית,  למרפאה 
הדיונה, לאשכול הגנים החדש, לבריכה 

ולאזור התעשייה. 
את  מסבירה  מאבשלום  שוורץ  ענת 
הבעיה בצומת: "כיוון שאין נתיב האטה 
אנחנו  אבשלום,  בצומת  ימינה  לפונים 
ורכבים  הכביש  במרכז  להאט  נאלצים 
פשוט עוקפים אותנו משמאל במהירות. 
גם  במרכז  נפתח  בספטמבר  ב-1 
בצומת,  והתנועה  החדש  הגנים  אשכול 
בעיקר בשעות הבוקר והצהריים, גדלה 
בעשרות אחוזים. זאת רק שאלה של זמן 

עד שיקרה משהו". 
ימינה אינה הבעיה  לדברי ענת, הפנייה 
שמאלה  לפונים  גם  בצומת.  היחידה 
הבאים מכיוון החלוציות אין נתיב האטה 
וגם לא שלט המורה על הפנייה שמאלה 
שמאלה  לפנות  שרוצה  "מי  לאבשלום: 
ומתפלל  הצומת  באמצע  עוצר  פשוט 

שאף רכב לא ייכנס בו מאחור". 

כביש 232
232 היא רצופת סכנות  הנסיעה בכביש 
כמה  גם  נוספות  לאלה  אך  ממילא, 

תמרור אזהרה
בצמתים רבים במועצה, גם על כביש 232 וגם בכניסות למספר יישובים, 
- עובדה המסכנת גם את הנהגים הפונים   נתיבי האטה מוסדרים  אין 
וגם את הנהגים שנוסעים אחריהם ונאלצים להאט ולעתים אף לעצור 
באמצע הנתיב עד שתושלם הפנייה. מסע בין צמתים מסוכנים באשכול 

• תם פרחי

ענת שוורץ, אבשלום: "מי שרוצה 
לפנות שמאלה פשוט עוצר באמצע 
הצומת ומתפלל שאף רכב לא ייכנס 

בו מאחור"

צומת הכניסה 
לאבשלום

 הכניסה לאבשלום ולדיונה. באחד בספטמבר נפתחו הגנים והתנועה גדלה
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פניות בלתי מוסדרות ימינה שמעצימות 
הצמתים  במרבית  אמנם  הסכנה.  את 
שלאורך הכביש דווקא יש נתיבי האצה 
והאטה, אך יש גם כמה צמתים שמשום 
מה נזנחו: כך בפנייה ימינה לתחנת דלק 
ימינה  ובפנייה  מגן  לקיבוץ  בסמוך  פז 
האטה  נתיב  בה  שאין  ולחולית  לסופה 
מוסדר. הפונים ימינה בצומת מסתכנים 
למעבר  דרכן  העושות  משאיות  כאשר 
כרם שלום נוסעות במהירות מאחוריהם. 
רז  ערן  דומה.  הבעיה  גמה  בצומת  גם 
אשקלון  מכיוון  מגיע  נירים  מקיבוץ 

ופונה בצומת גמה ימינה כמעט מדי יום. 
מוריד  אני  רעים  מצומת  "כבר  לדבריו, 
את הרגל מהגז ומתחיל להאט בתקווה 
בי.  יתנגש  ולא  יאט  מאחור  הרכב  שגם 
ימינה  לפונים  האטה  נתיב  שאין  כיוון 
באופן  ימינה  נדחקים  הנהגים  בצומת, 
אבל  יחסית,  רחב  שול  יש  כי  אוטומטי 
יאפשר  האטה  נתיב  רק  פתרון.  לא  זה 
לצערי  לצומת.  וזהירה  חלקה  כניסה 
התרגלנו למצב הזה ואנחנו לא מייחסים 

לו מספיק חשיבות".
הצמתים שצוינו כאן הם רשימה חלקית  
ברחבי  וכמה  כמה  עוד  כמותם  ויש 
המועצה )כמו הפנייה לחוות משק צאן 
כך  שכל  כיוון  אג"ו(.  לגידולי  והפנייה 
תמיד  לא  אנחנו  בהם,  לנסוע  התרגלנו 
מזמנים  שהם  היומיומית  לסכנה  ערים 
לנו. אז נכון, יש הרגלים שאפשר לחיות 
אתם בשלום, אבל יש כאלה שלא. ההרגל 
המסוכנת  המציאות  את  לקבל  שלנו 
הזאת ולהשלים איתה עלול לעלות לנו 

ביוקר.

יהודה מדמון, ישע: הובטח לנו 
שהנושא יטופל. נעשו מדידות 

ותכניות והמושב העתיק את העצים 
שהפריעו, אבל שום דבר לא נעשה"

צומת הכניסה 
לישע

צומת גמה

 נהגי המכוניות הבאות מצפון משתמשים בשוליים שמעבר לקו הצהוב - כנתיב האטה

מהמועצה נמסר: "במסגרת החלטת 
הממשלה להרחבת ושיפוץ כביש 232 
הפניות  כל  מחדש  ויוסדרו  יתוכננו 
על תוואי כביש 232. כביש 232 נמצא 
נתיבי  ידי  על  מתקדם  בתכנון  כרגע 
בדצמבר  צפוי  התכנון  סיום  ישראל. 
2017 ותחילת ביצוע העבודות צפויה 

במהלך שנת 2018.
אבשלום,  בצומת  הפניות  "לגבי 
על  ומטופל  ידוע  העניין  ויתד,  ישע 
התחבורה  משרד  מול  המועצה  ידי 
צמתים  הסדרת  ישראל.  ונתיבי 
אלה נמצאת בראש סדר העדיפויות 
מול  המועצה  של  העבודה  בתוכנית 
בקשות  והוגשו  התחבורה  משרד 

לתקצוב בתקציב של 2017-2018".

"התכנית הכוללת תתקבל 
רק בנובמבר"

תשובת חברת נתיבי ישראל
מחברת נתיבי ישראל נמסר בתגובה: 
הצמתים  להסדרת  "המתודולוגיה 
מוקד  של  הגדרה  פי  על  היא  הללו 
סיכון, קרי, כמות התאונות והנפגעים. 
החברה ביצעה ומבצעת מיפוי מדויק 
המדינה  ברחבי  הסיכון  מוקדי  של 
)החל  הקרוב  בחומש  ותוקצבה 
שקל  מליון  ב-600   )2017 מינואר 
של  פערים  לסגור  מנת  על  לשנה, 
ונתיבי האצה במרחב  פניות שמאלה 
הכפרי. קיימים בארץ כ-3,000 צמתים 
כאלה. במהלך החומש הקרוב יוסדרו 
נתיבי האטה והאצה ובחלק קטן יותר 
יינתנו פתרונות של מעגלי תנועה או 

רמזורים. 
נחלה  "המהנדס הראשי של החברה, 
מעמיקה  מטה  עבודת  מבצע  שקר, 
וקובע  התחבורה  משרד  עם  יחד 
להוריד  הרצון  בנושא.  פרוגרמות 
תשתיות  ולייצר  הנפגעים  כמות  את 
סלחניות הם נר לרגלי החברה והוגדרו 
ניסים פרץ כנושאים  ידי המנכ"ל  על 
הם  הסיכון  מוקדי  עליונה.  בעדיפות 
והנחיית  החברה  של  מרכזי  מאמץ 
המנכ"ל היא לסגור את כולם בחומש 
הקרוב. בחברה מתבצע תעדוף על פי 
סטטיסטיקה של תאונות, עם או בלי 

נפגעים בנפש".
ומה לגבי אשכול?

