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אינדינגב חגג יומולדת 10
מה השתנה בו בעשר שנותיו, מה אומרים עליו 

המקימים ומה חושבים הסוציולוגים • עמ' 22

ביחד, למען הנחל
שיתוף פעולה מוצלח בין פקחים, כבאים 

ורבש"צים עצר את השריפה בנחל הבשור • עמ' 5

זה היה החודש של 11 הנקודות
לפני 70 שנה במוצאי יום כיפור עלו 11 הנקודות 

שקבעו את מפת הנגב המערבי.
 החודש היה חגם של אורים )בתמונה(, בארי ונירים 

עמוד 10
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רישיון לחנוק
חקלאי  קיבל  ה-9.10  ראשון  ביום 
החקלאות  ממשרד  אישור  מיתד 
יבול.  מושב  בפתח  גזם  לשריפת 

תוש פנינו  השבוע  באותו  יום  קבכל 
בי המושב למוקד המועצה וביקשנו 
נוכל  שבו  למצב  להגיע  לנו  שיעזרו 
"אין  בין  נעו  במוקד  התשובות  לנשום. 
לבין  מאושרת",  שריפה  לעשות,  מה 
נציין  רק  שיבדוק".  מהרבש"צ  "נבקש 
מוגדר,  זמן  לפרק  הוא  שריפה  שאישור 
שבסיומו על החקלאי לוודא שהשריפה 

כבויה ולא מעשנת.
שנחנקק לאחר   ,13.10 ה חמישי  -ביום 
כיפור, החלטתי  יום  צום  בזמן  נו מעשן 
לדעת  וביקשתי  נפש  עד  מים  שהגיעו 
לפיקוח  ל"יחידה  הופניתי  לפנות.  למי 
על החי והצומח של משרד החקלאות", 
רשות  מוקד  לטובת  אותי  שחיפפה 
לפקח  אותי  ששלחו  והגנים,  הטבע 

הירו ל"סיירת  אותי  שהפנה  קהממונה, 
קה", שכצפוי, אמרה לי לפנות למועצה, 

ולמשרד החקלאות שוב.
השוט בפני  ששטחתי  לאחר  זאת,  קעם 
השתלש את  הירוקה"  מ"הסיירת  קרת 

שתפנה  לי  הודיעה  היא  האירועים  לות 
איכות  אגף  )מנהלת  לבשמת   בעצמה 
הסביבה במועצה( ותבקש טיפול. בשלב 
ושלחה  התערבה  סוף-סוף  המועצה  זה 
פקח שדרש מהחקלאי לוודא שהשריפה 

שלו אישורה  תוקף  שפג  לאחר  קכבויה, 
שה ימים לפני כן - ובא לציון גואל.

ימים  חמישה  לחכות  צריך  היה  למה 
ולהפעיל גורם חיצוני כדי שאגף איכות 
לא  האם  תפקידו?  את  יבצע  הסביבה 
יש  שריפה  אישור  שלכל  באגף  יודעים 

תאריך סיום?
שכביכול  הזה,  המתסכל  הסיפור  כל 

מיסודו.  מסריח  החוק,  בחסות  בוצע 
וב אותנו  לחנוק  היתרים  פה  קמחלקים 

ראיה מערכתית למועצה גם אין אם זה 
בשמת,  עם  שניהלתי  שיחה  לפי  בעיה. 
לא מחלקים דוחות על שריפת גזם. ולפי 
איגרת ראש המועצה מדצמבר אשתקד 

קנכתב: "חלק מהשריפות הן חוקיות ומ
קבלות היתר ממשרד החקלאות. הבעיה 
פלסטיק  שמשלבות  השריפות  עם  היא 

וניילון".
והתושבים צועקים, לא! הבעיה היא גם 

עם שריפות גזם בהיתר.
"רשות  9א':  נקי" סעיף  "אוויר  חוק  לפי 
של  ולצמצום  למניעה  תפעל  מקומית 
וסעיף  בתחומה".  הנגרם  האוויר  זיהום 
מקומית  "רשות  הכלים:  את  נותן   10
הוראות  לקבוע  עזר,  בחוק  רשאית, 
מיוחדות לשם מניעה וצמצום של זיהום 
בתנאים  בהתחשב  בתחומה,  האוויר 

המיוחדים של המקום ובתושביו". 
אז מה עשה אגף איכות הסביבה בנידון? 

הוסיף פקח בחצי משרה?
המועצה,  לראש  הערכה  המון  לי  יש 
שאף התייחס בשנה האחרונה לא פחות 
מה- באיגרת  לנושא.  פעמים  מחמש 

שהוגדל  בגאווה  הודיע  אשתקד   26.11
במי הסביבה  באיכות  הטיפול  קתקציב 

נוצל  כיצד   - שואל  ואני  שקלים.  ליון 
הכסף? ראש המועצה אף נתן לתושבים 
אשתקד:  ב-10.12  נוספת  תקווה  נקודת 

ק"התחלנו במועצה לבדוק מציאת פתרו
נות באופן עצמאי. אנו מקיימים פגישות 
פתרונות  לקדם  כדי  ויזמים  חברות  עם 

לחק ראוי  מענה  שיתנו  קמשמעותיים, 
לאים, לרבות פתרונות מיידיים לתקופת 
יצאה  אחרי  שבוע  וכמובטח  הביניים". 
איגרת ב-17.12 שכותרתה: "פתרון לגזם 
חקלאי", עם הסבר מעשי על הפתרונות 

הגשם הראשון העונה, שירד ביום 
את  מעט  הרווה  שעבר,  חמישי 
ימים  ארבעה  הנגב.  צפון  אדמת 

קקודם לכן, כשתושבי אשכול הת
כוננו לארוחת החג, בערה אותה 
האדמה בגלל שריפה שהשתוללה 
בנחל הבשור )ראו כתבה בעמ' 5(. 

הלי באותו  עוד  כובתה  קהשריפה 
של  ותושייה  מסירות  בזכות  לה 
כבאים, פקחי רשות הטבע והגנים, 

במ שסייעו  ותושבים  קרבש"צים 
יחסית  קטן  שנאמד  הנזק  שימה. 
והמומחים סבורים שהאזור הפגוע 

יתאושש במהרה. 
גוריון היה רוקד. פסטיבל אינ קבן 

עברו  כבר  כן,   - העשירי  דינגב 
במוצ"ש  הסתיים   - שנים  עשר 
היה  צ'פט  בר  גדולה.  בהצלחה 
עם  שוחח  בהופעות,  רקד  שם; 
של  המפיקים  עם  בקהל,  אנשים 
דוקטורים  שני  עם  וגם  הפסטיבל 

קלסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שחו
בארץ.  האינדי  סצנת  את  קרים 

הדיווח המלא בעמ' 22. 
הוא  החודש  של  הגדול  הסיפור 
ולנו באק 11 הנקודות,   סיפורן של

שכול יש נציגות מכובדת: שלושה 
ובארי.  נירים  אורים,   – קיבוצים 
לאותו  שנה   70 חגגו  הם  החודש 

הכי יום  במוצאי  היסטורי  קלילה 
נכתב  שבו   ,1946 שנת  של  פורים 
של  המשמעותיים  הפרקים  אחד 
)עמ'  בנגב  היהודית  ההתיישבות 

.)10
בוגרים  כדורעף  קבוצת  עוד?  מה 
הראשון  למשחקה  תעלה  חדשה 
ביום ראשון הקרוב )עמ' 28(, מלון 
בצאלים  נפתח  במועצה  ראשון 
25( וקוריוז אחד לסיום – ידק  )עמ'
לה תרם  טראמפ  שדונלד  קעתם 
תיישבות בחבל הבשור? )עמ' 9(.

קריאה נעימה
יובל רויטמן
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הארוך  לטווח  הן  ומקודמים,  שנמצאו 
והן לתקופת הביניים.

קאז איפה אנחנו עומדים שנה אחרי ההכ
קרה הפורמלית בבעיה וההכרזה על הפ

תרונות?
והתוש היכר  ללא  ממשיכות  קהשריפות 

בים לא נושמים והמועצה מודעת לכך, 
מה-18.8  באיגרת  לקרוא  שניתן  כפי 
לשריפות".  "די  הכותרת  תחת  השנה, 
לחקלאים  פתרון  שום  ניתן  לא  בפועל 
ל"תקופת הביניים" ואין שום מיזם בקצה 

הדרך.
אגף  כי  לקבוע  ניתן  זה  בשלב  האם  אז, 
תפקידו  במילוי  כשל  הסביבה  איכות 

בכל הנוגע לשריפות חקלאיות?
חנוק, ולא מדמעות
עמי מרקלס, יבול

תגובת המועצה: "ידינו כבולות"
שלום עמי,

אני שותף לתחושת התסכול על היעדר 
פתרון מערכתי ממשלתי לסוגיית הגזם 
היחידי שמוסמך  הגוף  כידוע,  החקלאי. 
החקלאות.  משרד  הוא  שריפות  לאשר 
ברגע שמשרד החקלאות מאשר שריפת 

גזם, ידינו כבולות. 
למדינת ישראל אין כיום פתרונות קצה 
באשכול  לא  החקלאי.  לגזם  סביבתיים 

ולא בשאר חלקי הארץ. 

בשל חשיבות הנושא באשכול, המועצה 
החליטה לפעול באופן עצמאי למציאת 

קפתרונות מול יזמים עצמאיים. כל המיז
קמים והפתרונות שנבחנו עד כה לא אוש

רו על ידי המשרד להגנת הסביבה. 
העת  כל  וממשיכים  מרפים  לא  אנחנו 

לשקוד על מציאת פתרונות.
גדי ירקוני

ביום רביעי הבא, ה-9.11, תכריע 
ועדת הבחינה מי מבין ארבעת 
המועמדים שניגשו למכרז החיצוני, 
ינהל את מחלקת הספורט במועצה. 

המכרז החיצוני, שנסגר במוצ"ש 
האחרון ה-29.10, יצא אל הדרך לאחר 

קשלמכרז הפנימי שאותו פרסמה המו
עצה לא ניגשו מועמדים.

לדברי מזכיר המועצה מורדי ביטון, 
מי שייבחר על ידי ועדת הבחינה 

לעמוד בראש מחלקת הספורט יחליף 
את סמדר בלדיגה, שניהלה בארבע 
קהשנים האחרונות את המחלקה ונמ

צאת בימים אלה בחופשה.
קמורדי מוסיף, כי תהליך הבחירה הת

עכב משום שמינהל  הספורט במשרד 
הפנים היה בחופשה במהלך תקופת 

החגים. "יש מנהלת למחלקה, סמדר 
עדיין עובדת שלנו, היא בחופשה 

ומסייעת לנו. תגברנו את המחלקה 
עם לימור אור, מנהלת הדיונה - ואני 

מלווה אותן".

מנהלת חדשה לצמיחה דמוגרפית
בתוך כך, היום )יום שלישי, ה-1.11( 

נכנסה איילה מינקר מניר יצחק 
לתפקיד מנהלת המחלקה לצמיחה 

דמוגרפית, באגף האסטרטגי-כלכלי. 
איילה מחליפה את שרון בסיל מעין 
הבשור ובשבועיים הקרובים תעבור 

חפיפה מסודרת.
יובל רויטמן

בשבוע הבא יוחלט מי ינהל את 
מחלקת הספורט במועצה

המכרז החיצוני של המועצה נסגר במוצ"ש עם ארבעה מועמדים 
וב-9.11 תכריע ועדת הבחינה מי יחליף את סמדר בלדיגה • מנהלת 

חדשה למחלקה לצמיחה דמוגרפית: איילה מינקר מניר יצחק

קל,  טפטוף  עם  הגיע,  כבר  הסתיו 
ירוק  ויהיה  אזורנו  יחזור  ובעקבותיו 

ופורח.
בשיא  נהיה  חודשים  כשלושה  עוד 
הפריחה ושוב כל עם ישראל יגיע אלינו 
בעמותת  השותפות  השכנות  ולמועצות 
התיירות ׳שקמה הבשור׳. אחת המטרות 
שהגדרנו לעצמנו במינהלת ׳נחל הבשור׳ 
)עם השותפים - קרן קיימת, רשות הטבע 
והגנים, רשות הניקוז, משרד החקלאות, 
ופרישה  ליצור מגוון  ועוד( היא  מקורות 
של אטרקציות ואתרי טיול ולחשוף את 
המבקרים.  בפני  שלנו  התיירות  אתרי 
המטרה, מעבר לסיוע ולקידום התיירות 
אלפי  עשרות  פיזור  גם  והעסקים, 
על  השונים,  המתחמים  בין  המטיילים 
מנת לנסות ולהקל על העומס והצפיפות 

באתרים המרכזיים.
כידוע בוודאי לכולנו, לפחות אלו שנהנים 
מדי פעם לטייל באזור, בשנים האחרונות 
גשר  המאגרים,  מצפור  אצלנו:  ״צמחו״ 
שי,  מצפור  הררי,  חניון  הצינורות, 
יופי של מקומות  שביל האופניים ועוד. 
אצל  נטמעים  לאט  שלאט  ואתרים 

הציבור המטייל.

השדות״  ״דרך  את  שדרגנו  השנה 
אנו  אלו  ובימים  הבשור״  ״דרך  ואת 
מרשימים  פרויקטים  למספר  יוצאים 
הוא  שביניהם  הגדול  ומשמעותיים. 
בימים  הבשור.  דרך  הארכת  פרוייקט 
עם  בשותפות  קק״ל,  מבצעת  אלו 
דרך  הבשור,  במינהלת  הגורמים  שאר 
המתאימה לכל סוגי כלי הרכב,  שתכפיל 
התוואי  הבשור.  דרך  של  אורכה  את 
הררי  )חניון  המילואים״  מ״יער  מתפרש 
בכביש  מקורות  מול  כניסה  שי,  ומצפור 
 .232 בכביש  גמה,  לתל  ועד  מגן-אורים( 
ביותר  היפים  בחלקים  תעבור  הדרך 
ולאורכה  הבשור  נחל  של  )לדעתי…( 
יבוצעו חניונים, מצפורים, שבילי הליכה 
מעגליים )באזור הברכות(, מסלולי רכיבה 
השקעות  עתיר  הינו  הפרוייקט  ועוד. 
רבים:  שותפים  אליו  נרתמו  ולשמחתנו 
להגנת  המשרד  המינהל,  של  ש״פ  קרן 
הסביבה, קק״ל, רשות הניקוז ועוד. כולם 
ומרכזי  נופי  תיירותי  פוטנציאל  רואים 
של  לחשיבותו  מודעים  וכולנו  לאשכול 
לפיתוח  השדרה  כעמוד  הבשור  נחל 

סביבו.
וצנוע בהרבה, אך לטעמי   פרויקט קטן 

״עם  כזכור  שכן  רבה,  משמעות  בעל 
דל  של  ההוה  עברו,  את  יודע  שאיננו 
ועתידו לוט בערפל״: בחודש הבא נחנוך 
בגבעת האירוסים שעל דרך השדות פסל 
בורנשטיין  אברהם  הפסל  של  מרשים 
ומסמל את שנת  )עין השלושה( המציין 
ה-70 ל-י״א הנקודות. הפסל מתנוסס על 
פסגת הגבעה )שמעתה תיקרא גבעת י״א 
ומסמל את כיוון ההתיישבות  הנקודות( 
קו  סיפור  את  ומספר  השממה  וכיבוש 
המים המערבי לנגב ודרכו נשקפת אורים 
הישנה שקמה באותו לילה יחד עם בארי 
בנאחביר ונירים בדנגור. בתודה והוקרה 

לקק״ל דרום שסייעו בביצוע ובהצבה.
בסך הכול, באופן אישי, יש לי סיפוק רב 
מהפרויקטים הללו. אמנם אין כאן אזורי 
בית  או  ומכינה  מסחרי  מרכז  תעשייה, 
ודרך  מצפור  שביל  גם  אבל  חדש,  ספר 
טיולים יש בהם הנאה ותרומה לתושבים 

למבקרים ולאיכות החיים של כולנו.
בועז קרצ׳מר
מנהל האגף האסטרטגי

נחל הבשור ממצפור שי

באביב הקרוב יהיו יותר מסלולי טיול
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יום רביעי ה-19.10 היה 
שונה משאר הימים 

בחול המועד סוכות. השכם 
בבוקר נסעו ארבע מורות 
מיובלי הבשור - אילנה בן 

גיגי, מרים ירובוי, אופיר 
ראובן והדר גפנר - להפגנה 
הארצית של מורים שנערכה 

מול מטה משרד החינוך 
בתל אביב. ההפגנה היא 

קתולדה של מחאה שהתעו

ררה בחודש האחרון בקרב 
מורים רבים ברחבי הארץ 

עקב קיצוץ בשכרם, שנובע 
מהפחתה בהחזרי הנסיעות 

קבעקבות הרפורמה בתחבו
רה הציבורית שהוזילה את 

תעריפי הנסיעה. 

"מצב לא נורמלי"
המורות לקחו איתן את 

ילדיהן להפגנה )שבעה 
ילדים וילדות בסך הכול(. 

"אני  מורה כבר עשר שנים 
ומעולם לא קיבלתי תלוש 

קמשכורת אחד דומה למש
נהו - זה מצב לא נורמלי", 
קמספרת אופיר ראובן. "הח
זרי הנסיעה נפגעו במאות 
ולעתים אף באלפי שקלים 

ולנו כמורים היה חשוב 
לקחת חלק במאבק הזה. 

אפילו שאנחנו נפגענו פחות 
ואצלנו הקיזוזים מסתכמים 

במאות שקלים".
לדברי אופיר, בפועל מורים 

רבים בבית הספר לא יכולים 
להגיע בתחבורה הציבורית 
קוחייבים להגיע ברכב - משי

מה שגם היא לעתים נדמית 
קכבלתי אפשרית. "הגנים נפ

7:30 והשיעור הראק -תחים ב
שון מתחיל ב-7:45. מורה 

שיש לה ילד בגן צריכה 
להספיק לשים אותו ברגע 

שהגן נפתח, בלי ללוות 
אותו ולהיפרד כמו שצריך, 
ומיד לדהור עם האוטו על 

הכביש כדי להספיק לשיעור 
הראשון - זו התנגשות בלתי 

פתירה, במיוחד שאנחנו 
צריכות להגיע לבית הספר 

כמה דקות לפני תחילת 
השיעור".

"גם אנחנו צריכים 
לשלם חשבונות"

"מדובר במגזר שנרמס כל 
הזמן בצורה כזו או אחרת", 

מוסיפה מרים ירובוי. "אף 
בנאדם לא היה קם בבוקר 

למחרת אם לא היו מכניסים 
לו משכורת לבנק. אבל 

בגלל שמדובר בילדים, אף 

אחד לא רוצה לזעזע את 
המערכת בצורה שתפגע 

בהם. אבל בסופו של דבר 
גם אנחנו צריכים לשלם 

חשבונות".
למה יצאת להפגין?

