
2.2.2010 תש"ע,  שבט  יח  ג',  יום   ,   74 מספר  גליון 

ל ורית אשכו ן תושבי המועצה האז עיתו

כולם חיכו לו על היציע של גשר רעים, 
והוא לא איכזב. השיטפון בנחל הבשור.

בעמודים 12-13

כולם חיכו לה וגם היא באה. הכלנית 
של 'דרום אדום'. בעמודים 18-19

מי מכיר מי יודע? ראש המועצה 
הראשונה. בעמודים 8-9 

השיבה מהאיטי.  בעמוד 11 



ככה זה 274

עורכת: ענת חפץ
הפקה ועיצוב: סטודיו עיצובניק, נירים
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                   ארנון אבני ורמי שני
כתובת: "ככה זה", סטודיו עיצובניק 

               קיבוץ נירים 85125
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דואר אלקטרוני לכתבות ומודעות:

העיתון מופק בסיוע: 

תוכן מודעות הפרסום 
ומכתבי הקוראים על 
אחריות המפרסמים 

והכותבים בלבד! itzuvnik@gmail.com

מועד אחרון לשליחת חומר 
ל"ככה זה" הבא:

יש לכם מה 
להגיד? 

כתבו אלינו!
itzuvnik@gmail.com

בצרוף שם וטלפון

יום א', 21.02.10
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קצין וג'נטלמן
הרב הצבאי הראשי החדש 

הוא הרב רפי פרץ מיתד

 

"אין בעיה, תתקשר ונקבע פגישה," 
אמר לי הרב רפי פרץ ביום הכנסת 
ספר התורה לישוב החדש – נווה. והאמת, 

תכנית הראיון איתו עדיין על סדר יומו 
של 'ככה זה', אלא שנראה שחלה תפנית. 

רמז לכך הופיע לפני מספר שבועות כאשר 
התקשר אלי עודד בר מאיר )צאלים( 

מ’ידיעות הדרום’, ביקש תמונות מאותו 
אירוע ובהזדמנות זו סיפר לי שהשמועות 
מדברות על מינויו של פרץ לרבצ”ר, “ועד 
עכשיו לא הצלחנו לתאם פגישה איתו כי 

אין לו זמן...”
עכשיו, כאשר השמועות הפכו לעובדה 

נצטרך כנראה לעמוד בתור...
עד צאתו לאור של ‘ככה זה’ יתמלאו 

העיתונים בכתבות ואלפי מילים יאמרו 
על המינוי. אפשר כבר היום, יום המינוי, 

להעריך שאלה יהיו מילות שבח. 
הרב רפי פרץ הוא מייסד ומנהיג המכינה 

הצבאים ‘עׂצם’ שהוקמה לראשונה בעצמונה 
שבגוש קטיף. 

בזמן הפינוי, כאשר הוא בלב הסערה, 
החליט הרב פרץ, סא”ל וטייס מסוקים 

פעיל במילואים, לעצור את ההתדרדרות 
לפני שתורם יד בין חיילי צה”ל לנערי 

המכינה. בטקס כואב ומרגש הוביל את 
חניכיו אל תוך הקו הירוק, ללא מאבק 

אלים. היו שחלקו עליו באותו הרגע, אבל 
עם הזמן התמעט מספרם וגם בתוך המחנה 
הדתי עלתה קרנו כמי שקרא נכון את המפה 

והתמודד עם מציאות מורכבת בהצלחה.
גם ביום בחירתו, בראיונות שלקראת 
כניסתו לתפקיד, מוכיח שוב הרב פרץ 

שאפשר לשמור על עמדה עצמאית יחד עם 
משמעת צבאית: בראיון ל’הארץ’ הדגיש 

הרב את עמדתו שהפינוי היה צעד שגוי אך 
ידע לסייג את התנאים שבהם ידבר על כך 

- לא במדים. 
לא סוד הוא שבחירתו נועדה, בין השאר, 
לעצור את הסחף שהנהיג קודמו בתפקיד 
הרב אביחי רונצקי, שראה את עצמו לא 
פעם כסמכות עצמאית מדי בבחירת יעדי 

הרבנות הצבאית.
לרב רפי פרץ שנים עשר בנים ובנות והוא 

תושב היישוב הזמני ביתד.
עוד נשמע עליו, וגם אם רק מחצית ממה 

שאומרים עליו זה אמת - נהיה גאים בו.    
ארנון אבני     

מאירועי הגשם וט"ו בשבט בלבד 
אפשר היה למלא את הגיליון הזה. 

מופע מים מרהיב כזה לא מזדמן לנו 
בכל שנה, ולמרות המצור והנזקים 
פה ושם, אפשר להוסיף - 'לצערנו'. 

בעמודי האמצע תמונות ששלחו 
תושבי המועצה )מעט מתוכן( ואשר 

צילמנו בעצמנו מאירועי השיטפון 
ובעיקר מההצגה הגדולה על גשר רעים. 

אני מנחש שרוב תושבי המועצה אינם 
יודעים שהייתה כאן אישה ראש 

מועצה, למעשה היא גם הייתה ראש 
המועצה הראשונה וכבר אז הייתה 

אישה יחידה בתפקיד כזה. שמה הדסה 
תירוש והיא גרה היום בירושלים. 

נפגשתי איתה לראיון בביתה, לכבוד 
שנת השישים למועצה. 

ממועצה של ישובים חילוניים בלבד, 
שמתמודדת עם צעדים ראשונים של 

שילוב עם ישובים דתיים ואוכלוסייה 
דתית אנחנו מופיעים בתקשורת 
הארצית כמקום שממנו בא הרב 

הצבאי הראשי החדש. עוד נעץ על מפת 
התקשורת והאגו המקומי, ועוד אישור 

להיותנו חברה שמקיימת מצויינות מכל 
סוג שהוא.

מינוי נוסף שאצלנו ב'ככה זה' הוא 
מרגש לא פחות: את הגיליון הזה ערכה 

ענת חפץ שהניסיון המקצועי שלה 
נרכש בארבע השנים האחרונות באתר 
וואינט. אני מקווה שזהו גיליון ראשון 

בין גליונות רבים שעוד תערוך. ענת 
היא רכש מרענן לא רק בעיתון: ביחד 
עם בעלה וביתם בת השנה וחצי הם 

משפחה חדשה במועצה ובקיבוץ נירים. 
אני אמנם נשאר בעיתון אבל יש להניח 

שבחודש הבא, אם תחליט העורכת 
להמשיך את המסורת הזו, יהיה הטור 

הזה חתום בשמה.

ברכת 'בהצלחה' לענת. 

ארנון אבני
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תקרית אלימה נוספת 
שאירעה החודש בין 

תלמידי בית הספר 'נופי הבשור' 
ושכללה הגשת תלונה במשטרה, 

הביאה לכך שנושא האלימות 
בקרב בני הנוער במועצה, 

ושאלת הטיפול בה, המשיכו 
להעסיק מאוד את התלמידים, 

ההורים והמורים במהלך 
השבועות האחרונים. 

הפעם היתה זאת תלמידת 
כיתה י"א מקיבוץ גבולות 

שנפלה קורבן לתקיפה מצד שני 
תלמידי כיתה ז' מקיבוץ צאלים. 

במהלך ההסעה חזרה מבית 
הספר קיללו התלמידים את 

הנערה וזרקו את התיק שלה על 
הרצפה. לאחר שניסתה להגיב 
היכו אותה מכות נמרצות, עד 
שמורה שנמצאה באותו הזמן 

על האוטובוס התערבה. 
בעידודם של הוריה הגישה 

הנערה תלונה נגד התוקפים 
במשטרת אופקים, שם נאמר 
לה כי כיון שלא נגרמה חבלה 
לא ניתן לפתוח תיק. עם זאת, 
השוטרים הבטיחו להזהיר את 

הנערים המעורבים. 
במקביל נכנסו הגופים 

החינוכיים לפעולה מיידית: 
הנערים התוקפים הושעו 

לאלתר מבית הספר למספר 
ימים והורחקו מההסעות 

למשך ארבעה שבועות. מידע על 
התקרית הועבר למחנכי הכיתות 
ומדריכי החינוך הבלתי פורמלי, 

ונבדק האם רכזות החינוך 
ביישובים זקוקות להדרכה 

וסיוע.  

בודקים גבולות 
האם קיימת עלייה באלימות 

בקרב בני הנוער באזור? מנהלת 

אגף החינוך במועצה, יעל אדר 
סבורה שלא. היא מייחסת את 
התחושה שהאלימות רבה יותר 

כיום דווקא לעלייה ברמת 
המודעות, החשיפה והטיפול 

ולשיתוף הפעולה ההדוק יותר 
בין אגפי המועצה השונים. 

ומה לגבי הטענה שאיחוד בתי 
הספר יצר מתחים רבים?

"מתחים לא, בדיקת גבולות 
כן. כולנו נמצאים במקום חדש, 

עדיין בודקים את השטח, 
לומדים את השפה ומתמקמים. 

זה נכון לגבי כל השותפים 
לאיחוד: מורים, תלמידים 
והורים. תהליך בדיקה של 
גבולות ונורמות הוא חיובי 

והכרחי, אבל התפקיד שלנו 
הוא להגדיר את הגבולות האלה 

ולשמור עליהם."
יעל אף מציינת את השפעות 
'עופרת יצוקה', והחיים תחת 

איום קיומי מתמשך כגורם 
התורם להתפרצותה של 

אלימות. 
נראה שההסעות הן בבחינת 

'שטח אפור' שבו לא ברור מי 
מקבל אחריות על הילדים. 

"אכן, ההסעות הן 'קו תפר' ואף 
גורם לא לקח עליהן אחריות. 
מבחינת משרד החינוך הסעות 

התלמידים הן באחריות בית 
הספר, ולכן הם נדרשים שם 

לנורמות התנהגות המקובלות 
בבית הספר. כמובן שמדובר 
בבעיה לוגיסטית וכלכלית, 

וביום שבו יהיו שיתופי פעולה 
בין כל הגורמים המעורבים, 

הבעייה תיפתר." 

המטרה: מועצה ללא 
אלימות 

ואיך מגיעים ליום הזה? לשם 
כך הקימה מחלקת החינוך 

ועדת היגוי ומניעה רחבה, 
שהתכנסה לראשונה בסוף 

ינואר. הועדה בת 21 החברים 
מורכבת ממנהלי בתי הספר, 

נציגי ציבור ונציגים של השירות 
הפסיכולוגי החינוכי, המחלקה 
לשירותים חברתיים, מחלקת 

החינוך, רכזות החינוך ביישובים 
ומועצת התלמידים.  

לדברי יעל, בבסיס הועדה 
עומדת תפיסת עולם לפיה 

האחריות וההתערבות 
הקהילתית צריכות להיות 

מקיפות, להתקיים בכל מקום 
וזמן ובאופן אחיד ועקבי. בכך 

היא מקווה לבטל את אותם 
'תחומים אפורים' בעייתיים. 

"הגענו למסקנה שצריך לעסוק 
באלימות באופן מתמשך 

באמצעות מניעה, מתן כלים 
להתמודדות וגיבוש דרכי תגובה 

אחידות," היא אומרת. 
"יש אלימות וצריך להתמודד 

איתה. אסור לפחד, עלינו 
להתאחד כקהילה וליצור 
מצב שזאת תהיה מועצה 

ללא אלימות," היא מוסיפה, 
ומבטיחה כי, "בכל מקום 

שתהיה בו בעיה, אנחנו נתערב."  
ענת חפץ

עם האלימות צריך להתמודד, 
לא לפחד ממנה

האם חלה לאחרונה עלייה באלימות בקרב בני הנוער באזור? למרות תקרית חמורה נוספת שאירעה החודש, 
מנהלת אגף החינוך במועצה יעל אדר סבורה שדווקא העלייה במודעות ובטיפול היא שיוצרת את הרושם 

הזה. עם זאת, היא מדגישה: ‘יש אלימות ועלינו להתאחד כקהילה ולהתמודד איתה’ 

"תהליך בדיקה של גבולות 
ונורמות הוא חיובי והכרחי, 

אבל התפקיד שלנו הוא 
להגדיר את הגבולות 

האלה ולשמור עליהם"

"הגענו למסקנה שצריך לעסוק באלימות באופן מתמשך 
באמצעות מניעה, מתן כלים להתמודדות וגיבוש דרכי 

תגובה אחידות"

דרוש/ה יושב ראש
לועדה למניעת אלימות 

הועדה עוסקת בבניית תוכניות למניעת אלימות באשכול 
וביצירת מענה הוליסטי ומערך תגובה קהילתי לאירועי 

אלימות.
הועדה כוללת אנשי מקצוע מהמועצה ומתנדבים מהקהילה. 

היו"ר ישמש כחבר בוועדה הארצית למניעת אלימות. 
פעילות היו"ר בהתנדבות.

ניתן לפנות ל:
יעל אדר: מנהלת אגף החינוך, 08-9929112

יהודה נתן: מנהל אגף השירותים החברתיים, 08-9961904
יזהר שער: מנהל שפ"ח, 08-9982629
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פניות הציבור - מועצה אזורית אשכול 
• תוך 4 ימי עבודה תקבלו אישור על קבלת הפניה

• תוך 14 ימי עבודה תקבלו תשובה לפנייתכם מהגורם הרלוונטי במועצה
• בנוסף, בימי חמישי, אחת לשבועיים, קבלת קהל אצל ראש המועצה

יש למי 
לפנות!

   pniyot@erc.org.il  08-9929196 ועניין!  נושא  בכל  אלינו  פנו 

תמרה כהן - 
אחראית פניות הציבור

נכנסתי לעבודה 
במועצה בנובמבר 

2008 לתקופה מאתגרת 
ומלאת עשייה. בתקופה 

זו נכנס האגף לביצוע 
מואץ של מספר 

פרוייקטים גדולים בתחום 
החינוך והקהילה:
'נופי הבשור'

המאמצים של כל 
הגורמים המעורבים לעמידה 

בלוחות הזמנים הוכיחו 
את עצמם והצלחנו לעמוד 

ביעד הפתיחה בתחילת שנת 
הלימודים. זה היה פרויקט 

מורכב במיוחד בגלל ההיקף 
הגדול שלו וצרכי המיגון שהוא 

דרש.
לקראת שנת הלימודים 

תשע"א, בשעה טובה סיימנו 
את הריסת שלושת המבנים 
הישנים של 'מעלה הבשור' 
ופינינו את השטח לקראת 
תחילת הבניה של המבנה 

המרכזי 'מבנה 10', שתתחיל 
בתקופה הקרובה. במקביל, 

בימים אלו אנחנו עובדים מול 
קק"ל במטרה לקדם את נושא 
הגינון וההצללה בבית החינוך.

'ניצני אשכול'
אנחנו לקראת סיום הבניה 
של שני הפרחים החדשים 

הממוגנים, כבר התחלנו 
בעבודות הפיתוח בחצר 

ועובדים בקצב עד לחיבור כל 
המתחם מחדש.

הספריה האזורית
בימים אלה מסתיימת הקמת 

מבנה הספריה ומתבצעות 
עבודות להשלמת התשתיות 

והפיתוח. אנחנו שותפים 
בצוות היגוי ששוקד על תכנון 

ובחירת הריהוט והציוד 
החדש. בחודשים הקרובים 

תפתח הספריה האזורית 

שתשרת את כל גורמי החינוך 
ואת כלל האוכלוסיה.

הכניסה למתחם בית החינוך
בשבועות האחרונים התחלנו 

לסלול את כביש עוקף מתחם 
החינוך. הרעיון הוא ליצור 

מתחם בטוח עבור התלמידים 
של 'ניצני אשכול' ו'נופי 

הבשור' כך שיוכלו לנוע באופן 
בטוח וחופשי בין המבנים 

השונים ולהגיע למתקני 
הספורט מבלי שיצטרכו 

לחצות כביש. מדובר בשינוי 
הרגלים משמעותי עבור 

התושבים שהשתמשו בכביש 
הזה לצרכים שונים, אבל 

מה שהנחה אותנו בהחלטות 
הם הבטיחות והביטחון 

של הילדים והנערים שלנו, 
שחשובים יותר מכל הרגל. 

במקביל הסדרנו מעבר בטוח 
להולכי רגל בין השער האחורי 

של 'נופי הבשור' לבין השער 
האחורי של מגן. 

'בני נצרים' ו'נווה'
הישובים החדשים ממשיכים 

בתהליך הבנייה, כאשר 
הכשרת המגרשים לאכלוס 
התושבים ובניית התשתיות 

נמצאים תחת אחריות משרד 
השיכון ותחום הקמת מבני 

הציבור והחינוך נמצאים 
תחת אחריות המועצה. 

אחת הבעיות המרכזיות 
איתה אנחנו מתמודדים היא 

שהתקציבים שהועברו לטובת 
בניית מבני הציבור והחינוך לא 
מספיקים ולכן נדרשת עבודה 

של ראש המועצה וגורמים 
נוספים במועצה שמגייסים 
מקורות נוספים מול משרד 
ראש הממשלה. בימים אלה 

אנחנו מקדמים את השלב 
השני של בניית התשתיות 
והכשרת המגרשים בשני 

היישובים על מנת להשלים 

חלק מהעבודות שלא בוצעו 
על ידי משרד השיכון והועברו 

לטיפולנו. 
שיפוצים במועצה

במסגרת הארגון מחדש של 
המחלקות סיימנו לשפץ 
את לשכת ראש המועצה 

וכרגע עובדים על שיפוץ אגף 
החינוך. הקמנו משרדים 

חדשים שישמשו את הנהלת 
החשבונות של המועצה. 