"מוקדם מדי להשיב", נמסר מהחברה. 
"התכנית הכוללת והמאושרת תתקבל 
רק בנובמבר. יש לזכור שחברת נתיבי 
את  ומבצע.  מתכנן  דרג  היא  ישראל 
ממשרד  מקבלים  אנחנו  האישור 

התחבורה והוועדה הבין משרדית".

"העניין ידוע ומטופל"
תשובת המועצה

ערן רז, נירים, על הפנייה ימינה 
בצומת גמה: "כבר מצומת רעים אני 
מתחיל להאט בתקווה שגם הרכב 

מאחור יאט ולא יתנגש בי"
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תרבות אשכול - ספטמבר 2016

 הרצאות, פעילויות ואירועים:
  • צלילי בוקר : "פנטזיה רומנטית לכינור ונבל" 

  עם גל אקשטיין וליאור עוזיאל" 
 יום שלישי, 6.9 בשעה: 10:30.

  • פתיחה לתערוכה של יעקב אוזן 
  בשעה: 10:30.

 • מפגש עם שושי שני מ"ידע כל" והחלפת ספרים קוליים. 

 יום רביעי 7.9, בשעה: 10:45.

  • שרים ומדברים יידיש  

 כל יום שלישי, בשעה 10:00 , )ב- 6.9 בשעה 09:00(.

  • הצגה של תיאטרון היידיש : 
 )במסגרת סל תרבות 'נופי הבשור'(

 יום שני, 12.9 בשעה: 19:00 )אולם אשכול(.

  • בעקבות 11 הנקודות- טיול לבארי
 יום רביעי, 21.9, בשעה: 09:30.

  • יהדות ואקטואליה, עם ד"ר מרטין ססלר, 
 יום ראשון, 25.9, בשעה: 09:00.

 הרמת כוסית חגיגית לשנה החדשה
 יום חמישי, 29.9, בשעה: 10:00

אלצהיימר– סניף עמד"א
 •  מפגש פתיחת עונה: "הקשר עם רופא המשפחה", 

עם ד"ר עמית נחושתן. יום שני, 5.9 בשעה 17:00

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

  • ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 

 חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם בהתנדבות.
יש לתאם הפגישה  מראש בטלפון 9987519.

למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת התביעות 

בדמי החבר.                                                                               

 • ניצולי שואה ממרוקו ועירק מוזמנים ליצור קשר בעניין זכויות 

למענק לנווה אשכול 08-9987519.

חדר כושר
על פי בקשת ציבור לקוחותינו שעות חדר הכושר מתרחבות: 

ימי א' – ה' בוקר בין השעות 06:00 – 14:00

ימי א' – ה' ערב 16:00 – 22:00

ימי שישי / ערבי חג 07:00 – 13:00

מוצ"ש קיץ 19:30 – 21:30 /  חורף 21:00 – 19:00

 מצטרפים חדשים במנוי שנתי – חודש מתנה !!!!

                       אז מצטרפים ומתחילים!

לשירותים נוספים לאוכלוסיה 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

 יום חמישי 8.9, שעה 20:30, אולם אשכול. מהסמלים החשובים והמוערכים במוסיקה הישראלית. מפגש אומנותי ובימתי ראשון מסוגו של שניים הגבעתרון/ ירדנה ארזי-"אוי ארצי מולדתי"
הסופרת אורלי קסטל בלום תשוחח על ספרה האחרון והמצליח, "הרומאן סופרים פוגשים את העולם "הרומאן המצרי"מרחבת המועצה. עלות למשתתף- 180 ₪. לא כולל כניסות. בהדרכת ג'אדה בולוס. יום שלישי 13.9, יציאה בשעה 07:00 טיול לטבריה והסביבה במסגרת קורס טעימות תרבותעלות לכרטיס במכירה מוקדמת 129 ₪. 

המצרי", זוכה פרס ספיר לספרות לשנת 2015. תערובת של עובדות היסטוריות, 
ביוגרפיות ואגדות מומצאות. 

קסטל בלום כותבת את הסאגה של משפחת קאשתיל, נצר לבית האב היחיד 
שלא מסופר עליו בתולדות ישראל, אלה שסירבו למשה רבנו ונשארו במצריים. 

עין שמר. פה למעשה מתחיל סיפורנו.המשפחה עלתה לארץ בשנות החמישים ע"י השומר הצעיר ונקלטה בקיבוץ 
מוסיקאי: טל מינקוב

יום רביעי 14.9, שעה 18:00, ספריית ידע-כל. עלות למשתתף- 30 ₪.

תרבות אשכול - ספטמבר 2016
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סדנת קרמיקה עשירה וחווייתית 
 

 יום רביעי, 7.9, בשעות: 20:00-23:00 עם איריס סלם 
עלות למשתתף 20 ₪.

"שלישי קסום" - "שלוש משאלות" 
 

 יום שלישי, 6.9, בשעה 16:30. התאטרון של אביב לירון
לגילאי 3-7. עלות: 15 ₪

ספריית ימית בדיונה   
מתאים לכל המשפחה. עלות למשתתף: 20 ₪ יום שלישי, 13.9, בשעה: 16:30. סדנת קרמיקה עם איריס סלם 

 
תיאטרון הקרון - תיאטרון סיפור עם ענת - "יום מיוחד במינו" - תיאטרו-קט בדיונה
 

יום שלישי, 20.9, בשעה 16:30. גילאי 1-2.5 )תיאטרון חפצים לקטנטנים(
עכבר העיר ועכבר הכפר"- 
 

יום שלישי, 27.9, 16:30 גילאי 3-7. עלות: 15 ש"חתיאטרון סיפור עם עומר ראובני  
מרכז פנאי אשכול: 052-5402975לפרטים נוספים: לימור ראובני - מנהלת הדיונה דיונה מרכז פנאי אשכול

תרבות אשכול - ספטמבר 2016
שעת סיפור: "אריה בספריה"

 עם תאטרון בים בם בום. 

לספרייה שקטה ורגילה נכנס אריה. האריה לא הורס את המקום, 

לא מפחיד את הילדים ולא טורף את הספרנית. כל רצונו הוא לטייל 

בין הספרים כאחד המבקרים, ולהשתתף יחד עם כל הילדים בשעת 
הסיפור היומי.

יום ראשון 11.9, בשעה 17:00, ספרית צוחר, ללא תשלום.

 "זהבה ושלושת" הדובים 
עם ניר טל מתאטרון הבובות באמבולה 

עיבוד מקורי, מפתיע ומשעשע לסיפור הידוע, על המפגש של הילדה 

זהבה עם משפחת הדובים.

יום שני 19.9, בשעה 17:00, בספרית ידע-כל. ללא תשלום.

תערוכת "מנדלות" ממוזיאון ת"א:  
 התערוכה תוצג בלובי הספריה במהלך חודש ספטמבר.