"מה שהניע אותי להשתתף 
קבהפגנה זה שסוף סוף המו

רים מפסיקים להיות פסיבים 
והחלטתי שאני לוקחת 

חלק בזה", מסבירה מרים. 
"בחרתי ללכת עם הילדה 

שלי גם מתוך מקום של 
לשתף אותה במה שקורה, 

כי ידעתי שזו הולכת להיות 
הפגנה רגועה".

שבוע לאחר אותה ההפגנה, 
ביום שלישי ה-25.10, יצאו  
המורות להפגין )הפעם רק 

שלוש מהן, ללא מרים( מול 
ביתו של שר החינוך נפתלי 

בנט. המורות מביעות את 
הערכתן לתמיכה מצד ראש 

גדי ירקוני, שהבק  המועצה
טיח לדאוג להסעה בתנאי 

שיהיו 20 מורות. לצערן, הן 
קלא הצליחו לגייס מש

תתפות בטווח הזמן שנוצר.
ממשרד החינוך נמסר: 

"בהובלת השר בנט 
ומנכ"לית המשרד, יצאה 

25.10 לדרך הוועדה לתק -ב
שלומי שכר עובדי ההוראה. 

בוועדה חברים מנהלים, 
מורים וגננות, ועד לתום 

עבודתה מוזמנים המורים 
לבוא ולהשמיע את דבריהם. 

הוועדה צפויה לסיים את 
עבודתה תוך 30 יום, ולהגיש 

לשר תוכנית ליישום".
יובל רויטמן

שיעור שטח באזרחות
ילדיהן  עם  יצאו  הבשור  מיובלי  מורות  ארבע 
להפגנה מול מטה משרד החינוך בת"א, במחאה 
בהחזרי  שינויים  בעקבות  בשכר  הקיצוץ  על 

הנסיעות: "המורים מפסיקים להיות פסיבים"

"מדובר במגזר שנרמס כל 
הזמן בצורה כזו או אחרת. 

אף בן אדם לא היה קם 
בבוקר למחרת אם לא היו 
מכניסים לו משכורת לבנק"

שמחה של פעם בשנהמכופפי הבננות 

בנגב,  בננות  היו  לא  עכשיו  עד  נירים.  בשדות  בננות  מטע  ראשון,  נסיון 
ובנירים שואלים למה לא - ונוטעים. אם זה יצליח - יהיה  עוד.

של  השניות  ההקפות  נערכו  תשע"ז,  בתשרי  כ"ב  ה-24.10,  שני  ביום 
שמחת תורה ברחבת המועצה. ניפגש בשנה הבאה.
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אש בערב החג: שריפה בנחל הבשור כילתה 150 דונם
מטיילים שהדליקו אש בניגוד לחוק גרמו לשריפה שהתפשטה לאורך 1.5 ק"מ והסבה נזק רב לערוץ הנחל. 
ותושבים. פקחי הרשות  והגנים, מכבי אש, רבש"צים  האש כובתה במאמץ משותף של פקחי רשות הטבע 

במועצה שומרים על אופטימיות: "אחרי השיטפון הראשון השטח יחזור להיות שוב ירוק" • יובל רויטמן

עשר שנים וחצי לאחר 
השריפה שכילתה 

במאי 2006 אלפי דונמים 
קבנחל הבשור, שוב הש

תוללה שם האש. הפעם, 
הודות לרוחות חלשות 

יחסית ולצמחייה המועטה 
שנותרה בעונה הזו בגדות 

הנחל, השריפה כובתה תוך 
מספר שעות והנזק שנגרם 

קטן יותר.
האירוע החל ביום ראשון 
ה-23.10, ערב החג השני 

בשעה 16:30, כשנבו נגלר 
מחוות הגמלים הסמוכה 
לתל שרוחן הבחין בעשן 
המיתמר מהנחל והזעיק 
את פקח הרשות באזור, 

רן אסולין ממבטחים. רן 
הגיע למקום ואיתו הגיעו 

גם מנהל המחוז גלעד גבאי 
מדקל, פקח הרשות יפתח 

מגן מיבול ומנהל מרחב 
דרום ברט"ג, עזרא ששון.

הפקחים הזעיקו שש 
כבאיות לזירה וכן מטוסי 

ריסוס שהמטירו חומר 
מעכב בערה. בנוסף נכחו 

בזירה שני שופלים של 
צביקה גוטליב מעין הבשור 
שיצרו חציצת חול וחצו את 
ערוץ הנחל לשניים. לבסוף, 

בשעה 23:00 לערך הושגה 
שליטה על האש - לא לפני 

שהיא הספיקה לכלות כ-150 
דונם של חורש וצמחייה 

לאורך 1.5 ק"מ. 

בכוחות משותפים
ק"המזל שלנו, שבניגוד לשרי
פה הגדולה ב-2006, הפעם 

היו רוחות חלשות יחסית 
ובזכות זה הצלחנו להשתלט 

על השריפה בזמן", מספר 
יפתח מגן. 

אך לא רק הרוח החלשה 
סייעה למלאכת הכיבוי, 

היו אלה כוחות מקומיים 
שנרתמו למשימה. "איש 
המים של קיבוץ צאלים 

הגיע ופתח לנו קו מים כדי 
שהכבאיות יוכלו למלא  מים 

ולא לנסוע לפארק אשכול. 
בנוסף, קב"ט המועצה אילן 

איזיקסון הגיע עם שישה 
קרבש"צים שעזרו בכל המ

עטפת שנזקקנו לה - החל 
מהכוונת הכבאיות והרחקת 
סקרנים וכלה בדאגה למזון 
ושתייה לצוותים בשטח. זה 

לא התפקיד שלהם והם עשו 
את זה מכל הלב", מספר רן.

מדובר בהצתה?
"אני לא יודע אם זו הצתה, 

אבל זו בוודאות רשלנות של 
מטיילים".

יודעים מה מקור השריפה?
"האש התחילה באזור 

המחצבה העתיקה מתחת 

לתל. כפי הנראה, מטיילים 
הדליקו שם מנגל, מדורה 
או נרגילה. היה דיווח על 
טנדר איסוזו דימקס לבן 

שיוצא מנקודת השריפה 
עם מנגל. המשטרה פרסה 
מחסומים אך לא הצליחו 
לתפוס אותו". לדברי רן, 

חקירה משטרתית בנושא 
לא תיפתח, משום שלא היו 

נפגעים בנפש או ברכוש. 
אך הטבע נפגע, על כך אין 

ויכוח. "מצאנו כמה צבי 
ביצות מפויחים", מספר רן 

בצער, ומתנחם בעובדה 
שמרבית החיות הספיקו 
להינצל: "מכיוון שהאש 

הייתה יחסית אטית, רוב 
היונקים הספיקו לברוח".
היכן נגרם הנזק העיקרי?

"בערוץ הנחל עצמו - 
נוצר שם מסדרון ארוך 

וצר שהאש התפשטה בו 
במהירות".

כמה זמן ייקח השיקום?
"הקנים גדלים מהר מאוד. 

אני מעריך שאחרי השיטפון 
קהבא, תוך שלושה חוד

שים, הכול יהיה ירוק ויפה, 
וב'דרום אדום' יפרחו שם 

מרבדי הכלניות. מצד שני, 
בגלל שכל השטח נפתח, 
יש סכנה שייכנסו מינים 

פולשים של צמחייה".
ומה יש לעשות בנידון?

ק"בעיקר לפתוח עיניים וכש
מזהים, לעקור אותם".

משמאל: מבט ממצלמת רחפן 
ממזרח למערב )הצפון מימין( 

- אפיק הנחל השרוף. 
על קו האופק משמאל - עין 

הבשור. 
צילום: שחר ווהב

למטה: הכבאים נאבקים באש. 
צילום: רן אסולין

הדו"ח האקולוגי: 
סיכויי התחדשות 

גבוהים יחסית
בדו"ח של ד"ר אודי 

קולומבוס, אקולוג נגב 
צפוני ברט"ג, נכתב בין 

היתר: "השריפה כילתה 
את מרב הצומח בערוץ 

הנחל וגדותיו, ברוחב של 
20-100 מ'. הצומח שנשק

רף כולל בעיקר עצי אשל 
וקנה, עם חברת השיחים 
המלווה של מלוח קיפח, 

שומר ומעט רתמים. קצב 
ההתחדשות הגבוה של 
הקנים והאשלים אמור 

לחפות על נזקי השריפה 
תוך זמן קצר. השפעת 
השריפה אינה אקוטית 

על המערכת של נחל 
קהבשור. עוצמת השרי
פה הבינונית, היקפה 

המצומצם יחסית, וקצב 
התפשטותה האיטי, 

הביאו לתוצאה שמבחינה 
אקולוגית אינה קריטית. 

גם תזמון השריפה - לפני 
העונה הגשומה - תורם 

לסיכויי התחדשות 
גבוהים יחסית ושיקום 

טוב".
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לפני מספר 
חודשים עלה 

במוחה של 
עפרה בן נתן 
ממושב תלמי 

יוסף הרעיון 
לצייר על תווים 

קישנים. "נס
עתי לאולפן 
למוזיקה של 

אשכול", היא 
קמספרת, "וביק
שתי ממנהלת 

האולפן, 
רוחמה טובי, 
שתיתן לי את 

התווים הכי 
ישנים שיש לה, 
שיהיו צהובים 

קמיושן והסבר
קתי לה שבכ

וונתי לצייר 
עליהם". 

לשמחתה של 

עפרה, רוחמה שיתפה עמה 
פעולה. חודש לאחר מכן 

הגיעה לביקור בגלריית 
'המכחול' של עפרה לבנת 

גינזבורג, רכזת התיירות, עם 
כתבת של עיתון "לאישה" 

קשהתלהבה מהתווים המ
קצוירים ופרסמה אותם כה

מלצה חמה לקניית שי בחגי 
ישראל. ההצלחה המשיכה 

וביריד "חוצות אשכול", 
אחת מהמבקרות בדוכן של 

עפרה היתה מנהלת מקהלת 
אשכול, לואיס בוקסבאום, 

שראתה ואהבה את התווים. 
קכשהגיעה זמנה של המקה

לה לצאת לסיבוב הופעות 
בגרמניה, הציעה לואיס את 

התווים המצוירים כמתנה 
למארחים.

"כיף לקבל כזה פרגון, זה 
קבדיוק מה שהעסקים המ

קומיים באשכול צריכים",  
אומרת עפרה ומזמינה את 

קהציבור לבקר בגלריה ולהת
רשם מאוסף הציורים. 

קהילה מקומית מקיימת
כחלק מפרויקט של חילופי 

מקהלות ברחבי העולם 
למטרת היכרות, ביקרה 

קמקהלת אשכול בגרמ
ניה בתאריכים 19-28.10. 
חברי המקהלה התארחו 

קאצל שתי מקהלות מקו
 Hildesheim  :מיות
ו-Halle והופיעו ב-6 

קונצרטים, כאשר המקהלה 
קמהילדסהיים צפויה להתא
רח באשכול בסוף השנה. 

ק"הציורים של עפרה מק
סימים ולקחנו 7 דפי תווים 

כי אני מאמינה בקהילה 
מקומית מקיימת", אומרת 

לואיס. "חשוב לפרגן לאנשי 
האזור. גם לקחנו מניר יצחק 

קרמיקה". 

גלריית המכחול פתוחה כל 
השבוע, בתיאום מראש: 

050-5531041
יובל רויטמן

התווים המצוירים של עפרה טסו לגרמניה
מהאולפן  שקיבלה  ישנים  תווים  דפי  על  מציירת  יוסף  מתלמי  נתן  בן  עפרה 
למוזיקה. מקהלת אשכול חילקה כמה מהם למארחים במסע ההופעות בגרמניה

גלעד אלטמן )66( 
ממושב כפר הרי"ף, 
שבשנים 2013-2015 היה 

עוזרו של שר הביטחון 
רלשעב משה )בוגי( יעע
לון לענייני התיישבות, 

מונה לפרויקטור של 
המועצה במטרה לסייע 

בשחרור 30 אלף דונם 
של שטחי אש הנתונים 

בידי צה"ל, לטובת 
שטחים חקלאיים. 

גלעד הוא יו"ר עמותת 
'אדמתי' וממייסדי "הסיירת 
הירוקה". במסגרת תפקידו 

החדש הוא יעבוד תחת 
ראש המועצה גדי ירקוני 
וסגנו מאיר יפרח וייפגש 

עם נציגי צה"ל, משרד 
הביטחון, משרד החקלאות 

ורשות מקרקעי ישראל, 
במטרה להגיע להסכמות 

בנוגע לאותם השטחים.
גלעד, איפה זה עומד 

כרגע?
"נכון לעכשיו, הצבא 

ומשרד הביטחון מתנגדים, 
אבל מכירים את הבעיה ואת 

קהצורך ומנסים לדחות ולע
מוד על שלהם ולא לוותר על 

השטחים".
אז יש בכלל סיכוי?

"התפקיד שלי הוא לשכנע 
קאת הצבא שהוא יכול להסת

דר בלי השטחים הללו".
כמה זמן זה ייקח?

"אני מעריך שלא יותר 
משנה, אבל זו הערכה בלבד. 
אם לא אצליח תוך שנה, אני 

לא אמשוך מעבר לזה - זה 
גם מוסכם עם גדי ומאיר".

יובל רויטמן

המטרה:  30 אלף דונם

פסח רוזן, 
שניהל את 

בית הספר 'מעלה 
הבשור' בשנים 

1992-1995, נפטר 
קביום חמישי האח

רון, ה-27.10, והוא 
בן 82. 

קפסח נולד בארגנ
טינה ובילדותו היה 

חניך בתנועת הנוער הציוני 
וכן מדריך וחבר הנהגה. 

הוא עלה ארצה בשנת 1955 
לקיבוץ עין השלושה. 

פסח היה דמות מרכזית 
בחיי הקיבוץ ובמהלך השנים 

מילא שורה של תפקידים 
מגוונים - איש גידולי שדה, 

מרכז משק, מזכיר קיבוץ, 
יו"ר ועד ההנהלה ומנהל 

קהילה. בתפקידו האחרון 
עבד בחדר האוכל - תפקיד 
שאותו מילא במסירות עד 

יומו האחרון.

פסח היה איש שומר מסורת 
ובכל ערב שישי היה אמון 
על הקידוש בחדר האוכל 
ודיבר על פרשת השבוע. 
בנוסף הכין נערים רבים 

לעלייה לתורה, הן מהקיבוץ 
והן מכלל יישובי המועצה.
להלווייה שנערכה בצהרי 

יום שישי האחרון בבית 
העלמין בעין השלושה הגיעו 
מאות אנשים, שבאו להיפרד 

ממנו ולנחם את אלמנתו, 
חנה, את ארבעת ילדיו וכן 

את נכדיו.
יובל רויטמן

הבשור'  'מעלה  מנהל  נפטר 
לשעבר, פסח רוזן



7     נובמבר 2016   155

בין  שעבר,  בחודש 
הציג  ל-7.10,  ה-30.9 
תערוכה  מיתד  בוב  ירון 

הפרלמ בבניין  קמפסליו 
בשטרסבורג,  האירופי  נט 

צרפת. 
זו לא הפעם הראשונה שירון 
מציג את פסליו בחו"ל - הוא  
 TED לכנס  בעבר  נסע  כבר 
בהונג קונג ולכינוס השדולה 

היהודית אייפק בוושינגטון.
ירון, אפשר לדעת איך הגעת 

לפרלמנט האירופי?
ק"בחודש שעבר, אחרי שהצג
בסקו האהבה  בפסטיבל  קתי 
קטלנד ובפסטיבל השלום בנו

רבגיה, קיבלתי טלפון מארגון 

שנ רווח  מטרות  ללא  קיהודי 
 EUROPE ISRAEL קרא 
PUBLIC AFFAIRS, שנלק

חם ב-BDS ובחרמות ופועל 
דעת  ולשינוי  ישראל  למען 
הציעו  הם  האירופית.  הקהל 
לי לבוא ולהציג את הפסלים 

בפרלמנט האירופי".
הבנתי  כך  כל  לא  "בהתחלה 
ירון.  מוסיף  הולך",  אני  לאן 

הב למקום,  כשהגעתי  ק"רק 
וגודל  המעמד  גודל  את  נתי 
הכבוד - והייתי המום לגמרי, 

קנפעם כולי. עשיתי כבר תע
היה  זה  העולם.  בכל  רוכות 

רגע שיא מבחינתי". 
התערוכה של ירון, שנקראת 

 From Rockets To Roses
)"מטילים לשושנים"(, הוצגה 
מעל  חולפים  שבו  במעבר 
האירוק הפרלמנט  חברי   700
פי בדרכם להצבעות. "באחד 
והיה  שם  נאמתי  גם  הימים 

אנ עשרות  והגיעו  קקוקטייל 
שים להקשיב". 

מה המסר שרצית להעביר?
שלום  שרוצה  עם  "שאנחנו 

הכסף  ושאת  שלום  ורודף 
 80  - לעזה  מעבירים  שהם 
מיליון דולר בשנה - ושהולך 
לבניית  לחמאס  למעשה 

קמנהרות ולאמצעי טרור, שי
לילדים.  לחינוך  אותו  עבירו 

יל של  חינוך  בעזרת  רק  קכי 
דים מגיל צעיר לשלום - נוכל 

להגיע להסכם". 
יובל רויטמן

הנציג שלנו באירופה
אחרי שהציג את פסליו בהונג קונג ובוושינגטון, נסע 
ירון בוב מיתד עם פסליו - שאותם הוא בונה מנפלי 
בשטרסבורג,  האירופי  הפרלמנט  לבניין   - קסאמים 

צרפת. "זה היה רגע שיא מבחינתי"

ימי שישי 
קבצהריים במ

בשלת הבירה איסיס 
בדקל קיבלו גוון 

מוזיקלי בחודשיים 
האחרונים. אחת 

קלשבועיים החל מס
פטמבר, בין השעות 

11:00-17:00, מגיעים 
לחצר המבשלה 

עשרות אנשים כדי 
ללגום בירה צוננת 

וליהנות מקטעי 
נגינה מאולתרים. 
הנוסחה פשוטה: 

על הבמה כלי נגינה 
קומערכת הגברה וע

ליה עולים באקראי 
הנגנים  ומנעימים 

את זמנם של אורחי 
המקום, וכמובן 

נהנים בעצמם.
קמדובר ביוזמה משו

תפת של  "האולפן השקט" - 
חדר החזרות בקיבוץ חולית 
בניהולו של שיר זהבי, ושל 

מבשלת איסיס בבעלות 
איציק ועדי לוי. התוצאות  

מדברות בעד עצמן: "אנשים 
שמנגנים מזמינים חברים 

קשלהם וממפגש למפגש המ
עגלים הולכים ומתרחבים", 

מספר איציק. "מעבר לנגנים 
קהמקומיים שלנו מהמוש

בים והקיבוצים, מגיעים גם 
חבר'ה מראשל"צ, מקיבוץ 

להב וממצפה רמון". 
קטעי הנגינה מאולתרים 

כאמור במקום, על הבמה, 
לרוב ללא חזרות מוקדמות 

ולעתים אף ללא היכרות 
מקדימה בין הנגנים. איציק 

מוסיף: "הרבה פעמים 
מגיעים חבר'ה שרגילים לנגן 
ביחד, עולים כהרכב ומנגנים 

את הקטעים שלהם, אבל 
גם קורה שנגנים מתחלפים 

ונוצרים על הבמה חיבורים 
מוזיקליים מקסימים בין 

אנשים, גם בין כאלה שלא 
הכירו לפני". 