משרדי הנהלת החשבונות 
הנוכחיים, הממוקמים מעל 

לחמ"ל המועצה, ישמשו בעתיד 
את מחלקת הביטחון, מיקום 

שיאפשר להם לתת מענה יותר 
יעיל גם בשגרה וגם בחירום. 

בנוסף, מתבצע שיפוץ והרחבה 
לקראת מעבר אגף השירותים 

החברתיים למבנה התחנה 
הפסיכולוגית הישן, החינוך 

הבלתי פורמאלי עבר למתחם 
מרכזי בתוך נופי הבשור 

ועוד שיפוצים קטנים בדרך. 
המטרה המרכזית מאחורי 

השיפוצים היא לאפשר מתן 
מענה שירותי טוב יותר 

ונעים יותר לתושבים. עיצוב 
המחלקות נעים יותר ומזמין 

יותר, נוספו פינות ישיבה שלא 
היו קיימות קודם  ואנחנו 

מקווים שהשינויים יהיו 
לרווחת התושבים והעובדים 

במועצה.
מקלטים ומיגון מוסדות חינוך
בתחום המיגון אנחנו פועלים 

בשיתוף משרד הביטחון 
ופיקוד העורף. במהלך השנה 

ליווינו את השיפוץ של 
מקלטים בכל הישובים וסייענו 

בהבאת מיגוניות וחד"בים 
שהוצבו בתחנות ההסעה 

ובמקומות התאספות )מגרשי 
משחקים, המוסד החינוכי 
וכדומה( על פי תעדוף של 

משרד הבטחון. כמו כן אנחנו 
מנהלים ומקדמים באופן צמוד 

את השלב הראשון בפרויקט 

בניית חדרי הביטחון בבתי 
הישובים עין השלושה, נירים, 

ניר עוז, חולית, סופה וניר יצחק. 
תשתיות ביוב

פרויקטים בהיקף כולל של 
כ-27 מלש"ח מקודמים 
לביצוע בשנה הקרובה, 

במטרה לבייב את כלל יישובי 
גוש צוחר וחבל שלום.

אנחנו ממשיכים בלווי התכנון 
והביצוע של ההרחבות 

ביישובים כגון דקל יתד 
יבול, שדי אברהם, משלבי 
התב"ע ועד לביצוע בפועל. 

במקביל לפרויקטים הגדולים, 
אנחנו ממשיכים בפרויקטים 
השוטפים של האגף בתחום 

המים, התחזוקה, וכדומה.
כל עבודת אגף ההנדסה נעשית 

על ידי מספר מצומצם של 
עובדים מסורים שמשקיעים 

את המיטב לקידום 
הפרויקטים השונים: שבתאי, 

יהושע ורחל. דליה היא 
פרוייקטורית שלנו לקידום 

הממד"ים ולא נשכח את אנשי 
האחזקה איציק, לסרי וביטון 

בימים אלו מצטרפת לאגף 
אריאלה לתפקיד חדש וחשוב: 

תקציבאית האגף.

אני מאחל לכולנו המשך 
צמיחה ועשייה...
מוטי לבאן, אדריכל
מהנדס המועצה

החלונות הגבוהים ש
א

הר
דבר 

אגף ההנדסה - מודל 2010
משולחנו של מהנדס המועצה מוטי לבאן
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ציון 'מעולה' ל'ניצני אשכול' 
בית הספר זכה בפרס החינוך הארצי בזכות האקלים 
הבית ספרי הייחודי, התפיסה האקולוגית וההישגים 
בתחום החינוך המיוחד. "הכל בזכות הצוות המדהים 
שנותן פה את הנשמה," אומרת מנהלת בית הספר, 

אושרה שלייפר.
מנהלת ‘ניצני אשכול’ 

אושרה שלייפר 
התבשרה החודש כי בית הספר 

זכה בפרס החינוך הארצי, 
המוענק מדי שנה למוסדות 

נבחרים על “הצטיינות יתרה 
בכל תחומי החינוך." הפרס 

יוענק בחודש מאי בטקס בבית 
הנשיא, במעמד נשיא המדינה 

ושר החינוך. 
‘ניצני אשכול’ הומלץ לפרס על 

ידי ועדה מחוזית שבחרה בו 
כאחד מבתי הספר הטובים 

ביותר באזור דרום. בעקבות 
ההמלצה נערך בבית הספר 

סיור בן יום של הועדה 
הארצית הקובעת למי יינתן 
הפרס, ובמהלכו נפגשו חברי 
הועדה עם הצוות החינוכי, 

נכנסו לכיתות, בדקו את 
המתקנים והתוודעו לתכניות 

הלימוד וההערכה שגובשו על 
ידי המורים והנהלת בית הספר. 
בשיחה עם אושרה היא נשמעה 

נרגשת במיוחד מההישג, 
וביקשה להדגיש כי הקרדיט 

כולו מגיע לצוות החינוכי, 
“שעושה פה עבודה מדהימה, 

עם איכויות, אכפתיות, רגישות, 
והשקעה. פשוט עובדים 

מהנשמה." 
על מה ניתן הפרס?

“אנשי הועדה הארצית אמרו 
שהביקור פה היה מקסים. הם 

התפעלו מאוד מהאקלים הבית 
ספרי: השקט, הרוגע, העובדה 

שאין ריבים בחצר, הסביבה 
הירוקה. הרשימו אותם כיתות 
האומנויות והמוזיקה, הטיולים 

הקבועים ותכנית הלימודים 
שנבנתה במהלך שלוש השנים 

האחרונות."
לדברי אושרה,  האופן הייחודי 
שבו פועל בית הספר לשילובם 

של ילדי החינוך המיוחד הותיר 
חותם משמעותי על הועדה. 

ב’ניצני אשכול’, בשונה ממרבית 
בתי הספר, אין כיתות נפרדות 

של חינוך מיוחד )הידועות 

בכינוי ‘כיתות קטנות’(, וכל 
הילדים לומדים יחד, כאשר 

בכל שכבה עובדת מורה לחינוך 
מיוחד שתפקידה לתת מענה 

לצרכים של תלמידים הזקוקים 
לסיוע ולחזקם. 

בזכות צורת הלמידה הזאת, 
אומרת אושרה, מצליחים 
התלמידים האלה להגיע 

להישגים, להשתלב במסגרות 
ההמשך ואף לגשת לבגרויות. 

עם הזכייה הצטרף ‘ניצני’ 
ל’יובלי הבשור’ שזכה בפרס 

בשנת 2004. צל"ש לחינוך 
האזורי!

ענת חפץ  

"אנשי הועדה הארצית 
אמרו שהביקור פה היה 

מקסים. הם התפעלו מאוד 
מהאקלים הבית ספרי: 

השקט, הרוגע, העובדה 
שאין ריבים בחצר, 

הסביבה הירוקה"

בחודש ינואר החליטה 
הממשלה להאריך בשנה 

נוספת את חבילת ההטבות 
ליישובי עוטף עזה, הכוללת 

הנחות וסיוע לתושבים 
ולרשויות הנמצאים באזור זה. 

ביחס לתקציב המיוחד של 
שנת 2009, חלה הרעה מסוימת 
בתנאים לתושבים: השנה יינתן 
זיכוי במס הכנסה בשיעור של 

20% מהכנסה חייבת עד לסכום 
של 222,486 ש"ח, בהשוואה 
לזיכוי בשיעור של 25% על 

הכנסה חייבת עד 197,000 ש"ח 
בשנה שעברה. 

בהקשר זה חשוב לציין כי 
מבחינה כספית היקף ההטבה 

השנה עומד על 80 מיליון 
ש"ח, בהשוואה ל-70 מיליון 

ש"ח בשנה הקודמת, בשל 

החלת ההטבה על בעלי הכנסה 
גבוהה יותר. עם זאת, בעלי 

הכנסה בינונית ונמוכה צפויים 
להרגיש את ההבדל בכיסם כבר 

מהחודש הזה.    
בנוסף, חלה ירידה בשיעור 
ההנחה בארנונה, מ- 50% 

ל-35% במבני המגורים ומ- 
50% ל- 30% במבני תעשיה 

וחקלאות.
שקט ביטחוני במקום 

הראשון 
בועז קרצ’מר, מנהל האגף 

האסטרטגי-כלכלי במועצה, 
עושה  קצת סדר במספרים.

האם הירידה בהיקף ההטבות 
היתה צפויה? 

“לנוכח הרגיעה היחסית 
במצב הביטחוני היו אף כאלה 

שחששו שההטבות יבוטלו 
כליל. חשוב לזכור שהסיוע 

מותנה בהשלכות הביטחוניות 
של המיקום הגאוגרפי שלנו. 

ובכל זאת, בהחלטת הממשלה 
צוין בפירוש כי, ‘הממשלה 

סבורה שיש להמשיך לחזק את 
היישובים, מתוך מגמה לייצבם 
ולאפשר הגברת החוסן האזרחי 

והחברתי’." 
האם יש חשש שצמצום 

בתמריצים הכלכליים ישפיע 
לרעה על הצמיחה של המועצה 
מבחינה דמוגרפית וכלכלית?    
“למרות חשיבותן של ההטבות, 
אני מאמין שחוסן כלכלי ושקט 

ביטחוני הולכים יד ביד ולכן 
חזרה  לרגיעה ולפעילות סדירה 

בכל התחומים - תיירות, 
יזמות, תעסוקה, תתרום הרבה 

יותר ליציבות כלכלית וצמיחה 
דמוגרפית."

בועז מבקש להדגיש כי המועצה 
כולה נהנית מהתקציב המיוחד, 

המאפשר השקעה משמעותית 
בתשתיות כמו ביוב, סלילת 

דרכים, הקמת יישובים ותיירות. 
“אפשר להגיד שאנחנו ‘שיאני 

הארץ’ בהגשת תכניות למשרד 
החקלאות ומשרד הבינוי 

והשיכון בתחום של תכנון 
יישובים )כולל הרחבות( 
ופרוייקטים אזוריים, גם 

ההשקעות המתמשכות במיגון 
מוסדות החינוך והפעלת מרכזי 

חוסן תורמת לאיכות החיים 
במועצה."   

 ענת חפץ 

שיאני הארץ בתכנון יישובים 
הצמצום בהטבות הממשלתיות לעוטף עזה שאושר בחודש ינואר, אולי ישפיעו לרעה על הכיס הפרטי, אבל מנהל 

האגף האסטרטגי-כלכלי במועצה בועז קרצ'מר מאמין שמרגיעה ביטחונית נרוויח הרבה יותר  
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שלב ב’ של בניית חדרי 
בטחון מתקדם לשביעות 

רצונו של מוטי לבאן מהנדס 
המועצה: כ-1000 חדרי בטחון 

ייבנו בישובים עין השלושה, 
נירים, ניר עוז, סופה וחולית, 
המצב עכשיו הוא שכ-50% 

מהעבודה כבר הושלמה, כאשר 
תאריך היעד להשלמת העבודה 
הוא אפריל 2010. עכשיו נכנס 
גם ניר יצחק לשלב הזה, וסיור 
קבלנים כבר נערך במקום. יש 

כבר זוכים והעבודה עומדת 
להתחיל בשבועות הקרובים.

כל הפרויקט ממומן ומנוהל על 
ידי משרד השיכון. את התכנון 

והפיקוח עושה חברת ‘רמון 
מהנדסים’ שעובדת עם נציגי 
המועצה והיישובים. בינתיים 

הכל מתנהל באופן מסודר 
מאוד, מתקיימות ישיבות 

עבודה של נציגי המועצה ונציגי 
היישובים ושיתוף הפעולה הוא 

ללא דופי.
כזכור נבנו בשלב א’ חדרי 

בטחון בישובים במ. א. שער 
הנגב, ואצלנו באשכול - רק 

בכיסופים.

מה יהיה השלב הבא? 
הישובים: בארי, פריגן, יתד, 
שדי אברהם. התוכניות כבר 
מוכנות ורק מחכים לשריקת 

הפתיחה. 
ומה עם יבול, למשל, שנמצא 

כמה מאות מטרים מיתד? 
כל הפרויקט מתבצע על פי 
רשימת תיעדוף של משרד 

הביטחון ובהתאם לשחרור 
התקציבים ע"פ החלטת 

הממשלה, 600 מליון ש"ח 
בשלוש שנים, לשדרות, מ.א. 

שער הנגב ומ.א. אשכול 
יחד. אין ספק כי קיים צורך 

להמשיך ולדרוש פתרונות 
לישובים שנשארו מחוץ 

לרשימה אך בטווח הסכנה.
זה לא פרויקט בנייה רגיל... 

“פרויקט מסוג זה, שהקושי 
העיקרי שלו הוא הבניה בשטח 
מאוכלס וצפוף - מהווה אתגר 

לכל המעורבים, אבל בעיקר 
דורש סבלנות מצד התושבים 

ולהם מגיע כל הכבוד."

ארנון אבני

בינתיים הכל דופק
חדרי הביטחון של שלב ב’ הולכים ונבנים בישובים 

שבטווח הקסאמים - על פי משרד הביטחון. אלא שאת 
הקסאמים מפעיל ‘חמאס’ שאינו חתום על שום הסכם 

כזה. בינתיים מוטי לבאן, מהנדס המועצה - מרוצה 

בחודש שעבר התקיים סיור שבו הוצגו דוגמאות גמורות של חדרי בטחון. 
נוכחים חיים ילין, אתי נחמיאס מ"רמון מהנדסים" מוטי לבאן ואנשי 

נירים.

טקס נטיעת 'יער חיל האויר' - תלמידי ניצני אשכול ופרחי הטיס

ביום חמישי ה-28.1.10 
בבוקר יצאו ילדי תנועת 

בני המושבים מ’יובלי 
הבשור’, ביחד עם נציגים של כל 

תנועות הנוער בארץ לנטיעות 
במצפה גבולות. לאחר מכן נסעו 

לאופקים להרקדה במתנ”ס 
והופעה של ‘זקני הכפר’. לפי 

הדיווחים, “היה גדול!”
ב’נופי הבשור’ נערך טקס 

נטיעות של ‘חורשת היישובים’ 
בהשתתפות ראש המועצה, 
מנהלת אגף החינוך, חברי 
ההנהלה הציבורית, חברי 

ועד ההורים ונציגי כל יישובי 
המועצה. בנות שכבה ט’ הציגו 

יצירות אופנה ממוחזרות 
ומפתיעות שהכינו משקי 

תפוחי-אדמה.
ובינתיים, הובילו מתנדבי 
האגודה למען החייל טקס 

נטיעות במחנה האוגדה, 
המשווע לקצת ירוק בנוף, 

בהשתתפות חיילי הבסיס 
ותלמידי ‘ניצני אשכול’. באירוע 
נאם מפקד האוגדה תא”ל אייל 

אייזנברג ולהקת פיקוד דרום 
סיפקה את הבידור. 

למחרת, יום שישי, התייצבו 
באזורנו נציגי חיל האוויר 
לנטיעת ‘יער חיל האוויר’ 

ביער אסף שליד מנחת נירים, 
שהכביש המוביל אליו שופץ 

במיוחד לכבוד הנטיעות. במקום 
התכנסו אנשי קק”ל וילדי ‘ניצני 

אשכול’ שהביטו בהשתאות 
בפרחי הטיס עומדים בשלשות 
בדום מתוח ומחכים להוראה 
להתחיל לשתול... מנהל מרחב 

דרום של קק”ל, אלישע מזרחי, 
הסביר שמדובר למעשה במבצע 

“שנטוע” – החלפת העצים 
במקום בזן עמיד יותר של 

אקליפטוסים. 
ענת חפץ

ירוק בעיניים
טקסי ט”ו בשבט ברחבי המועצה הצטיינו במזג אויר 

נפלא והיוו את הסיפתח המושלם לאירועי ‘דרום אדום’ 
שהגיעו אחריהם. קבלו טעימה מצולמת 
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"כבר שנה עברה וכמעט 
שלא שומעים כאן 'צבע 

אדום'. יש יותר אופטימיות 
והילדים כבר לא מפחדים. 
אני יודע שבשבילכם שום 
דבר לא יוכל להיות פיצוי 

על אובדן הבנים שלכם, 
אבל דעו שכל זה הודות 

להם, ובשבילנו זה מעשה 
גדול ואנחנו אסירי תודה על 
כך," אמר חיים ילין לנציגי 
משפחות הנופלים ב'עופרת 
יצוקה' שהשתתפו באירוע 

שארגנה המועצה לכבוד 
המשפחות השכולות.