חדש! חדש!   מועדון קריאה  –  בהנחיית ד"ר רונית בועז  
השנה נקיים בספרית "ידע-כל" מועדון קריאה בן 8 מפגשים 

בהנחייתה של  ד"ר רונית בועז, ד"ר לספרות ופילוסופיה. כל מפגש 

יוקדש לספר אחר מהספרות העברית ומהספרות המתורגמת 

ויתקיימו הרצאה ודיון. המפגשים יתקיימו בימי רביעי בשעה 18:00 

)למעט מפגש אחד(.עלות מפגש: 20 ₪. )לנרשמים מראש: 110 ₪ 

לכל הסדרה(מפגש ראשון יתקיים ב- 21.9, על הספר "פרנסוס על 

 גלגלים" – מאת כריסטופר מורלי. 
 מידע נוסף על המרצה והמפגשים באתר: 

"http://ronitboaz.co.il/,  פרטים והרשמה : 
library@nhs.org.il : טלפונים: 077-3191132-3 מייל 

 ,http://www.hasifria.org.il/eshkol  :מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו

www.facebook.com/YedaKol :ובפייסבוק
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על כסף ועיקרון
המופרט  הקיבוצי  המודל  שהופיע  מאז 
הקיבוץ  שלפיה  שהשיטה  ברור  היה 
משכר  הכנסותיו  כל  את  למס  מגיש 
מספר  פי  על  מתחלקות  ואלה  עבודה, 
החברים ורק אחר כך מחושב המס מהן 
בינתיים  היא.  גם  להשתנות  תצטרך   –
חשובים:  דברים  שני  מאפשרת  היא 
האחד הוא גביית מסים פנימיים בצורה 
אכן  שהיא  והשנייה  ואמינה,  קלה 
מסוים  כלכלי  רווח   – המחלוקת  סלע 
על  המס  מדרגות  ירידת  עקב  שנוצר 
משמש  ואשר  לאמצע,  ההתכנסות  ידי 
את הקיבוץ למימון שירותים שהם חלק 
ניכר ממהות הערבות ההדדית בקיבוץ. 
על הכסף הזה והעיקרון הזה מתקיימת 

המחלוקת.

קיצור דרך
משרד האוצר החליט לפתור את הבעיה 
שיקבע  ההסדרים  בחוק  סעיף  ידי  על 
פרטי  אזרח  ככל  מס  ישלמו  שקיבוצים 
שנישאר  מה  עם  יתנהלו  כך  אחר  ורק 
בידיהם - כראות עיניהם. על פניה, גישה 
פשוטה שמובנת לכל, אלא שהיא לוקה 
בכמה פגמים בעיני הקיבוצים שבעצמם 
אינם חולקים על הצורך לשנות את אופן 

גביית המס מהקיבוצים המתחדשים.

נהיה כולנו גובים
יש בנוהל החדש משם תקיעת טריז בין 
שיטה  הכנסת  ידי  על  לחבריו  הקיבוץ 
לקיים  הקיבוץ  את  שמחייבת  רק  שלא 
גם  אלא  חבריו  עם  מעביד  עובד  יחסי 
גבייה  מערכת  להקים  אותו  מאלצת 

מקבילה שתיאלץ לחטט ולחשוד כמו 

לאחר  שיעבור  כסף  כזו.  מערכת  כל 
של  במסלול  יעבור  לקיבוץ  המס 
הצהרה שמרחיבה מאוד את האפשרות 
למעקפים ודיווחי חסר, ובעיקר לחשדות 
בדיווחים כאלה, שירעילו את האווירה. 
וכמובן לפני הכול – יש גם ויכוח על גובה 

המס שיוטל. 

צינור פרוץ
בקיבוצים רואים בחומרה גם את הדרך 
ההסדרים,  חוק  דרך   – נעשה  זה  שבה 
שחקיקה  לבעיות  מסלקה  שהוא 
איתן.  להתמודד  מתקשה  מסודרת 
שהגבייה  מאפשרות  הוא  החשש 
מהקיבוצים תהפוך במשך הזמן למשהו 
שכל שר יכול לעשות בו ככל העולה על 

רוחו דרך אותו צינור פרוץ. 

מתחילים בכל הכוח
בקול  יצאה למאבק  התנועה הקיבוצית 
פנימית  תמיכה  לגייס  מנת  על  גדול 
כך  ולצורך  הקיבוצים,  חברי  בקרב 
כנהוג  גורפים,  בניסוחים  השתמשה 
במאבקים ציבוריים, על כוונת הממשלה 
הקיבוצי  המגזר  של  לחיסול  להביא 
כמגזר אידיאולוגי הדוגל בשיתוף ושוויון 
- בניגוד לדרכה הקפיטליסטית. ההנחות 
האלה אינן מופרכות מיסודן אבל כנראה 
שקצת מוגזמות. יש לא מעט עוינות בין 
שני הצדדים אבל גם בתנועה הקיבוצית 
לבוא  צריך  היה  הזה  שהמהלך  יודעים 
את  מעדיפים  והם   - אחרת  או  זו  בדרך 
וחקיקה  בהידברות  כלומר  האחרת. 

מסודרת. 

שיטת העז
הקיבוצים  עשרות  שעבור  ברור 
מהפכה  הוא  השיטה  שינוי  השיתופיים, 
אלא  בראשית  סדרי  שתהפוך  רק  שלא 
שבאמת תעשה עוול לאנשים שאכן חיים 
הקיימת  הדיווח  ושיטת  מלא  בשוויון 
תואמת את אורח חייהם המוצהר. יתכן 
'עז'  היא  המקורית  בתכנית  שהכללתם 
משהו  לקבל  כדי  האוצר  לבית  שהכניס 

תמורת הוצאתה הבלתי נמנעת.

יש פה תהליך
בתהליך  נמצאת  הקיבוצית  התנועה 
והאידיאולוגיה  הממשלה  מבחינת  שגם 
הוא  אבל   - חיובי  הוא  שלה  הכלכלית 
תהליך. הוא צריך להתקיים בקצב טבעי 
נמצאים  שהקיבוצים  אומר  זה  משלו. 
בתחנות שונות באותה הדרך וטוב יהיה, 
להם  לתת  המצטבר,  הניסיון  פי  על 
להתקדם או לא, על פי דרכם. הבנה כזו 
מפורטת  חכמה,  יותר  כניסה  מחייבת 
ועניינית מצד שלטונות המס ויש להניח 

שבסופו של דבר זה מה שיקרה. 

בעיטת פתיחה
משרד  של  הפתאומית  שההכרזה  יתכן 
פרובוקציה  של  סוג  הייתה  האוצר 
שנועדה מצד אחד לקרוץ לקהל ’שאינו 
וקרוב  הקיבוצית  התנועה  את  מחבב’ 
שני  ומצד  הקואליציה  מפלגות  אצל 
להניע את הקיבוצים לעבר מהלך מזורז 
יותר. גם אם לא זו הכוונה, לפחות ברור 

ששני היעדים הושגו במלואם.

ואצלנו... זה מסובך
כמחצית  באשכול?  אצלנו  ומה 
שיתופיים  עדיין  באשכול  מהקיבוצים 
ולגביהם יהיו כנראה הסדרים שיתחשבו 
ולבטח  השיתופי  החיים  אורח  במכלול 
הקיים.  הגבייה  למודל  יותר  דומים  יהיו 
עוטף  הנחות  באשכול  יש  לכך  מעבר 
לרמה  הוויכוח  כל  את  שמנחיתות  עזה 
ניכר  חלק  בהעדר  אידיאולוגי  דיון  של 
 - ומנגד  לממש.  שאפשר  מהרווחים 
את  שידחפו  הן  ההקלות  שדווקא  יתכן 
לקבל   – בקיבוצים  יותר  המשתכרים 
בעצמם  ליהנות  כדי  האוצר  עמדת  את 

מההטבות.   

על מה המהומה
בחודש האחרון פרצה לחיינו פרשה חדשה - מיסוי הקיבוצים. האוצר 
והתנועה הקיבוצית החלה  כוונות קצת פרובוקטיבית,  פתח בהצהרת 
בהתארגנות למאבק. כולם מבינים שאחרי עשור של הפרטות מתבקשת 
התאמה גם מצד המיסוי. לכן תרועות המלחמה יפנו כנראה את הבמה 
ייצא  לא  הצדק  שאפילו  הסיכויים  רוב  ענייני.  למו"מ  דבר  של  בסופו 

פראייר - אם היצר לא יגבר על השכל.
ארנון אבני אסף פרטים והתבטאויות והוסיף כמה השערות. 