עאיציק רגע, מה איתך? שמ
עתי שגם אתה מנגן.

כן, זה נכון, אני מנגן על 
גיטרה, אבל לא עולה".

הסנדלר הולך יחף?
"זה פשוט פחד במה. יש לנו 
להקה של כמה חבר'ה, אבל 
עוד לא עלינו כי אנחנו עוד 

לא מרגישים בטוחים".
פרטים: בפייסבוק של 

איסיס ושל האולפן השקט. 
טל' שיר זהבי: 054-2309922   
יובל רויטמן

מג'מג'מים ביחד
ושל  בחולית  השקט  האולפן  של  משותפת  יוזמה 
מבשלת הבירה איסיס בדקל הולידה מפגשי ג'ם סשן 
בימי שישי בצהריים אחת לשבועיים. איציק לוי, בעל 
המבשלה: "נוצרים פה חיבורים מוזיקליים מדהימים"



  155  נובמבר 82016

יום שישי יום קצר
בשני  לצאת  דקל  מחברי  שמנע  מה  לא  זה  אבל 
אוטובוסים לטיול יומי לשמורת הטבע נאות קדומים,  
שבו,  התנ"כית  ומהצמחייה  הפארק  מיופי  ליהנות 
ולהספיק לחזור הביתה לקראת ערב, עייפים ומרוצים

קבחודשים ספטמ
בר ואוקטובר יצאו 

תלמידי א'-ג' מניצני אשכול 
לסיורים חקלאיים בשדות 
המועצה. בסיור הראשון, 

שנערך לקראת חגי תשרי, 
ביקרו הילדים בחלקת 

האתרוגים של יהודה אוזן 
מבני נצרים, שהסביר להם 

על גידול האתרוגים ועל 
היחס האישי והחם שמקבל 

כל אתרוג ואתרוג. 
התחנה השנייה היתה שדות 

הבוטנים של קיבוץ מגן, שם 
קיבלו התלמידים הסקרנים 

קהסבר על כל התהליך הח
קלאי של הבוטן - מזריעתו 
ועד לדייש. ההסבר כלל גם 
צפייה בניעור ודייש. הסיור 
הסתיים ב"ארוחת בוטנים" 

במתכונים שונים.
ביום שני ה-19.9 יצאה 

שכבה ו' מבית הספר לסיור 
לילה בנחל חווארים. במהלך 

הסיור למדו התלמידים על 
אורח החיים של הנבטים 

וכיצד הם נדדו במדבר, 
ראו  כיצד העיניים שלהם 

מתרגלות לחושך וכיצד ניתן 
קלטייל בחשכה בצורה בטו

חה. כמו כן למדו התלמידים 

על חיות הלילה במדבר 
)עקרבים, עופות וכדומה(. 

את הסיור סיימו בשעה 
02:00,  ממוטטים ומחויכים.

גשם של בוטנים
תלמידי ניצני אשכול יצאו לסיורים חקלאיים בשדות 

הבוטנים של מגן ובמטעי האתרוגים בבני נצרים 

ט
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נד

ם: 
לו

צי

ביום שישי בבוקר 
ה-21.10 יצאו חברי 
דקל לטיול מושב לנאות 

קדומים. הטיול התחיל 
בארוחת בוקר משותפת של 
קרואסונים, שוקו ולחמניות 

בתחנה במרכז המושב בטרם 
קהיציאה לדרך בשני אוטו

בוסים. הנסיעה לשמורת 
הטבע עברה בנעימים, כולל 

חידון לילדים ושירה עזה 
שבקעה מגרונותיהם של 

הנוסעים.
כשהגיעו לנאות קדומים 

התחלקו חברי המושב 
לשלוש קבוצות ויצאו לסיור 

מודרך בשמורת הטבע, 
שמאופיינת במינים מתקופת 

התנ"ך שנשתלו במיוחד 
בשמורה. 

החברים טיילו בפארק 
במשך כשעתיים וחצי ועברו 
פעילויות שונות, כמו למשל 

שאיבת מים וכתישת אזוב. 
לאחר ארוחת הצהריים, עלו 
על האוטובוסים - והספיקו 
לשוב הביתה בשעה 16:00.

לדברי ציונה לוי, אחת 
ממארגנות הטיול, מדובר 

בהמשך ישיר לטיולים 
משותפים שאליהם יוצאים 

החברים אחת לשנה. "הטיול 
היה מוצלח מאוד, והמסורת 

תימשך גם בשנים הבאות".
יובל רויטמן

חברי קיבוץ מגן 
לא נחו לרגע בחג 

סוכות ומלבד הפעילויות 
בסוכה המרכזית נהנו 

משלל אירועים. בערב 
החג התכנסו חברי הקיבוץ 

לארוחה חגיגית ומיד לאחר 
מכן נהנו מקפה ועוגה בליווי 
שירה בציבור ובלילה נשארו 

משפחות ללינה משותפת 
על הדשא. 

בהמשך השבוע קיימו את 
מצוות האושפיזין, כאשר 

כל משפחה הביאה לסוכה 
ממיטב בישוליה. את האוכל 

הגישו בדוכני סוכות ומיד 
לאחר מכן התקיים מופע 

קרקס. 
בליל שישי יצאו החברים 

לטיול ליל ירח לאורך נחל 
שקמה בואכה חוף זיקים, 

שם נהנו מארוחת ערב 
משותפת. ואם לא די בזה, 

למחרת, התכנסו כולם 
להכנת עפיפונים שאותם 

העיפו באותו יום אחר 
הצהריים בשדות הקיבוץ. אל 
השדות הגיעו בטיול אופניים 

קובטרקטור. לאחר שהעפי
פונים התרוממו השמיימה, 
חתמו החברים את פסטיבל 

סוכות בארוחת ארבע עם 
פוקאצ'ות בהכנה עצמית.

עטר אופיר גנילוין

סוכת מגן
על  משותפת  לינה  בציבור,  שירה  חגיגית,  ארוחת 
הדשא, מופע קרקס, טיול לאור ירח בחוף הים, בניית 
עפיפונים וטיול אופניים - ימי חופשת סוכות עברו על 
חברי קיבוץ מגן בשלל פעילויות משותפות ומגוונות

בתמונה: לינוי, ינאי, אריאל, נעמי, דניאל )מסתתר מאחור( וסבא ציון
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סרט שעושה טוב עוד סרט,'אחרי הכל', של עמותת 'להב' 
ביוזמת 'חוסן' אשכול, שעוסק בעיבוד של חוויות המלחמה ושוב בנירים. 
למסע  אותם  לקח  גם  סרט  מהפקת  שחוץ  תהליך  עברו  המשתתפים 

בנפשם ועזר לשחרר כל מיני דברים מיותרים שנתקעו שם • ארנון אבני

פארק קק"ל בעין השלושה
בצ'ילה  היהודיות  הקהילות  תרמו  החדש  לפארק 
ואורוגוואי והוא הוקם על ידי קק"ל מחוז דרום. ילדי 
הקיבוץ והחיילים שמשרתים בגזרה כבר נהנים ממנו

הסרט נפתח בסבתא 
וסבא שמקבלים את 

נכדתם הפיקחית למשמורת 
עד שיחזרו ההורים מחו”ל. 

משם מתחילה הנכדה לגלות 
סיפור מהעבר. מתברר לה 

שהייתה בקיבוץ הפרטה 
ובעקבותיה מריבה גדולה. 

המריבה נרגעה רק אחרי 
המלחמה שבה נהרגו שני 

חברים מנירים – זאביק 
ושחר, ובעקבות האירועים 

התגמדו צרות העבר והקיבוץ 
חזר לשלום בית... על פניו 

נראה חינוכי מדי, אבל 

בהתחשב בעובדה שהדברים 
נאמנים מאוד ברוחם למה 

שקרה בנירים ושהשחקנים 
הראשיים הם משה עציון 

אביו של זאביק והדסה 
מלמד אימו של שחר - זה 

כבר סיפור אחר. 
את הסרט הפיקה ’עמותת 
להב, שגם יצרה את הסרט 

’הבלון’ – עוד לפני המלחמה. 
המסגרת הייתה פעילות 

פסיכו-דרמה בחסות ’חוסן’ 
אשכול, שנמשכה במשך 

חודשים של מפגשים 
ושחררה אצל רבים 

מהמשתתפים מחסומים 
ומועקות שסחבו עד 

תחילת השנה הזו מאז 
 תום המלחמה. 

הסרט הוקרן בינתיים 
בנירים. סיוון בן ארי, 

הבמאית והעורכת 
וענבר רשף, מנחת 

הדרמה, קילפו שכבות 
של חשדנות ומרירות 
וחדרו מבעד לפחדים 
כדי להוציא תחת ידן 

סרט עם שחקנים 
חובבים, קטן, תמים 

ונוגע ללב.

בטקס שנערך ביום 
רביעי ה-28.9, נחנך 

פארק קק"ל בקיבוץ עין 
השלושה. 

הפארק הקטן והמעוצב 
הוקם הודות לתרומות של 

הקהילות היהודיות מצ'ילה 
ומאורוגוואי ובוצע על ידי 

קק"ל מחוז הדרום. 
הפארק ישמש כמקום מפגש 

קופנאי לצעירי עין השלו
שה ולחיילים המשרתים 

בסביבה.
בטקס נכחו ראש המועצה 

גדי ירקוני, נציגי קק"ל, חבר 
חיים ילין, תושק  הכנסת

בי הקיבוץ וקבוצת 'שנת 
שירות' של הנוער הציוני 

מאמריקה הלטינית. 
בטקס נשאו ברכות: ניסן 

קציאלי - סגן נשיא דיק
רקטוריון קק"ל, רוברטו 

מוניוז  – נשיא קק"ל צ'ילה, 
גדי ירקוני – ראש המועצה, 
עמי אוליאל – מנהל מחוז 

הדרום קק"ל ויעל סטדין - 
נציגת עין השלושה. כמו כן 

הוקראה ברכה שנשלחה על 
ידי תת אלוף אבנר פז-צוק – 
קצין חינוך ראשי, שהוא גם 

בן עין השלושה.
שרוקה וצבי יעבץ, מוותיקי 
קעין השלושה, התכבדו בנטי

עת עץ לכבוד האירוע
וחברי להקת זמר מתנועת 

הנוער הציוני אמריקה 
קהלטינית שרו שירים ישרא
ליים במבטא כבד, אך זכו 
למחיאות כפיים נלהבות.

ארנון אבני

בעוד שבוע, כשיינעלו 
הקלפיות ותגיע 

לסיומה אחת ממערכות 
קהבחירות הסוערות שיד

עה ארה"ב, תדע אמריקה 
ויידע העולם כולו מי ייכנס 

דונלד טראע  לבית הלבן -
מפ או הילארי קלינטון. 

בינתיים, מסתבר שלאחד 
מההמועמדים יש קשר 

להתיישבות באשכול בימיה 
הראשונים. 

לוח תורמים במרכז דקל 
ועליו רשימת התורמים 

להתיישבות בחבל הבשור, 
מסגיר במי מדובר. בראש 
השלט הכיתוב: "הכשרת 

קרקע בחבל הבשור, פיתחת 
שלום", ומתחתיו: "מפעל 

הקרן הקיימת לישראל 
בארה"ב. בעקבות הסכם 
קמפ דיוויד מ-26 במרץ 

1979 הכשירה הקרן הקיימת 
לישראל תשתית ליישובים 

החדשים בחבל הבשור. אלו 
שמות התורמים שנדיבות 

לבם איפשרה מפעל פיתוח 
זה בפיתחת שלום". מבט 
זריז על רשימת התורמים 

בלוח נוסף מימין מגלה כי 
שמו של טראמפ ביניהם".
לדברי משה פינטו, מנהל 

מחלקת שילוט וטקסים 
בקק"ל: "לאחרונה עשינו 

בדיקה וזה אכן דונלד 
טראמפ המוכר, שמתמודד 

לנשיאות ארה"ב". 
יובל רויטמן

טראמפ תרם לחבל שלום
על שלט בדקל, בין רשימת תורמים להתיישבות 

בפיתחת שלום אחרי הסכמי קמפ דיוויד, מתנוסס 
גם שמו של המועמד הרפובליקני לנשיאות ארה"ב 

23
2 

ם:
לו

צי

23
2 

ם:
לו

צי

23
2 

ם:
לו
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שנת ה-70 להקמת קבוצת אורים מצאה 
ההפרטה.  תהליך  של  בעיצומו  אותנו 
וויכוק מאבקים  של  שנה   20  לאחר

תהליכים  לאחר  "השינוי",  בנושא  חים 
הצעת   2016 במרץ  עברה  ממושכים, 
הקהילה  הנהגת  באורים.  ההפרטה 
תוכניות  והכנת  בדיונים  עסוקה  הייתה 
להתאמת המערכות למציאות החדשה. 
בהתארגנות  עסוקים  היו  הקיבוץ  חברי 

נוס פרנסה  מקורות  מציאת   - קאישית 
פים, התארגנות תקציבית, שיעורי ערב 
כולנו  החדשים...  התקציב  דפי  להבנת 
היינו בהתמקדות מלאה בשינוי אורחות 
לדברים  אנרגיה  מעט  ונשארה  החיים, 
לא  מאוחר,  די  שלב  עד  ולכן,  אחרים. 

התפננו לשנת ה-70. 

הבנים באו לעזור
אורים  של  הפורמט  השנים,  כל  במשך 
לציון חגי המשק היה מחזמר. אירוע כזה 

קתמיד הביא לגיבוש חברתי של כל המש
ועוד.  זמרים, רקדנים  תתפים: שחקנים, 
גם השנה, נעשה ניסיון לגייס משתתפים 
למחזמר, אולם הניסיון כשל. אנשים לא 
התנדבו, הייתה תחושה שאם לא נמצאו 
משתתפים למחזמר, אולי לא נוכל בכלל 
פסיק קצת  הייתה   .70 ה חג  את   -לקיים 
בגלל ההפרטה שגרמה לה אולי  קמיות, 

סתגרות – איש איש לעשות לביתו, אולי 
בלי  זקן  קיבוץ  שאנחנו  התחושה  בגלל 

צעירים, ואין לנו כוח יותר...

לה התחלנו  זה,  אפרורי  דברים  קבמצב 
2016. החלטק לחג המשק, במאי  תארגן 
נו לערוך מופע ובמרכזו הנושא "ילדות 

קבאורים". פנינו לחברי ובני אורים שכת
בו טקסטים אישיים על זיכרונות ילדות, 

קעל המעבר ללינה משפחתית ועוד. במו
ויזואליים  חומרים  כמובן  שולבו  גם  פע 
ככל  ולשמחתנו,  להפתעתנו  ומוזיקה. 

שהתקדמה הפקת המופע, התגייסו עוד 
ההפרטה,  למרות  ובנים.  חברים  ועוד 
גם בנים שעזבו  כולם עבדו בהתנדבות. 
מלבד  למעשה,  לעזור.  באו  אורים  את 
כל  גיברשטיין(,  )גל  המוזיקלי  המפיק 

המשתתפים היו חברי ובני אורים. 
רבים:   אירועים  התקיימו  החג,  במהלך 

קעלייה לבית הקברות, כנס בנים, תערו
טקס  ציאורים,  בגלריה  אורים  אמני  כת 
על  משותפת  ערב  ארוחת  חג,  קבלת 
שנה"   70" מרכזי:  מופע  הגדול,  הדשא 
ועוד, ולבסוף מסיבת ריקודים עם להקת 

החבר'ה המצוינת בפאב אורים. 

ביום למחרת התקיים משחק "חפש את 
בראנץ'.   ארוחת  ובמקביל  המטמון", 
אנשים  מאות  השתתפו  האירועים  בכל 

קוילדים, והייתה תחושה חגיגית של הת
רוממות רוח אדירה. 

למבוגרים, נקודת השיא של החג היתה 
חששנו  המופע,  את  כשהכנו  המופע.  
איך יקבל הקהל את הטקסטים שעמדו 

והטל האינטרנט  בדור  מרכזי.  קכתוכן 
מדיה  נשימה,  וקצר  תזזיתי  דור  וויזיה, 

מי ומעט  תמונות  הרבה  על  קשעובדת 
לים, הרבה אווירה ומעט תכנים, העלינו 

ערב אנכרוניסטי משהו.