אחריו דיבר אל"מ נדב 
חג'בי, סגן מפקד האוגדה, 

שהגיע יחד עם מג"ד מגולני. 
חג'בי, שבחר באירוע שכזה 

להדגיש    את המימד הרוחני 
והאמוני של המלחמה שבה 

ראה מלחמת מצווה. 
האירוע כולו הוכן בקפידה 

ומטרתו היתה לחזק את 
הקשר בין המשפחות לתושבי 

המועצה. אוטובוס המתין 
לבאים ומהאולם יצאו 

המשתתפים בהדרכתו של 
רמי חרובי, לסיור שכלל 

תצפית לעבר גבול הרצועה 
ממרומי תל ג'מה וגם ביקור 

באתר נחאביר - שהוא 
בארי הישנה. לאחר הסיור 

בשטח, שכלל תצפית על אזור 
עזה ועל שטחי החקלאות 
באשכול, השתתפו כולם 

בנטיעת בוסתן בגבול בין 
מועצה אזורית אשכול לשדות 

נגב, ליד שוקדה.  
מרבית המשתתפים בסיור 

היו הרבש"צים ואנשי 
הביטחון של המועצה שליוו 

את המשפחות עד תומו.

ארנון אבני     

מסדר תודה 
בני משפחות שכולות מ'עופרת יצוקה' הגיעו 

למועצה לאירוע שמטרתו היתה לחזק את הקשר 
והחיבור בינם לבין תושבי האיזור ושבסופו 

השתתפו בטקס נטיעות אופטימי ליד שוקדה
בנות מחנה האוגדה ותלמידות 'ניצני אשכול' משתפות פעולה 

'נופי הבשור': ב'חורשת היישובים' שמור מקום גם לעץ המועצה. חיים ויעל 
התכבדו במצווה. למטה: תצוגת 'אופנה ממוחזרת' מאריזות ישנות. 

בני המושבים נוטעים במצפה גבולות   

משתתפי הסיור מקשיבים לסיפור עליית 11 הנקודות בנגב מפיו 
של רמי חרובי באתר נחאביר, ובהמשך לסיפור הובלת המים לנגב 

בצינורות  שישה צול שניקנו במחיר מציאה מלונדון המופצצת. 
"אתם יודעים מה זה שישה צול? זה ככה בערך..."
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"אני לא יודע איך 
בחרו אותי ולא יודעת 

מי בחר אותי, אבל 
זו הייתה החלטה של מוסדות 

הקיבוץ והודיעו לי שאני אהיה 
ראש המועצה", אומרת הדסה 

תירוש )ברגמן( בדירתה הקטנה 
בירושלים. על הקירות תלויות 
יצירות מלאכת-יד של שלומית 

ביתה הבכורה. עוד לפני 
שמתחילים לדבר היא עוברת 

ומצביעה עליהן בגאווה גדולה. 
כיום הדסה בת 83, הולכת לאט 

אבל משדרת בריאות וצלילות. 
לקראת הראיון טרחה ואספה 
מספר מסמכים חלקם כתבות 

ותמונה מהימים ההם. 
אם מישהו חושב: "איפה הימים 

ההם, כשנשים היו נשים, עם 
הקוקו והסרפאן..." אז כדאי 

שיידע - שגם אז היא הייתה 
סיפור מיוחד. 

לפי דעתה של הדסה - זה לא 
מקרה: "אבא שלי היה סגן ראש 

העיר פינסק. ויהודי סגן ראש 
עיר בבלארוס זה גם סיפור 

מיוחד".
קודם כל - איפה הייתה 
המועצה אז? קודם כל לא 

הייתה מועצה... הייתי ראש 
מועצה במשך שנה אחת, 

שבסיומה הוכרזה המועצה 
האזורית “חבל מעון" על שם 
הישוב המקראי שהיה באותו 
מקום )היכן שנמצאים שרידי 
בית הכנסת של מעון שהתגלו 
שנים מאוחר יותר(. לעבודה 
היה לי חדר בצריף בנירים, 
ובו הייתי נפגשת עם נציגי 
הישובים, שמלבד מבטחים 
כולם היו קיבוצים: בארי, 

כיסופים, עין השלושה, 
נירים, מגן, 

גבולות, וניר 
יצחק. ניר עוז 

עדיין לא היה וגם 
הישובים שמערבה 

לניר יצחק עוד לא נוסדו. 
אורים כבר היה, אבל במועצה 

אזורית מרחבים. 
ובמה עסקת? בעיקר בניהול 
העניינים המשותפים לכולנו, 

ארגון מזון לפרות שהיה צריך 
להגיע מהצפון והמרכז, וגם 

קשר מתמיד עם הצבא בענייני 
אבטחת הצירים והישובים. 

היו אז ‘פידאינים’ שהם 
ה'מחבלים' של היום שהניחו 
מוקשים והתנועה בכבישים 

הייתה מסוכנת. היו קשרים עם 
מוסדות הממשלה ובעיקר עם 

משרד הפנים. מכיוון שהמועצה 
הייתה בעיקר אני, עסקתי בהכל 

וזה כולל גם ארגון מופעים. 
זכור לי האירוע שהבאתי 

למועצה את ‘מועדון התיאטרון’ 
שהיה אז ‘שוס’ גדול. 

העבודה הזו הייתה גם מעניינת 
בזכות היציאה ‘לעולם הגדול’ 
נפגשתי עם אנשים מעניינים... 

פעם ישבתי בפגישה כזו עם 
קצין בכיר שהיה אז בפיקוד 

החברה 
הדסה

פעם כאשר הבעיות היו מסובכות הפתרונות 
היו פשוטים. כשרצו להקים מועצה אזורית, 

קראו לבחורה צעירה מהקיבוץ ואמרו לה: את 
תיהי ראש המועצה. 

הדסה )ברגמן( תירוש, הייתה כבר אז - אישה 
יחידה בראש מועצה אזורית.  

בהתחלה זה היה בחדר אחד בצריף בנירים - 
בלי שם. אחר כך מועצה אזורית חבל מעון, ורק 

בשנות השבעים זה הפך לאשכול.

לא הייתה מועצה... הייתי 
ראש מועצה במשך שנה 
אחת, שבסיומה הוכרזה 
המועצה האזורית “חבל 

מעון" על שם הישוב 
המקראי שהיה באותו 

מקום



9 ככה זה 74

הדרום, או משהו אחר שהיינו 
צריכים אותו. כשרציתי לשלם 
בשביל שנינו הוא ממש נפגע, 

הקצין ההוא - יצחק רבין היה 
שמו.

מה עמד לרשותך? בעיקר שמנו 
הטוב, כי אהבו אותנו שם. היינו 
יותר מכל ‘החלוצים מהנגב’ וזה 

פתח הרבה דלתות. חוץ מזה 
המעט שבמעט. נתנו לי מכונית 

ואחרי שכמעט התהפכתי גם 
מינו נהג שהסיע אותי. למעשה 
זה גם היה בערך סוף קריירת 

הנהיגה שלי. היו גם פעמים 
שתפסתי טרמפ עם משאית 
החלב שיצאה מהרפת שלנו. 

כמו שהיה מקובל אז בקיבוצים 
האידיאליסטים של אותם 

ימים, גם ביגוד שאפשר להופיע 
בו במשרדי ממשלה - לא היה 
מובן מאליו ונאלצתי להתרוצץ 
לא מעט בשביל שמלה סבירה 
שתישאר ברשותי ולא תהפוך 

לרשות כל חברות הקיבוץ.
מאיפה הבאת את הידע 

והיוזמה? רוב הפעילות הייתה 
מוכתבת על ידי הצרכים וכך 
גם דרכי הפעולה. כמו שלא 

התעמקתי בשאלה איך ולמה 
בחרו בי, כך גם היה לי ברור 

שינחו אותי ורבים וטובים עזרו 
לי מקיבוצי האזור. בעיקר חבר 
אחד מנירים - ישרוליק )ישראל 
גל ז"ל( שמבחינתי - ידע הכול. 

והוא היה המדריך שלי. אני 
חושבת שעכשיו כבר מותר 

לגלות, לא?
וכתום שנה..? הגשתי דו"ח, 

הנה עותק ממנו, ובו סיכמתי 
את כל פעילותי ואת מצב 

הישובים. אחר כך עשינו אירוע 
להרבה מוזמנים חשובים שהיו 

צריכים להגיע לנירים לטקס 
חגיגי בחדר האוכל. הכינו 

מטעמים וערכו שולחנות אבל 
חבל מעון באמת היה רחוק 

מדי, זה לא אותם כבישים ולא 
אותם כלי רכב שיש היום. בסוף 
באו מעטים וזה היה לשמחתם 

של חברי הקיבוץ, שרק חיכו 
שהם יסתלקו כדי ליהנות ממה 

שנשאר על השולחנות.
הייתם כולכם מאוד צעירים 
בשביל אחריות כזו... כן, את 
זה אני יודעת היום, אבל אז 

בגיל עשרים וחמש עשינו הכל 
והיינו  מלכי העולם. הוצאנו 

ילדים ונערים למחנות של 
תנועות הנוער שהיום אין סיכוי 

שהורה היה מאפשר הפקרות 
כזו, וגם הקמנו מדינה...
ומתי עזבת? כמה שנים 

מאוחר יותר כאשר היה פילוג 
אידיאולוגי, עם הסיפור של 

משה סנה, וסילקו את החבר 
שלי. אני נשארתי אבל הוא 

אפילו לא יכול היה לבוא לבקר 
אצלי. אז נפרדתי מהקיבוץ 

ועברתי לקיבוץ אחר ששם הוא 
היה רשאי להיכנס. עד היום 
צר לי על זה שלא נישארתי 

בקיבוץ...
ארנון אבני

  

דו"ח 
הדסה

לרשותנו עמד בעיקר 
שמנו הטוב, כי אהבו 

אותנו שם. היינו יותר מכל 
‘החלוצים מהנגב’ וזה פתח 

הרבה דלתות. 

"מימין עם הכובע, מנהל מחלקת המועצות האזוריות במשרד הפנים שאני לא זוכרת את שמו. לידו פנחס מקיבוץ 
מגן שהיה הנהג שמינו בשבילי. אחריו חיים איצקוביץ', נדמה לי שזה שמו, ראש המועצה משער הנגב, ומשמאל 

בחור מהפועל המזרחי שהיה מהמועצה האזורית מרחבים. גם את שמו אני לא זוכרת..."

...
במועצת חבל מעון משתר

עת על שטח של כ-480,000 
דונם, לאורך הגבול המערבי 
של מדינת ישראל, ומקיפה 
11 יישובים ... ומנתה ביום 

הקמתה כ-1,400 נפש.
...

יחסי הציבור במועצתנו 
ראויים לדיון מיוחד. מועצתנו 

במורכבת מיישובים המש
תייכים לזרמים פוליטיים 
וציבוריים שונים. שיתןף 

הפעולה ביניהם היה כנה, 
ללא כל צללים של מתיחות 

פוליטית-ציבורית. בעיות רוב 
ומיעוט לא עלו על סדר יומה 

של המועצה ולא היוו כל 
מכשול בדרך פעולתה. יותר 
מזה, שיתוף הפעולה ההדוק 
בין המועצות האזוריות בנגב 
)מ"הפועל המזרחי", מפא"י 
ועד למפ"ם( יוכיחו עד כמה 

היינו רחוקים מהסתבכות זו 
ועד כמה יחסי הציבור בנגב 

הם תקינים. 
...

תקציב המועצה
לא עברנו על תקציב 

ההוצאות ושמרנו על איזון 
התקציב. בניגוד למנהגן של 

רשויות מקומיות רבות נקטנו 
בכלל של שמירה קפדנית 
על האיזון בין ההכנסות 

וההוצאות, גם כשהדבר פגע 
בשירותים חיוניים ביותר 

)ביטחון!(. 

קעם תום כהונתה כראש המו
עצה הראשונה, חיברה הדסה 

דו"ח מסכם על פעילויות 
המועצה בשנים 1951-52. 

המסמך מספק הצצה מרתקת 
לתקופה ההיא, ומהווה מקור 
מעניין להשוואה עם אשכול 

של היום.
לכבוד חגיגות יובל ה-60 

קלמועצה נביא כאן במה
לך השנה הקרובה מדי חודש 

קטעים מהדו"ח. 

עיתון 'דבר'



ככה זה 1074

יאללה, קמים מהכורסא 
מה הבעיות הבוערות ביותר במועצה כיום ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לפתור אותן? זה מה ששאלו את עצמם 

משתתפי פרויקט מא"ה )מעבירים את זה הלאה(, שיזמו ויובילו שורה של מיזמים מעוררי השראה בקהילה. חכו-חכו 
- עוד מעט הם מגיעים גם אליכם.  

מה קורה כשמפגישים 
יחד קבוצה של אנשים 

מצליחים ומציעים להם לחשוב 
על דרכים מקוריות באמצעותן 
יוכלו לתרום לקהילה בה הם 
חיים? התוצאה היא פרוייקט 

מא"ה, יוזמה מעוררת השראה 
של מרכז חוסן אשכול שיוצאת 

לדרך בימים אלה. 
הרעיון מאחורי מא"ה – ראשי 

תיבות של 'מעבירים את זה 
בהלאה,' היה לאסוף חבורה מש
מעותית של מובילים בקהילה, 

אנשים שהם פורצי דרך בתחומי 
העיסוק השונים שלהם, ולרתום 
אותם למסגרת בה יוכל כל אחד 

מהם להניע פרוייקט שתכליתו 
שיפור איכות החיים וחיזוק 
הקהילה במועצה האזורית. 
הפרוייקט מיישם את שיטת 

"תעביר את זה הלאה" שאומרת 
שכאשר אדם עושה מעשה טוב 
לשלושה חברים, החברים יעשו 
מעשה טוב לשלושה אחרים וכן 

הלאה.
במא"ה החל לקרום עור וגי

דים לפני כחצי שנה, כאשר 
אנשי מרכז חוסן פתחו בגיוס 
השותפים ליוזמה. בסופו של 

דבר התגבשה קבוצה בת כ-20 
אנשים ונשים, שהגו יחד את 

הרעיונות לפרוייקטים השונים, 
בבין היתר בהתבסס על צר

כים שהוגדרו על ידי מחלקות 
המועצה.  

לקו הזינוק הם הגיעו החודש 
עם 11 פרוייקטים בתחומי 
החברה, הבריאות, החינוך, 

הכלכלה והסביבה, אחרי כמה 
חודשים של עבודה מאומצת 

במהלכם נערכו פגישות, נוסחו 

יעדים ונכתבו תכניות עבודה 
מפורטות. עכשיו הם יוצאים 

לדרך.  
עושים ניקיון 

אחד מהפרוייקטים שנמצא כבר 
בשלב מתקדם מתרכז באיכות 
הסביבה במועצה, וליתר דיוק 

ביצירת חקלאות נקייה ולא 
מזהמת. את הצוות מובילים 

כמה אנשי חקלאות שהמחויבות 
לנושא היא בדמם, ומטרתו 

להביא לשינוי עמוק של המצב 
הקיים על ידי חינוך, הסברה 

ואף שיפור האכיפה. 
לדברי אחד מחברי הצוות, אורי 

זיג, המועצה האזורית נמצאת 
במצב עגום במיוחד מבחינת 
מפגעים סביבתיים הקשורים 

בחקלאות ושמקורם בפלסטיק 
מחממות, גזם ושאריות צנרת 

שאינם מפונים וממוחזרים 
בצורה מסודרת. חוקי העזר 

הקיימים כמעט ואינם נאכפים, 
והקנסות המושתים הם ממילא 

נמוכים מאוד. 
אז מה עושים? 

"הפרוייקט שלנו בעיקרו לא 
מתמקד באכיפה, אלא בחינוך 

והסברה. יצרנו תכנית שמשלבת 
שני נושאים. בפן החינוכי אנחנו 

מתכוונים לגייס את תלמידי 
בבתי הספר היסודיים והתי

כוניים, מתוך כוונה למנף את 
הלחץ של הילדים על ההורים 

להתגייס בעצמם לנושא. 
במסגרת התכנית תוביל מגמת 
הגיאוגרפיה של 'נופי הבשור' 
ביחד עם ארגון 'ידידי כדור 

הארץ' שנותן פלטפורמה וכיסוי 
תקציבי, מהלך של מיפוי כל 
המפגעים הסביבתיים ברחבי 

בהמועצה תוך שימוש בתוכ
נות ייעודיות. אנחנו מתכוונים 
גם לפרסם את התוצאות כדי 
לתת חשיפה לחומרת הבעיה.  

במסלול השני אנחנו רוצים 
לקחת שלושה יישובים כפיילוט 
ליישום מודל של פינוי פסולת. 
בבחלק מהיישובים במועצה הנו
שא של איכות הסביבה מטופל 

יותר ובחלק פחות, ובפיילוט 
ייכללו יישובים משני הסוגים. 

הכוונה היא להצליח לפתח 
מודל שעובד ושיוכל להיות 

מיושם בהמשך בשאר המועצה."
ומאיפה יגיע הכסף?

חיים ילין הבב  "ראש המועצה
טיח לעזור לנו בגיוס התקציב 

מהמשרד לאיכות הסביבה, שם 
יש נכונות עקרונית לעזור משום 

בשהם מודעים לבעייתיות במוע
צה. אנחנו זקוקים לתקציב של 

250,000 ש"ח למודל הבסיסי 
בשלושת היישובים וכרגע אנחנו 

עובדים על בדיקת היתכנות 
ותכנית עבודה." 