בניין משרד האוצר בירושלים
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אוגול בסוף  חגג  ר  םשמואליק 
כל  אך  ה-78,  הולדתו  יום  סט את 
תכנית לצאת בקרוב לפנסיה היא ממנו 
הישיבות  בחדר  נפגשים  אנחנו  והלאה. 

אח משמש  הוא  שבו  ניר-לט,  לבמפעל 
רק  ותעבורה.  בטיחות  וקצין  רכב  ראי 
שני רגעים קצרים ולחיצת יד חמה אחת 
נדרשים לי כדי להבין שהאיש הזה הוא 
סמל לכל מה שהיה ייחודי כל כך ברעיון 

– לא בגלל השיער הלבן והש להקיבוצי 
בגדי העבודה  בגלל  לא  וגם  פם העבות 
הנמרצת, אלא בשל  הרוח  או  הכחולים 

המוחל והמחויבות  והשקט  להצניעות 
טת לערכי השיתוף והשוויון, כאילו לא 

הייתה ההפרטה מעולם. 
שהל אחרי  שנה   60 כמעט היום,   גם 

נלהב  תומך  עדיין  הוא  לניר-עוז,  גיע 
מרגיש  "אני  השיתופי:  בקיבוץ 
לא  יופרט  שהקיבוץ  שמרגע 
יהפוך  שהוא  עד  רב  זמן  ייקח 

וע דבר  לכל  קהילתי  לליישוב 
תעלם.  שלו  והייחודיות  ניין 

עם זאת, אני חצוי ומתחבט בין 
להרצון שלי לבין רצונם של המ
לשי מאוד  שמצפים  לפריטנים 

נוי". 

אומר בוקר טוב לכולם
מתחיל  שמואליק  של  סיפורו 
הרבה  הרחוק,  בעבר  אי-שם 

לע העז  בכלל  שמישהו  ללפני 
התנו של  עקרונותיה  על  לרער 

הגיע  לניר-עוז  הקיבוצית.  עה 
1957, לאחר שלוש שנים במול -ב

הצעיר  השומר  של  החינוכי  סד 
בקיבוץ עמיר שבצפון. במקביל 
הגדוד  הדוק עם  שמר על קשר 
שיועד  התנועה  של  הירושלמי 
המערבי.  בנגב  קיבוץ  להקים 
היה  שכבר  הצפון  את  עזב  הוא 

יח ומבוסס  מיושב  לבאותה עת 
סית וירד דרומה: "במקום המים 
מצאתי  הצפון  של  והצמחייה 
ואידיאלים".  חול  הרבה  כאן 

לבניר-עוז הייתה אז שכונת צרי
חברים  כמה  בה  והתגוררו  פים 

והנח"לאים ששירתו במקום:
בניר-עוז  היינו  הדרך  "בראשית 
מחלקת  של  צבאית  במסגרת 
יצאנו  בפעם  פעם  ומדי  הנח"ל 
ברחבי  מבצעיות  לתעסוקות 

נשל הפעמים  באחת  להארץ. 

חנו להגן על בית החולים בהר הצופים 
ירדני.  בשטח  ישראלית  מובלעת  שהיה 

ואר ירה לעבר הסיור שלנו  ירדני  לצלף 
בעה חיילים נהרגו ומתוכם אחד מחברי 
רדיו  מקלט  אז  היה  בניר-עוז  הגרעין. 

לאחד וממנו התקבלו הדיווחים על התק
רית ועל ההרוגים. במשך שעות ארוכות 
בקיבוץ  ידעו  לא  מאוד  ומתוחות 

כמה נפגעים היו ומי נהרג".
החל  מהצבא  שחרורו  לאחר 
שמואליק לעבוד בעדר הבקר 

מקי אחד  "כל  הקיבוץ:  לשל 

בוצי השומר הצעיר תרם לנו עגלה וכך 

שטחי  לבשר.  בקר  של  עדר  לקום  החל 
מושב  עד  כמעט  הגיעו  שלנו  המרעה 
בבוקר  מוקדם  יוצאים  היינו  מבטחים. 
וחוזרים מאוחר בלילה. היו כאן גם שנות 
העדר  את  הסענו  שבהן  קשות  בצורת 
קיבוץ  של  המרעה  לשטחי  צפונה  כולו 
איילון. מלבד הבקר היו אז בניר עוז גם 

שלחין, גן-ירק וגידולי שלפים".
איך מצליחים להפעיל משק חקלאי כה 

גדול בעזרת כוח אדם כה מועט?
גל  כאן  היה  מהצבא  השחרור  "אחרי 
מחברי  ממחצית  יותר  של  גדול  עזיבה 
גרעין שרצו לצאת ללימודים. כדי לחזק 
את השורות נשלחו הנה חברים מקיבוץ 

שי 'שנת  מפעל  במסגרת  לעין-השופט 
הקיבוצית.  התנועה  של  שלישית'  רות 
הם הביאו אתם גם את הנשים והילדים 
וברוח  חדש  בדם  המשק  את  ומילאו 
חדשה. חלקם נשארו בניר-עוז עד עצם 
לנירל בגרעין הרביעי שהגיע  הזה.  היום 

עוז הייתה גם אשתי רחל".
כאשר חוסל עדר הבקר עבר שמואליק 
ריכז  אף  יותר  ומאוחר  במוסך  לעבוד 
רכב  לאחראי  היה  כך  ואחר  הענף,  את 
בקיל הוקם   '80 ה בשנות  הקיבוץ.  -של 

בוץ מפעל ניר-לט - "בדיוק במקום שבו 
הוא נמצא כיום, אבל אז הוא תפס בערך 
שמינית מהשטח". בתחילת שנות ה-90' 
ומאז  ניר-לט  לצוות  שמואליק  הצטרף 
על  אחראי  הוא  היום  ועד 

בטי קצין  ומשמש  להרכב 
חות ותעבורה של המפעל.

חי  מלאה,  במשרה   78 בן 
במ הנעשה  את  רונושם 

ובמדינה  בקיבוץ  פעל, 
לא  פעם  אף  אתה  תגיד,   –

מתעייף?
תו וחצי במפעל  ל"למשרה 
לסיפי גם פּול טיים ג'וב בס

שלי...  הנכדים  ל-13  באות 
ומ לאני מטבעי אדם פעיל 

עורב בחברה ואף פעם לא 
ישבתי מהצד. אני גם שמח 
אדם  כמעט  שאין  לומר 
בקיבוץ  או  במפעל  אחד 
אליו  לחייך  יכול  לא  שאני 
בוקר  לו  ולומר  הלב  מכל 
מה  אותי  כששואלים  טוב. 

לשלומי, אני עונה: 'אין טע
שכמה  מאמין  אני  כי  נות', 
שאדם יהיה יותר אופטימי, 
לצחוק  יכולת  ועם  חייכן 
יהיה  הוא  כך  עצמו,  על 

יותר בריא ויאריך ימים". 