התרוממות רוח
בהתלהבות  הגיב  הקהל  להפתעתנו, 
אדירה, בהתרגשות שלא שיערנו. צופים 

קרבים ישבו עם דמעות בעיניים, גם הצי
ניים והביקורתיים ביותר נסחפו. העומק 
כולנו  את  חיבר  הטקסטים  של  הרגשי 
למחוזות משותפים של ילדות, זיכרונות 
ואהבה  ואינם...  שהיו  יקרים  אנשים  על 

גדולה לאורים, לנוף, למקום.
אדירה  רוח  התרוממות  לנו  הייתה  אז 

קושמחה גדולה, שהצלחנו גם אחרי ההפ
קרטה להרים אירוע חגיגי כמיטב המסו

שיתוף  התנדבות,  עם  האורימאית.  רת 
קפעולה )גם עם קצת ריבים בדרך...( יצי

רתיות ואהבה.  
דליה רימר

העלייה  עם  הנקודות,   11 ליל  עלילות 
והמעבר  דנגור  על  המלחמה  לקרקע, 
למקום הנוכחי, הם בנירים סיפור גדול. 
מצרים,  ביציאת  רק  שמתחרה  סיפור 
המעבר בים והנדודים במדבר עד הארץ 
השלושה.  לעין  עוז  ניר  בין  המובטחת, 
הסיפור  גם  ממצרים,  ההיא  הדרך  כמו 

בדרך:  הנופלים  בשמות  רצוף  שלנו 
בארץ  ומי  במדבר  מי  מצרים,  מיד  מי 
הטובה. גם לשנת השבעים הגענו בשיאו 
והשנה  והתחדשות  התנערות  מסע  של 

הזו אכן נוצלה עד תום.
 אחרי איחוי הקרעים של תהליך השינוי, 
קליטת  אחרי  והאובדן,  המלחמה  אחרי 

חדשות  משפחות  של  ראשונה  קבוצה 
נוספת  קליטה  לקראת  והיערכות 
התשתיות  חידוש  של  תהליך  ובאמצע 
ותחילת בנייה חדשה הגענו בדיוק ליום 

הזה – שבעים שנה לקיבוץ.
כבר בהתחלה הכרזנו על שנת השבעים 
הוותיקים  יום  אירועים:  של  כשנה 

נירים - הנקודה האחת עשרה והכבש הששה עשר

אורים - פתאום לפני 70 שנה

עלו ביחד על הבמה 11 ישובים, שלושה מהם אצלנו במועצה, עלו 
על במת ההיסטוריה של ההתיישבות - בלילה אחד. השנה הם חגגו את שנת השבעים לאותו לילה דרמטי -  
בדרמה, בשירים ובמחול. מתברר שהחגיגות הצליחו לא פחות. אורים, בארי ונירים חגגו את חגם, כל קיבוץ 

בדרכו, כל קיבוץ עם מה שהביא איתו לרגע הזה: הישגים, גאווה, שמחה וגם ביקורת עצמית מפוכחת 

אורים - התלהבות אדירה
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70 נמצא בארי בתקופה של  לו  במלאת 
נחת. כארבעה עשורים של חוסן כלכלי, 
בה  יצרו  חברתית,  ביציבות  השלובים 
קוטב שלישי של רצון לשמור על הקיים. 
על  מכריזים  לא  ממערב  השכנים  גם 
ולא  איתן  צוק  מאז  מדי  יותר  קיומם 
שיום  כך  מיותרים.  'ריגושים'  מספקים 
בהתרגשות  התקבל  לא  ה-70  ההולדת 
מוצדקת  כסיבה  יותר  אלא  מיוחדת, 

וטובה למסיבה.
בפיק שנה  פתיחת  כללו  השנה  קאירועי 

הכלניות,  באדיבות  מעוטר  קיבוצי  ניק 
צילום קבו 'חפש את המטמון',  קמשחק 

צתי של חברי הקיבוץ ב'אמפי' המקומי 
קכהמשך לצילום לפני עשור, אולי פתיח

זה,  תה של מסורת ועוד אירועים מסוג 
אירוע  הייתה  כמובן  הכותרת  כשגולת 

הסיום. 
הצמוד  שישי  ביום  שהתקיים  המופע 

קי אירוע  היה  האחרון,  השנה  קלראש 
הקיבוץ  ובנות  בני  הוזמנו  שאליו  בוצי 

באשר הם. אחת ההתייחסויות הבולטות 
מצליח  אם  הקיבוץ.  לוותיקי  הייתה  בו, 
מפני  סגורים  שעריו  את  לשמור  בארי 

קרוח הקפיטליזם המשתוללת בחוץ ולה
תמודד עם חידושי האינטרנט שמשנים 
אין  הזמן  שאת  הרי  הדפוס,  עולם  את 

קבכוחו לעצור. ובעשור האחרון הולך ונ
עלם דור הוותיקים מנוף הקיבוץ. נדמה 
את  שהכיר  בעיקר,  השני  הדור  אצל  כי 
דור  הופך  כוחו,  במלוא  הוותיקים  דור 
נתקבלה  כך  מיתולוגי.  לדור  ההורים 

קבקורת רוח קריאתו של אחד מילדי הקי
בוץ שקרא מהבמה לקהל לעמוד לכבוד 
הוותיקים  בענייני  ואם  הקיבוץ.  ותיקי 
חברות,  קבוצת  של  ביוזמתה  עסקינן, 

קנמצא בעיצומו פרויקט כתיבת ספר המ
בוסס על סיפור חיי הוותיקים. 

חיצוני,  במאי  ביים  הגדול  המופע  את 
בן הקיבוץ  ידי  הוא הופק מוזיקלית על 

המ הבמה  כוחות  מיטב  בו  קוהשתתפו 
קרן פלס - שהגיע הזמן  קומיים. אפילו 

כבר לקרוא לה רשמית 'יקירת הקיבוץ', 
ק- הופיעה יחד עם מקהלת הילדים והצ

טרפה לחגיגה.
ומלוטש  מהוקצע  מופע  הוליד  השילוב 
לכך את  נוסיף  אם  ודאי   - רבים  שריגש 
הארוחה המושקעת שקדמה לו והצדיק 
מרחוק.  שבאו  לאלו  אליו  הנסיעה  את 

קאך עם זאת, ואולי רוחות הזמנים הן שג
רמו לכך, רוב חברי הקיבוץ לא השתתפו 

קבהכנת הערב הגדול ובהתרגשות לקרא
הבחירה  גם  קודמים.  בעשורים  כמו  תו 
שהמסכים  לכך  הביאה  חיצוני  בבמאי 
לשקף  אמורים  שהיו  והתכנים  הגדולים 
את חיי הקיבוץ, לא שיקפו לרוב את חיי 

הקיבוץ הפנימיים.
בידיעה  הנוכחים  התפזרו  הערב  בתום 
שאפשר לסמן וי על מסיבת יום ההולדת 
ובתקווה  כהלכתה,  שנעשתה  לקיבוץ 
עשור,  בעוד  להיפגש  משהו,  'הוביטית' 

אם אפשר בתנאים דומים.  
אביבית ג'ון שוורץ

והסתיים  בשדות  בסיבוב  שהתחיל 
בשירה עם להקת וותיקי הגבעטרון, יום 
אוהבים,  שילדים  אירועים  שכלל  הילד 
יצירה  מחזורים.  בשני  בצפון  גדול  טיול 
העתקים  שהם  פסיפסים  של  משותפת 
עכשיו  שמקשטים  מעון  פסיפס  מתוך 
את הקיבוץ ועוד אירועים שעשו לנו את 

השנה.

ואז הגיע המופע
ציפיות  עם  הגענו  כבר  הקיבוץ  חג  אל 
גדול. המודל היה חג החמישים  למשהו 
שבו הועלתה הצגה בהשתתפות חברים 
שהיה  מחזמר  נכתב  הפעם  וילדים. 

מבוסס על שירי ’הכבש הששה עשר’. 
ותמה  אירית  כתבו  סיפור המחזמר  את 
ונשכרו שרותיהם של  חפץ. הוקם צוות 
גרקוביץ',  דני  הבמאי,  אמסלם  יעקב 
דיויד ולדמן, שרון עטון-מורלי וג’אניס 
שכבות  מכל  שחקנים  גויסו  הפקות. 
הקיבוץ ובמקביל לחזרות - החלו צילומי 
וידאו בקיבוץ ששולבו בהצגה, על מסך 

לד מאחורי הבמה. 
ואז הגיע המופע. על הבמה עלו במשך 
תושבים  חברים,  עשרות  משעה  יותר 
את  לנו  וסיפרו  וילדים,  חברים  שיהיו 
סיפור חיינו עד היום: בשירים, סיפורים, 
תמונות,  וידאו,  קטעי  מערכונים, 
שלח  גפן  יהונתן  גם  וציורים.  ריקודים 
את ברכתו המצולמת והשתתף בקריאת 
'האיש  על  השיר  על  המבוסס  קטע 
נירים.  של  למציאות  שהוסב  הירוק' 
המדינה.  נשיא  בברכת  נפתח  האירוע 
השלום  ב'שיר  ונסגר  ונרגש  ארוך  נאום 

של נירים'. הכי ממלכתי, הכי מקומי. 
ארנון אבני

בארי - חג של נחת

נירים -  "איך קיבוץ נולד" צילום: 232

בארי - מיטב כוחות הבמה צילום:  עופר גתי
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המרפאה המובטחת - כנע"ן
מרפאת כנע"ן - המשותפת לכיסופים, נירים ועין השלושה - היא תוצר של תהליך ארוך שהובילה ענת תבורי 

ממחלקת הבריאות במועצה. את הקרדיט היא נותנת קודם כל לתושבים עצמם • ארנון אבני

נפתחה  החגים  תקופת  בתחילת 
 - כנע"ן  מרפאת  נירים  בקיבוץ 

השלו עין  נירים,  לקיבוצים  קהמשותפת 
נסגרו  מהתהליך  כחלק  וכיסופים.  שה 

קהמרפאות שפעלו בכיסופים ובעין הש
לושה ותושבי שלושת הקיבוצים מגיעים 

למרפאה המשותפת. 
ענת, מאיפה בא הרעיון? 

"היוזמה הגיעה מהקהילות עצמן. מרכזי 
משאבים  לאגם  שצריך  הבינו  הבריאות 
ולתת לגודל להביא את היתרון. היו גם 
שלוש שותפות שעזרו להפוך את הרעיון 
למציאות: עדי רמות ורננה יעקב )רננה 
ויפעת  הקיבוצית,  מהתנועה  עוז(  מניר 

ניימן – יועצת ארגונית". 
מה היו הסיבות האמיתיות?

"הצורך נולד מקשיים בהפעלת מרפאות 

ושעות  הצוות  באיוש  קושי  קטנות, 
קי לכל  העלות  אבל  מועטות.  קפתיחה 

והתוצאה היא שעות  גדולה  הייתה  בוץ 
קפעילות מועטות מדי. היה קיבוץ שאצ

לו המרפאה הייתה פתוחה רק פעמיים 
בשבוע". 

היו דוגמאות ממקומות אחרים? 
למצב  דמתה  שהכי  השותפות  את  "כן, 
נסענו  יטבתה.  בקיבוץ  מצאנו  שלנו 
קיבוצים  עם  שם  עובד  זה  איך  לראות 

מהסביבה ולמדנו מניסיונם". 
אז איך עובדת המרפאה המשותפת?

"יש צוות של שני רופאים, שלוש אחיות 
קושתי מזכירות עם חלוקת סמכויות מק

צועית ומנהלית. על פי התוכנית, אנחנו 
את  ישמר  שהמקום  מאמץ  כל  עושים 
במרפאות  שהיו  הקהילתיות  האיכויות 
בקיבוץ לפני השותפות. זה כולל בעיקר 

והמטופ הצוות  בין  מתמשכת  קהיכרות 
לים, וקשר קבוע עם רכזי הגיל השלישי 

והבריאות בקיבוצים. 
"המרפאה בנירים עברה שיפוץ והרחבה 
הושלם  זה  וכל  גדול  חנייה  מגרש  כולל 
את  שהפך  מה  החגים,  בתחילת  בדיוק 
יותר  ומסובכת  לקשה  לתהליך  הכניסה 

- אבל עמדנו בזה".
מי השותפים בהשקעה הכלכלית? 

בריאות  ושירותי  המועצה  "הקיבוצים, 
המקצועית  מעורבותה  שבלי   - כללית 

כל זה לא היה קם".
והקשר  הנגישות  עם  מתמודדים  איך 

עם המרפאה?
הנגישות,  סוגיית  את  לפתור  מנת  "על 

מכי נהגים  עם  מכוניות  שתי  קהועמדו 
סיבובים  שעושים  השלושה  ועין  סופים 
בקיבוצים במשך היום בשעות קבועות. 
את המרפאה ממשיך ללוות צוות קבוע 
בראשות יעלה רענן מכיסופים שמשמש 
גם כתובת לתושבים. במרפאה נמצאות 
לטלפון  שעונות  המזכירות  שתי  תמיד 

בכ הבאים  את  קופוגשות 
ניסה: אתי אפריאט וסימה 

ווקנין.
נוס הזדמנויות  יש  עהאם 
עפות לשיתופי פעולה מה

סוג הזה במועצה? 
רואה  לא  אני  "בינתיים 
צוחר  לגוש  כזה:  צורך 

המ את  יש  שלום  קולחבל 
ובאבש שבצוחר  קרפאות 

וגם קיבוצים קרובים  לום, 
קיבוץ  בהן.  משתמשים 

קניר עוז היה גם הוא בתה

ליך של מרפאת כנע"ן, אבל יצא ממנה 
במשך התהליך - משיקולים שלהם".

ואיך שביעות הרצון עד כה?
"טובה. צפינו קשיי פתיחה יותר גדולים 
עובד.  זה   - הבעייתי  העיתוי  ולמרות 
אין ספק שהמרפאה המשותפת מביאה 
מקום  ויש  יותר  טובה  שירות  בשורת 

הב שירותי  את  שמשדרגות  קליוזמות 
ריאות גם בעתיד".

"כולנו נתרגל"

השלושה,  מעין  סירוטה  יעקב 
נהג בשירת המרפאה

נו, מה אתה אומר? 
האנ משותפת  מרפאה  שיש  ק"מאז 
שים בעין השלושה יותר בריאים...".

למה הכוונה?
בתור  ממתינים  שישה  היו  "פעם 
בכל יום שהיו בדיקות דם – היום יש 

פחות מחצי".
מה זה אומר? 

מוקדם  לזה  שנכנסנו  כל  "קודם 
כבר  וזה  רופאים  היו  לא  בחג  מדי. 
משך ביקורת. היינו צריכים להתחיל 
בראשון בנובמבר כדי לפתוח עם כל 
השירות כמו שצריך. אבל העיקר זה 

שבהתחלה צריך סבלנות". 
ואיך עובדות ההסעות? 

"אנחנו אוספים בכל שעה ושלושים 
שעה  ובכל  בכיסופים,  דקות  וחמש 

השלו בעין  דקות  וחמש  קוארבעים 
שה, וחוזרים כשאחרון הנוסעים יצא 
מהטיפול או כאשר צריך כבר לצאת 

לסיבוב נוסף".
ומה יהיה? 

ק"השירות ישתפר ולצורך בהסעה כו
לנו נתרגל - כמו בכל מקום בעולם". 

החיוך של המרפאה: סימה המזכירה )מימין( 
והאחות - יערית. למטה: הכניסה למרפאה
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בוקר אחד נסעתי בשעה מוקדמת 
לכיוון צומת מגן. ליד תחנת הדלק 
בתעלה  עומדת  דמות  ראיתי  "פז"  של 

קלצד הדרך, אופניים מוטלות לצדה וש
קית גדולה בידיה.

אימא  שזאת  וראיתי  קצת,  התקרבתי 
לפני  הבשור.  מעין  כהן  רבקה   :-( שלי 

חי לשיחת  שלי  האחיות  את  קשכינסתי 
רום החלטתי לשאול אותה מה העניין.

אימא, מה את עושה?  

"אני אוספת בקבוקים למיחזור".
אה, עכשיו הכול ברור. בעצם, לא ממש. 

למה את עושה את זה?

אוהבת "אני 
לחפש ולמצוא דברים, כבר מילדות 
הייתי 'חפשנית'. וגם, צריך להתהלך 
קצת כל יום, לפחות 30 דקות, ככה 
אמר יפתח גפנר מהמושב שלי. אז 

התחלתי ללכת, כשבכל יום אני מוצאת 
דרך אחרת, כי השעמום שבהקפה 

היומיומית של המושב לא נעם לי. מאז 
אני יוצאת כמעט כל יום, שירים עבריים 

באוזניות, והולכת, נזהרת לא לעבור 
בשטח פרטי של מישהו. בכל 
מקום שאני הולכת אני רואה 
המון-המון בקבוקים ופחיות, 

קובכלל זבל. מאוד מפריע לי שה
מושב והמועצה והארץ כל כך 

מלוכלכים, אז התחלתי לאסוף 
אותם".

הבקבו כל  עם  עושה  את  עמה 
קים?

"את הגדולים אני זורקת בכלובי 
אוס אני  הקטנים  ואת  קהמיחזור 

פת, וכשיש לי 1,200 אני קוראת 
הסביבה(  למען  )ארגון  לאל"ה 
אגורות   30 נותנים  הם  שייקחו. 

על כל בקבוק או פחית".
מה את עושה עם כל הכסף?

ק"אני מעבירה את כל דמי הפיק
דון שאני מקבלת ל'בית הגלגלים' 
באורים ול'בית שלוה' שעובד עם 

הס אבל  מוגבלויות.  עם  קילדים 
כומים הם לא גדולים, וזה חלמאי 
מחיר  את  להעלות  לא  לגמרי 
הרבה  הייתה  הארץ   - הפיקדון 
לו בקבוק היה שווה  נקייה  יותר 
50 אגורות, וכמובן שצריך להטיל 

הגדו הבקבוקים  על  גם  קפיקדון 
לים. אבל הכסף הוא לא העיקר, 
 – הבקבוקים  שכל  הוא  העיקר 
לא   - עכשיו  עד  בקבוקים  אלפי 
אני  הארץ.  על  זרוקים  נשארים 

זור קמשתגעת מהלכלוך, אנשים 
קים זבל בכל מקום, אפילו כשיש 

פח קרוב, זה חבל".
את ממחזרת עוד דברים?

זכו נספקים,  עיתונים,   – ק"הכול 
אני  ניילון  בשקיות  קלקר.  כיות, 

לק מגיעה  אלא  משתמשת  קלא 
הפח  את  בד.  שקיות  עם  ניות 
משתמשת  ולא  בעיתונים  מרפדת  אני 
בשקית זבל. השכנים שלי מביאים אליי 
אותי  שרואים  והילדים  למיחזור  דברים 
הסביבה,  על  לשמור  שצריך  לומדים 

לפני שהזבל יגמור את העולם".
נגה גדג'  

הכתבה הזו תלך לפח*
בעיתונים  אותו  שעוטפת  הבשור,  מעין  כהן  רבקה  של  הזבל  *לפח 
ישנים בשביל לא להשתמש בשקיות ניילון. רבקה ממחזרת גם זכוכיות, 
אריזות פלסטיק, קלקרים ובקבוקים - אלפים עד היום - שאותם היא 
אוספת בצעידותיה היומיות ברחבי המועצה ושולחת למיחזור מרוכז. 

"הילדים שרואים אותי לומדים שצריך לשמור על הסביבה"

"בכל מקום שאני הולכת אני רואה 
המון-המון בקבוקים ופחיות, ובכלל 
זבל. אני משתגעת מהלכלוך, אנשים 
זורקים זבל בכל מקום, אפילו כשיש 

פח קרוב, זה חבל"

רבקה והבקבוקים
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תרבות אשכול - נובמבר 2016
תרבות 

 טיול "טעימות תרבות": שירי לי כנרת 8.11
בהדרכת אברהמי לנדסמן ועופר גביש. 

טיול האוטובוס המזמר לעמק הירדן.
יום שלישי 8.11. יציאה בשעה 07:00 מרחבת המועצה. 

עלות: 180 ₪, לא כולל עלות כניסה לאתרים.

סופרים פוגשים את העולם: "אחותי" 9.11
 משה סקאל משוחח על ספרו האחרון "אחותי".

 במרכזו של הרומן עומדת משפחה העוברת מהצד   

 הצפוני של ת"א לצד הדרומי שלה. גיבורי הסיפור הזה הם בני הדור 

 השני: האחות המחליפה בני זוג  

 כמו גרביים. האח הכרוך אחר אחותו והאח הצעיר - דמות מוזרה 

וחידתית. ההווה המשפחתי שנחשף בסיפור, נארג אל העבר של 

ההורים במצרים.

יום רביעי 9.11, שעה 18:00, ספריית "ידע כל", עלות כרטיס: 30 ₪. 

פתיחת עונת הצגות התיאטרון- "מפיסטו" 16.11
 תיאטרון הקאמרי, יום רביעי 16.11, שעה 20:30, אולם אשכול. 

עלות כרטיס: 100 ₪. 

 יום רביעי 16.11, שעה 20:30, אולם אשכול. עלות כרטיס: 100 ₪. 

פתיחת עונת הצגות הילדים: "זהבה ושלושת הדובים" 
22.11

 תיאטרון אורנה פורת. 

 האגדה הקלאסית לקטנטנים, בעיבוד חדש ובשילוב שירי הילדים 

שכולנו אוהבים.