העיקר הבריאות
צוות נוסף של מא"ה שהחל 
לפעול בחודש שעבר, שם לו 

למטרה לקדם אורח חיים בריא 
בקהילה באמצעות תהליך 
חינוכי שיועבר בבתי הספר 
היסודיים. ד"ר דני בונה, 

אחד ממובילי היוזמה, מסביר 
שהרעיון הוא ליצור תהליך 

מתמשך – ולא פרויקט התחום 
בזמן – שיעודד תזונה נכונה 

ונבונה, פעילות גופנית ומניעת 
עישון וצריכת אלכוהול. הצוות 

המוביל כבר נפגש עם נציגי בתי 
הספר 'ניצני אשכול' ו'יובלי 
הבשור', שקיבלו את הרעיון 

בהתלהבות. 
למה לפעול דווקא בבתי הספר 

היסודיים?
"ישבנו בצוות וחשבנו לאיזה 

כיוון ללכת, איפה אפשר יהיה 
לקצור פירות וגם למנף את 

התהליך לחלקים אחרים 
בקהילה. הצוות החליט שעדיף 
לפעול עם גילאי 6-12, משום 

שזאת קבוצת גיל שבה על-ידי 
פעילות חינוכית אפשר להטמיע 

חשיבה של אורח חיים בריא, 
ואחר כך הילדים לוקחים את 

זה איתם הביתה ומעבירים את 
זה הלאה." 

הצוות עסוק כרגע בגיוס אנשי 
מקצוע מתחומי התזונה והחינוך 

הגופני שיהיו מוכנים לתרום 
מזמנם ומהידע שלהם ליוזמה. 
המעוניינים להתנדב מוזמנים 

להתקשר לד"ר דני בונה:
  054-2503513 ,050-6263801 
ענת חפץ

צוות פרוייקט איכות הסביבה 
בעומל כעת גם על הקמת קבו

צה של 'נאמני איכות סביבה' 
שיוכשרו על ידי המשטרה 

הירוקה ויוכלו לרשום דו"חות 
על מפגעי אשפה. "כרגע נושא 
האכיפה נתקל בבעיה כי אין 
מספיק עיניים בשטח. הרעיון 
הוא להקים גוף של מתנדבים 
שלא יפעלו בסיורים קבועים 
אלא כחלק משגרת הפעילות 

היומית, ושעצם נוכחותם 
תסייע באכיפה."

קורס הכשרה בן מספר שעות 
ייצא לדרך ברגע שתהיה 
קבוצה של 15 מתנדבים. 

המעוניינים מוזמנים לפנות 
לאורי: 054-7915082

Zig_ze@zeelim.org.il
או לקרן שריקי:
08-9965264/5

דרושות עיניים בשטח   

אורי זיג: "המועצה האזורית נמצאת 
במצב עגום במיוחד מבחינת מפגעים 

סביבתיים הקשורים בחקלאות"
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שיתוף פעולה ייחודי בין 
חיילים מאוגדת עזה לילדי 

כיתות ו' נפתח בחודש ינואר 
בבית הספר 'יובלי הבשור' 
ובמסגרתו יעבירו חיילים 
מיחידת התקשוב שיעורי 

העשרה בתחום המחשבים 
לתלמידים. התכנית לסדנא, 
שתימשך כארבעה חודשים, 
גובשה יחד עם מורות בית 

הספר.
בבית הספר מרוצים מאוד 

משיתוף הפעולה הזה. סגנית 
המנהלת ציפי רגב, האחראית 

גם על תחום המחשבים, 
מסבירה שהקשר שנוצר עם 
החיילים המשרתים באזור 

תורם המון לילדים, ומשרה 
מוטיבציה ועניין. "הילדים ממש 

מתרגשים לקראת היום הזה 
ומעצם הנוכחות של החיילים 

בכיתות," היא אומרת. 
ענת חפץ 

מלמדים מחוץ לקופסה
חיילים מאוגדת עזה מעבירים בהתנדבות סדנת מחשב 

לתלמידי 'יובלי הבשור', שנהנים לא רק מהמפגש עם 
המורים הצעירים, אלא גם משיטות לימוד יוצאות דופן 

בתחילת החודש הקודם 
התקיים סיור עם אנשי 

מפקדת פיקוד דרום וראשי 
המועצות בעוטף עזה. הסיור 
עבר בשדות נירים וניר-עוז 

ובנופי הבשור )בתמונה( במלאת 
שנה ל'עופרת יצוקה'. השתתפו 

בו בין השאר: אלוף פיקוד 
דרום יואב גלנט, מפקד האוגדה 

אייל איזנברג וראשי מועצות 
של עוטף עזה וראש עיריית 

שדרות.
ארנון אבני

שנה ל'עופרת יצוקה'

ארגון מושבי הנגב 
הקים עמותה בשם 

'חינוך והשכלה במושבי הנגב' 
שמטרתה לקדם ולעזור לחברי 

האגודה ובניהם לרכוש השכלה 
גבוהה ומקצוע. השנה הוחלט 

כי יוקצו שתי מלגות לכל אגודה 
החברה בארגון. המלגות על סך 

2000 ש"ח חולקו בחודש החולף 

בטקס רב נוכחים במשרדי 
הועדה החקלאית באשכול. 

במשתתפים: מקבלי המלגות 
ואנשי ציבור - אלי אהרון, מאיר 

יפרח, עמי אוליאל ועוד.
בסך הכול חולקו כ-30 מלגות 
בשווי כולל של כ-60000 ש"ח.

ארנון אבני

מחלקים מלגות
כ-30 סטודנטים ממושבי האזור  קיבלו בחודש שעבר 

מלגות מעמותת 'חינוך והשכלה במושבי הנגב' בטקס רב 
משתתפים במושב ישע

“הגענו בלילה ובדרך 
משדה התעופה לאתר 

הפרישה לא ראינו שום 
דבר מיוחד. בבוקר הגיע גל 

ראשון של פצועים ולי זה 
היה זעזוע קשה. גם הרופאים 

המנוסים לא עברו את זה 
בקלות. היו שם פצועים עם 

שברים פתוחים שהזדהמו 
במשך ימים לפני שהגיעו אלינו. 
ביום הראשון מצאתי את עצמי 
עוסק כל הזמן בעבודה טכנית. 

למחרת החלטתי שאי אפשר 
להמשיך להתחבא, ויצאתי 

לעבודה שהיה בה יותר מגע 
אמיתי עם האסון שמבחינתי 

העביר לי בראש את כל 
התיאורים שהכרתי מהשואה. 

הרופאים שלנו נאלצו יום-יום 
להחליט מי יחיה - אולי, ומי 

יפסיד את סיכוייו”.
ארנון פטר, חובש קרבי ואיש 

צוות בית חולים מטכ”לי 
שהוזעק ‘במיידי’ להאיטי, 

מחייך עכשיו בביתו שבנירים, 
כשבתו הקטנה בידיו. מבחינתו 

הוא שב לגן העדן הישר 
מהגיהינום, אבל מחשבותיו 
עדיין נתונות למה שהשאיר 

אחריו בהאיטי: “כאשר אזלו 
מוטות המתכת, שמשמשות 
כקיבוע זמני לחיבור עצמות 

שבורות, נאלצנו להשתמש 
במוטות שיוצרו במסגרייה 
מקומית עם סטריליזציה 

מאולתרת. ועם זה הם צריכים 
להישאר במשך שישה שבועות. 
גם אם זה יעמוד במטלה, הם 

יצטרכו ניתוח להוציא את 
המוט, ומי יעשה את זה..?

ובכל זאת, אני מרגיש שהיתה 
לי זכות גדולה לעזור להציל חיי 
אדם ולתת לתושבי המקום זיק 

של תקווה." 
ארנון אבני      

השיבה מהאיטי
ארנון פטר מנירים שב מהאיטי. נפלא להיות בבית, אבל 

המחשבות על מה שהשאיר מאחוריו עדיין מטרידות.
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בבוקר שאחרי הגשם 
כבר אפשר היה 

לראות  שמשהו לא רגיל 
קורה, במעבר שנקרא 

'גשר צאלים', איפה שאין 
גשר ובמשך השנה זורם 

קילוח דק של מי שפכים - 
בקושי אפשר היה לראות 

את הגדה המזרחית )1(. 
הנוף הדמיוני ביותר נגלה 

למי שהגיע בצהרים לגשר 
התלוי וראה מתחתיו נהר 

שוצף של מים עכורים 
שהוליך אלפי קוב בדקה 

   .)2(
ברור היה לכול חובבי 

מצגי הטבע, שההצגה 
הבאה תתרחש בגשר 

שליד רעים. עד השעה 
חמש בערב עמדו כבר 

מאות מתושבי המועצה 
וחיכו בסבלנות לגל הגדול 

שיגיע)3(. והוא הגיע)4(.
לרוע מזלם של הצופים 
הנלהבים הוא בא מלווה 

במטר סוחף שהבריח רבים 
לתוך כלי הרכב.

הפעם נחל הבשור לא 
איכזב ו'דפק הופעה'. גם 

הערב שירד לא הבריח את 
הצופים שסירבו להיפרד 

מהמופע הנדיר. 

תכלעס
במאגרים החלו המשאבות לעבוד ללא 

דיחוי. עם כל הכבוד לטבע, הפרנסה 
קודמת. 

צילומים: מימון ביטאן, מרים מישקין, קרני פלג, ניקי לוי, 
ענת חפץ, ארנון אבני.
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מי אם לא דורון וניקי...
רק עבר יום, התמתנו מעט הגלים ושני קייקים 

הופיעו מדרום לגשר החבלים 
נהוגים בידי דמויות ידועות 

היטב לקוראי ככה זה: דורון 
פלג )ג'ודו( וניקי לוי )סגן 

הקב"ט(.
דורון, מה עבר לכם 

בראש?
"פשוט ראינו שסוף-סוף יש 
זרימה נחמדה בנחל והחלטנו 

שחייבים לנצל את זה."
זה לא קצת מסוכן?

"אני באופן אישי מתעסק בעניין של קייאקים 
וראפטינג בשבע השנים האחרונות. עשינו את 

זה אחרי בדיקה יסודית של המסלול 
וגובה המים, שהיה נמוך בהרבה מאשר 
ביום שלפני. באזור גשר החבלים למשל, 
גובה המים היה נמוך בשלושה מטרים 
מאשר בזמן השיטפון. בנוסף היה ליווי 
של רכב צמוד לאורך כל הדרך, למקרה 

שנזדקק לסיוע." 
והעיקר – איך היה?

"סוריאליסטי! אחרי חתירה ביותר מ-50 
נהרות ברחבי העולם ברפידים )אשדים( 

גועשים יותר ופחות בין הרים ויערות 
טרופיים, אי אפשר לתאר את התחושה 
של חתירה באמצע המדבר במקום הכי 
קרוב לבית. או יותר בקיצור - מגניב." 

ענת חפץ
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הישוב הקהילתי אבשלום קולט משפחות 
התגבשה קבוצה של כ-20 זוגות צעירים לרכישת 

מגרשים לבנייה באבשלום. 
לרוכשים מגרש תינתן אפשרות למגורים במבנה יביל 

הכולל ממ"ד בישוב בתקופת הבנייה 
)מותנה באישור ועדת קבלה ובעמידה בקריטריונים( 

משה טל, מלווה הישוב: 054-4987523

מושב יבול קולט משפחות למשקים חקלאיים
נותרו מספר משקים חדשים למכירה במושב יבול. 

עדיפות לזוגות עם ילדים. לפרטים ניתן לפנות למזכירות הישוב 9982255 
בימים א-ה' בין השעות 10:00-13:00 

קיבוץ גבולות קולט משפחות
המעוניינות לבנות את ביתן בהרחבה בקיבוץ

)קיימת אפשרות למסלול המשך לקליטה לחברות(
info@gvulot.org.il :פרטים בטלפון: 054-7779599, דוא"ל

קיבוץ כיסופים קולט משפחות
לחברות בקיבוץ המתחדש )עצמאות כלכלית( או כתושבי קבע

קיימת גם אפשרות למגורים בשכירות, 
פרטים בטלפון: 054-7917940 )רבקה(

קיבוץ ניר עוז קולט משפחות
לחברות בקיבוץ השיתופי

אפשרות לשנה ראשונה במעמד תושב )שכירת דירה(
שלמה מרגלית 054-7916600

קיבוצי אשכול קולטים 
חברים ותושבים חדשים במגוון אופנים
פרטים במחלקה לצמיחה דמוגרפית

מושב תלמי אליהו קולט משפחות להרחבה קהילתית
פרטים בטלפון: 052-8384542

הופעה: מקהלת הקיבוץ הארצי
יום שישי, 05/02 , שעה: 21:30                                                                              
בחדר האוכל בקיבוץ מגן                                                
הציבור מוזמן                                                     

מפגש תרבות: "אינדונזיה" 
במסגרת קורס תרבות                                              
יום שלישי 09/02/10 שעה: 18:00                                                          
מרצה: עדן צ'רני. עלות: 50 ₪                                                    

הצגה: "כל החיים לפניו" 
הצגת מנויים מס' 3 

זוכת פרס מולייר להצגה ולעיבוד             
יום רביעי, 10/02, 21:00                      

סיפור מרגש ומופלא בין רוזה 
היהודיה זונה לשעבר, ניצולת 

שואה זקנה וחולה, המתגוררת 
בשכונת עוני בפריז ומרוויחה 

את לחמה מטיפול ביילדי זונות, 
ומומו )מוחמד( ילד ערבי שהיא 

ממשיכה לטפל בו על אף שאמו 
נעלמה וכבר שנים אין איש 

שמשלם עבורו. 
בימוי: איציק ויינגרטן  עלות: 100 ₪

"נעים על גלגלים"
מסע אופניים בכבישי המועצה 

בארגון נכי צ.ה.ל יום שבת 13/02 
החל משעה: 10:00 עלות: 50 ₪

בסיומו ייערך הפנינג ססגוני 
לכל התושבים ברחבת המועצה

סרט: עג'מי
יום חמישי, 18/02, שעה: 20:30

עלות: 25 ₪

"קופיקו"- הצגת ילדים
יום ראשון 21/02. שעה: 17:00

עלות: 60 ₪

מפגש תרבות: "אופרה- הנשיות 
בשיאה" 

יום שלישי, 22/02, בשעה 18:00                    
במסגרת קורס תרבות                                         
מרצה: מירב ברק                                   

"ערב של שושנים" וכלניות   
ליאורה וצמד הפרברים                                                                

באולם אשכול במסגרת "דרום 
אדום". בהשתתפות: שרת 

התרבות והספורט לימור ליבנת, 
יום חמישי 25/02, 20:00 עלות: 50 ₪

טיול ביום ג' 23/02: ממנזרי 
מדבר- עד מסדרים קתוליים                                   

בהדרכת: בולוס ג'אדה   
אזור ירושלים -ים המלח   

יציאה מרחבת המועצה 
בשעה: 07:00. עלות: 150 ₪            

בקרוב!
2.3.10 - סופרים פוגשים את 

העולם " הדבר היה ככה". 
עם הסופר מאיר שלו בשעה 

.18:00

לצעירים ברוחם ובגופם יוצאת 
לדרך להקת "ראשונים" +40

לתושבי אשכול, בהדרכת: איציק 
מעין.  נפגש ביום ראשון 14.2.10 

באולם הספורט בצוחר בשעה 
20:00-23:00 עלות 70 ₪ לחודש.

בילוי נעים, דליה חרל"פ
מנהלת מח' תרבות

הצגות 
“המשאלה של צבי" מפגש 

סופרת שלישי, 9.2 16:30, 
גילאי 3-8 

הקראת הספר ע"י הסופרת 
ולאחריה פעילות יצירה 

חווייתית הורה וילד.
עלות - כולל הספר 30 ₪ 

ללא הספר 15 ₪  ילד נוסף 
למשפחה 10 ₪  

“בובו ולוסינדה" )תיאטרון 
התיבה(. 

בובו ולוסינדה הם שני פועלי 
ניקיון בתיאטרון. ערב אחד 
הם מגלים שהקהל באולם 

והשחקנים אינם - הם מחליטים 
להציל את ההצגה ולהתחזות 

לשחקנים. יחד הם יוצרים מופע 

מולא המאיר את אגדות הילדים 
באור חדש ומשעשע. שלישי 

23.2,  17:00. לגילאי +3 ולכל 
המשפחה. 20 ₪ 

שוק פורימי
לאור ההצלחה-  שנה רביעית 

ברציפות - בנות 
אולפנת חלוצה 
יתד - תורמות 

לקהילת אשכול 
ב"עדלאידע" - 

שוק פורימי: 
דוכנים, הפעלות, איפור 

ותחפושות לכל המשפחה!!
שני 15.2, א’ אדר, 16:30-18:00 

10 ₪ לילד           

לנשים....
יום שני 8.2 16:00-20:00 מכירת 

בגדים עם יוסי - התחדשות 
ממיטב המעצבים והמותגים 

יעל צור, סיגל דרור, סקופ, 
קקאו, זום, אנטיוירוס ועוד רבים.