אני קיבוצניק שיתופי
שמואליק רם עזב לפני 60 שנה את המים והצמחייה של הצפון ומצא 
בניר-עוז הרבה חול והרבה אידיאלים. היום, בגיל 78, הוא קם כל בוקר 
לעבודה בניר-לט, עובד גם כסבא במשרה מלאה לשלושה-עשר נכדים, 
מתנגד בתוקף להפרטה - אך גם מבין את החפצים בשינוי • תם פרחי 

"אני מרגיש שמרגע שהקיבוץ 
יופרט לא ייקח זמן רב עד 

שהוא יהפוך ליישוב קהילתי 
לכל דבר ועניין והייחודיות שלו 

תעלם"
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הקשר  הגדולה,  ההונאה 
הבולגרי וסייפני המדבר

)שלושה וחצי סיפורי-מקום שכמעט 
גרמו למשברים בין-לאומיים(

שנים,  שבע  לי  כשמלאו 
החיסכון  קופת  את  רוקנתי 
מעודפי- )שנתמלאה  שלי 

ורכשתי  למכולת(  משליחויות  ֶרט  ֶפּ
ַהָּברֹון  "ַמְסֵעי  לאור:  אז  שיצא  ספר 
בתרגומו  ּומֹוְצאֹוָתיו"  ִמיְנְכהֹוֶזן  ִאיׁש 
ובעיבודו הגאוניים של אביגדור המאירי, 
קארל  הברון   .)1944( "אמנות"  בהוצאת 
פרידריך הירונימוס פון מינכהוזן )-1720
לַהנֹוֶבר,  הסמוכה  בעל-אחוזה   ,)1797
התפרסם שלא מרצונו ככזבן וָבַדאי ועד 
כחומר-גלם  משמשות  עלילותיו  היום 
משעשע לסיפורי-בדים. חזרתי וקראתי 
והלקח  פעמים  עשרות  הספר  את 
לכל   - הוא  ממנו  שלמדתי  העיקרי 
שאינם  "זרמי-מעמקים"  יש  "מציאּות" 
על-פני  הופעתּה  את  תואמים  בהכרח 

השטח!
קיץ  הגדולה":  "ההונאה  בסיפור  נתחיל 
הבריטית-עות'מאנית  החזית   .1917
החליט  אלנבי  הבשור.  בחבל  "תקועה" 
לתקוף בהפתעה את באר שבע, ִּבמקום 
על  השלישית  בפעם  צבאו  את  להטיל 
תפעל,  שההפתעה  כדי  המבוצרת.  עזה 
שכללה  עזה  בחזית  הסחה  בוצעה 
תנועת-כוחות  מזויפות,  תשדורות 
מהים  תרגולות-נחיתה  ביּום  מדּומה, 
בשפך נחל שקמה והקמת מחנות-ֶדֶמה; 
בייחוד מצית את הדמיון סיפור התרמיל 
מידי  ש"נשמט"  לכאורה,  האבוד 
מייֶנְרַצאהֶגן  ריצ'ארד  המודיעין  קצין 
המאששים  מזוייפים  מסמכים  ובו 
על  השלישית  להתקפה  ההכנות  את 
בִסְפרֹו  מתגאה  מיינרצהאגן  עזה. 
הצליח  התרגיל  כי  האוטוביוגרפי 
השתנתה  דבר,  של  בסופו  ובזכותו, 
ובכן,  התיכון.  המזרח  של  ההיסטוריה 
כשלים  על  מצביעה  מחודשת  בדיקה 
מודיעין,  כקצין  בעובדות:  בסיסיים 
מלהצביע  מיינרצאהגן  השתמט  מדוע 
על המקום המדויק שבו אירע הסיפור? 
הגרמני  המפקד  קרסנשטיין,  פון  ְקֶרס 
העיד  בדרום,  העות'מאני  הכוח  של 
לו  )קדמו  מיד  נתגלה  התרמיל  זיוף  כי 
שלא  הבריטים  של  קודמים  ניסיונות 
בשיקולים  שקבע  הוא  ולא  צלחו( 
הוזכר  לא  אף  מיינרצאהגן  הטקטיים! 
למיניהן  ההטעיות  עלילות  בכל  כלל 
"עם  המפורט  בספר  אלנבי  שבקרבות 

אלנבי בכיבוש הארץ" )תומס וקולינגט, 
1938, תל אביב(, למשל בעמודים 79, 142 
ו-145 – אף-על-פי שהספר לא חסך כלל 

באזכורי קצינים אחרים!  
מיינרצאהגן כתב כי במלחמת העצמאות 
62( באנייה, ירד ממנּה  חזר לארץ )בגיל 
בין  לקרב  מיד  והצטרף  חיפה  בנמל 
בעיר  השליטה  על  לערבים  "ההגנה" 
התחתית בתור צלף... זהו צ'יזבאט יפה. 
ובכלל, היום אנו יודעים שהוא היה רמאי 
ד"ש  מפקדיו(.  גם  זאת  )וידעו  כפייתי 

מהברון מינכהוזן? 
משלחת   .1947 אביב 
שאמורה  האו"ם,  של 
לגורל  המלצות  להביא 
מסיירת  ישראל,  ארץ 
רביבים  במצפה  בנגב. 
סייפנים  זר  לה  מוגש 
זה- שנקטפו  רעננים 

"חברי  מהגינה.  עתה 
התרשמו  המשלחת 
וראשיּה  עמוקות 
היהודים  אם  הצהירו: 
במדבר  לגדל  מסוגלים 
 - פרחים  הזה  הצחיח 
מדינה;  להם  מגיעה 
הסייפנים  זר  בזכות 
הכ"ט  הצהרת  ניתנה 
בנובמבר". מאחר והכול 
שואפים להיות שותפים 
 - הגאולה  לבשורת 
גירסת  במקביל  קיימת 
האפרסקים"  "סלסלת 

במסתרים  )כאשר  גבולות  ממצפה 
מתהלך נוסח "מחתרתי" לזר הסייפנים: 
יום-קודם  שהובאו  פרחים  אלה  היו 
תפאורה  לצרכי  ו"נשתלו"  מהצפון 
ַׁשָּבִתי"...(. ד"ש מהברון  בשיטת "סאלח 

מינכהוזן?
נכלל  התחתי  הבשור  חבל   .1948 קיץ 
באזור הנגב הנצור על-ידי הצבא המצרי 
)"ציר  בדרך-עפר  ָתחּום  הדרומי  וגבולו 
"דרך  היום  הכללה",  "ציר   = משה" 
השדות"( המחברת בין הישובים צאלים 
 - גבולות   - הראשון(  )באתרּה  אורים   -
קו-אלחוט  גם  נירים=דנגור.   - מבטחים 
בו  והשיחות  הללו  הישובים  בין  ִחֵּבר 
התנהלו ברמזים כי ברור היה שהמצרים 
רים בכל  מאזינים. במקרה התברר שהַקׁשָּ

חמשת הישובים הללו הם ילידי בולגריה. 
בבולגרית  להתנהל  הקשר  החל  מיד 
מיהרו  ההמומים  והמצרים  שוטפת 
מפעילים  ש"הרוסים  באו"ם  למחות 
לא  אני  היהודים"...  עם  בברית  צבא 
מומחה ַּבֶּקֶׁשר רוסית-בולגרית, אך ברור 
לי כי בערבות הנגב הדמיון עבד שעות 
עד  חצי-צ'יזבאת?  צ'יזבאת?  נוספות... 
האמת  לחקר  לרדת  הצלחתי  לא  היום 
מה"בולגרים"  אחדים  עם   בשיחותי 
לסיפור  הד  כאן  קיים  האם  הקו;  של 
האמריקניים  הַקָּׁשרים 
המשוחחים ביניהם בניב  
נוכח  האינדיאני  הַנַבחֹו 
היפנים במלחמת העולם 

השנייה ?
סמוך  הסיפור:  וחצי 
לפסח תש"ח נחת מטוס 
קל אזרחי מצרי נחיתת-

אונס בדרום חבל הבשור 
על- בשלמותו  ונתפס 

 "232"( כוחותינו  ידי 
 - כאן  עד   .)145 מס' 
כללית  הסכמה  ישנה 
על-כך  קבלתי  )ואף 
ממירה'לה חרובי מבארי 
בן-זוגּה  שכתב  רשימה 
שנכח  יענק'לה  המנוח 
ואילך  מכאן  באירוע(. 
גרסאות  שלוש  קיימות 
ועלילות- מקבילות 

דיווח  )הכוללות  משנה 
מהומה-רבתי  על 
חלקן  והבריטים(,  המצרים  שחוללו 
ובעקבות  בכתובים;  התפרסמו  אפילו 
מה שנרמז לעיל, הרי מה שנותר בזיכרון 
לאו-דווקא  הוא  והקולקטיבי  הפרטי 
האירוע אלא הסיפור שנרקם בעקבותיו. 