 יום שלישי 22.11, שעה 17:00, אולם אשכול. עלות כרטיס: 60 ₪.

"שלושתינו" - חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז 24.11
מסע ישראלי מוסיקלי ייחודי של שלושה זמרים, שהם מאבני הדרך 

במוסיקה הישראלית.

 יום חמישי 24.11, שעה 20:30, אולם אשכול. עלות כרטיס: 80 ₪, 

עלות לתושבי אשכול: 60 ₪ .

דיונה 
סדנת קרמיקה עם איריס סלם

לכל המשפחה. עלות: 25 ₪ לילד.
יום שלישי, 8.11 שעה: 16:30.

תיאטרוקט
"אגדת בור המים", עם ענת 

 מתיאטרון הקרון.
לגילאי 1-2.5, עלות: 15 ₪ )מלווה 

חינם(, יום רביעי, 9.11 שעה: 16:30.
   

  "שלולי" מהתיאטרון של לירון אביב
לגילאי 3-7. עלות: 15 ₪ )מלווה 

חינם(. יום שלישי, 15.11 שעה 16:30. 

 "המשאלה של צבי" מתיאטרון אגדה 
לגילאי 3-7. עלות: 15 ₪ לילד )מלווה 
חינם(. יום שלישי, 20.11, שעה: 16:30. 

"המלך מידיאס" 
תיאטרון סיפור עם עומר ראובני .

גילאי 3-7. עלות: 15 ₪ )מלווה חינם(. 
יום שלישי, 29.11 בשעה: 16:30.

 
דיונה מרכז פנאי אשכול 

ע"ש מרק לידשין
לפרטים נוספים: לימור ראובני - 

מנהלת הדיונה 052-5402975

 

מרכז הצעירים אשכול מזמין:
על הבר עם 

ראש המועצה 
גדי ירקוני 

מפגש פתוח של שאלות ותשובות 
עם צעירי אשכול (18-40)

יום חמישי 17.11, בשעה: 20:30
ב׳נגריה׳ במושב דקל

כניסה חופשית משקה ראשון חינם
פרטים נוספים: עינת 052-2858774 ובדף
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מפגש מועדון קריאה- 1.11  
 עם הספר: "הבשורה על פי יהודה" מאת עמוס עוז

המפגש השני בסדרה עם ד"ר רונית בועז, יתקיים  באופן חד פעמי ביום שלישי, 1.11 
 

בשעה 18:00, בספרית "ידע-כל", בתשלום 20 ₪.

 שעת סיפור- פיטר פן 6.11 
 יום ראשון, 6.11 בשעה 17:00, ספריית צוחר. ללא תשלום.

תיאטרון בובות 14.11 - סינדרלה
עיבוד תיאטרון בובות למעשיה המפורסמת עם ניר טל מתאטרון "באמבולה".  

יום שני, 14.11 בשעה: 17:00. ספריית "ידע כל". לגילאי 4-8. ללא תשלום.

שעת סיפור-"שלולי" 14.11
 "שלולי", על פי סיפורה של מירה מאיר, עם אביב לירון מתיאטרון הסיפור "שטויות במיץ פטל".

יום שלישי, 14.11 במרכז הדיונה. עלות: 15 ₪.

"סופרים פוגשים את העולם"- "רעשים וכלי בית" 23.11
המשורר מירון איזקסון ידבר ויקרא שירה. שירתו עוסקת בעיקר ביחסים שבין בעל ואשתו והורים וילדיהם, 

וקרובה ללשון ספרות החוכמה )קהלת(, לשון התפילה היומיומית ולשון ספרות המוסר.

יום רביעי, 23.11 בשעה 18:00. ספריית "ידע כל". עלות כרטיס: 30 ₪. 

תיאטרון סיפור- "ששת ועששת" 28.11
 "ששת ועששת" עם אילנית מתאטרון "אגדתא". 

תאטרון סיפור עם בובות גדולות צבעוניות, המעניק חוויה עליזה ומלאת חיים, תוך 

שיתוף והפעלת הילדים ובליווי מוסיקה. הספור משעשע ומלא דמיון הסוחף את הילדים 

למסע בעקבות  חיידקי השיניים. מטלת צחצוח השיניים הופכת לחוויה. 

יום שני, 28.11, בשעה: 17:00. ספרית "ידע-כל". ללא תשלום.

מפגש מועדון קריאה- "הנערה מהדואר" 30.11
מפגש שלישי עם ד"ר רונית בועז, על הספר "הנערה מהדואר" מאת סטפן צוויג

יום רביעי, 30.11, בשעה 18:00. בספרית "ידע-כל", בתשלום 20 ₪.

סדנת כתיבה בהשראה ביוגרפית עם מירי שחם 
סדנה בת 8 מפגשים בהם נציץ למגוון טקסטים ביוגרפיים שכתבו סופרים, משוררים והוגים. בין השאר, נקרא מפרי 

עטם של נורית זרחי, רולן בארת, לאה גולדברג, רונית מטלון ועוד. נשוחח עליהם ונכתוב בהשראתם, וכמובן - 

בהשראת הביוגרפיה הפרטית שלנו. הסדנה מיועדת לכותבים ותיקים ומתחילים כאחד.

המפגשים יתקיימו בימי שני, אחת לשבועיים, בין השעות 16:30 – 18:30, בספרית "ידע-כל".
עלות הסדנה: 400 ₪. 

.library@nhs.org.il ,077-3191132-3 :למידע נוסף, ולהרשמה

מפגש ראשון יתקיים ביום שני, 21.11 , בין השעות 16:30 – 18:30.

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

 בפייסבוק:
www.facebook.com/YedaKol 
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עם אביבית ברוק שטיין, יום ראשון, 13.11, בשעה 17:00.גדולים בהיסטוריה: משפחת החשמונאים

יום שלישי, 15.11 בשעה: 09:30  17:00.טיול מרכז היום :"בעקבות רבין"
יום חמישי, 17.11, בשעה: 08:30 -13:00.ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר איתן חי -עםיום עיון: "הצונאמי של הזקנה" בנוכחות ח"כ יעל גרמן 

גדולים בהיסטוריה : כת היחד- 
שטיין. יום ראשון, 20.11, בשעה: 17:00.סיפור גילויין של מגילות מדבר יהודה עם אביבית ברוק  

צלילי בוקר עם מקהלת אשכול 
 

פתיחה לתערוכה: "פורטרטים" עם מאיר ארד יום ג' 22.11 יום שלישי, 22.11 בשעה: 10:30 
בשעה 10:00.

  מועדון "אנחנו פה"– לניצולי שואה
"לחיות כדי לספר" עם חיים שילה )סולו(  

יום שני,  07.11 בשעה 17:00.
זכויות למענק לנווה אשכול 08-9987519.ניצולי שואה ממרוקו ועיראק מוזמנים ליצור קשר בעניין 

ניצולי שואה - אנחנו דואגים לכם. 
 

חיים שילה )סולו( מקיבוץ נירים יטפל בפנייתכם 
זכויות למענק לנווה אשכול 9987519.ניצולי שואה ממרוקו ועירק מוזמנים ליצור קשר בעניין                                                                         התביעות בדמי החבר.       למצטרפים למרכז היום יש השתתפות של ועידת יש לתאם הפגישה  מראש בטלפון 9987519. בהתנדבות.

חדר כושר, חוגים, קהילה תומכת )לחצן מצוקה ושירות רפואי( ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר לשירותים נוספים לאוכלוסיה הבוגרת, בנווה אשכול
נווה אשכול: 08-9987519    |    קהילה תומכת: 052-3575207    |   דינה פלג, נווה אשכול: 08-9987519

מפגש עם שושי שני מספריית ידע כל 
 והחלפת ספרים קוליים 

יום רביעי, 02.11 בשעה 10:45.
 מפגש לרגל יום הזיכרון ה- 21 לרצח רבין עם מירי אלוני 

יום חמישי, 03.11, בשעה 17:00.

הסדרה הביטחונית:
סקירה כללית עם תא"ל במיל, שלום הררי

 עם דני גוטפריד ולהקתו - 
פתיחת שנת הפעילות של מועדון אשכולות. 
 

יום ראשון, 30.10 בשעה:17:00.

תכנית חדשה של סדנאות וקורסים לקהל הרחב, פתיחה: יום הקתדרה הפתוחה
לפרטים: 08-9987519 יוליה סבו אירנה בר סלע.ראשון, 6.11.

ימי ראשון, בין השעות 10:30 – 12:00 פתיחה: 06.11.סדנא לכתיבה אישית עם ד"ר חיותה זילברמן

תרגול גוף ומח בגן שבילי זה"ב , הרצאות, משחקי החשיבה סדנאות לפיתוח מיומנויות קוגניציה וזיכרון
ימי א' בין השעות 08:00 – 09:00 פתיחה 06.11.ועוד.

ימי ראשון 06.11, 13,11 בשעה: 09:00.יהדות ואקטואליה עם ד"ר מרטין ססלר

 שרים ומדברים יידיש 
כל יום שלישי, בשעה: 10:00 )22.11 בשעה 09:00(.

יום חמישי, 10.11 בשעה: 18:00.מועדון זמר עם טרובדור הזמר חן בניין

 ימי ראשון, בין השעות 10:30 – 12:00 פתיחה: 13.11.תרבות סין עם אלזה פויין

"שלבי אבחון והתמודדות עם תופעות לוואי 
 

עם העו"ס סופיה בונדר יום שני, 14.11 בשעה 17:00. של מחלת הדמנציה"

נווה אשכול - הרצאות, פעילויות ואירועים
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ומרחב  תמרון  אפשרויות  יש  כמורה, 
פעולה  עם הילדים תרתי משמע, 

כך גם כאן – אדם נמצא "בעבודה " זמן 
רב בסך הכולל של חייו והיה לי חשוב 

־שגם בעבודה ארגיש מסופק וחי, הב
ביידיי,  נתונות  והאפשרויות  חירות 
רוצה לעוף צריך את ה"ספייס" גם אם 
מאוד  קשה  לעבוד  לפעמים  אומר   זה 

ובלי ביטחון כלכלי במקום מסוים.
 איך הגעת לתחום הזה? 

גדלתי במושב ותמיד התעסקנו 
בעבודת ידיים ולא רק במחשב או 

בפלאפון, אז במקום לקנות קורקינט 
אתה בונה אחד לעצמך, מחנה זה 

על עץ ולא בחדר השינה – הכל יותר 
־טבעי – עם המטען הזה בוורידים גד

לתי. גם כאשר עמדנו להתחתן ורצינו 
לקנות מיטה, חיפשנו משהו שיהיה 
לטעמנו, איכותי ובמחיר שפוי ולא 

מצאנו – במיוחד שאתה מחפש מיטה 
יהודית המחירים היו לא הגיוניים... 

בעוד אשתי מנסה לברר איך אפשר 
להוזיל עלויות, הסתכלתי על המיטה 

וחשבתי לעצמי זה לא צריך להיות 
־כ"כ מסובך... ביציאה מהחנות שיתפ
תי את אשתי במחשבות ואמרתי לה 

– אבנה את המיטה בעצמי ומשם הכל 
הסטוריה- אח"כ היה צורך בספריה, 

כוננית מדפים שולחן סלון ועוד ועוד. 
־אפשר לומר שאורחים שמגיעים אלי

נו הביתה ומרגישים בצימר בערך...
חלום לעתיד: 

להמשיך לעשות את מה שאני אוהב, 
לפתוח  אנשים  ועם  עץ  עם  לעבוד 
יותר גדולה בבית שנבנה  נגרייה קצת 
לילדים  חוגים  בשלומית,  כאן  בעז"ה 
יש  שאם  ספק  אין  ובסיירות,  בנגרות 

הח את  לממש  יכול  אני  שבו  ־מקום 
ובשלומית  במועצה  כאן  זה  שלי  לום 
עובר  הזמן  שכאן  אומרים  בפרט, 
מאשדוד,  שהגיע  וכאחד  אחר  בקצב 
אני יכול להעיד על כך בפירוש, יש זמן 

לחיות, לחלום.

הכל באשכולהכל באשכול

 שם: "עץ נגבי" 
ישוב:  שלומית

תחום: אמונות בעץ, יהודייקה, ריהוט 
פנים וריהוט גן ,פרגולות וכו' עבודה 

בעץ מלא בלבד. 
ותק: 4 שנים.

בעלים: בכור סויד.

מתגורר ביישוב שלומית עם אשתי 
נאורה ובתי הפעוטה, כרמי. עוסק 

בתחום החינוך הבלתי פורמאלי 
ובמקביל, מדריך נוער בנתיבות ומלמד 

בתיכון שקמה בקיבוץ יד מרדכי כמורה 
־לשל"ח. יש לי אהבה גדולה לטבע וחי
בור לאדמה – שני הוריי הם בני מושב 

וכנראה שנטעו בי את החיבור הזה עוד 
מיילדותי.

מדוע החלטת לפתוח עסק עצמאי?   
בגדול תמיד ידעתי שיהיה לי תחום שבו 
אהיה עצמאי. מטבעי אני אדם עצמאי 
והפעולה  התמרון  מרחב  את  שצריך 
התחום  שזה  החינוך,  בתחום  גם  שלו. 
השני שבו אני עוסק, פניתי לכיוון של 

הוראת של"ח )שדה לאום חברה(.

anat@erc.org.il  :רוצים להופיע במדור? פנו למחלקה ליזמות אשכול, ענת חן
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האינדי התנחל בנגב
בעשר השנים האחרונות הפך פסטיבל אינדינגב במצפה גבולות לאירוע המדובר ביותר בסצנת המוזיקה 
העצמאית בארץ ולתופעה תרבותית שלא ניתן להתעלם ממנה. הפסטיבל, שבסתיו 2007 משך אלף איש, סגר 
בשבת האחרונה הפקה עשירית - ומוצלחת - עם כמעט עשרת אלפים איש בקהל. אסף קזדו ואסף בן דוד, 
שניים מעמודי התווך של הפסטיבל, היו שם מהשנה הראשונה. בשבוע שעבר, ימים ספורים לפני שנפתחו 
האירוע  שעבר  התמורות  על  בחייהם,  תופס  שהפסטיבל  המרכזי  החלק  על  לנו  סיפרו  הם  המצפה,  שערי 
בעשור האחרון, על התמיכה הרבה מהמועצה ומהתושבים - ובעיקר על תחושת הסיפוק העצומה • בר צ'פט

רא יום  בצהריים,  שתיים  קהשעה 
שון של סוף אוקטובר. חם מאוד, 

קבערב ייכנס החג השני של סוכות, והאנ
האח החג  מטלות  את  מסיימים  קשים 

העשירית,  האינדינגב  בעיר  אך  רונות. 
זה שמדאיג את התושבים  לא החג הוא 
הקופחת  השמש  תחת  שמסתובבים   -

קבמכנסיים קצרים ובכובעי מצחייה ולו
גמים מבקבוקי המים הקפואים שהכינו 
מבעוד מועד - אלא הפסטיבל שאוטוטו 

מתחיל.
השטח  שלו.  במתחם  עובד  אחד  כל 
מחולק לאזורי עבודה ולכל צוות הציוד 
מכינות  הן  לו.  הדרושים  והאמצעים 
ומקשטות  והמידע  ההכוונה  שלטי  את 
אותם, הם תוקעים בזנטים ותוחמים את 
שטח הפסטיבל. רעשי חיתוך של דיסק 

המ וצוות  האמנות  ממתחם  קנשמעים 
בכמות  הירקות  מלאי  את  מחדש  טבח 
גדולה של חסות טריות. עובדי ההפקה 
מספרים לי שהשנה הגזימו, ושהארוחות 
תום בן בסט והצוות הנאמן טובות  של 

מדי, בעיקר בערב.
בדרך ל'ארטע זעאכן' - מתחם האמנות 
משדה  גל  תום  של  בהובלתו  המרהיב 

מהפסטיבל  ההפקה  צוות  )חבר  ניצן 
הראשון( - אני עוצר ליד ארבעה אמנים 
חרוצים, סטודנטים בבצלאל. מול בימת 
מדברי  נווד  בונים  הם  המרכזית  הקוף 
למיצג  ההפקה  תקציב  נח.  של  בדמותו 

מר פסל  ליצור  להם  הספיק  קהאמנותי 
בין  שים מחומרים מינימליים, הכוללים 

למי וקרטונים  דבק  עיתון,  נייר  קהיתר 
ניהם. הם לנים כבר שבועיים באוהלים, 
חלק בלתי נפרד מצוות ההפקה המסור 

של הפסטיבל. 

עובדים במשך כל השנה
את אסף קזדו )35(, ממייסדי הפסטיבל, 

גבולות המתגורר בחמש הש קבן קיבוץ 
נים האחרונות בפתח תקוה ואת אסף בן 
דוד )34(, במקור ממושב עין עירון והיום 

קגר בגבעתיים, תפסתי לשיחה קצרה בא
מצע עוד יום עבודה עמוס, שנייה אחרי 
מני  אחד   - במתחם  נוסף  סיור  שסיימו 

רבים - עם נציגים מהמשטרה.   
של הפסטיבל,  האופי  על  שומרים  איך 
פי  גם כשהוא מכפיל את עצמו כמעט 

10 בגודל?
מהותיים  שינויים  שחלו  "מכיוון  קזדו: 
שלו,  הגודל  ובסדרי  הפסטיבל  בממדי 

לה שנאלצנו  כמובן  הפקתית  קמבחינה 
את  התאמנו  עשינו.  וכך  מאוד  תמקצע 

הבירוק )שהם  שונים  לרישויים  קעצמנו 
אב עצמה(,  בפני  ביותר  הגדולה  קרטיה 

האירוע  אופי  מבחינת  ומתחמים.  טחה 
- היה לנו ברור שאנחנו לא נוגעים בו". 

ומשפיע  מעצב  שמאוד  "דבר  דוד:  בן 
על האופי זה הצוות. אנחנו צוות אורגני 
שפועל ביחד שנים רבות. בערך 80 אחוז 

הם אנשי הפקה קבועים". 
קזדו: "קבוצה גדולה של עובדים הם בני 
גרעין שהיו בכרם שלום. בפסטיבל השני 
הם עבדו כצוות ניקיון ושנה לאחר מכן 
שירותם  במהלך  בהקמה.  לעבוד  באו 

לע כדי  חופש  לשבוע  יצאו  הם  קבצבא 
בוד בהקמה של הפסטיבל. היום הם רוב 
הצוות ביחד עם חברים שהביאו איתם. 
יותר מ-200  היום אנחנו מעגל רחב של 

עובדי הפקה". 
עכמה זמן מראש עובדים על הכנות לפ

סטיבל? 
קזדו: "אנחנו עובדים סביבו במהלך כל 

וקופ במצפה  לסיורים  מגיעים  קהשנה. 
צים מפגישה לפגישה כדי לקדם עניינים. 
מהקיץ, הפעילות הופכת לאינטנסיבית 
שבועות  שלושה  לשטח  ויורדים  יותר 
הפסטיבל  אחרי  ההקמה.  בשביל  לפני 

לשבו שבוע  בין  כאן  נשארים  קאנחנו 
לעסוק  מכולנו  מונע  האינדינגב  עיים. 
בעבודות נורמטיביות של משרה מלאה, 
זמן  מאתנו  דורשת  שההפקה  מכיוון 

ומאמץ רב". 