פרטים ועדכונים באתר המועצה.
לפרטים והרשמה: לימור, 
מנהלת הדיונה  052-5402975

ה
עצ

מו
מי 

סו
פר

הדיונה

תוכנית חודש פברואר 2010 ת
תרבו

אגף 

לפרטים נוספים: שרון בסיל המחלקה לצמיחה 
דמוגרפית: 9929123/81, 050-7285316
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היחידה להתנדבות 
באשכול פועלת בימים 
אלה  להרחבת מערך 

המתנדבים.
הרעיון הוא לרכז את 

כל המתנדבים ואת כל 
הפעילויות ההתנדבותיות 

הנעשות כבר היום במועצה 
ולפתח תחומי התנדבות נוספים 

לצורכי המועצה או פרי יוזמות 
מהשטח. 

אנו פועלים לבניית  תשתית 
טובה לקליטת מתנדבים, 

באמצעות רכזי המתנדבים 
במחלקות השונות.

היחידה להתנדבות  שותפה 
מלאה בהקמת סניף האגודה 

למען החייל באשכול ומזמינה 
את התושבים להצטרף למערך 

הנפלא שנבנה ) ראה כתבה(.
כמו כן אנו עסוקים במרץ בגיוס 

מתנדבים לעת חירום.
נשמח לקלוט  אנשים טובים 
באמצע הדרך שחשובה להם 

העשייה החברתית ומוכנים 

לתרום מזמנם ומהידע שלהם.
אנו זקוקים לנאמני התנדבות 

בישובים. המטרה היא : איש 
קשר בכל ישוב- תושב/ת  

שמכירים את הקהילה ואנשיה 
ויוכלו לאתר  ולרכז את מתנדבי 

הישוב .

מערך המתנדבים באשכול 
הצטרף לפרויקט ארצי רחב 

של הרוח הטובה: "יום מעשים 
טובים"

שיתקיים ב-16/3/10 - הפרויקט 
המרכזי שבחרנו  הוא-  הקמת 
חנות יד שנייה מרכזית ברחבת 
המועצה שתפעל על בסיס יומי 

ותופעל על טהרת המתנדבים.
ב"יום מעשים טובים"- יתגייסו 

המתנדבים , ילדים, נוער 
ומבוגרים לאיסוף בגדים וספרים 
)עם הקדשה אישית(  מהישובים.

למעוניינים להצטרף - פרטים 
ביחידה להתנדבות -08
9965264/5 קרן 

ת
תנדבו

ה
ה

ת 
חיד

י

עושים את מה שצריך

זקוקים לכם בשטח

סניף חדש של האגודה 
למען החייל נחנך בחודש 

ינואר במועצה וכבר החל לפעול 
במרץ. כשלושים מתנדבים 

התכנסו בנווה אשכול ב-12.1 
למפגש ראשון של הסניף הטרי, 

זכו לברכות חמות מצד ראש 
המועצה ונציגי האגודה ובעיקר 

התוודעו זה לזה ושמעו על 
תכנית העבודה לשנה הקרובה, 

הכוללת את המשכו של 
פרוייקט הסנדביצ’ים המפורסם 

בתחנת האוטובוס במועצה, 
אימוץ בסיס האוגדה החדש 

ו'חיבוק הדדי' שיחבר בין 
יחידות צה"ל המשרתות באזור 

ליישובים. 
צוות ההיגוי של הסניף )בשמת 
גלין וברכה בלושטיין מנירים, 

יצחק נשיא מבארי ומינה 
כהן ממגן( כבר הכריז כי היעד 

הוא להגיע ל-200 מתנדבים 
פעילים במועצה עד סוף השנה. 

המתנדבים עצמם - רובם, 
אגב, נשים - סיפרו על מניעים 

אישיים שונים להתנדבות: עבור 
חלקם ההתנדבות היא דרך 

חיים, אחרים מלווים ילד או 
נכד בצבא ויש כאלה שפשוט 
מחפשים “התנדבות חיובית 

ומשמעותית."  
ענת חפץ  

הכל התחיל בסנדביצ'ים...
עכשיו גם לנו יש: סניף חדש של האגודה למען החייל 

באשכול יוצא לדרך

כשלושים מתנדבי מד"א 
באשכול התכנסו ביום א', 

17.1 במועדון 'ברביט' בנירים, 
ל'ערב יחידה'. יחד איתם 

התייצבו לאירוע גם חיים ילין 
ראש המועצה, סגנו אלי אהרון 
ומנהלת מחלקת הבריאות ענת 

תבורי. נוכחותם הייתה בגדר 
הצהרה ברורה לכל המתכנסים 

באשר לחשיבות שרואה 
המועצה בתרומתם. 

האווירה הייתה משפחתית 
ונשענה על היכרות ועבודה 

משותפת של שנים רבות. 
מתנדבי אשכול זוכים להערכה 

רבה מצד אנשי מד"א. 
מגן )דרגה בכירה במד"א( 

יהודה שושן, מנהל מחוז דרום 
במד"א, בירך את המתכנסים 
ואיתו היו עוד: סגנו תת מגן 

"מושון" וקנין, מגן משנה 
איציק אלפסי מנהל מרחב 
נגב והרכב כמעט מלא של 

פאראמדיקים ונהגי תחנת צוחר. 
בתום הארוחה החגיגית שמעו 

המתכנסים הרצאה מפיו של 
ד"ר גיורא פרי, תושב חדש 
בחולית שעשה שנים רבות 
באמריקה בעיקר בקהילות 
הפריפריה של האינדיאנים 

כרופא קהילתי.
במהלך המפגש נערכה פרידה 

מרגשת מאחד המתנדבים 
הותיקים באזור, יצחק בכר 

)בארי(. בכר, “כמעט בגיל 
פנסיה" העובד בדפוס בקיבוצו, 
מספר שב-1978 פנה אליו מרכז 

הפרדס לצאת לקורס נהגי 
אמבולנס. “הסכמתי, ומאז אני 

מתנדב במד"א."  
אחרי יותר משלושים שנה על 

הכבישים, בכר נאלץ לפרוש 
השנה בשל הורדת רישיון 
האמבולנס שלו, אבל הוא 

ממשיך להתנדב במרץ מדי 
שבוע כחובש מלווה בניידת 

טיפול נמרץ בשדרות ובכוחות 
המתמיד. 

ארנון אבני

הנהג שלנו חבר'המן 
 בערב שנערך למתנדבי מד"א באשכול עשו כבוד 

למתנדב הותיק ביותר, שפורש אחרי יותר משלושים 
שנה כנהג אמבולנס

יצחק וגאולה בכר - 32 שנות שירות בהתנדבות

יהודה שושן מודה למתנדבים במועדון 'ברביט'
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maavarim@merhavim.matnasim.co.il  08-9922980 :טל: 08-9926999 )שלוחה 3( פקס

מעברים מרכז תעסוקה קהילתי למגזר הכפרי

זה למעלה משנתיים פועלת 
קבוצת מנהלי מש"א מקיבוצים 

הקשורים ל"מעברים אשכול-
מרחבים" ּובחסותה. הקבוצה 

נפגשת מדי חודש ּומקיימת רשת 
תקשורת פנימית, שפעילה גם 

ביומיום סביב עדכונים שונים, יידוע 
על משרות חדשות שנפתחות 

ובקשות "דרושים" הדדיות. 
מדי פעם משתנה ההרכב 

האנושי עקב כניסתם של מנהלי 
מש"א חדשים ּופרישתם של אלה 

המסיימים תפקידם בקיבוציהם. 
השנה, בזכות אילנה נאור 

)תק"צ(, הצטרפו אלינו גם מנהלי 
מש"א מקיבוצים מרוחקים יותר 
)הכי צפוני - מעלה החמישה!!!( 

והקבוצה הפכה להיות הטרוגנית 

ומגוונת יותר גם מבחינת אופי 
הקיבוצים המיוצגים )שיתופיים 

ומופרטים(.  
במפגשי הקבוצה, מנהלי מש"א, 

יחד עם רונית שלח-מורטון 
)רכזת תחום פרט( מ"מעברים" 

ּומנחת הקבוצה )ענת רוזנבלט(, 
יוצרים מרחב מקצועי ברמה 
גבוהה ואקלים חברתי מצוין, 

המכבד את הקבוצה בכלל וכל 
אחד ממשתתפיה בפרט.
הקבוצה מסייעת בפתרון 

קונפליקטים ּומהווה מרחב 
להתייעצויות אישיות, לשיתופי 

פעולה פנימיים בין הקיבוצים 
ּולקידום עשייה המשרתת את 

הצרכים שלה עצמה מתוך מגמה 
לשרת את ציבור שולחיה.

בנוסף, אנו מעורבים בעשייה 
הכללית של מעברים ותורמים 

במישרין ּובעקיפין למטרות 
הארגון.

ברמה האישית, ּומעבר לעניין 
המקצועי, מאפשרים מפגשי 

הקבוצה לכל אחד מאיתנו 
להרחיב את תחומי הפעולה, 

ללמוד מקיבוצים שונים וארגונים 
מקבילים, ללוות באופן מקצועי 

את השינויים המתרחשים עלינו, 
ּומעל לכל - מאפשרים את 
המפגש עם הקולגות שלנו. 

האינטראקציה הזו, המשרתת את 
האתיקה מתחומי ניהול המשאב 
האנושי, מתקיימת בדיסקרטיות 
מרבית, ביושר ראוי לציון ּומתוך 

ניסיון מוצלח לשיתוף פעולה 
ּולהפריה הדדית.

ליטו חנציס )מש"א ניר-יצחק( 
ואיסי שמש )מש"א מגן( 
בשם פורום מנהלי מש"א 
קיבוצים

צלילי בוקר - יום ג’ 16.2 
“דואו נבל וחליליות"- 
צלילים מימי הביניים 

והרנסאנס. דרורה ברוק- 
חליליות, איריס איל - נבל 

קלטי. הכניסה חופשית, 
הקונצרט ייערך ב- 10:30 

בנווה אשכול.

• טיול אשכולות - יום ה’ 25.2.10
ד"ר שמעון גת: בעקבות הל"ה                                                                                                                                             

• ניצולי שואה - אנחנו דואגים 
לכם. בנווה אשכול יש מידע לגבי 

מוסדות ואירגונים שאפשר לפנות 
אליהם כדי לברר זכויות. ועידת 

התביעות השאירה אצלנו טפסים 
לצורך פנייה לקבלת פיצוי חד 
פעמי או רנטה. נשמח לסייע 

לכל פונה. לבירורים נוספים כדאי 
לפנות למרכז המידע של ועידת 

התביעות: 03-5194400
ו/או להיכנס לאתר האינטרנט 
של הממשלה “תוכנית הסיוע 
הממשלתית לניצולי השואה".
• רקמת שיר - אירוע קהילתי 

אומנותי עם תלמידי בתי הספר 
ואולפן המוסיקה  יתקיים ביום ב’ 

22.2.10  ב- 10:00 בנווה אשכול. 
שימו לב לפרסומים.

תוכניות בוקר במרכז היום 
תכניות קבועות: בימי ד’ חוג טאי 

צ’י בהדרכת נחמה תלמי.
בימי ה’ “מחשבת חז"ל" עם חוה 

מילה.

הסדנאות, מחשבים, התעמלות 
בריאותית וחוגי האמנות פתוחים 

כל יום.
15.2.10 יום ב’ - ר"ח אדר. 

16.2.10 יום ג’ - צלילי בוקר “דואו 
נבל וחליליות - צלילים מימי 

הביניים והרנסאנס" דרורה ברוק- 
חליליות, איריס איל- נבל קלטי.

21.2.10 יום א’ - שרה רגב- אבות 
ואמהות בתנ"ך

22.2.10 יום ב’ - רקמת שיר עם 
יצירתו של נחום היימן/ 

15:00 חוג ציור
23.2.10 יום ג’ - דוקוסרט- “לחצות 

את הגשר" איסטנבול.
28.2.10 יום א’ - פורים

מועדון אשכולות
פעילות קבועה - ההרצאות 

מתחילות בשעה 17:00 עד 18:45.
כל יום ב’ מתקיים חוג ציור 

בהדרכת אורנה קפלון בשעה 
.15:00

4.2.10 יום ה’ 17:00-18:45  פרופ’ 
אריאל פלדשטיין: החברה 
הישראלית בראי הקולנוע

7.2.10 יום א’ 17:00-18:45  אורלי 
רחימיאן- הרצאה: “רומן מחוץ 
לנישואין- יחסי איראן ישראל"

11.2.10 יום ה’ 17:00-18:45  פרופ’ 
אריאל פלדשטיין- הרצאה: 

החברה הישראלית בראי הקולנוע
14.2.10 יום א' 17:00-18:45  אורלי 
רחימיאן- הרצאה: "ילדי אסתר- 

ההסטוריה של יהדות איראן"
18.2.10 יום ה’ 17:00-18:45 סדרת 

מפגשים
21.2.10 יום א’ 09:15-10:30 שרה 

רגב - סיפורי אבות ואמהות
17:00-18:45 דוקו סרט - לחצות 

את הגשר- איסטנבול
25.2.10 יום ה’ טיול, ד"ר שמעון 

גת: בעקבות הל"ה

קהילה תומכת באשכול
הקהילה התומכת גדלה ואנו 

פותחים קהילה תומכת שנייה
בקרוב תפתח הקהילה התומכת 

השנייה ונחבר מנויים חדשים.
בימים אלו אנו מסיימים את הקשר 

עם חברת מדליין ומתחברים 
לשר"פ לקהילה. 

אנו מאמינים שהשירות הרפואי 
יהיה טוב יותר ויעיל יותר. )פרטים 

נוספים יפורסמו בהמשך(
לחצן מצוקה, ייעוץ רופאים 

מומחים, רופא לביקור בית, מוקד 
רפואי ושירותים רפואיים, הפנייה 

למיון, הזנקת אמבולנס/נט"ן 
)חינם(, מרשם לתרופות.

בנוסף שירות הקהילה התומכת 
נותן גם:  אוזן קשבת, כתובת 

מוכרת לייעוץ בתחומים שונים 
ומגוונים, תיקונים קלים בבית, 

קישור המנוי לגורמים מטפלים 
)רווחה, ביטוח לאומי ועובדים זרים(.

השתתפות בהרצאות, חגים, 
חוגים, טיולים, קונצרטים 

ואירועים בנווה אשכול.
למנויי הקהילה התומכת 

ניתנות הנחות שונות בפעילויות 
העמותה!!!

אנו נותנים טיפול מיוחד לנרדפי 
הנאצים במיצוי זכויותיהם מול 

הגורמים השונים.
“בקהילה התומכת מקבלים יותר 
ומשלמים פחות"!!!                   

לפרטים נוספים ולהרשמה:
זהבה פופר: 052-3575207
נווה אשכול: 08-9987519

  

דינמיק - חדר הכושר 
שלי בנווה אשכול

מזמין את הגמלאים והוותיקים 
להנות מחדר הכושר עם 

מכשירים חדשים המותאמים 
לאימון האדם המבוגר בהתאם 

ליכולתו ולמגבלותיו, כדאי להגיע.

לפרטים והרשמה: מוטי אברהם 
                                                                           .054-7915728
 
דינה פלג
נווה אשכול  08-9987519

פברואר 2010
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נווה אשכול

הסבים והסבתות בנחל הבשור בימי הגשם 

מנהלי מש"א בפגישה. מרחב 
להתייעציות אישיות.
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החודש הסתיים באירוע 

גשמים מבורך, שנקווה שאיננו 
האחרון. מעבר לגשמי הברכה 
לחקלאות ולמשק המים זכינו 

לראות את אחד השיטפונות 
המרהיבים ביותר הזכורים בנחל 

הבשור. המאגרים מתמלאים, 
ודרך הבשור הייתה מוצפת 
במטיילים. אירועי פסטיבל 

דרום-אדום מתחילים בימים אלו 
- והגשמים האחרונים הביאו 

למשטחי כלניות מרהיבים 
במתחם רעים-בארי, וזו רק 

ההתחלה!

תיירות
שנה אחרי עופרת יצוקה, ונראה 

שהדברים חוזרים למסלולם: 
אחרי שנה לא קלה, נראה 

שהאורחנים והצימרים חוזרים 
להתמלא, והמטיילים יחזרו 

להציף אותנו כבשנים קודמות. 
עמותת התיירות מארגנת לא 
מעט אירועים בסופי השבוע 

של חודש פברואר. עקבו אחרי 
הפרסומים, הפיצו אותם, ובואו 
להשתתף! נקווה שזוהי פתיחה 

להמשך טוב יותר, ושוב נראה 
יזמויות ועסקים תיירותיים 

חדשים צומחים ופורחים )מעבר 
לאורחן החדש בקבוץ אורים, 

שבנייתו מתקדמת בקצב 
מרשים, ו-30 חדריו יצטרפו לכ-

150 הקיימים כבר(.
בדרך הבשור שופצה הכניסה 
בצאלים, באר רבובה, וכניסת 

פארק אשכול, כולל חניון נגיש 
לנכים במגדל התצפית.