הלא-כן?

בספרּה   22 בעמוד  לעיין  גם  מומלץ   *
של עמיה ליבליך "למרות הכול" )שוקן-

דביר, 2012(. 
אמין"  תמיד  אינו  בלבד  ראייה  "זיכרון 
הזיכרון,  לחקר  המעבדה  וקיל,  )פרופ' 

אוניברסיטת בר-אילן(.
עושה  השקרן  רק  אבל  כואבת,  "האמת 
משהו בנידון" )ערן רולניק, פסיכיאטר(.

עת שדובלה צנח 
היה כבר ערב, 

המיצנח כבר לא ניפתח 
מה עושה אז איש פלמ"ח? 

הוא צנח פשוט עם כובע גרב. 

מתוך 'צ'יזבטים' של להקת הנח"ל 
מילים: יחיאל מוהר



21 ספטמבר  2016   153

נסעו רחוק - וחזרו עם 
הישג יפה ועם גאווה 
קבוצתית - בתאריך ה-8.8 
19 נערים מאשל  שבו לארץ

כול בגילאי 15-17 שהשתתפו 
בטורניר הנורואייקאפ 

באוסלו, נורבגיה. המשלחת 
יצאה ב-28.7 וליוו אותה 
מנהל הקבוצה רוני נתן, 

מאמן הקבוצה יואל ארזי  
ומי שמאמן את הנערים עד 

גיל 15 - פבלו רבינוביץ'. 
לדברי פבלו, הרמה בטורניר 

היתה גבוהה מאוד והגיעו 
קבוצות מכל העולם, בכל 

הגילאים.

שלב הבתים
בבית המוקדם ניצחו שחקני 
אשכול קבוצה נורבגית 1-0. 

"המשחק התנהל בשליטה 
שלנו. היסודות הטכניים 

והנעת הכדור הטובים שלנו 
בלטו מול היתרון הפיזי של 

הקבוצה היריבה", מספר 
פבלו. במשחק השני נפגשו 
הנערים עם קבוצה נורבגית 

חזקה שניצחה במשחק 
המוקדם שלה 8-0. החבר'ה 

מאשכול נלחמו וניצחו 4-1.  
לאחר שלב הבתים התקיימה 

הגרלה בין 6 הקבוצות 
שסיימו במקום הראשון. 

שחקני אשכול זכו בהגרלה, 
קיבלו כרטיס ישיר לרבע 
הגמר ונהנו מיומיים של 

חופש. 

שלב הנוק-אאוט
ברבע גמר שיחקו כדורגלני 

לאשכול מול קבוצת אינטר
נציונל מאנגליה. "המאבק 

היה קשה מאוד", מספר 
לפבלו. "השחקנים שלנו נלח

מו על כל כדור והמשחק היה 
שקול מאוד". לבסוף, שני 

שערים הקנו לשחקני אשכול 
ניצחון מתוק. 

המסע המוצלח הסתיים 
בשלב חצי הגמר, שבו 

הפסידה אשכול 5-0 לקבוצה 
נורבגית. בסיום הטורניר 

סיימו נערי אשכול במקומות 
להשלישי והרביעי. מלך הש

ערים של הקבוצה היה נועם 
רבינוביץ', עם 4 שערים ו-2 

בישולים.

משפחה לכל החיים
"ראוי לציין את המאמץ 

שהנערים השקיעו", אמר 
פבלו עם חזרת הקבוצה 

ארצה. "ההישג הוא אדיר 
והוא תולדה של שנים של 
עבודה במחלקת הכדורגל 

של אשכול. אני גאה בנערים 
על הדרך, על החברות ועל 
רוח הלחימה שהפגינו. הם 

ייצגו את ישראל ואת אשכול 
בצורה הכי מכובדת שיכולה 

להיות".
גם השחקנים חזרו מרוצים. 

שוער הקבוצה, ניב כספי 
)16( מכרם שלום, כתב עם 

סיום הטורניר: "תודה לכולם 
על שנתיים נהדרות שבהן 
עברנו הכול ביחד והפכנו 

למשפחה אחת גדולה. עשינו 
הישג היסטורי למועצה. אני 
גאה לשחק לצדכם והיה לי 
הכבוד להכיר כל אחד פה". 
קפטן הקבוצה עדנאן אבו 

פול )16( מקיבוץ מגן הוסיף: 
"חבר'ה, כל הכבוד לכולם. 

אני גאה בכם, היה לי מאוד 
כיף ואת הכבוד לשחק 

אתכם. אתם המשפחה שלי 
לואתם חברים מדהימים וכ

מובן גם תודה ליואל, לפבלו 
ולרוני שהשקיעו והאמינו 

בנו". 
יובל רויטמן

יאללה אשכול!
יכולת  הציגו  המועצה  של  הכדורגל  חוג  שחקני 
מרשימה בטורניר בנורבגיה והעפילו לחצי הגמר. 
שוער הקבוצה ניב כספי: "אני גאה לשחק לצדכם, 

עשינו הישג היסטורי למועצה"

 קבוצת הכדורשת 
נשים 'אשכול 232' 

8.8 בטורניר כדורל -זכתה ב
שת מחוזי שהתקיים בקיבוץ 

שובל. לטורניר הגיעו 6 
קבוצות – אשכול, שער 

הנגב, רמות )ב"ש(, חצרים, 
בני שמעון ומיתר. 

בדרך למשחק הגמר ניצחו 
שחקניות אשכול 2:0 את 

רמות ו-2:0 את מיתר. בגמר 
הן פגשו את בנות שער 

הנגב, שגברו על חצרים ובני 
שמעון. המשחק הסתיים 

בניצחון של אשכול, ששמרו 
לעל מאזן הניצחונות המוש

לם - וזכו להניף את הגביע.

בקבוצה מתאמנות 16 בנות, 
כולן אימהות בנות 38-48. 

הקבוצה 
מתאמנת 

באולם 
אשכול 

פעמיים 
בשבוע, 

כבר יותר 
משנתיים, 

לוהש
תתפה 

במספר 
טורנירים 

ובליגות 
שונות. 

למי שמא

מנים את הבנות הם אלכס 
צייטלין ועומר עציון, שגם 

אימן את הבנות בתקופת 
הקיץ בהתנדבות.  