אסף קזדו: "בכל שנה יש את הרגע 
הזה, בדרך כלל בשבת בצהריים. אחרי 

תקופה של לחץ ועבודה אינסופית, 
אני לוקח לי רגע, עוצר, מתבונן מהצד 

ואומר 'וואו'"

אסף בן-דוד: "עצם קיומו של 
הפסטיבל זה ההישג הגדול ביותר. 

מדובר בקבוצת אנשים שמסדרים את 
מהלך החיים שלהם ככה שזה יתאים 

להם - וזה דבר מדהים" 

דוקק שמחאי,  ודלית  דוצ'ין  אורי   את
ואנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  טורים 
והיא  צפת  האקדמית  במכללה  הוא 
במתחם  פוגש  אני  תל-חי,  במכללת 
בתרבות  מתעניינים  השניים  האירוע. 
כאן,  התחילו  כשנה  ולפני  פופולרית 
באינדינגב,  את עבודת מחקר-השדה 

קשלהם שעוסקת בסצנת המוזיקה הע
צמאית בישראל. 

הס באוהל  לנים  שהם  שבוע  קכבר 
חיים  ההפקה,  אוהלי  למתחם  מוך 

המ לארוחות  מצטרפים  השטח,  קאת 
במקלחת  מתקלחים  ואף  שותפות 
להגיד  אפשר  במתחם.  המאולתרת 
שהם חלק בלתי נפרד מחממת עובדי 

ההפקה. 
ק"המחקר שלנו מנסה להבין מהי מוזי
קקת אינדי בעיני אנשים הפעילים בס

צנה, איך מביעים את הרעיון הזה ואיך 
מממשים אותו בפרקטיקה".

בסצנת  האינדינגב  משמעותי  כמה 
המוזיקה העצמאית? 

"אפשר להגיד שהאינדינגב הוא אירוע 
של  בהתפתחותה  משמעותי  מאוד 
הסצנה הזו.  אירוע חגיגי המפגיש את 
פעילי האינדי במקום אחד. כאן ניתנת 

הפעי ולאנשים  לאמנים  קההזדמנות 
התר הזהות  את  לחוות  בסצנה,  קלים 
אינטנ ימים  בשלושה  שלהם,  קבותית 

סיביים במיוחד".
מה מייחד את אופי הפסטיבל? 

שעושים  האנשים  את  שמאפיין  "מה 
קאת הפסטיבל, זה שהם מצד אחד שו

גם  מרים על האופי הייחודי שלו, אך 
ולדינ לשינויים  ופתוחים  קמאפשרים 

מיות. אחד מהמרכיבים של הזהות של 
קהאינדי הוא חדשנות. האופי של הפס

טיבל כולל פתיחות מבחינה מוזיקלית 
והליינאפ תמיד מפתיע".  

מה אומרים הסוציולוגים
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הישג משמעותי עבורכם כמפיקים.
זה  הפסטיבל  של  קיומו  "עצם  דוד:  בן 
קשה  מאוד  דבר  ביותר,  הגדול  ההישג 

קולא מובן מאליו - בעיקר כלכלית, בירו
ולוגיסטית. מדובר בקבוצת אנ קקרטית 

שים שמסדרים את מהלך החיים שלהם 
ככה שזה יתאים להם - וזה דבר מדהים". 
משהו  על  להצביע  לי  "קשה  קזדו: 
הזה,  הרגע  את  יש  שנה  בכל  מסוים. 
בדרך כלל בשבת בצהריים. אחרי תקופה 
של לחץ ועבודה אינסופית, אני לוקח לי 
רגע, עוצר, מתבונן מהצד ואומר 'וואו'". 
בן דוד: "עבורי השנה שעברה זכורה לי 
שהדברים  הרגשתי  מאוד.  חזק  כמשהו 
קרה  הכול  מדויק.  די  והכול  מתחברים 

לפי התכנון ובלי שום תקלות".
קזדו: "המועצה תומכת בכל מה שצריך. 
גם  וכך  לעזרה  נרתמים  רבים  מפעלים 

קהיישובים והחקלאים באזור. אנחנו מק
בלים אהבה עצומה מהמועצה ומקבלים 

תחושה שאנחנו ממש גאווה מקומית".  
בן דוד: "מלבד הפרגון, המועצה עוזרת 
וטכניים,  בירוקרטים  בדברים  בעיקר 

כיף מאוד  בכלל,  דבר שמאוד חשוב. 
שהפס החברתי  החיבור  את  קלראות 
טיבל יוצר בין אנשים רבים באזור".  

אסף קזדו: "המועצה תומכת בכל מה 
שצריך. מפעלים רבים נרתמים לעזרה 

וגם היישובים והחקלאים באזור. 
התחושה היא שאנחנו ממש גאווה 

מקומית" 

יום שבת, חמש אחר הצהריים. השמש 
באדום.  המדבר  את  וצובעת  בוהקת 
אחרוני הצופים שטרם עזבו את שטח 
שי בן צור שיעק להפסטיבל, ממתינים 
הוא  אותם.  וירקיד  "הקוף"  לבמת  לה 

נג קבוצת  עם  הודית  מוזיקה  קעושה 
נים מעולה שמלווה אותו. יום לפני כן 
כבש את הבמה תמיר מוסקט, שאירח 
תומר יוסף ומרינה מקע  בין היתר את

סימיליאן. 
זכינו להופעה  בין הפתעות הפסטיבל 
)"הגבירו  "סיסטם עאלי"  מיוחדת של 
את המערכת" בערבית( ותאמר נפאר, 
ראפר ערבי-ישראלי, חבר להקת "דם" 
שהרקידו מבמת "הפיל". ההרכב  מונה 

קחברים המגיעים מרקעים שונים, ועו
בשי מחאתית  היפ-הופ  מוזיקת  קשים 
וביניהן עברית, ער קלוב מספר שפות 

בית, אנגלית ורוסית. 
"הקוף"  לבמת  עלה  שישי  יום  בצהרי 
ג'יי  ג'מבו  בכינוי   )31( הברון  עומר 

עומר,  הספא".  ו"להקת  המפורסם 
וותיק  חבר  הוא  דורות,  בקיבוץ  שגר 
מרבית  ואת  סלאם,  פואטרי  בערבי 

מדו כשירים  לראשונה  ביצע  קשיריו 
וורד( בערבים אלה. עם  )ספוקן  ברים 

קכמה להיטים וכמה שעוד יהפכו לכא
בסגנונו  הקהל  את  עומר  היפנט  לה, 

המיוחד. 
אני תופס לשי דוכני האוכל  קבמתחם 

)16(, מרמת  ודקל  חה קצרה את אלה 
גן, שהגיעו בהסעות מאורגנות שיצאו 
תחנת הרכבת ת"א מרכז. "שמענו על 
לנסות",  והחלטנו  ברדיו  הפסטיבל 
כאן  הוצאנו  "אמנם  אלה.  מספרת 
שנייה".  כל  שווה  זה  אך  כסף  הרבה 

בפ המוזיקה  סגנון  הפתיע   דקל  קאת 
עד  מחוברת  היתה  לא  שאליו  סטיבל 
האמנים  כל  את  לראות  "מדהים  כה: 
המוכשרים האלה. להקות שלא הייתי 

שומעת סתם ככה בזמני הפנוי".

"שווה כל שנייה"
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מימין: איציק פצצתי,  עומר הברון,  עמית אולמן
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יואל זינגר מחכה לי בשעה היעודה 
נוסעת  ואני  לאורים,  בכניסה 
מפגש  למקום  שלו  הקלנועית  בעקבות 
מטרים  מאות  כמה  לאחר  ידוע.  בלתי 
הוא פונה בשער המשק החי של הקיבוץ 
ונעצר בין הכלובים הרבים. הגענו ליעד. 
בין קריאה  בין תרנגולים לתוכונים,  וכך, 
בזמן.  אחורה  חוזרים  אנחנו  לקרקור, 
יוצא-דופן  לסיפור  יוצאת-דופן  תפאורה 

של איש יוצא-דופן.
משפחתו של יואל עלתה ארצה בתחילת 
את  בגדרה.  והתיישבה  ה-30  שנות 
עבודות המשק החקלאי אהב מאוד, אך 
ולבסוף  פחות  קצת  אהב  לימודיו  את 
החקלאי  הספר  לבית  הוריו  אותו  שלחו 
עליי  האהובים  המורים  "אחד  בבן-שמן: 

ובזכותו  יזהר  ס.  הסופר  היה  ביותר 
הראשונה  בפעם  הגעתי  גם 
לחוג  הצטרפתי  בבן-שמן  לנגב. 
מיועד  שהיה  בגרעין  התיישבות 
בן  רק  אז  הייתי  אורים.  לקיבוץ 
15 וחצי, אבל כבר נחשבתי לחבר 

קיבוץ, הצעיר ביותר אי-פעם".

להכשרה  הגרעין  נשלח  דרכו  בתחילת 
בגניגר והתאחד עם שני גרעינים נוספים, 
לרעננה  נסעו  מחבריהם  שאחדים 
במוצאי  אך  עברית.  בעבודה  להשתלם 
 ,1946 באוקטובר   10 הכיפורים,  יום 
הגרעין  מחברי  כמה  ועוד  יואל  נשלחו 
ִּבין  יישוב  להקים  כדי  לגרן, 
צאלים  שבין  בחולות  לילה 
הלילה  באותו  לגבולות. 
נשלחו גם גרעינים אחרים 
נקודות   10 עוד  להקים 
הנגב  ברחבי  יישוב 

הצפוני.
דווקא  נבחר  מדוע 
 11 להקמת  הזה  המועד 

הנקודות?
יום  במוצאי  שנגיע  "הוחלט 
שהבריטים  ידענו  כי  כיפור 
לקרקע  שנעלה  מצפים  לא 
ליל  היה  גם  זה  שכזה.  ביום 
ראשון  שביום  והניחו  שבת 
מכדי  שיכורים  יהיו  הבריטים 
קורה.  שמשהו  לב  לשים 
פעל  שעוד  העות'מאני  החוק 
להרוס  שאסור  קבע  אז  כאן 
בכל  הוקמו  וכך  גג,  עם  בית 
צריפים  שני  מהנקודות  אחת 
לשירותים ולחדר אוכל, מגדל 

מים וגדר".
ומתי עברתם מהיישוב הקטן 

בגרן לאורים?
היה  השחרור  מלחמת  "לפני 
בו  שהיו  אזורי  מרכז  באורים 
הבריטית  המשטרה  תחנת 
וכמה  ספר  בית  'עימראה', 
 1948 מאי  בתחילת  חנויות. 
מהאזור.  הבריטים  הסתלקו 
לפלמ"ח  גויסנו  כבר  אנחנו 
והצטרפנו ליחידה שבה שרתו 
שחברו  קיבוץ  מכל  מתנדבים 
לנוטרים ביישובים והסתובבו 
שביל  עץ,  היה  לא  בשטחים. 

גילי  למרות  הכרנו.  שלא  באזור  בית  או 
בגלל  הסיירים  למלך  נחשבתי  הצעיר 
המלחמה  כשפרצה  השטח.  עם  היכרותי 
היה ברור שהתחנה בעימראה היא מקום 
מרכזי ולכן, כשהבריטים נטשו, גם אנחנו 
עליה.  להשתלט  ניסינו  הבדואים  וגם 
פעם  בכל  נקראו  זה  את  לעשות  כדי 
הנגב  הגדודים של חטיבת  חבר'ה מאחד 
הוחלט  דבר  של  בסופו  במקום.  לשבת 
וכך  בעימראה  יתיישבו  מגרן  שהחבר'ה 
אותנו  ראו  כשהבדואים  לאורים.  הגענו 
הם הסתלקו מיד. אז עוד היו לנו יחסים 
בלי  עימראה  את  כבשנו  אתם.  מצוינים 

ירייה אחת".
איך נראו החיים באורים אחרי המלחמה?

כמעט  אחרי  ב-1949  לאורים  "חזרתי 
שנתיים מחוץ לבית. הפכתי למרכז הרפת, 
תפקיד שמילאתי קרוב ל-60 שנה. בשנה 
ההיא היה הקיבוץ על סף פירוק בעקבות 
עזיבה של חברים והוחלט להביא תגבורת 
הגיע  ב-1951  המשקים.  בני  של  מבחוץ 
אמריקאי  גרעין  גם  השורות  את  לחזק 
גדול מקיבוץ גבע, ורבים מחבריו החליטו 

להישאר כאן".
אל  הגעתם  האמריקאים  שבאו  ואחרי 

המנוחה ואל הנחלה?
יכלו  לא  למשל  האמריקאים  לא.  "ממש 
להשלים עם העניין של הלינה המשותפת 
להחזיר  הוחלט  בסוף  עזבו.  מהם  ורבים 
את הילדים הביתה ובתחילת שנות ה-60 
הקיבוצים  אחד  היינו  הושלם.  המהלך 
שכזאת  החלטה  שקיבלו  הראשונים 
ובתנועה רצו לזרוק אותנו מכל המדרגות. 
אני אמנם שמחתי שהילדים חזרו הביתה, 
אבל הצבעתי נגד המהלך כי הוא נגד את 

האידיאולוגיה הקיבוצית".

הצביע בעד השינוי
70 שנה חלפו והרבה השתנה. מן השביל 
על  יואל  מביט  החי  לפינת  הרפת  שבין 
ואף שלא הכול לטעמו,  הנעשה בקיבוץ 
באורים  נחגגו  החודש  נחת.  רווה  הוא 
חגיגות ה-70 לציון העלייה לקרקע )"אני 
השנים  בכל  מוצלח  כך  כל  חג  זוכר  לא 
על  ההחלטה  עמדה  וברקע  כאן"(,  שלי 
שינוי אורחות החיים בקיבוץ שהתקבלה 
לפני חצי שנה. גם להחלטה הזאת התנגד 
יואל נחרצות, אך הפעם, שלא כבהצבעה 

על הלינה המשפחתית, הצביע בעד. 
המוהיקני האחרון באורים תמך בשינוי?

"לא תמכתי, אבל לבקשת ילדיי הצבעתי 
בעד והיום גם אני עצמי נהנה מכך. אבל 
בעיניי.  העיקר  לא  שזה  לומר  חייב  אני 
בני  של  הכוללת  הרווחה  הוא  החשוב 
הגיל השלישי באורים שהיא יוצאת דופן 
בכל קנה מידה. 'אל תשליכיני לעת זקנה' 

זה לא רק שיר כאן, אלא זו דרך חיים".

הבלדה על יואל זינגר
יואל זינגר כבר קרוב לגיל 90, אבל כשאני מתקשרת אליו כדי לקבוע 
וצעיר. הרפתן המיתולוגי של קיבוץ אורים  לי קול צלול  פגישה עונה 
 11 70 שנה, עת עלו לקרקע  וחד ממש כמו לפני  עודנו דעתן, מפוכח 

הנקודות במוצאי יום הכיפורים 1946 • תם פרחי

"השינוי הוא לא העיקר. החשוב הוא 
הרווחה הכוללת של בני הגיל השלישי 

באורים שהיא יוצאת דופן בכל קנה 
מידה. 'אל תשליכיני לעת זקנה' זה 
לא רק שיר כאן, אלא זו דרך חיים"
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מלון  לדרך  יצא  החגים  לפני  רגע 
צאלים,  בקיבוץ  החדש  "ארץ" 
פרי שיתוף הפעולה בין הקיבוץ למשקי 

השות בין  הראשון  הקשר  קהקיבוצים. 
פים נרקם כבר לפני כ-4 שנים, אבל צבר 

קתאוצה לפני כשנה וחצי. לפתיחה החגי
גית קדמו עבודות קדחתניות של שיפוץ 
ובנייה שהחלו לאחר חג הפסח האחרון 
ונמשכו עד ערב ראש השנה ממש. קשה 
עמדו  חודשים  כמה  לפני  שרק  להאמין 

קבמקום המטופח הזה מגורי צעירים מו
זנחים ונטושים.

אורן אלטמן, מנכ"ל המלון, המנהל את 
הקיבו משקי  של  המלונאית  קהפעילות 

צים, מספר על המרוץ נגד הזמן: "רצינו 
היה  אבל  השנה,  ראש  עד  הכול  לסיים 
ברור לנו לחלוטין שזה יעד שקשה מאוד 

גם הקפדנו שעבו בו. מצד שני  קלעמוד 
אלה  בימים  גם  דות השיפוץ שנמשכות 

השי במכלול  צורה  בשום  יפגעו  קלא 
לאורחים  שניתנים  רותים 

ובאיכותם".
שמציע  השירותים  ומהם 

המלון?
29 חדק  "נכון לעכשיו יש לנו
ולמשפ לזוגות  קרים פעילים 

חות, ובסוף השיפוץ עתידים 
בסך  חדרים   51 לנו  להיות 
מתחם  הקמנו  בנוסף  הכול. 

מצי ואנחנו  חדש  קהסעדה 
להשתמש  לאורחים  עים 

שמופע ובחמאם  קבבריכה 
לים ע"י הקיבוץ".

רבים  כה  כספים  להשקיע  חשש  אין 
באזור כשלנו, הסובל  בתחום התיירות 

לא אחת מאי יציבות ביטחונית? 
"תיירות היא ענף שביר. אני מאמין שרק 
בה  לעסוק  יכולים  אופטימיים  אנשים 

הטו השנים  שסך  מוכיח  אכן  קוהניסיון 
בות עולה על סך השנים הרעות. יתרה 

קמזאת, לאורך השנים ידעו בצאלים לצ
לוח בשלום גם תקופות של מתיחות".