סימנים מעודדים של התקדמות 
לקראת ביצוע ב-2010 נראים 
גם במיזמים האחרים בנחל 

הבשור: מצפור במאגרי הבשור, 
שביל האופניים מבארי ועד 

צאלים, הארכת הדרך מפארק 
אשכול ועד רעים )כל אלו 
בקידום מינהלת הבשור(, 

ולאחרונה התבשרנו גם על 
תקצוב שיקום קטע הבשור 

מתל גמה ועד חירבת גררית 
)ע"י הקרן לשיקום מחצבות(. 
כל המיזמים האלו, שעלותם 

גבוהה ביותר, ייצרו מערך מסלולי 
טיול ותיירות שיחבור למתחם 
בארי, לשביל נחל אסף ובית 

כנסת מעון, לדרך השדות, 
קו המיים המערבי, חורשת 

השלום, אנדרטת הפלדה, דנגור 
ועוד ועוד. בקיצור, מערך שלם 

ומסועף של אטרקציות נוף, טבע 
ומורשת, ולא נשמע יותר את 

המשפט )המוטעה לחלוטין...(: 
"אין מה לעשות כאן.." ועוד 

משימה אחת לפנינו: גיוס המימון 
לטובת "גשר הצינורות" במאגרי 

הבשור. פרויקט שהטיפול בו 
חוגג בר מצווה, היה אמור להיות 
מבוצע ע"י חברת מקורות - אבל 

מקורותיה של זו נסתמו...

תכנית המתאר לאשכול
השבוע התקיימה ישיבת צוות 

ההיגוי הבין משרדי לקידום 
תכנית המתאר לאשכול. 

השתתפו בישיבה 
נציגי מרבית משרדי הממשלה 

והרשויות הנוגעים בדבר, וקבלנו 
האור הירוק להמשיך ולהתקדם. 

ההצלחה והיכולת להעביר 
ההסכמות ושיתוף הפעולה של 

כל הגורמים נובעת בעיקרה 
מהעבודה העמוקה והמפורטת 
שנעשתה לפני כשלוש-ארבע 

שנים בהכנת תכנית האב, שיתוף 

מוצלח ופורה של כל הציבור 
)המרחב הפתוח, זוכרים?( יש 

עוד דרך ביורוקראטית לא קצרה 
בפנינו, אבל היעדים והמטרות 

ברורים ובטווח-נגיעה.

תכנית התעסוקה הלא 
חקלאית

והתקדמות נוספת, שחיכינו 
לה שנים לא מעטות: תכנית 

התעסוקה הלא חקלאית אושרה 
בוועדה המקומית, ועושה דרכה 
אל הועדה המחוזית! גם כאן, יש 

עוד מחסומים ומהמורות, אבל 
בקרוב לא עוד "שימושים חורגים" 

למיניהם, אלא פעילות מוסדרת 
לזמן ארוך.

מרכז השירותים 
והמסחר,

תכנית נוספת העתידה להתחיל 
בקרוב את מסלול הדיונים 

והאישורים בוועדות השונות: 
מרכז השירותים והמסחר, 

המתוכנן לקום בכניסה למתחם 
המועצה )בין נווה-אשכול לכביש 
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אזור תעשיה אבשלום
אך ההישג הגדול ביותר המתממש 

בימים הקרובים: אחרי שנים 
רבות של קשיים ותהפוכות, 

מוציאה מח' ההנדסה את 
המכרזים לפיתוח אזור תעשיה 
אבשלום. תוך חודשים בודדים 

יושלם פיתוח המגרשים, וכל 
המיזמים והעסקים הממתינים 

יוכלו לגשת למכרזי הרכישה 
)הרכישה תיעשה באמצעות 

משרד המסחר והתעשייה, 

ואנחנו עוסקים בטיפול בנושא 
הסובסידיה לעלות המגרש 

לעסקינו(.

עתיד 'הבשור'
פרויקט נוסף, שאנו עוסקים 

בו לא מעט, הוא מציאת יעוד 
חדש לביה"ס הבשור לשעבר. 

קבלנו לא מעט הצעות ובקשות, 
אך לצערנו הן אינן עונות על 
הקריטריונים שגובשו בצוות 

ההיגוי: מיזם שיתרום לצמיחה 
ופיתוח משמעותי של האזור. 
בתקופה הקרובה נבחן ונדון 

במספר הצעות נוספות שהגיעו 
לאחרונה, כאשר הקו המנחה 

הוא להמשיך ולחפש יעוד שיענה 
למטרות שהצבנו, גם אם ייקח 

עוד זמן.

בישיבת ועדת שיפוט שנתית 
לפרויקטים של משרד החקלאות 

ופיתוח הכפר הסתבר לנו כי 
מועצה אזורית אשכול היא 

"שיאנית ישראל" בין המועצות 
במספר והיקף הפרויקטים 
המקודמים בסיוע המשרד, 

במרחק ניכר מהמועצות 
האחרות. הפרויקטים כוללים 
תכניות אב ומתאר לישובים, 

תכניות תיירות, דרכים ושבילים, 
מצפורים ואתרים, אזורי תעסוקה 

ותעשיה, קורסים והכשרות, 
תעסוקה ויזמות )עם "מעברים"( 

ועוד. אין ספק שהפעילות 
במסגרת הצמיחה הדמוגרפית, 

בכל תחומי התארגנות הישוב 
)תכנונית, פיסית, חברתית( 

הינה רבת חשיבות ומשמעותית 
ביותר להתפתחותה של 

המועצה, ובצידה יצירת הבסיס 
התעסוקתי והכלכלי לתושבים 

הוותיקים והחדשים כאחד!

במקביל אנחנו שותפים 
ומעורבים במשימות מועצתיות 

נוספות: מעבר מחנות צה"ל, 
הרחבת 232, שפכי חברון 

)ואחרים( בבשור, מעברי הגבול, 
כפרים תיירותיים, מתקנים 

סולאריים,שימור אתרים, ועוד...

מימוש ולו חלק מתכניות האלו 
יהיה הצלחה לא מבוטלת, 
ויגרום לכולנו סיפוק אדיר.

ובינתיים: שיימשכו גשמי 
הברכה, שבסופי השבוע תזרח 

השמש, שהצבע האדום היחידי 
יהיה של הכלניות - והצלחה 

לכולנו ב"דרום אדום"!

בועז קצ'מר
מנהל האגף האסטרטגי כלכלי
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הכל באשכול

    תיעוד סיפורי חיים  
    של תושבי האזור

    • תושבים שיש להם או  
    למכריהם סיפור חיים  

    שירצו לחלוק ומעוניינים 
    שיתעדו את סיפורם 

    מוזמנים לפנות למרכז 
    חוסן. לפרויקט הצטרפו 

כבר מספר תושבים ונשמח 
לפניות נוספות. 10 נשים 

הוכשרו למשימת התיעוד 
והן יקבלו בשמחה את 

ההזדמנות להקשיב, לתעד 
ולשכתב את סיפור חייכם.

• פרויקט מא"ה )מעבירים 
את זה הלאה( יוצא לדרך. 
ראו כתבה גדולה בנושא !!

חוסן: "אשכול לילד ולמשפחה" 
מרכז טיפולי מועצה אזורית אשכול

 מושב עמיעוז ד.נ נגב  85465
טל: 08-9965264/5 , פקס: 08-9965266

Email: elayeled@erc.org.il 

לא נחים לרגע 
בין שלל הפרוייקטים המטופלים על ידי האגף 

האסטרטגי-כלכלי, ההישג הגדול ביותר 
מתממש בימים הקרובים: אחרי שנים רבות של 

קשיים ותהפוכות, מוציאה מח' ההנדסה את 
המכרזים לפיתוח אזור תעשיה אבשלום

המטיילים חוזרים לנגב בהמוניהם:
למרות האובך - פקקים על כביש 232 

של מטיילים שבאו לראות כלניות בשבת 
האחרונה, 30.1
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כבכל חודש פברואר, 
נחגוג השנה את פסטיבל 

הכלניות שלנו "דרום אדום" 
שמציין השנה את שנתו 

החמישית.
במסגרת הפסטיבל ייערכו 

אירועים רבים ברחבי האזור שלנו. 
תוכלו לקבל מידע נוסף בכל 

ימי הפסטיבל בתחנות המידע 
שיפעלו בצומת בית קמה, צומת 

יד מרדכי, בכניסה לקיבוץ רוחמה, 
בדרך מתקני המים שביער 

רעים, בכניסה הדרומית לדרך 
הבשור ובכניסה הצפונית לדרך 

הבשור. תחנות המידע המרכזיות 
שבצומת יד מרדכי ובצומת בית 
קמה יפעלו בכל מזג אוויר, בימי 

שישי 09:00-15:00 ובשבתות 
09:00-16:00. שאר התחנות יפעלו 

בהתאם למזג האוויר.

אירועי הפסטיבל 
המרכזיים:

בכל יום שישי במהלך הפסטיבל: 
שוק אוכל אתני במצודת פטיש 

ונשים מבשלות בנתיבות - 
“קבוצת תבלינים” שיערכו 

בבתיהן.  

שבת 
6/02 - חוזרים 

ומצדיעים בדרום 
אדום, מסע רכיבה 

לכל המשפחה 
באתרי נוף וטבע 
לאורך קו המים 

הראשון לנגב באזור ניר 

עם.
במהלך 

השבת יפעל 
גם שוק על 

יד המים 
בפארק 

אשכול )עד 
לשבת 6.3(, 

הפנינג אומנים 
ב”בית הלבן”, שוק 
כפרי באמצע הדרך 

ופרויקט הגמל.
ביום חמישי 11/02 תיערך 

הופעה של כוכבי redband - רוק 
באדום בפאב הבאר צאלים.

שישי שבת 12-13/02 - סוף 
שבוע של אופניים בבשור:

ביום שישי ייערך מרתון בארי ה-3  
מרוץ תחרותי לרוכבים מקצועיים 

באזורי פריחת הכלניות.
פרטים והרשמה: 050-8807548.
בשבת: נעים על גלגלים ה-4, 

מסע האופניים השנתי של ארגון 
נכי צהל. האירוע פתוח לקהל 

הרחב 
במסגרת האירוע יסגרו כבישים - 

ראו הודעה נפרדת.
פרטים והרשמה: 050-8807548.

החל מהשעה 10:00 ברחבת 
המועצה הפנינג ססגוני הכולל 

פעילויות לילדים, סדנאות יצירה, 
דוכני ממכר ועוד. בעלי דוכנים 
המעוניינים לפתוח דוכן ממכר 

מוזמנים להתקשר לדליה חרל”פ 
 .

בנוסף הפנינג אומנים בבית הלבן, 
מדיטציה בפריחה, שוק כפרי 

באמצע הדרך, שוק על יד המים 
פרויקט הגמל.

שישי שבת 19-20/02:
שישי : חגיגה של שקט במוזיאון 

המים בניר עם - הפנינג לכל 

ה
עצ

מו
מי 

סו
פר

אגף התיירות

חוגגים חמש שנים 
לפסטיבל דרום אדום

מטיילים הציפו את אתרי הכלניות כבר בעונה זו. נראה שלגשמים 
האחרונים הייתה תרומה חיובית, והאדום השנה קצת יותר אדום. 
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המעוניינים להציב דוכני מכירה 
בשטחים פתוחים בתקופת 
דרום אדום ברחבי המועצה 

האזורית אשכול חייבים בהיתר 
של המועצה כפי שניתן על 

ידי מחלקת רישוי עסקים אצל 
אברהם אליעזר בטלפון:

.08-9929130
ההיתר יהיה ללא תשלום וללא 
מתן בלעדיות אך יינתן בכפוף 
לעמידה בדרישות החוק, עפ"י 

הגדרת המתחמים המותרים 
והתחייבות לשמירה על הסדר 

והניקיון.
כמו כן בעלי דוכני ממכר 

)מתנות/בגדים/תכשיטים/

שמנים כו'( המעוניינים 
להשתתף בהפנינג שיתקיים 
בשבת 13/02/10 מתבקשים 

לפנות לדליה חרל"פ  בטלפון: 
 .08-9929149

ההשתתפות בהצבת הדוכן 
הינה ללא תשלום, חובה על 

מציב הדוכן להצטייד בשולחן 
או בכל ציוד אחר לטובת דוכנו. 

המועצה לא תספק שום ציוד 
לטובת הדוכן.  

בברכה דרום אדום,
 מימון ביטאן

 מ"מ רכזת תיירות אזורית 

סגירת כבישים במסגרת אירוע 
"רוכבים על גלגלים" שייערך ביום 

שבת 13/02/2010 

המשפחה .
שבת : צעדת הכלניות לזכרה של 

שושנה דמארי במרחב ניר עם. 
צעדה בין הפריחה בשני מסלולים 

כולל תחנות הסבר, הפעלה 
והדרכה עם מדריכי קק”ל . מטס 

מצנחי רחיפה לזכר ג’ימי קדושים 
ז”ל .

בסיום הצעדה יתקיים הפנינג של 
מוסיקה והפעלות לכל המשפחה.

ההשתתפות בצעדה כרוכה 
בתשלום . 

לפרטים 08-6809600 ,072-2510271 
במהלך השבת יתקיים הפנינג 

אומנים בבית הלבן, שוק על יד 
המים בפארק אשכול, שוק כפרי 

באמצע הדרך, פרויקט הגמל , 
סופ”ש בקיבוץ - פעילות ענפה 

בקיבוץ חולית.
רביעי 24/02 :

יום פתוח במו”פ דרום - תערוכה 
חקלאית, סיורים מודרכים 

בחממות הניסיונות וטעימות.
חמישי 25/02:

פלמנקו וטפאס במסעדת 

קדאקס . לפרטים : 050-4009773.
כנסיית השכל בפאב הבאר. 

לפרטים : 052-8664399.
שישי - שבת 26-27/02: מטס 

כדורים פורחים ברוחמה .
בשבת: שוק כפרי באמצע הדרך, 
שוק על יד המים, הפנינג אומנים, 

פרויקט הגמל.
יום שני 01/03:

שושן פורים ביער שוקדה.

בכל שבת יערך משחק ‘חפש 
את המטמון’ אשר יתפרס על 
פני האזור כולו - משחק ניווט 

משפחתי באתרי טבע ומורשת 
בשיתוף רדיו קול הנגב שבו 
יושמעו המלצות למטיילים, 

דיווחים מהשטח ורמזים לכתב 
החידה.

מידע נוסף אודות הפסטיבל 
באתר האינטרנט :

 www.habsor.co.il 
 ובמודיעין סלולרי : 052-991003

הקהל מוזמן 
לחווייה ייחודית של 
התבוננות מעמיקה 

בטבע.
זהו הפנינג לקהל 
הרחב, בהדרכת 

האמנית האקולוגית והצלמת 
שי זכאי, לחיבור בין אדם ונוף. 

המפגש כולל תרגילי דימיון 
ויצירה בתוך שלל הפריחה 

הקסומה, בהליכה ובשכיבה 
בשדה הפתוח. הסדנא מעצימה 

את חוויית הטיול ומאפשרת 
הפעלת כל החושים בטבע.

המפגשים יתקיימו בשבת - 13.2 

בשעות 12.00, 15.00. 
משך כל מפגש 

כשעה. המפגשים 
מתקיימים ללא 
תשלום, בחסות 

אירועי דרום אדום, 
ובהרשמה מראש באתר: 

www.eco-art.co.il
ניתן להזמין מועדים נוספים 

בתשלום, לקבוצות מאורגנות. 

פרטים על מיקום המפגשים, 
ימסרו גם במרכז מידע של 

עמותת התיירות טל: 
072-2510271

מדיטציה עם פרחים ונוף 
באירועי דרום אדום

לוחות זמנים לרוכבים:
כינוס וחנייה ברחבת החנייה 
הצמודה לנווה אשכול החל 

מהשעה 06:00 בבוקר.
הרשמה והתארגנות ברחבת 

החנייה של האוטובוסים. 
טכס פתיחה 08:30, זינוק 

ויציאה למסלול בשעה 09:00 .

סגירת כבישים:
החל משעה 9:00 ייסגרו 

הכבישים הבאים: כביש הגישה 
לקריית החינוך )נופי הבשור - 

ניצני אשכול(, כביש הפרסה 
)2410( לעבר צומת כיסופים, 
צומת גמה )232(, כביש 232 

עד צומת רעים, כביש טלאור 
)234( עד צומת אורים, כביש 

241 עד צומת מעון, כביש 232 
עד צומת המועצה.

הכבישים ייסגרו לסירוגין 
בהתאם להגעת שיירת 

הרוכבים. תהיה הכוונת תנועה 

של משטרת התנועה בכל 
הצמתים.

יישארו פתוחים לתנועה 

רציפה:
כביש 232 מצומת מגן לעבר 

צומת גבולות, כביש 222, כביש 
234 עד צומת אורים.

על בעלי הדוכנים להפנינג 
להגיע לשטח המועצה לפני 

סגירת הכבישים.

הציבור מוזמן להצטרף 

לרכיבה! פרטים נוספים 

www. :באתר האינטרנט
bikeisrael.com

בהבנה רבה ורכיבה נעימה .
מימון ביטאן , 
מ"מ רכזת תיירות וצוות דרום 
אדום.

ממראות המירוץ בשנה שעברה

דוכני ממכר בתקופת
"דרום אדום" 2010
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פלילי
4/1 שטחי האש: 

בפעילות של סיירי 
אשכול סוכלה ההגעה של 

טרקטורון וג'יפ לאיזור.
13/1 כביש 232: תאונה 

אירעה בין צומת מבטחים 
לצומת גבולות. שוטרת מתנ"א 
שטיפלה בתאונה הותקפה ע"י 

בני משפחה של אחד הנהגים 
ושידרה קריאת מצוקה. למקום 

הגיעו צוותי מתמיד שבדיוק 
החלו בפעילות וכן השוטר 
הקהילתי שבפיקודו הוגש 

סיוע לשוטרת וכן נעשה סדר 
והתנועה המשיכה בביטחה.