ומה הלאה?
השנה תשתתף הקבוצה 
בליגה ארצית ומשחקיה 

ייערכו באשקלון. בנוסף 
ייסעו הבנות לטורניר 

שמתקיים כל שנה באילת 
בחודש אפריל, בהשתתפות 
של יותר מ-2,000 בנות מכל 

רחבי הארץ.
יובל רויטמן

'אשכול 232' על המפה
עם רצף ניצחונות מושלם - קבוצת הכדורשת נשים 
אזורי  בטורניר  הראשון  במקום  זכתה   '232 'אשכול 

בקיבוץ שובל. השנה מחכה להן הליגה הארצית

המאמנים יואל ארזי )בחולצה הלבנה( ופבלו רבינוביץ' )בחולצה שחורה( 
מתדרכים את השחקנים. "ההישג הוא אדיר. הם הפגינו רוח לחימה"

תן
י נ

ונ
 ר

ם:
לו

צי

השחקניות עם הגביע ועם המאמנים אלכס ועומר
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כשייפתחו  ה-7.9,  ד'  ביום  מחר, 
בריו  הפראלימפיים  המשחקים 
היוקרה  ובלי  בולט  ובלי  פלפס  בלי   -
האולימפיים  המשחקים  של  והתהילה 
יצעד   - באוגוסט  העולם  את  שריתקו 
בגלל  צולע  במשלחת הישראלית, קצת 
מניר   )33( ברדיצ'בסקי  אדם  הפרוטזה, 
כיסאות  בטניס  ישראל  אלוף  יצחק, 
גלגלים. לרגע הזה הוא חיכה כבר ארבע 
להתאמן  התחיל  שבו  מהיום  שנים, 

בענף.
מה ייחשב בשבילך הישג?

"לעבור את השלב הראשון ייחשב הישג 
לריו  הקריטריון  את  השגתי  בעבורי. 
היום  בעולם,  ה-34  במקום  כשדורגתי 
בשביל   .40 מקום  בסביבות  מדורג  אני 
חמישה  לנצח  צריך  במדליה  לזכות 

יש  פשוט.  לא  בכלל  וזה  משחקים 
 - הראשונה  בעשירייה  שחקנים  שם 
מבריטניה, הולנד וצרפת, שהם ברמה 
שאני  מאמין  אני  אבל   - גבוהה  מאוד 

יכול לנצח כל אחד".

מהנדס בבוקר, ספורטאי בנשמה
אנחנו נפגשים לשיחה במשרד הצנוע 
כמהנדס  אדם  עובד  שם  ביח"ם,  שלו 
מיני  כל  ומתכנן  משפר  "אני  מכונות. 
הוא  מתיישבים,  כשאנחנו  דברים". 

הפרוטזה,  את  מסיר 
'מתנה' שקיבל בשנת 
שאיבד  לאחר   ,2007
את רגלו בהתהפכות 
טיול  במהלך  סירה 
)ראו  בתאילנד 
"אני  מסגרת(. 
מה  זוכר  לא  כבר 
שתי  עם  להיות  זה 
עושה  אני  רגליים. 
הרבה  כרגיל.  הכול 
קשה  זה  פעמים 
ולפעמים אני מעדיף 
אופניים  על  לרכוב 
ברגל,  ללכת  במקום 
על  להקל  כדי 
העומס. בעיקר קשה 
ולהרים  לעמוד  לי 
על  הילדים  את 
כמובן  והם  הידיים, 

לא מוותרים לי...".
להילה  נשוי  אדם 
ילדים  לשני  ואבא 
שנתיים  בן  ים   -
שנה.  בן  ונטע  וחצי 

בחור חסון שהספורט תמיד היה מרכיב 
בקבוצת  שיחק  בצעירותו  בחייו.  מרכזי 
הכדורגל של המועצה ואל הטניס הגיע 

רק אחרי הפציעה. 
"בהתחלה שחיתי, לשחק טניס התחלתי 
לונדון.  אולימפיאדת  אחרי  ב-2012,  רק 
ברמת  ספיבק  למועדון  טלפון  "הרמתי 
היום  ועד  ומאז  גן. הם קיבלו אותי מיד 
ציוד,  אימונים,   - אותי  מממנים  הם 

נסיעות לתחרויות בחו"ל".
בארבע השנים האחרונות התקדם אדם 
בדירוג, ואף זכה באליפות ישראל. בדרך 
הוא שפך ליטרים רבים של זיעה בתוכנית 
שכוללת  וקפדנית  קשוחה  אימונים 
מי  בשבוע.  אימונים  ארבעה  לפחות 
לנקרי,  עופרי  היא  אדם  את  שמאמנת 
בעברה מקום 3 בארץ בטניס נשים. "היא 

תותחית אמיתית". בין פעמיים לשלוש 
אדם  עולה  העבודה,  אחרי  בשבוע, 
להתאמן.  גן  לרמת  ונוסע  האוטו  על 
בכמה  השתפרתי  האחרונה  "בשנה 
במשמעת.  בטכניקה,  ביציבות,  דרגות, 

זו תוצאה של אימונים קשים". 

עופרי,  עם  לאימונים  בנוסף 
לאדם יש מאמן כושר וגם יריב 
אימונים מצאלים - איתמר גל 
מול  בשבוע  פעם  שמשחק   -

אדם בהתנדבות. 

רוצה להגיע לטופ
כחלק  לריו  נוסע  אדם 
40 ספורטאים,  ממשלחת של 
במימון של התאחדות ספורט 
הנכים.  "הייתי שמח שיסקרו 
כיסאות  טניס   - יותר  אותנו 
גלגלים זה ממש יפה ומהיר". 
אבל  אותו,  מרגשת  הנסיעה 
ההשתתפות  אדם,  מבחינת 
עוד  היא  באולימפיאדה 
לצמרת  בדרך  ציון  נקודת 
הראשון  "מהרגע  הענף. 
שהתחלתי לשחק הצבתי יעד 
להגיע לאולימפיאדה, אבל זו 
רק ההתחלה. אני רוצה להגיע 
לטופ ולהיות אחד הראשונים 

בעולם".

"אני יכול לנצח כל אחד"
גלגלים,  כיסאות  בטניס  ישראל  אלוף  יצחק,  מניר  ברדיצ'בסקי  אדם 
מייצג את המדינה באולימפיאדה הפראלימפית שנפתחת מחר בריו - 

ומכוון הכי גבוה שאפשר • יובל רויטמן. צילום: יעקב גפן

"מהרגע הראשון שהתחלתי לשחק 
הצבתי יעד להגיע לאולימפיאדה. 

אבל זו רק ההתחלה. אני רוצה להגיע 
לטופ ולהיות אחד הראשונים בעולם"

 הפציעה
לא  והילה  אדם   2007 ספטמבר  את 
הגדול  בטיול  קרה  זה  לעולם.  ישכחו 

קו לאי  סמוך  שיט  במהלך  לבמזרח, 
היה  אמור  השיט  שבתאילנד.  פיפי 
נשכחת,  ובלתי  טובה  כחוויה  להיזכר 
אך סערה חזקה ופתאומית הפכה את 
הספינה שלהם שהחלה לטבוע. הילה 
שיווי  איבד את  למים אך אדם  קפצה 
ונפל  הסיפון  מדופן  החליק  המשקל, 

למדחף הספינה. 
לרגליו של אדם התרסקו בנפילה, פצי

ובשעות  ביותר  חמורה  היתה  עתו 
לחייו.  סכנה  נשקפה  אף  הראשונות 
מעמד,  יחזיק  שלא  החשש  למרות 
הועבר אדם לבית חולים בפוקט, שם 

לייצבו הרופאים את מצבו, הצליחו לה
כף  את  וקטעו  הימנית  רגלו  את  ציל 
נאלצו  לארץ  כששב  השמאלית.  רגלו 
עד  הקטיעה  את  להרחיב  הרופאים 

מתחת לברך.