התושבים  עם  הקשר  טיב  לגבי  ומה 
בצאלים, אחרי הכול מדובר כאן בעסק 
חיים  אינם  ומפעיליו  מנהליו  שמרבית 

בקיבוץ. 
ק"כבר התנסיתי בעבר בניהול מודלים דו

מים, ואני יכול לומר שהכול תלוי באופי 
הקהילה: יש קיבוצים שרואים באורחים 
מבחוץ סוג של מטרד ואחרים שמבינים 
בענף  שגלום  האדיר  הפוטנציאל  את 
הזה לפיתוח הקיבוץ. אם יודעים לשמור 
את  גם  ולראות  הנכונים  המינונים  על 
הקהילה שבתוכה המלון הזה קם, אפשר 

בהחלט לייצר יחסים הרמוניים".
בצאלים,  המשק  מרכזת  פרטוק,  יונית 
של  והרגישות  המורכבות  את  מאשרת 

בתחו התיירותית  הפעילות  קהגדלת 
חיצוני  שותף  הכנסת  ושל  הקיבוץ  מי 
היתרונות  את  מדגישה  גם  אבל  לעסק, 
מחליף  החדש  "המלון  שבצדו:  הרבים 
חדרי  את  שלנו.  הקודם  האורחן  את 

לצ ראויים  למגורים  השמשנו  קהאורחן 
ההצרכה  שמחייבת  כפי  בדיוק  עירים, 

שמ הקרקע  ואת  הזאת,  הקרקע  קשל 
החדש,  למלון  הקצנו  לתיירות  שויכת 

קכך שנעשה כאן סדר גם במובן הזה. בני
המלון  הישן,  האורחן  של  למיקומו  גוד 
ממוקם בשטח פחות מרכזי, רחוק יותר 

מבתיהם של מרבית החברים".
ואיך בכל זאת מוודאים שהקיבוץ שיש 
לו מלון לא יהפוך למלון שיש לו קיבוץ? 
צאלים  שרוח  הקפדנו  הדרך  כל  לאורך 
תישאר במקום הזה. היה חשוב לנו מאוד 
לבחור שותף שיש לו את הדנ"א הקיבוצי 
ושלנגד עיניו תעמוד גם הקהילה שחיה 

קכאן. ולא פחות חשוב, שהקיבוץ והחב
רים יהיו שותפים ככל האפשר בהפעלת 

המקום הזה: בהסעדה, בנוי, במכבסה. 
אלטרנטיבות  גם  יש  כזה  שירות  "לכל 
מבחוץ, לפעמים אפילו זולות יותר, אבל 

להשת התעקשנו  קאנחנו 
בכוחות  האפשר  ככל  מש 
לקיבוץ  שגם  כדי  פנימיים 
במלון.  אצבע  טביעת  תהיה 
אז נכון, יש כאן מובן מסוים 
אני  אבל  פרטיות,  אבדן  של 
גם  הזה  שמהאבדן  מאמינה 
נגזרים הרבה מאוד שירותים 
כלכליים  רק  לא   – ורווחים 
יכולה  שלנו  שהקהילה   –

ליהנות מהם מאוד".

"נכון לעכשיו יש לנו 29 חדרים 
פעילים לזוגות ולמשפחות, ובסוף 

השיפוץ עתידים להיות לנו 51 
חדרים בסך הכול. בנוסף הקמנו 

מתחם הסעדה חדש ואנחנו מציעים 
לאורחים להשתמש בבריכה ובחמאם 

שמופעלים ע"י הקיבוץ"

המלון הראשון במועצה 
בחצי השנה האחרונה עמלו בצאלים על שיפוץ מגורי הצעירים הישנים 
והפיכתם למלון חדש - מלון 'ארץ'. מדובר ביוזמה משותפת של הקיבוץ 
פרטוק,  ויונית  המלון  מנכ"ל  אלטמן,  אורן  הקיבוצים.  משקי  וחברת 
להשקיע  למה  המלון,  שיציע  השירותים  מה  מספרים  המשק,  מרכזת 

בתיירות בנגב - ומה עלה בגורלו של האורחן הוותיק • תם פרחי
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החי: צומח או דומם?
)שינויים בעולם החי בסביבת קיבוץ גבולות 

בעקבות האדם*(

נפתח בציטוט: "הדימוי הרומנטי 
קהמנגיד בין האדם המתועש המו
הַל לאבותיו  הטבע"  את  ש"הורס  קדרני 

עם  בהרמוניה  ש'חיו  והחקלאים  טים  קָּ
הטבע' - משולל יסוד. המין שלנו הספיק 
התעשייתית  המהפכה  לפני  הרבה  כבר 
להכחיד יותר מיני בעלי-חיים מאשר כל 
מין בעל-חיים אחר שחי אי-פעם על פני 
כדור הארץ" ]יובל נח הררי, 2011: קיצור 
תולדות האנושות. הוצאת דביר, ע' 79[.

מאוד  התמעטו  יובל-שנים  במהלך 
וב בגבולות  שכיחים  שהיו  קבעלי-חיים 

דורבנים,  בגדולים:  ונתחיל  סביבתה  
ונמיות,  זאבים, קרקלים, תנים, שועלים 
בלילה  הרכב  בפנסי  "נתפסים"  שהיו 
ופעם אף נדרס כאן צבוע; צבאים שרעו 
בשעות היום בשדות - וניצודו; ארנבות 

ענ לטאות-ּכֹוַח  התלמים;  בין  קשקיפצו 
קקיות שהסתתרו לעתים מזומנות בצינו

הצינוק )וגם   3 בקוטר  האלומיניום  "רות 
רות הללו מוחלפים...(.

ההיקפית  בדרך  הליליים  בשיטוטים 
המוארת שמסביב לקיבוץ, פוגשים כיום 
קיפודים,  ַחַּדִּפים,  רחוקות  לעתים  רק 
וגם  לטובה...(,  זו  )אך  ועקרבים  נחשים 
מעל  לטרף  אורבות  שהיו   - התנשמות 
אבל  התמעטו,   - הגדר  עמודי  ראשי 
"חלוצה"  גידולי-שדה   ,)2014( לאחרונה 

קהציבו בשדות עשרות תיבות-קינון, ורו
היום  דורסי  גם  בתנשמות!  התמלאו  בן 
אך  ויותר,  יותר  נדירים  הַּדּיֹות(  )מלבד 

אני מבין שזוהי תופעה כללית בארץ.
הזרזירים  ענני   - עסקינן  בעופות  ואם 
עברו ללון ממעבר צאלים למושב תדהר 
עופות  ושאר  חוגלות  שקנאים,  והלאה, 
הקרקע )ֵּכְרָון, חּוָּבָרה, קורא ורץ המדבר( 

יוני-בר כמעט והפ קהתמעטו מאוד וגם 
סיקו לבקר )בעבר הן נהגו לקנן במצוקי 
נחל בשור(. לעומתם, עופות זה-מקרוב-

באו מתרבים כאן באין מפריע: עורבים 
)בעיקר עורב אפור וחום-עורף(, ַמיינות 
וינשופי העצים מקננים  שמקורן מהודו 
באורנים שבחצר הקיבוץ; ברשימה זאת 
להציף  שהחלו  העגורים,  את  לציין  יש 

כח לפני  בוטנים  וללקט  שדותינו  קאת 
במזבלת  לחרוף  שהחלו  וַדּיֹות  צי-יובל 
הלב  את  מרנינים  ובסביבתה.  צאלים 
הם אווזי הבר )ְיאֹוריות?( שהחלו לחרוף 
בגבולות לפני שנים אחדות - בראשונה 
הגיע זוג אחד שאימץ לו את אחד הגגות, 
ובאחרונה הגיעו עוד כמה זוגות - האם 
זוג  נצפה  )יוני!(  ב-2.6.14  מצאצאיו? 
אווזים על ראש הסילו; ב-26.4.15 זיהיתי 
במעבר  מבלים  שלנו  הבר  אווזי  זוג  את 

ספטמ ובסוף  למחצה  המוצף  קצאלים 
לפני  אלינו מאירופה.  חזרו  כבר  הם  בר 
ֲאָנִפיֹות  של  קבוצות  החלו  שנים  כ-15 
הקיבוץ  שבחצר  אורנים  בצמרות  לקנן 

ק)ויש הקושרים אל הגעת העולים החד
שים האלה - העגורים, אווזי הבר ואולי 
עוד - בתופעת ההתחממות ההדרגתית 

האח בדור  הארץ  כדור  של  קהכללית 
העופות  הן  שהחסידות  לי  נראה  רון(. 
ביותר שנותרו אצלנו  היציבים  הנודדים 
וקבוצות  בקיץ  בודדים  קינונים  )כולל 
של "שב"חים" מביניהן )חולות? חסרות 

מוטיבציית נדודים?(.
ק לא נשכח גם את השינויים שחלו בעו

נוספו,  הסמוך:  בשור  נחל  של  החי  לם 
חזירי-בר   ,)...!?( תנינים  השמועה,  לפי 
לשדות  )הפולשים  מהצפון  שהתפשטו 
ונּוְטִרּיֹות  נזקים(  שם  ומסבים  הסמוכים 
ספק  אין  בארגנטינה(.  בכלל  )שמקורן 
הגיעו  האחרונים  האורחים  ששלושת 

לנחל כתוצאה מפעילּות של בני האדם.
קומהחי לצומח: עניין לא פשוט הוא סי
קפורו של הכנפון הזהוב, צמח פולש מד

רום אמריקה, שהתקדם לאיטו מראשית 

שנות ה-90' מאזור חולות חלוצה צפונה 
והחל כובש כל חלקה טובה )אולי למלא 
ממנה,  שנפטרנו  ִלית  הַיְבּ מקום  את 
הוא  ה-60'(.  שנות  במהלך  רב,  בעמל 
צהובה  חרצית  ְדמּוַּית  בפריחה  מתבלט 
גם בַחרבֹוֵני הקיץ וקשה להיפטר ממנו. 
לאחרונה התברר שעזים )לא השחורות!( 
אותו  אוכלות  הבדווים  בעדרי  המצויות 
בתיאבון רב - ובא לציון גואל )?(. מחורף 
2012 ואילך הוצף דרום החבל, מצאלים 
מנתּור,  של  צפופה  בפריחה  וצפונּה, 
לראשונה בעוצמה כזאת; האם זה עקב 
משטר הגשמים המיוחד של החורף הזה 

או סימן למגמה? ימים יגידו.
ְוִלְקַטֵּני-ָאֶרץ: "חיפושית-הזבל" )ַזְבָלִנית( 
וכנראה שלקחה  ונעלמה כליל,  - היתה 

)והאש והערצב  הגחלילית  את  קעימה 
חיפו על  מלים  וכמה  בריסוסים?(;  קמה 

 Maladera בשם   מגעילה  שית-לילה  
שהחלה  שמּה!...(  זהו  )בחיי,   Matrida

קלהופיע בשדותינו ולעופף לבתינו, בעו
קצמות משתנות, לפני כמה עשורים. אצ

לנו מכנים אותה "חּוֵמיִני" על-שם צבעּה 
וטבעּה. ואצלכם?** 

         
הב תצפיותיי  על  מבוססת  הרשימה  ק* 
ארו אך  והמוגבלות,  קלתי-מקצועיות 

החל  גבולות  בסביבת  כות-הטווח, 
משנת 1957; תודה לאיתן פלדמן, החונך 
הראשון שלי בשדה, לפנחס )פיקי( שדה 
עוזי  לד"ר  מיוחדת  תודה  ליבנה.  ולעוזי 
גם מצאו קשר ברור  פז. תצפיותיי אלה 
מחילות  של  פתאומי  ריבוי  בין  ועקבי 

בש הבור  בשדות  מריונים?(  ק)גרבילים? 
להי הקיץ לבין חורף משופע במשקעים 
לאחריו: כיצד שוכני-קרקע אלה צופים 

את משטר הגשמים העתידי?
** לחיזוק דברי, ראו-נא בעיתון "הארץ" 

מיום 7.10.11, בעמוד 16.  

  "מרנינים את הלב הם אווזי הבר )ְיאֹוריות?( שהחלו לחרוף בגבולות לפני שנים אחדות"
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פלילי
בחודש האחרון היו מספר אירועים 

פליליים. חלק מהמקרים הצלחנו 
לסכל בזכות ההתגייסות ושיתוף 
הפעולה בין כל גורמי הביטחון. 

1. רכב ובו מספר אנשים עורר את 
חשדם של שוטרי מג"ב. בעת הבדיקה 
ניסו החשודים לברוח, אך במרדף קצר 
שהתנהל בשילוב כוחות מג"ב נוספים 

ובילי בן שטרית )מש"ת אשכול( נתק
פסו 5  חשודים שעסקו בסחר בסמים 

והועברו להמשך חקירה. בתפיסה 
התגלו כמויות גדולות של סמים וכסף 

מזומן והוגשו כתבי אישום נגד כלל 
החשודים.

2. חולית - במשטרה ובמוקד אשכול 
התקבל דיווח על פריצה. כוחות צבא, 

קמשטרה ורבשצי"ם הגיעו למקום וע
רכו סריקות שנמשכו כ-12 שעות עד 
לאיתורם של 2 חשודים בתלמי יוסף. 

החשודים הועברו להמשך חקירה ונגד 
אחד מהם כבר הוגש כתב אישום.

3. מפעל יח"מ -  גניבת כמויות גדולות 

של סולר.
4. שדי אברהם  – ניסיון גניבה סוכל 

ע"י הרבש"צ. 

אנא הקפידו על ערנות והמשיכו 
לדווח באופן מיידי בכל אירוע פלילי 

למשטרה, מוקד אשכול ורבש"צ 
היישוב. 

שריפה בנחל הבשור
קבערב שמחת תורה פקדה שריפה גדו
לה את נחל הבשור )ראו כתבה בעמ' 

5( שהצריכה הקצאת כוחות כיבוי 
רבים, בהם כבאיות, מטוסים וציוד 
כיבוי נוסף שהעמידה רשות הטבע 
והגנים. ברצוני להודות למשטרה, 
מג"ב ורבש"צים על הסיוע לאנשי 

כיבוי האש במענה המהיר למשימות 
הנוספות שאותן נדרשנו לבצע.

ביטחוני
אמנם התקופה הרגועה נשמרת, אך 

אנו יודעים שבצד השני לא נחים 
קלרגע. הצבא בשיתוף מחלקת הבי

טחון במועצה עורך ומבצע תרגילים 
בכלל הישובים, בודק את תקינותם 

של מרכיבי הביטחון השונים וממשיך 
קלהשלים פערים בתחום אמצעי ההת

ראה )כורזיות/דיווחיות(.

ניידת מוסדות חינוך
ניידת מוסדות חינוך החלה לפעול 

במועצה החל משנת הלימודים 
הנוכחית וצפויה לפעול עד סוף שנת 

הלימודים תשע”ח. 
התקציב להפעלת הניידת נעשה דרך 

קהמשרד לביטחון פנים במסגרת הח
לטת ממשלה 2017 לשדרוג האבטחה 

ברשויות עוטף עזה. 
הוספת המאבטח הנייד מהווה מכפיל 

קכוח משמעותי בעבורנו, הן במשימו
תיו בשגרה והן בחירום, אם נידרש. 

ורק שיהיה שקט.

אילן איזיקסון, קב״ט אשכול

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

מחלקת ביטחון אוקטובר 2016

לימודי השפה הסינית אלזה פויין
יומית, לזהות סימני מילים  יום  נלמד לנהל שיחה 
סיניות בסיסיות, מנהגי אכילה, שירה ושירים. בואו 

לגלות את העולם הקסום של השפה הסינית.
 –  10:30 השעות  בין  א'  בימי   ,13.11.16 לימודים:  תחילת 

12:00, מחיר הקורס 700 ₪

סדנה לכתיבה אישית ד"ר חיותה זילברמן
בכל אחד ואחת מאיתנו מצויה היכולת לכתוב. בכל 

אחד ואחת מצוי ספר שיכול לצאת לאור. את/ה 
מוזמן/ת לממש יכולות אלו.

 ,12:00  -  10:30 השעות  בין  א'  בימי   ,6.11.16 לימודים  תחילת 
מחיר הקורס: 500 ₪ לקורס

סדנאות פעילות ותרגול לפיתוח הזיכרון
מרים כהן, יגאל פלג  

המוח שלנו, זקוק לאימון בכל התחומים שהוא מקיים. 
והזיכרון  לשימור  פעילויות  של  במגוון  מוצע  האימון 

והקוגניציה שיתקיימו לאורך כל השנה.

   

הקתדרה הפתוחה - המקום שלך
מיזם חברתי חדש בנווה אשכול שפתוח לכל מי שאוהב ללמוד ולהשכיל 

תכנית מיוחדת של קורסים וסדנאות לאורך כל השנה.

פעילויות נוספות במהלך השנה:
אהובה  עם  חשיבה  למשחקי  סדנה 
הליכה  קבוצת   .10:00 בשעה  תקוותי 
נורדית. קבוצת פטאנק. הרצאות בנושא 
מוח וזיכרון. סדנאות של חברת פלונטר 

– ליצירתיות וחשיבה מאתגרת
השעות  בין  א'  בימי   ,6.11.16 לימודים  תחילת 

8:00 – 9:00 מחיר הקורס: 200 ₪

לפרטים והרשמה :
יוליה סבו / אירנה בר סלע

משרד: 089987519 / פקס: 089987520
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בתאריכים 18-20.10, 
קבטרם יציאתם לאלי

פות העולם שנערכה בעיר 
לינץ באוסטריה בתאריכים 

25-30.10, הגיעו חברי נבק
חרת הקראטה הבוגרת של 

ישראל )מעל גיל 18( למחנה 
אימונים במועדון שו ריו 

קאן של סנסאי איוו פנצ'ב 

בקיבוץ מגן. 
קלדברי איוו, הקרא

טיסטים ערכו מחנה 
אימונים פורה ומהנה 

קעם מאמני הנבח
רת, מוטי אשכנזי ולוריס 

עפארה. 
"האולם החדש של מועדון 

'שו ריו קאן' סיפק תנאים 

קברמה לאומית ואפשר בי
צוע של התוכנית הטקטית 
והפיזית שהמאמנים הציבו 

בפני הספורטאים", אמר 
קאיוו. "כבוד גדול שהתא

חדות הקראטה בישראל 

בחרה במועדון שלנו כתחנה 
אחרונה לפני התחרות 

קהחשובה ביותר בעולם הק
ראטה - אליפות העולם".

יובל רויטמן

ביקור של כבוד
לפני יציאתם לאליפות העולם באוסטריה, 
הגיעו בוגרים של נבחרת ישראל בקראטה 
איוו  במגן.  קאן  ריו  שו  במועדון  להתאמן 
פנצ'ב:  "כבוד גדול שהם בחרו בנו כתחנה 

אחרונה לפני התחרות"

הישג מרשים לנבחרת 
"מצטיינות הדרום" 

בכדורעף. ביום שלישי שעבר, 
ה-25.10, נסעה הנבחרת, 

שמורכבת מ-15 בנות 
מכיתות ז'-ח' מרחבי הדרום 

)10 מאשכול, 4 ממבואות 
הנגב ו-1 מב"ש( לתחרות 

ארצית בוינגייט. 
קבסיום יום התח

רויות ולאחר שישה 
משחקים, סיימה 
הנבחרת במקום 

השלישי והמכובד 
מבין תשע נבחרות 
שהגיעו מכל רחבי 

הארץ. "זה הישג 
אדיר", מספר עומר 
עציון, שמאמן את 
הקבוצה ביחד עם 

אלכס צייטלין. 
"הבנות היו מאוד 

מרוצות". 
קהתחרות בווינ

גייט הייתה הפעם 
הראשונה שבה 

הבנות המצטיינות 
מהדרום שיחקו 

יחדיו. לדברי עומר, 
המטרה בימים אלה 
היא להקים קבוצת 

מצטיינות מסודרת שתיפגש 
לאימון נוסף אחת לשבוע, 
מעבר לאימונים הסדירים 

קשל השחקניות בקבוצו
תיהן. "בקשה כזו הוגשה 

באחרונה למועצה", מעדכן 
עומר ומוסיף: "חשוב להגיד 
שיש מקום לכולן להשתפר 

באימונים הרגילים ולהגיע 
למרכז ההצטיינות - זה לא 

משהו סגור".