14/1 שטחי האש: צוות סיירי 
אשכול שהיה בסיור זיהה 

מפרקי טנקים בעבודה. למקום 
הוקפצו צוותים נוספים לסיוע 
ובשיתוף עם מחלקת הביטחון 

נתפסו שני כלי רכב, ג'יפ לא 
מסומן שהועבר לגריסה וכן 

טנדר שבעליו מוכרים וידועים. 
הרכבים הועברו לתחנת אופקים 

להמשך טיפול.
26/1 בני נצרים: חקלאי דיווח 

לרבש"צ על רכב ובו חשודים 
שנראו מעמיסים ציוד בשטח. 
הרבש"צ יצא למקום והצליח 
לתפוס את הרכב והחשודים. 

למקום הגיע גם רבש"צ אבשלום 
לסיוע עד להגעת ניידת משטרה 

שטיפלה בחשודים.

ביטחוני
6/1 מאגר גבולות: בעת חזרה 

מפעילות נעצר רכב חשוד 
מסוג פאג'רו. בבדיקה התברר 

כי הרכב אינו בתוקף מספר 
שנים, כל נוסעיו כולל הנהג הם 

שב"חים, הנהג בעל רישומים 
קודמים בנושא זיוף רכב )ברכב 

נמצאו לוחיות של הרשות( 
ואינו בעל רשיון, הנהג נעצר 

והובל לתחנת אופקים להמשך 
טיפול שם קיבל גם שלל דו"חות 

תעבורה.
13/1 פרדסי מח"ע: צוות 

סיירי אשכול עצר רכב לבדיקה. 

בבדיקה התברר כי הנהג מסיע 
שב"חים והם הובלו לתחנת 
אופקים להמשך טיפול, שם 

נעצרו שניים מהשב"חים 
בגין עברם והנהג קיבל זימון 

למישפט בנוסף לשלל דו"חות 
תעבורה.

25/1 עין הבשור: צוות סיירי 
אשכול שהיה בסיור תפס 
חמישה שב"חים מאחורי 

היישוב  ובסיוע מג"ב הועברו 
כולם לתחנת אופקים להמשך 

טיפול.

כללי
14/1 פיתחת שלום: נהג רכב 
שהתהפך סמוך למאגר הילל  

הזעיק את רבש"צ אבשלום 
שבדרכו למקום הודיע למוקד. 

המוקד הזעיק כוחות רפואה 
לנקודה ולמקום הגיע צוות 

חובשים מתנדבים מאנשי נווה 
ואמבולנס.

17/1 כביש 232: תאונה קשה 
סמוך לבארי. למקום הגיעו 

כוחות רבים ובראשם רבש"צים 
שסייעו למוקד ולמחלקת 

הביטחון בגיבוש תמונת המצב 
ואיפשרו למועצה לעבוד טוב 

ומהר יותר במתן מענה לנפגעים 
ומשפחותיהם.

18/1 יום שיטפונות: יחידת 
החילוץ הוקפצה לסייע לרכב 

צבאי שנסחף באיזור נחל לבן, 
לאחר מכן הוזעקו לסייע לרכב 
פרטי שנתקע בנחל הבשור בין 
צאלים לרביבים. מאוחר יותר 

נתקבלה בקשה ממועצה אזורית 
רמת נגב לסייע בציוד חירום 

לשלושה מיישוביה שנותקו בשל 
נחלים שמוטטו את הכבישים. 

הבקשה הגיעה אל מחלקת 
הביטחון שהכינה את הציוד 

במהירות ותוך התרעה קצרה. 
זה המקום להודות באופן מיוחד 

ליהושע גיגי, אבי פדידה 
ורבש"צ מגן על התגייסותם 

וטיפולם המהיר.
בברכה,
מחלקת ביטחון

04.01.10 - צוות מתמיד טיפל 
באדם שיכור שסיכן את עצמו 

ליד הכיכר בעמיעוז .
צוות מיחידת הגי'פים עיכב את 
האדם והעבירו לתחנת אופקים.

16.01.10 - בחסימה ע"י 
באלי"ש נבדק רכב שנהגו נוהג 
בפסילה מזה כשנה וחצי. הנהג 

העבריין הועבר לתחנת אופקים 
להמשך טיפול .

19.01.10 - בחסימה בצומת 
אורים ניתפס עבריין מוכר 

מב"ש כשהוא נוהג ברכב ללא 
רשיון נהיגה למעלה משנתיים.    

האדם הועבר לתחנת אופקים 
להמשך טיפול .

25.01.10 - צוות מתמיד הוזעק 
למושב עמיעוז עקב תלונה 

של תושבת המקום על איומים 
כנגדה.

הצוות שהה במקום עד שהגיע 
צוות מג"ב כפרי שגבה תלונה 

מהמתלוננת .  
26.01.10 - במהלך סיור בציר 

הכללה נעצר לבדיקה רכב ללא 
כל רישיון בתוקף ושאינו ראוי 

לנסיעה לחלוטין. ברכב נהג 
בן-מיעוטים בן 19 העובד ולן  
באחד ממושבי הפתחה ואשר 

מעולם לא היה ברשותו רשיון נהיגה.              

מרעה
עונת המרעה הקרובה תפתח 

במחצית השניה של חודש 
פברואר .

אנו מתאמים את נושא 
הרעייה באזור בארי וחורשות 
כיסופים עם משרד החקלאות 

והסיירת הירוקה כך שלא יפגע 
בכלניות ובאירועי דרום-אדום 

אלא ישתלב בנוף הצבעוני 
ובפסטורליה הקיימת .

כל המעוניין לבקש בקשה או 
להציע הצעה כלשהי בנוגע 

למרעה הקרב ובא, מוזמן ליצור 
עמי קשר .                                              
 מושי, מפקד המתמיד
וממונה מרעה
052-3964214

דו"ח אירועים ינואר 2010 שין גימל חון
ט

ה וב
ח

ט
אב

מחלקת בטחון: כל שעה, כל בעיה:  טלפון סייר: 127760-0578,  מנוי מירס: 222 * 250

פעילות ותפיסות המתמיד
בואו והצטרפו למתמיד

לפרטים: 052-3964214
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קולות הניסור הצורמים 
של הְמראות מטוסי 

הריסוס מהמנחתים הפזורים 
ברחבי חבל הבשור, מזכירים 
לנו כי חלפו בדיוק 13 שנים 

מטיסת הבכורה של כלי-ַטּיִס 
יעיל הכבד מהאוויר וכבר נחנך 

)במרס 1916( בשולי אזורנו 
שדה התעופה הצבאי הראשון 
)!( בארץ ישראל - בבאר שבע, 

ושָֻּבץ בו גף בן 8 מטוסים 
גרמניים בשרות הסֻלטאן 

התורכי במסגרת המלחמה 
העולמית הראשונה. שלושה 

חדשים מאוחר יותר, ליד 
נביעות השלאלה )עין בשור(, 

הוקם מנחת למטוסים גרמניים 
שפעל כשלושה שבועות. 

בראשית שנת 1917 כבשו 
הבריטים את דרום רצועת-עזה 

ובנו, בחודש מרס, מנחתים 
בנוציראת וברפיח וחודש אחר-

כך בדיר אל-בלח: אלה היו חלק 
מתוך סדרת מנחתים שראשיתּה 

היה בעמק הנילוס; מולם בנו 
התורכים מנחתים ליד תל שרע 
וליד הּוג’ )היום דורות(. בחודש 

אוגוסט ָּבנּו הבריטים שדה-
תעופה צבאי גדול על שלוחה 

מפולסת, היום בין מגן לניר עוז 
)במקביל לכביש הפנימי(. בשדה, 

שכינויו היה “נּוראן" )על-שם 
הקבר הקדוש, היום במגן(, 

היו מחסנים ודירים לתריסר 
מטוסים שעסקו בתצפיות, 

צילומים, לוחמה במטוסי-אויב 
ובהטרדה והפצצות על ריכוזי 

כוחות ומסילות ברזל. “נוראן" 
סבלה מהתקפות חוזרות 

ונישנות של אותה הטייסת 
הגרמנית שבסיסּה היה במקורו 

בבאר שבע )וב-1917 היא 
הועברה לרמלה(. שדה “נוראן" 

היה פעיל כארבעה חודשים.
       בשנת 1922 הוחלף 

המעמד של הארץ מ"טריטוריה 
עות’מאנית כבושה" ל"ממשל 
אזרחי זמני" בריטי בראשות 
נציב עליון, מועצה מחוקקת 
ורשויות לעניינים שוטפים. 

כשנתיים אחר-כך, רשות 
התחבורה הקימה נמל תעופה 

בינלאומי )!( לנוסעים ולסחורות 

מזרחית לעיר עזה )ובמסלולו 
השתמשו כוחות האו"ם עד 

1967(. השדה הנפיק חותמת 
מיוחדת על בולי הדואר - פריט 

נדיר לאספנים. הנמל האווירי 
נסגר ב"מאורעות תרפ"ט" - 

1929, הועבר לצמח )שם עגנו 
בכנרת - כמו גם בים המלח 
- מטוסי-ים בדרכם להודו( 

והתחדש ב-1934 בלוד לקראת 
תערוכת “יריד המזרח"; משנת 

1973 הוא נקרא - נתב"ג.
       כאשר צפון-אפריקה 

נתפסה בידי הגרמנים 
במלחמה העולמית השניה, 

החלו הבריטים להעביר כוחות 
ממצרים מזרחה במטרה לבנות 
קו-הגנה על נהר פרת בעיראק. 

במהלך הנסיגה הזאת נבנו 

בחבל הבשור, לאורך כביש 25, 
שני שדות-תעופה עם מסלולים 
ודירים: האחד דרומית למעבר 

על נחל גרר )שרידיו עדיין 
נראים מהכביש( והשני דרומית 

למעבר על נחל פטיש )היום 
מנחת פעיל - שדה תימן(. 

בנוסף לכך, תפס חיל האוויר 
הבריטי את מכרות הגפרית 

)מערבית לבארי, “ככה זה" 52( 
ובנה מתחם ענק של כ-120 

מחסנים ממוגנים עבור פצצות 
ותחמושת-מטוסים )רובם עדיין 

ניצב בשטח(. 
       קשים היו החיים בנגב 

הנצור בימי מלחמת העצמאות. 
כדי להקל על המצוקה, כבר 

בפברואר 1948 פעלו מנחתים 
למטוסים קלים בניר עם, 

בארות יצחק, נירים, צאלים 
ואורים. באוגוסט 1948 פתח 

צה"ל במבצע “אבק 1" בו 
הכשיר מזרחית לרוחמה מנחת 

למטוסים כבדים, בתוספת 
“סניף" )“אבק 2", באוקטובר(, 

ליד עימארה=אורים; מבצעי 
“אבק" )ונקל להבין מדוע 

הם נקראו כך...( נמשכו פחות 
מחדשיים, ובמטוסי-תובלה 

)קומנדו, סקיימאסטר, די-סי-4, 
סי-46, קונסטליישן ודקוטה( 
הועברו בו - בשמונה טיסות 

בממוצע ללילה - כ- 2500 טון 
ציוד ויותר מ-5000 נוסעים 
)כולל החלפת חטיבת הנגב 

בחטיבת יפתח(.
        בשנת 1966 נחנך בסיס 
חיל האוויר בחצרים על רמה 

שטוחה בין ראשי הנחלים אל-
קוף, אופקים, חצרים וערוצים 

היורדים דרומה לנחל באר שבע. 
לפי צילומי הלווין ב"גוגל", 

הבסיס מקיף שטח הקרוב לזה 
של תל אביב; כשיבוא השלום 

ויכתתו חָרבות לִאתים וחניתות 
למזמרות - יהיו לנו עתודות-
קרקע למכביר )כולל מנחתים 
בשטחי האימונים מדרום לנו(.

                                                                                                  
דן גזית

 מזה שנים קיימת תכנית 
להרחקת מנחתי הריסוס 
מקרבת הישובים אל לב 

השטחים החקלאיים מצפון 
לטל-אור. אנו עדיין ממתינים.

- תודותי נתונות לד"ר דב גביש 
שהעמיד דברים על דיוקם ותרם 

לרשימה מידיעותיו, למרדכי 
ספיר הָאמּון על הארכיון 

באּורים ולאמנון גת )רעים( 
הבלתי-נלאה.

- במסגרת הרשימה הזאת ראוי 
להזכיר אירוע יוצא-דופן מימי 
הנגב הנצור,שתחילתו בנחיתת-
אונס ליד אורים של מטוס-קל 

מצרי שהוביל סמים וסופו 
בעזר ויצמן הטייס שהטיס 

אותו מצאלים - ועל גרסאותיו 
השונות יסופר בהזדמנות 

אחרת...
       

לּוְפְט-גֶעשֶׁעְפְטן
)באידיש: “עסקי-אוויר"(

)שדות-תעופה ומנחתים בחבל הבשור ובשוליו(
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למרות כובדו, המחזה 
‘הביתה’ בבימויו של 

איסי ממנוב דווקא מתאים 
לאפשרויות הבימתיות של 

אולם אשכול, צוותא ואולמות 
קהילתיים בפריפריה. הוא 

מתרחש כולו בחדר אחד 
שבו מתכנסות דמויות שונות 

ממשפחה אחת. תחילתו, שבה 
מוצגות דמויות אקסצנטריות 

ממשפחה מוזרה אחת מבטיחה 
חיכוכים וניצוצות בסיפור 

המתהווה, של איחוד עם בן 
השב לביקור עם אשתו, שלה 

נישא בניכר. אלא שבמקום 
ניצוצות ניצתת להבה של 
התנהגות מופרעת וחסרת 
עכבות מוסריות. הסיפור 

התמים הופך לחולני.
השחקנים,יוסי כרמון, דודו 

גולן, אלחי לויט, שירה פרבר 
מציגים לטעמי משחק טוב אך 
מעל כולם שמואל שילה ואורן 

יאדגר, שמתעלים כאב ובנו 
שאינם יכולים לחדול מלענות 

ולהעליב זה את זה.
בגירסה של איסי ממנוב יושב 
הקהל סביב במה קטנה, וכל 

מה שאיננו השחקנים עצמם כל 
כך מינימאליסטי, עד שנוצרת 

תחושת מחנק של כמעט 
השתתפות בהתרחשות המוזרה 

והנלעגת שמוצגת במרחק של 
מטר מהכיסאות המסודרים 

סביב.
יש משהו מעט יומרני, מעט 

מרענן ולא מעט חצוף בכל זה. 
אחרי הכול אנחנו בפריפריה 
ואמורים לעסוק בתיאטרון 

קהילתי שווה לכל נפש, ובמקום 
זה מוגשת לנו קלאסיקה 

ואפילו לא מהזן הקל לעיכול. 
אלא שבמחשבה שנייה: למה 
לא ליהנות מהקרדיט שנותן 
התיאטרון לקהל שלו, ואולי 

דווקא זו הדרך לכבד את 
המחזאי המנוח שלא היה איש 

של ממסד וכיבודים. 
במהלך חייו נקט פינטר עמדה 

פוליטית ועמד לצד החלשים 
והמדוכאים ברחבי העולם. 

מלבד היותו מבקר חריף של 
מדיניות ישראל בשטחים 

הכבושים גם גורש משגרירות 

ארה"ב בטורקיה בשל ביקורת 
שמתח על הדיכוי  הפוליטי של 

מיעוטים שם. 
הרולד פינטר האנגלי בן 
למשפחה יהודית )פינטו( 

מפורטוגל, היה חתן פרס נובל 
לספרות ואחד מגדולי המחזאים 

של המאה הקודמת. נפטר 
ב2005.    

עיצוב תפאורה: מיכאלה ליקא, 
עיצוב תלבושות: דלית ענבר, 

עיצוב תאורה:שמואל מור, 
מוסיקה: דורון שלום.

ההצגה הבאה באולם אשכול 
ב- 15.3.10  

ארנון אבני 

יש משהו מעט יומרני, מעט מרענן ולא מעט חצוף בעצם הבחירה של תיאטרון 
הנגב להעלות את מחזהו של הרולד פינטר ‘הביתה’. ובמחשבה שנייה, אולי 

דווקא זו הדרך לחלוק כבוד למחזאי הגדול שלא היה איש של ממסד וכיבודים 

קלאסיקה בהיכל

מימין: שירה פרבר, אורן יאדגר ושמוליק שילה. גם הקהל בתמונה, כמעט שותף בהתרחשות הנלעגת.

המלצת מיוחדת: פברואר 2010 - בסינמטק שדרות

הסרט: "אווטאר"

ע ו נ ל ו ק ת ה ו ב ר ת ל ת  י ב ת  ו ר ד ק ש ט מ נ י עס ו נ ל ו ק ת ה ו ב ר ת ל ת  י ב ת  ו ר ד ק ש ט מ נ י ס
לו”ז הצגות: 2.2-16.2 לפרטים נוספים:

  www.sderot-cin.org.il
      08-6897741  08-6849695
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קלאסיקה בהיכל

בשבת ה-6.2.10 
ייפתחו בגלריה בבארי 

תערוכותיהם של גנאדי 
סקוסירב, “379N” ושל 

איתן בוגנים, “החיילות ורוח 
הקודש”.