אדם ואיתמר 
גל מצאלים 

באחד האימונים 
האחרונים לפני 

הטיסה לריו
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סרט המשך ל"מוצאים את נמו". דורי חייה באושר בשונית האלמוגים עם מרלין 
ונמו, כשנה אחרי ההרפתקה ששינתה את חייהם. כשדורי נזכרת לפתע שיש לה 
משפחה שאולי מחפשת אחריה, היא מגייסת את מרלין ונמו להרפתקה ענקית 
ואמה,  אביה  את  למצוא  במאמץ  בקליפורניה.  הימי  למכון  לאוקיינוס  מעבר 
דורי מבקשת את עזרתם של שלושה מהדיירים של המכון הימי: האנק, תמנון 
שאוהב למתוח את עובדי המכון: ביילי, לוויתן המשוכנע שכישורי הרדאר שלו 

משובשים; ודסטיני, כרישה עם בעיית ראיה

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

המלצת החודש: מוצאים את דורי

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד 

ה-30.9.16 

*לא כולל: 
סרטי ילדים, אירועים 

והסרט- חולייטה.

ברכישת כרטיס אחד 

לסרט בסינמטק

הכרטיס 
השני 
חינם!

מתנה 
לקוראי 

:232

אורים  קיבוץ  חברת  ספיר,  גילה 
בשם  תערוכה  החודש  מציגה 
בקיבוץ.  ציאורים  בגלריית  חוזר"  "דגם 

חזו לאמנות  המרכז  בוגרת  היא  לגילה 
ו"השנה  בב"ש,  קיי  ומכללת  בב"ש  תית 
כיום  החמישית" בביה"ס קלישר בת"א. 

להיא מורה למדעים, הכרת הסביבה ובו
בנאות בבית הספר ניצני אשכול.

"בעבו גילה:  מספרת  התערוכה  לעל 
מגוונות  בטכניקות  אינטואיטיבית,  דה 
מחיי  השאובים  רעיונות  של  ספור  ואין 

מתול פנימה,  מהסתכלות  להיום-יום, 
הרוח  מהלך  ולפעמים  האומנות,  דות 
למשא  יוצאת  אני  הציבורי,  היום  וסדר 
חיפוש אין סופי אחר חלום אחד ויחיד. 

בסטו נערמים  לבדרך, 
רישומים,  ציורים,  דיו 
ואובייקטים  טקסטים 
שוב  אבל  פיסוליים. 
ושוב מוצאת את עצמי 
כמעט  בצורה  חוזרת 
לסמלים  אובססיבית 
וציציות  חוזר  דגם  של 
בי  הטבועים  שטיח, 
החוצה  ויוצאים  חזק 
באמת.  שליטה  ללא 
שוב  חוזר  דגם  וכמו 
לעצמי:  אומרת  ושוב 

"הדרך יפה עד מאוד".
פתיחה: יום שישי, 16.9 

בשעה 19:30.
נעילה: יום שישי, 30.9.

 24.9.16 בשבת  יתקיים  גלריה  שיח 
בשעה 12.30.

שעות הגלריה: שישי 19:30-20:30, 
שבתות 11:00 - 13.00.

או בתיאום עם אסתי טלפון:
08-9920561 או בנייד: 054-6786432 

לפתיחת  )גם 

השער(

דגם חוזר
גילה ספיר מאורים מציגה 

תערוכה מעבודותיה בגלריית 
ציאורים בקיבוץ. "הסמלים 

של דגם חוזר וציציות שטיח 
יוצאים החוצה ללא שליטה"
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מא מגן  בקיבוץ  הקיטור  לגלריית 
רישומים  תערוכת  החודש  רחת 

שרה  "עיפרון", של  בשם 
ניר  קיבוץ  חברת  תמיר, 
ציור  למדה  שרה  יצחק. 
בתל  לציור  ספר  בבתי 

והצי ובבאר שבע,  לאביב 
בגלריה  בתערוכות  גה 
אשכול  בנווה  באורים, 

ובניר יצחק. 
את  מחשיבה  לא  "אני 
עצמי כאמנית עם מסר", 
אומרת שרה. "אני יודעת 

שאני מאושרת כשאני מציירת. 
לעם העיפרון יש לי רומן אינטי

בעבודה  ושלווה.  רוגע  יש  מי, 
עם העיפרון למדתי לאהוב את 

האדם, את החיה והצומח".
מריאנה  התערוכה:  אוצרת 

שלייפר.
פתיחה: יום שישי, 2.9

נעילה: יום ראשון, 2.10

רומן עם עיפרון
יצחק  ניר  מקיבוץ  תמיר  שרה 
מציגה תערוכת רישומים בגלריית 
מציירת  "כשאני  במגן.  הקיטור 

אני מאושרת, יש רוגע ושלווה"

ו-30  לבארי,  שנה   70 במלאת 
בקי הגלריה  של  להקמתה  לשנה 

שכולה  תערוכה  החודש  תיפתח  בוץ, 
ובניו,  הקיבוץ  אנשי  של  יצירתם  פרי 
של  שנה  ל-70  למקום,  מחווה  תערוכת 
בקרקע.  והשתרשות  גדילה  התפתחות, 
בתערוכה משתתפים 27 אמנים ויוצרים 
צילום  ורישום,  ציור   - טכניקות  בשלל 

ופיסול, קרמיקה ומוזאיקה.
"הגלריה בבארי, לפני הכול, היא גלריה 
בעיקר  הוא  מבקריה  שקהל  מקומית 
שחבה  קהילתית  גלריה  הקיבוץ,  חברי 
זיוה  מספרת  למקום",  קיומה  זכות  את 
ילין, אוצרת הגלריה והתערוכה. "מרגש 

ומב בינינו  חיים  יוצרים  כמה  ללראות 
באמצ למקום  שלהם  הקשר  את  לטאים 

עות עבודותיהם. הקשר של היחידים אל 
כולה  הקבוצה  ואל  המקום 

בא לידי ביטוי ביצירות. 
'גאוות  לתערוכה  "קראנו 
'יחידה מתוך הסתכלות בעל

בודות, שמרובים בהן תיאורי 
הנוף הפסטורלי שעוטף את 

וחו עצים  שדות,   - להקיבוץ 
מד ציבור,  מבני  וכן  לרשות, 

רכות ופינות קסומות בשטח 
היישוב, צמחייה ובעלי חיים 

לודמויות אנשים מההווי המ
קומי.

אצל  צורך  שקיים  "נדמה 
לפאר  ואף  לתאר  היוצרים 
כולו  שהוא  המקום,  את 
קראנו  הזה  לצורך  'שלנו'. 

להיות  גאווה   - יחידה'  'גאוות  בהכללה 
הזה,  והמשגשג  הפורח  מהיישוב  חלק 
ובקריצה  העבר,  בזיכרונות  המהול 

העכש ההווה  אל  לעתים  להומוריסטית 
ווי". 

המוקדש  קטלוג  מתלווה  לתערוכה 
הוותיק  ולקיבוץ  בארי,  לחברי  באהבה 

בנגב, שחוגג 70 שנים לקיומו. 
23.9 מהר -פתיחה חגיגית ביום שישי ה

שעה 19:30 ברחבת הגלריה.
שעות פתיחה: 

 ,9:00-13:00 שישי   ,17:00-20:00 חמישי 
שבת 11:30-14:30, או בתאום מראש עם 
ברזון  סופי  או   0547-918049 ילין  זיוה 

מקאי 0547-918464
ומפי אוצרת משנה  ילין,  זיוה  ראוצרת: 

קה: סופי ברזון מקאי

סיבה כפולה לתערוכה: 70 שנה לבארי, 30 שנה לגלריה
תערוכה חגיגית במיוחד בשם "גאוות יחידה", נפתחת החודש בגלריה הוותיקה, עם עבודות של 27 יוצרים, 

כולם מהקיבוץ. האוצרת זיוה ילין: "מרגש לראות כמה יוצרים חיים בינינו, שגאים להיות חלק מהיישוב"