הגיעה לנבחרת
ומעבר להישג הקבוצתי - 
נרשם באחרונה גם הישג 

אישי. ענבל גורודנצ'יק 
מחוות משק צאן, תלמידת 

כיתה ח' בנופי הבשור, עברה 
את המבחנים והתקבלה 

קלסגל הצעיר של נבחרת יש
ראל בכדורעף. "היא נוסעת 
למחנות אימונים ומשתפרת 

ומתקדמת", מספר עומר. כל 
הכבוד ושיהיה בהצלחה. 

יובל רויטמן

הדרום על המפה

נבחרת מצטיינות הדרום עם המאמן עומר עציון )בכתום(

נבחרת מצטיינות הדרום בכדורעף, שמרבית שחקניותיה הן מאשכול, 
סיימה במקום השלישי בתחרות ארצית שהתקיימה בשבוע שעבר 

בוינגייט. המאמנים: "זה הישג אדיר, הבנות היו מאוד מרוצות"
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בשבוע הבא, ביום 
ראשון ה-6.11, אחרי 

חודשיים של אימונים, יעלו 
שחקני קבוצת הכדורעף 

הטרייה - הפועל אשכול - 
למשחקם הראשון בליגה 
ארצית דרום, משחק חוץ 
נגד מכבי אשדוד המנוסה.

מגיל 15 ועד 50
בקבוצת הבוגרים החדשה 
משחקים 15 חבר'ה, מגיל 
50, שמתאק  תיכון ועד גיל

מנים באולם סביון פעמיים 
בשבוע. החל מהשבוע הבא 

הם יתחילו לשחק בליגה 
קהארצית, שהיא הליגה הש
לישית בארץ - אחרי ליגת 

העל והליגה הלאומית.
זוהר קופץ' מעין הבשור 

)במקור מצאלים(  הוא 
מנהל הקבוצה, ויש לו 

קשר משפחתי לענף: "הבן 
שלי עמרי עזב את אסא 

באר שבע לטובת הקבוצה 
שלנו וקינן משחק בליגת 
העל בהמעפיל חדרה וגם 

בנבחרת ישראל, ואני מקווה 
שהוא גם יצטרף לשורותנו 

בהמשך".  
זוהר מספר איך נכנס לניהול 

הקבוצה: "לפני כשלושה 
חודשים פנה אליי המאמן 
אלכס צייטלין ושאל אם 

הייתי מוכן לקחת את ניהול 
הקבוצה על עצמי. קפצתי 

מיד על המציאה, כי אמרתי 
שחייבים לקחת את העסק 

ולקדם אותו". 
מאז תחילת ספטמבר, מגיע 
זוהר לכל אימון, עוקב אחרי 

השחקנים ונהנה מכל רגע. 
"החלום שלי זה להקים 

מועדון כדורעף כמו שיש 
במקומות אחרים בארץ - 

מכיתה ד' ועד בוגרים. אני 
רוצה לקחת אחריות, את 

הכול אני עושה בהתנדבות, 
ברצון ובכיף ואנחנו מקווים 

שבעתיד יהיה גם כדורעף 
חופים".

בואו לעודד
משחק הליגה השני, נגד 

אסא ירושלים, יתקיים ביום 
ראשון ה-13.11 בשעה 20:30 

באולם סביון. "אני קורא 
קלתושבי המועצה להגיע ול

עודד", אומר אלכס צייטלין, 
המאמן הוותיק של הילדים 

והנוער במועצה, שמאמן גם 
את הקבוצה הבוגרת. "אם 

האולם יהיה מלא זה ניצחון 
שלנו". 

אלכס, כמו זוהר, מכוון 
קגבוה, ורוצה לסיים את העו

נה במקום הראשון שיבטיח 
עלייה לליגה הלאומית. 

"אני מרוצה, הגיעו שחקנים 
חזקים". ומה בנוגע לכסף? 
בינתיים, בשנתה הראשונה 

של הקבוצה, כל שחקן 
משלם אלף שקל. "הצבתי 

את זה כתנאי למחויבות 
של השחקנים", מסביר 

זוהר, שמספר שגם המועצה 
שותפה למימון. 

על החולצות מתנוסס הלוגו 
קשל יח"ם, בינתיים הספונ
קסרים היחידים של הקבו

צה, ואלכס וזוהר מקווים 
שבשנה הבאה עוד עסקים 

פרטיים במועצה, קטנים 
וגדולים, יצטרפו לתמיכה. 
"צריך גם קורס מדריכים, 

מחנות אימונים וציוד".

כל אימון מלחמה
לדברי ניצן פרחי משדה 

ניצן )34(, אחד מהשחקנים 
"הרמה טובה. מה שיפה זה 

שכל השחקנים )מלבד אחד( 
הם מהמועצה. בנוסף, טווח 

קהגילאים מגוון; יש תיכוני
סטים, חיילים, חבר'ה אחרי 
צבא ויש גם חבר'ה בגילאי 

ה-30 ואפילו בני 50".
יש סיכוי לעלות ליגה?

"אני עוד לא מכיר קבוצות 
אחרות, אבל ההרגשה היא 

שזו קבוצה בליגה בכירה 
ביותר. קורה פה משהו יפה 

מאוד מבחינה מקצועית: יש 
קשני אימונים בשבוע, מש

מעת והספק גבוה. בנוסף, 
כל אימון הוא כמו מלחמה. 

עובדים בטירוף ולא סתם 
משחקים. כולם מתאמנים 

כמו חבר'ה בני 18 וכשנגמר 
האימון לא רוצים ללכת 

הביתה".
נשמע רציני. 

"הרעיון הוא שתהיה קבוצת 
דגל למועצה ושהחבר'ה 

שעכשיו בקבוצות הילדים 
והנוער יסתכלו ויידעו שיש 

להם לאן לחזור אחרי הצבא. 
שאפשר לגור פה ולשחק 

כדורעף בצורה מקצועית".
יובל רויטמן

עפים על כל כדור
יעלו שחקני הכדורעף הבוגרים  ביום ראשון ה-6.11 
של הפועל אשכול למשחקם הראשון בליגה ארצית 
הוותיק  והמאמן  קופץ'  זוהר  הקבוצה  מנהל  דרום. 

אלכס צייטלין מספרים על החלום שהפך למציאות

"האימונים מתנהלים בצורה 
מאוד מקצועית. יש משמעת 
ויש הספק גבוה. כולנו, גם 
המבוגרים יותר, מתאמנים 
כמו חבר'ה בני 18 וכשנגמר 

האימון לא רוצים ללכת 
הביתה"

23
2 

ם:
לו

צי

מימין: אלכס וזוהר.
למטה: הרמה להנחתה
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הבחורה על הרכבת

למביא מודעה זו. 

תוקף הקופון עד ה-30.11.16 

 *לא כולל אירועים מיוחדים, סרטי ילדים, 

ט. בכורה והסרט- נפלאות החושים

ברכישת כרטיס אחד לסרט בסינמטק

הכרטיס השני 

חינם!

מתנה 

לקוראי 232:

6.117.118.119.1111.1112.11תאריך

יום
שעה

ראשון
19:00

שני
21:00

שלישי
21:00

רביעי

18:00
שישי
12:00

שבת
19:15

רייצ'ל  הבינלאומי.  המכר  רב  על  מבוסס 
ווטסון לוקחת כל בוקר רכבת למקום עבודתה 
שבלונדון. מהדרך היא זוכה להציץ גם לחלון 
בית סמוך בו גרים זוג צעיר ומאוהב. עם הזמן 
ולקנאה,  להערצה  למושא  עבורה  הופך  הזוג 
והיא נהנית לדמיין בראשה את סיפור אהבתם. 
יום אחד נוסעת רייצ'ל ברכבת ומבחינה בפרט 
שמשנה את כל תפיסתה לגבי הזוג המאוהב. 
דיווח על היעלמותה של בת הזוג מבהיר לה 

שמשהו אינו כשורה.

לוח ההקרנות

תיפק  ,4.11 ה הקרוב,  שישי  -ביום 
"זרם  בארי התערוכה  בגלריה  תח 
של  זוגית  תערוכה  זוהי  תעתוע". 
המדרשה  בוגרת  רשף,  רתם  הציירת 
לאמנות ושל אמנית המיצב גוני חרל"פ, 
 - בחיפה  השני  התואר  לימודי  בוגרת 
משותפת  סביבה  יוצרות  שלראשונה 
הגלריה  לחלל  ספציפית  המתייחסת 

בבארי.
הפסיכולוגיה  בעולם  התערוכה:  על 

סו כחוויה  מוגדרת  זרימה  קהחיובית, 
קבייקטיבית של קשב לא מאומץ, במוד

קעות עצמית נמוכה, שיכולה להת
רחש בעת משימה מאתגרת. 

מעשה  תיאור  גם  זהו  רבה  במידה 
וגוני  רשף  רתם  של  האמנות 

מב בתחומה,  אחת  שכל  קחרל"פ, 
והחו לזרום בעקבות הצבע  קקשת 

מר. החיבור בחלל הגלריה בין שתי 
וצבעוניות  זרימה  יוצר  האמניות 
כולו מהקירות  ועוטף את המרחב 

לתקרה ולרצפת הגלריה.
בשעה  ה-4.11  שישי,  יום  פתיחה: 

19:30
נעילה: 26.11

אוצרת: זיוה ילין, 
מפיקה: סופי ברזון מקאי

שעות פתיחת הגלריה: 
 ,9:00-13:00 17:00-20:00, שישי:  חמישי: 
שבת: 11:30-14:30 או בתאום מראש עם 
סופי ברזון מקאי 054-7918464, זיוה ילין 

054-7918049

זרם תעתוע
של  בארי  בגלריה  זוגית  תערוכה 
אמנית  ושל  רשף  רתם  הציירת 
זורמת  חרל"פ  גוני  המיצב 
ועוטפת  והחומר  הצבע  בעקבות 

את חלל הגלריה כולו

תיפתח  במגן  הקיטור  בגלריה 
פיק עבודות  של  תערוכה   25.11 -ב

בראונר,  ישראל  של  ברזל  מחוטי  סול 
אמן וחבר קיבוץ כיסופים. ישראל עלה 
והוא  הברית,  מארצות   19 בגיל  ארצה 

חבר הקיבוץ מזה 60 שנה.
מספר  בחקלאות",  עבדתי  השנים  "כל 
עסקתי  בקיבוץ  שנותיי  "בכל  ישראל. 
לימדתי  האומנות,  ברוח  ופעלתי 

קויצרתי עם ילדים, בוגרים ותערו
כות.

הבשור  במעלי  החלה  "השכלתי 
כתלמיד אומנות ערב, ולאחר מכן 
יצאתי ללימודים בבאר שבע בבית 
במשך  חזותית  לאומנות  הספר 

קשלוש שנים. שנה נוספת התלמד
תי בסדנת הדפס בירושלים.

ישראל  עסק  יצירתו  שנות  בכל 
פיסול,  ציור,  שונות;  בטכניקות 
אומנות  צילום,  סביבתי,  פיסול 

ופורטר קולאז'  מים,  צבעי  קנוף, 
טים. 

פי הוא  שלי  האחרון  ק"המדיום 

סול בחוטי ברזל", הוא מספר. "התהליך 
העלה אתגרים רבים כמו למשל החומר 
שמחייב עבודה מינימליסטית, קו פשוט, 

שימוש מועט בצבע וגודל הפורמט. 
ק"תהליך היצירה שלי עוסק בחומר, למ

צות את הדבר ולעבור למדיום הבא. אני 
ונדחף  בנייר,  במחשבה,  זה  עם  משחק 
הייחודיות  שונה.  ולמחשבה  לעבודה 
של התערוכה היא שגרמה לי ודחקה בי 

משהו  להציג 
שאיפשר  שונה 
לידי  להביא  לי 
ביטוי את רחשי 
היוצרת  הרוח 

שלי".
פתיחה: יום 

שישי ה-25.11
נעילה: יום 

ראשון ה-18.12
עאוצרת התע

רוכה: מריאנה 
שלייפר

הרוח הישראלית
אחרי שהתנסה בציור, פיסול, 

צילום וטכניקות נוספות, 
עבר ישראל בראונר מקיבוץ 

כיסופים לפסל בחוטי ברזל
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החודש  יוצגו  אשכול  באולם 
מתלמי  דישי  דפנה  של  ציוריה 

עבודו לצד  משותפת  בתערוכה  קיוסף, 
משדה  ויסוקר  ירדנה  אימה,  של  תיה 

ניצן )ראו מסגרת(.
ניצן.  שדה  במושב  וגדלה  נולדה  דפנה 

במ לגור  עברה  הצבאי  שירותה  קלאחר 
לבורן, אוסטרליה לתקופה של 13 שנים 
בעלה  עם  לאשכול  שבה  שנים   5 ולפני 

ושני ילדיהם. 
ועובדת  ילדים  לשלושה  אם  היא  כיום 
כמטפלת באומנות עם ילדים עם עיכוב 
חינוך  בגני  רגשיים  וקשיים  התפתחותי 
מיוחד בצפון הנגב וכן בבתי הספר יובלי 

הבשור וניצני אשכול.
מב דפנה  של  ושמן  האקריליק  קציורי 

לנופי  שלה  העמוק  הקשר  את  טאים 
שעיצבו  והחיצוניים  הפנימיים  הטבע 
יצאה  כאשר  שהתפתח  קשר  אותה, 
הנגב  אדמת  כמה  עד  והבינה  מהאזור 

עטפה ושמרה עליה בילדותה. 

חלק מטיפול הוליסטי
התמחתה  באוסטרליה  שהותה  במהלך 
היא  אומנות;  באמצעות  בטיפול  דפנה 
במלבורן  "מונש"  אוניברסיטת  בוגרת 
שני  תואר  ובעלת  לאומנות  במחלקה 
באוניברסיטת "לטרוב" בלימודי תרפיה 

באומנות.
6 שנים בריק  לאחר לימודיה עבדה במשך

פסיכיאטרי,  חולים  בבית  באומנות  פוי 
בעיקר עם אנשים בדפרסיה. ציורים של 

קמטופליה הוצגו בגלריות שונות במלבו
באומנות  והכרה  למודעות  והביאו  רן, 
הוליסטי.  טיפול  של  נפרד  בלתי  כחלק 
במשך שהותה באוסטרליה הציגה דפנה 

במספר תערוכות יחיד בגלריות, מתוכן 
קתערוכת יחיד במוזיאון היהודי של אוס

טרליה, שם הציגה את נופי ילדותה בנגב 
המערבי.

דפנה, איך אומנות יכולה לרפא?
עברתי,  שאני  האישי  התהליך  "מתוך 

קהאומנות הייתה הדרך היחידה שבה הצ
לחתי להביע את עצמי באופן הכי מדויק 
בשבילי. שם מצאתי כוחות להתמודדות 
בילדים,  כשמדובר  קשיי.  עם  עצמית 
לעיתים אין להם את המילים לבטא את 

קעצמם. כאן נכנסים חומרי היצירה והמ
שחק שמהווים עוד שפה לביטוי עצמי".

תסבירי.
לפני   - הילדים  של  הראשונית  "השפה 
היצירה  שפת  היא   - המילולית  השפה 
והמשחק. זו הדרך שבה הם מבטאים את 
עצמם בצורה הכי נכונה ואמיתית להם. 
אין  חוקים,  אין  פילטרים,  אין  באומנות 
נכון ולא נכון. היא מגיעה ממקום טבעי, 
מעולם   - שיפוטי  ולא  ראשוני  חייתי, 

הרגש.
לצייר בשביל לע איך  צריך לדעת  ק"לא 

מה  הוא  והעיקר  באומנות  טיפול  בור 
גם  התוצר.  ולא  התהליך  בתוך  שקורה 
שיכול  ריפוי  כוח  יש  עצמם  לחומרים 

יכו קשיים  ואז  פיזיים,  מתחים  קלהרגיע 
לים לעלות על פני השטח".

ואת רואה תוצאות?
"בהחלט. ילדים מרגישים שמישהו רואה 
פשוט  אלא  שיפוטי,  לא  ממקום  אותם 
הם  שלהם.  המסע  בתוך  איתם  נמצא 
לתוך  איתם  הולכת  ואני  אותי  מובילים 
מרגישים מספיק  העולם שלהם. כשהם 
בטוחים בקשר שנוצר בינינו, שזה קשר 
יכולים לבטא  שונה, הם מרגישים שהם 

קאת עולמם הפנימי במקום בטוח שמק
בל אותם כפי שהם". 

תגידי, למה חזרת לארץ?
"משתי סיבות עיקריות  - הראשונה זה 
לשייכות  לאדמה,  לנגב,  שהתגעגעתי 
לשורשים  זה  השנייה  והסיבה  למקום. 

המשפחתיים שלי".
פתיחה: יום רביעי, 16.11

נעילה: יום ראשון, 4.12
אוצר התערוכה: ז'אק ספרן, יבול

יובל רויטמן

כמו צמח בר
באומנות,  כמטפלת  שעובדת  יוסף,  מתלמי  דישי  דפנה  של  ציוריה 
 5 לפני  הנגב, שאליה שבה  מבטאים את הקשר העמוק שלה לאדמת 
יוצגו החודש  שנים לאחר שהות של 13 שנים באוסטרליה. עבודותיה 

באולם אשכול בתערוכה משותפת עם אימה, ירדנה ויסוקר

בגלריית  תיפתח  ה-11.11  שישי  ביום 
האמנית  של  תערוכתה  ציאורים 
נולדה  גלדיס  פישביין.  גלדיס 
בברזיל, עלתה לארץ עם משפחתה בגיל 
10, גדלה בבארי, וכיום היא חיה ויוצרת 

באורים.
היא  מנופאוז,  ששמה  התערוכה,  על 
מספרת: "סוס עץ, שרפרף ילדים, עגלה 
תינוקות  מיטת  פח,  גיגית  מרופטת, 

 – מהוהות  סמרטוטים  בובות  מסורגת, 
מהווים עבורי סמליות של פיסות חיים 

מזמנים שונים ולא מוגדרים. 
בהם  ניכר  שהזמן  "החפצים 

בי והמפגש  באקראי  קנאספו 
חדשה  משמעות  יוצר  ניהם 

בלתי נוכחת ותלושה משהו".
תאריכים:  11.11-26.11

פתיחה:  יום ו'  11.11.16   
בשעה  19.30

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

 ,13:00

או בתאום עם אסתי. 08-9920561 
או 054-6786432 )גם לפתיחת השער( פיסות חיים

שאוספת  הישנים  החפצים 
גלדיס פישביין, מתחברים יחדיו 

לתערוכה בגלריית ציאורים

הפסלים של 
ירדנה

ירדנה ויסוקר מפסלת בסגנון 
מודרני ריאליסטי, בטכניקות שונות 

ובחומרים שונים, החל מיציקות 
ברונזה, וכלה בחוטי ברזל. ירדנה 

לקחה חלק בתערוכות יחיד 
ובתערוכות קבוצתיות ברחבי הארץ, 

והתערוכה הנוכחית מתמקדת 
בפיסול בחוטי ברזל - פיסול שמחיה 

ומפיח תנועה.