במרכז תערוכתו של גנאדי 
סקוסירב,חבר בארי, אדריכל 

במקצועו, שעלה ארצה מרוסיה 
בשנת 1991, 45 רישומים בעט 

פיילוט אותם רשם בשנה 
האחרונה בעת הנסיעה שלו 

בדרך לעבודה ובחזרה בקו 379 
)בארי-תל אביב(. שלוש וחצי 

שעות נסיעה הלוך וחזור הן זמן 
טוב לחשוב על משהו, להיות 

לבד עם עצמך, לרשום רעיונות 
שצצים. האוטובוס הכתיב את 
הפורמט: רבע גיליון בריסטול 

לבן. אופי העבודות קולאז’יסטי, 
לפעמים כמו פריימים לסרט, 

מסגרות ולפעמים דימויים 
שגולשים מהן. בליל של דמויות 

מביאות מצבי רוח שונים, 
לעיתים כבדים, קשים, מתארות 

מה שקורה לאנשים בחוץ, 
בבית, בקיבוץ. הרישומים 

נראים כמו הצעה לתפאורה, 
דגש על תלבושות וכובעים, על 

גבול התיאטרון.
גנאדי רושם מהדמיון באופן 

מאוד ריאליסטי כמיטב 

המסורת האירופאית והרוסית, 
על ברכיה חונך. בדפים שלו 

עומס רב, סדר וקפדנות, מול 
כאוס וערבוב של ציור אחד 
בתוך השני. לצד הרישומים 

הקטנים השולטים בקיר הגדול 
ובחלל שמולו, תלויות גם 

עבודות גדולות יותר, נושאים 
הלקוחים מתוך הרישומים 

הקטנים שהוגדלו, חלקם בשמן 
על בד.

בחדר ההקרנה מוצג 
סרט הוידאו של איתן 
בוגנים, יליד 1974, דימונה. 

עבודתו מציגה שלושה 
נרטיבים המתקיימים במקביל, 

כשבמרכזם הכמיהה לייצר 
מפגש, הנותר ללא מימוש.

החיילות במדים, נחות באמצע 
השדה ומתמסרות למעשה 

האהבה שלהן, עד שנבהלות 
מרעש משק כנפיים ומתקפלות. 

הילדה, סמל התום, הרצה 
יחפה בשדה הפתוח כשעדת 

חרקים שחורים אופפת אותה 
כענן, והגבר, האמן המתעד 
המציצן, שבולש מרחוק על 

כל הסיטואציה. הכוח הנעלם 
בסצנה הדמיונית הזאת הוא 

כוח האלימות הסמויה האופפת 
את הסרט ויוצרת מתח 
שמתממש בקול ובמבט.
איתן בוגנים הוא אחד 

מהיוצרים המוכשרים בארץ 
שזכה למלגות ופרסים על 

יצירתו הייחודית. 
פתיחה חגיגית בשבת 6.2 

מהשעה 11:30. שיח גלריה 
בהשתתפות האמנים בשעה 

.13:15

שעות פתיחת הגלריה:
חמישי: 9:00-12:00, 17:00-19:00, 
שישי" 11:00-12:30, 19:30-20:30, 

שבת- 11:30-14:30
זיוה ילין

   1946.  1979  .     .

     "   . .       ,  

  ,       ,       ,  ( ) 

      .       . "    

  .   ,     .     ,     

רוח דרומית ת
מנו

א
ת ו

תרבו

רישומים מהאוטובוס 
ואלימות סמויה 

שתי תערוכות חדשות נפתחות החודש בגלריה 
בבארי: אוסף רישומים של חבר הקיבוץ גנאדי 

סקוסירב שצוירו בעט פיילוט בעת נסיעה באוטובוס, 
וסרט וידאו עוכר שלווה של היוצר איתן בוגנים

התערוכה הקבוצתית של אמני 
קיבוץ אורים, שתיפתח החודש 

בגלריה ‘ציאורים’, הפכה זה 
מכבר למסורת שנתית, כאשר 

בשנתיים האחרונות היא 
נערכת במקביל לאירועי 'דרום 
אדום'. השנה הורחבה מסגרת 
התערוכה וניתנה אפשרות גם 

לחברים העוסקים באמנות 
כתחביב להשתתף בתערוכה.
בתערוכה משתתפים כ-15 

אמנים וחובבי אמנות, כולם 
חברי ותושבי קיבוץ אורים 

העוסקים בתחומי הציור, 
הפיסול, הצילום, הקרמיקה 
ועוד, ללא נושא מרכזי אחד.

התערוכה תתקיים 
בתאריכים: 5.2.10-20.2.10  

פתיחת התערוכה 
ביום ו’ 5.2.10 בשעה 19.30

שעות הגלריה: 
ימי שישי 19:30-20:30 

שבתות 11:00-13:00 או 
בתיאום עם אסתי. 

טלפון: 08-9920561 
או בנייד: 054-6786432 

)גם לפתיחת השער(

כולם ביחד 
אמני קיבוץ אורים חוברים לתערוכה קבוצתית 

הנוגעת בתחומי היצירה השונים 
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קבוצת השחייה 
של הספיישל-

אולימפיקס 
באשכול השתתפה 

בחודש שעבר באליפות 
החורף הארצית של 

עמותת ספיישל-
אולימפיקס ישראל, 

שנערכה במרכז 
ההידרותרפי בשער 

הנגב. שלושת שחייני 
הקבוצה ייצגו אותנו 
בכבוד וחזרו הביתה 

עם שתי מדליות לכל אחד.
לאחרונה התברכה הקבוצה גם 

במנהלת חדשה, שרון מרקוביץ' 
מרעים, שהתנדבה לתפקיד 

ועוטפת את כולם באהבה גדולה.
אך בינתיים הצרות באות 

מכיוון אחר: בריכת גבולות 

נסגרה לרגל תיקון דליפת מים 
רצינית. הדליפה אותרה אך 

ייקח זמן לתקן אותה והקבוצה 
מחפשת כעת פתרון לאימונים 

בתקופה הקרובה כדי לא 
לקטוע את העונה בשיאה. 

בקי   

בתחילת ינואר התקיימה 
באופקים תחרות הג'ודו 

הראשונה לשנת 2010, שמשכה 
כ-150 ספורטאים מאגודות 

הדרום, המרכז ואזור ירושלים. 
את נבחרת אשכול ייצגו 17 
ספורטאים, כולל שניים שזו 

היא להם התחרות הראשונה. 
לדברי המשתתפים, רמת 

התחרות הייתה גבוהה בהרבה 
מזו לה התרגלו בתחרות 

אזוריות מעין אלו, אך זה לא 
מנע מהנבחרת המקומית לקטוף 

שלל מדליות נאה שכלל 5 
מדליות זהב, 6 כסף ו-4 ארד. 

"הזכיות הן עדות לרצינות 

ולמחויבות של הספורטאים 
הצעירים לענף, אם כי 

באימונים אנחנו שמים דגש 
גם על ההתפתחות האישית 

ושומרים על אווירה משפחתית" 
אמר המאמן הראשי אופיר 

דריי בתום התחרות.
בשנתיים האחרונות חוזרים 

למזרון גם בוגרים שצמחו וגדלו 
במועדון, כך שניתן לראות 

גם לא מעט חגורות שחורות 
באימונים. הבוגרים מעבירם 

מהידע, היכולת והניסיון שלהם 
לצעירים. 

דורון פלג 

היציע הדרומי מי
קו

מ
ט 

פור
ס

מצטיינים על המזרון 
 שלל מדליות לנבחרת אשכול בג'ודו

בתחרות הראשונה ל-2010

הם אלופים!
הישגים מרשימים לשחייני ספיישל-אולימפיקס 

אשכול באליפות החורף הארצית 

הפועל בארי היא 
קבוצת הכדורסל 

בהבכירה בישראל מצו
מת אשקלון ודרומה. 

הקבוצה נותנת הצגות 
מרהיבות בשבועות 

האחרונים והשיגה 4 
בניצחונות בחמשת מש

חקיה האחרונים.
אחרי הפסדים מיותרים 

בלבאר יעקב ומ.כ. הבק
עה בחוץ ולנצרת עילית 

בבית, החלה שרשרת 
הניצחונות, הקבוצה 
החתימה את הגארד 
ליאור רובינשטיין, 

שחיפה על היעדרותם של 
איתי כהן ודורון קצף 

הפצועים. זה התחיל בניצחון 
גדול בבית על קריית אתא 

78:95, משחק בו הפגין הרכז 
הרן שיפמן יכולת שיא עם 23 

נק', 9 אסיסטים ו- 7 ריבאונד,                      
הוסיף 22 נק'.

לאחר הפסד נוסף בטבעון, הגיע 
ניצחון נוסף בבית, במשחק 

שזכה לכינוי "דרבי הקיבוצים". 
בארי הכניעה את מגידו/יקנעם 

74:90. שיפמן עם 23 נק', מול 
האקסית שלו מהצפון. פאריס 

ורובינשטיין הוסיפו 17 נק' כ"א.
בבמשחק הבא, שפתח את הסי
בוב השני, גמלה בארי לכוכב 
יאיר/כפר סבא, בניצחון חוץ 

73:79, כשפאריס מככב עם 25 
נק' ו- 16 ריבאונד.

אבל השיא ללא ספק הגיע ביום 
שלישי האחרון של חודש ינואר. 

הפועל חיפה מצמרת הליגה, 
הגיעה לבארי וחזרה גם היא 

ללא ניצחון. בארי רצה במשחק 
קבוצתי למהדרין, כשהיתרון 

צומח בדקה ה-33 עד ל-17 נק', 
ב 64:81. בהמשך צימקו האו
חים עד כדי מרחק סל אחד, 

אבל בארי התעוררה ושמרה על 
הנקודות בדרום, 85:91 בסיום.

הפועל בארי מדורגת במקום 
השביעי, עם 7 ניצחונות, במרחק 

נקודה מהמקום החמישי, אבל 
גם נקודה מהמקום האחרון. 

לכל הקבוצות שבמקומות 8-14 
שישה ניצחונות! ליגה צפופה 

ביותר ומעניינת מאוד.
המשחק הבא יערך באשדוד מול 

מוליכת הטבלה, מכבי אשדוד 
ויהיה זה מבחן כח אמיתי, 

בלקבוצה האטרקטיבית מאש
כול ולקהל המלווה אותה גם 

למשחקי החוץ.
משחקי הבית מושכים קהל רב, 

והאולם המקומי זכה בצדק 
בלתואר - האולם הביתי בלי

גה, במשאל שחקנים, עם תום 
הסיבוב הראשון.

יש עדיין מספר מקומות ביציע, 
אבל גם הם הולכים ואוזלים, 
עם השיפור ביכולת הקבוצה.

לכן אם אוהדי כדורסל אתם, יש 
מקום אחד בו כדאי לכם להיות 

בימי שלישי בשעה 19:00. 
משחקי הבית הבאים: ב-23 
לפברואר מול אליצור רמלה, 

ב-9 למרץ מול באר יעקב, 
23 למרץ מול מ.כ. הבקק -ב

עה וב-6 לאפריל מול הפועל 
טבעון.

הכניסה חופשית, עם מזנון 
נעורים שווה וטעים בחוץ.

יובל בר

האולם הכי 
ביתי בליגה

הפועל בארי, הנציגה שלנו בליגה הלאומית 
בכדורסל, נותנת הצגות מרהיבות בשבועות האחרונים 

ונהנית מקהל חם במיוחד במשחקי הבית 

עומרי אלגזר והזהב

דניאל איידן )2.06 מ'( מנתר לשחקים – מי 
יכול לעצור אותו? )צלם: דותן נווה(

נועה בלביטה וגיא סלומון - עם המדליות 
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בשורת משחקי בית 
וחוץ בחודש שעבר הגיעו 

קבוצות הכדורעף של 'נופי 
הבשור' להישגים נאים. 

בטורניר שנערך באמצע ינואר 
ב'שער הנגב' שיחקה קבוצת 

הבנים ז'-ח' נגד הקבוצה 
המארחת ונגד מקיף ה' אשדוד. 
בשני העימותים גברו השחקנים 

שלנו על היריבות לאחר 
משחקים צמודים ושווי כוחות. 

בהמשך החודש אירחו בנות 
ז'-ח' של נופי הבשור את 

קבוצות 'צפית' ו'שער הנגב' 
והשיגו ניצחון חלק ואלגנטי על 

שתי הקבוצות היריבות, עם שני 

ניצחונות קלים של 3:0.  
יומיים לאחר מכן שיחקו 
הבנות הבוגרות של 'נופי 

הבשור' בבית מעורב של ט' 
ו-י"ב וההגרלה זימנה להן 
דווקא את שתי הקבוצות 

הבוגרות בבית. במשחק 
הראשון נגד קרית גת הבנות 

לא נבהלו מהשחקניות הבוגרות 
מהן וגברו על היריבות 2:1. 

המשחק הבא נגד בנות 'שער 
הנגב' החזקות והמאומנות היה 
כבר סיפור אחר, ולמרות מאבק 

נחוש ירדה הקבוצה שלנו 
מהמגרש מנוצחת.

עודד  ירקוני 

נבחרת 'נופי הבשור' 
בכדורסל חזרה מנוצחת 
מטורניר השלב השני באליפות 

המנהל לחינוך התיישבותי, 
שנערכה ב- 26.1 בשער הנגב. 

כזכור, את השלב הראשון עברה 
הנבחרת עם ניצחון גדול על 

נבחרת שקמה מיד מרדכי.
גם הפעם הציגה הקבוצה 
משחק יפה ובלתי מתפשר 

בניצוחו של אריק קראוניק 
מבארי. נעם רודמן, ים 

ליכטמן, ניב דוליצקי )י"ב(, 
חגי בלאיש, תמיר בנקנייסר, 

גל קצב, תומר גלברד ואהל 
אווקראט )י"א(, רז יוגב 

וליאור הנדלר )י'( הראו כבר 
משריקת הפתיחה שהם לא 

באו כאנדרדוג, אלא כקבוצה 
לגיטימית,

עם שאיפות ברורות לעלות עוד 
שלב.

שני המשחקים הצמודים 
נגד נבחרות שער הנגב ובאר 
טוביה הסתיימו בהפסד, אך 
רק לאחר לחימה עיקשת עד 

לשריקת הסיום. החבר'ה חזרו 
אמנם הביתה ללא כרטיס 

העלייה לשלב הבא, אך עם 
הרבה סיפוק וגאוות יחידה על 

ההופעה המכובדת.
בקי ונעמי

בין רעש פיצוצי הבלונים 
לצעקות הקרב קיים 

בחודש שעבר מועדון הקראטה 
'הדרקונים הקטנים' מקיבוץ 
מגן הפנינג אומנויות לחימה 

באולם הספורט של מ.א. אשכול. 
ה’בודו פסטיבל’, שהתקיים זו 

השנה השביעית ברציפות, משך 
אליו כ-50 משתתפים בגילאי 
5-10 מקיבוצי ומושבי האזור. 

הספורטאים הצעירים השתתפו 

במשחקים ומשימות קבוצתיות 
והתחרו על התואר הקבוצה 
הטובה ביותר של המועדון.

שש קבוצות התמודדו השנה 
על הגביע הנודד, בו זכו לבסוף 

‘הדרקונים הכחולים’.  
הפסטיבל, המותאם לגילאי 

הילדים, הוא חלק מהתהליך 
הלימודי, הכולל התנסות 

בתחרויות בגיל צעיר. 
איוו פנצ’ב

היציע הדרומי מי
קו

מ
ט 
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מועדון קרב
של 'הדרקונים הקטנים'.  משחקים ומשימות קבוצתיות בהפנינג אומנויות הלחימה 

ביום שבת, ה-13.2.10, תערך 
תחרות קפיצות ראווה בחוות 

אשכול, במושב ישע.
התחרות תכלול מקצי 60 ס"מ 
- 1.00 מ', וישתתפו בה רוכבים 

מחוות שונות בארץ.
התחרות תחל בשעה 9:00 ועד 

שעות הצהריים המאוחרות...
במקום דוכני מזון ופעילויות 

לילדים הצעירים.

אז בואו כולם להנות מאירוע 
ספורטיבי לכל המשפחה!!! 

התחרות פתוחה לקהל הרחב
 

לפרטים ניתן להתעדכן באתר 
www.havat-eshkol@ :שלנו

lanegev.co.il
ובטלפון: אבי: 050-7770635

מרב: 050-4005952

"קופצים דרום- אדום"
חוות אשכול מזמינה את כולם!! 

נשארנו עם הכבוד
למרות משחקים צמודים ובלתי מתפשרים בשלב 

השני של  אליפות המנהל לחינוך התיישבותי, חזרה 
נבחרת הכדורסל של 'נופי הבשור' הביתה בלי 

כרטיס עלייה לשלב הבא

ממשיכים לנצח 
קבוצות הכדורעף של 'נופי הבשור' 

קטפו )כמעט רק( נצחונות בחודש שעבר 


