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1951-2013

"תמיד רצה להספיק יותר"...

יהודה שביט  .1951-2013מרוץ מתמשך כנגד הזמן ,כדי להספיק יותר ,לעשות יותר ,להגשים רעיונות למען
החברה ולמען המשפחה .לפני  30יום נקטע המרוץ הזה באבחה אכזרית אחת" .זה אשר" מביא כאן טעימה
ממסכת חיים ,שנדמתה לא אחת כ'הוריקן' של נתינה ועשיה
יהודה שביט נולד בשנת  1951בכורדני ,קרית ביאליק ,לפלה שלא תרם מספיק מזמנו
ולשמואל שבקובסקי ,שהיו בני גילאים מבוגרים יחסית .למען החברה ,אף שעבד
אביו היה פרטיזן ואמו ניצולת שואה .הם הכירו בארץ אחרי בפרדס יחד עם אליעזר".
מלחמת העולם ההתעקשות של אליעזר בן-
השנייה ויצרו צור שכנעה את המחנכים
בית
אוהב לתת לנער החוץ הזדמנות
ו א ו פ ט י מ י נוספת ולהשאירו בקיבוץ.
על אף קשיי הזדמנות שהוכיחה עצמה
העבר.
לימים – בגדול.
יהודה הוא יהודה לא העסיק את
בבעיותיו.
אחיהם הצעיר משפחתו
של אריה ושל כשביקשו ממנו להביא
חנה ,שהיה מכתב מההורים – כתב
ילד
שונה אותו ביד שמאל ,כדי
באמת .מגיל לדמות את כתב יד אמו,
צעיר
'לא זייף את החתימה וחסך
 – 1951הג’וניור לבית שבקובסקי
הספיק
לו' מהוריו את עגמת הנפש.
ללכת לבית ספר ולעשות שיעורים .בשכונה זוכרים ילד פעלתן ,אבא של יהודה היה נכה.
מתקן אופנים ,מקרין סרטים וכמובן פעיל במחנות העולים .הוא היה פצוע ברגל מאז
"מאז ומתמיד לא היה לו זמן",
היה לוחם ביחידת
אומרים מי שהכירו אותו אז.
היה
הוא
פרטיזנים.
כמה סמלי  -שביט הצעיר סוחב את כולם קדימה
"הוא היה 'צריך להספיק'
במאפיה
שותף
אחר כך חזר להיות גזבר כברי ומתפקיד זה הוא נבחר לראשות
עוד" .תכונה שאפיינה אותו
בקריות ,אבל היכולת שלו ושל אמו להגיע לביקורים
המעוצה .היה זה כאשר ראש המועצה ,חזי בריט ,הודיע על
כל חייו בכל תפקיד ובוודאי
בקיבוץ היתה מוגבלת.יהודה לפיכך ,ראה את הוריו מעט
רצונו לפרוש .מליאת המועצה בחרה ביהודה לראש המועצה
בתפקיד המנהיגות שלקח על
מאוד.
המחליף וכך הוא נכנס למסלול המנהיגות במטה אשר.
עצמו.
ה'הזדמנות השנייה' שנתנה ליהודה הוכיחה עצמה כבר
לקראת סוף שירותו הצבאי ,כשההיכרות בין יהודה ונעמי היתה
כמי שראה בעצמו פעיל
בתיכון .הוא הפך מרכז וועדת תרבות של חברת הילדים
כבר בת  9שנים ,הפכה הידידות הטבעית שהיתה בבית המאמץ
ואידיאליסט ,הצטרף יהודה
ובכל אותן שנים הוא אף פעם לא נח צהריים .עבד
של יהודה – לאהבה גדולה ,והיא תלמידת י"ב בלבד .האהבה
לתנועת 'המחנות העולים'
בגינון ,הכין פעילויות לחברת הילדים ובאמת לא עצר
הלכה והתפתחה עד החלטתם להתחתן ,כשנעמי בת .19
בכיתה ד' ומאז נשאר
מפעילותו לרגע.
נעמי ויהודה הקימו משפחה לתפארת בכברי והיו חברים בלב
'חוגיסט' בנשמתו.
לפני הצבא חזר יהודה למחנות העולים והדריך ב'שנת
ובנפש .ענבר ,הבכור ,נולד ב ,1981-יעל נולדה ב 1984-ועמר
בסוף כיתה ח' החליט שאין
שירות' ,מה שקראו אז "שנה שלישית" .הוא הדריך
צעיר הבנים ,נולד ב .1989-כל הבנים ממשיכים ,כל אחד בדרכו
לו סבלנות לחכות עד סוף
ברמת החייל בתל אביב ולאחר שנה מוצלחת של הדרכה
שלו ,ללכת ברוחו של יהודה.
בית הספר וכי הוא רוצה
התגייס לצה"ל.
יהודה שימש כגזבר במחנות העולים ולאחר חזרתו לכברי מילא
לצאת ל'הגשמה' .התנגדות
הוא שירת בחיל
כל השנים תפקידים מרכזיים בקיבוץ .הוא היה גזבר משקי
הוריו השאירה אותו בבית
במהלך
האוויר.
חנה
והאחות
הורים
עם
במעברה,
מאושר
המפרץ בתקופת המשבר של הארגון.
עוד שנה ,אבל יהודה יצא
ברפידים,
שירותו
לפני  30שנה הביא את אמו ,פלה ,לכברי ולפני  10שנים היא
למאבק .הוא הכריז על שביתה ,כמעט לא למד .המרד נמשך
נהרג אביו בתאונת
נפטרה.
כשנה ,עד שהוריו נשברו והסכימו.
דרכים .יהודה עבר
בעשרים השנים האחרונות ,החל מ ,1994-היה יהודה ראש
בעצת מדריך כריזמטי ,בן קיבוץ גשר ,הוא הלך לכברי.
לשרת בקריה ,כדי
המועצה האזורית מטה אשר ,תפקיד אשר ראה בו שליחות
המדריך אמר לו" :אם אתה רוצה קיבוץ טוב – תלך לכברי .זה
להיות קרוב לאמו.
אמיתית ומילא אותו בכל מאודו.
המקום בשבילך ",וכך היה.
אך יהודה ניצל את
לצד העשייה הבלתי נגמרת לטובת פיתוח האזור ,טיפח יהודה
ההיקלטות של ילד חוץ לא היתה ענין חריג אז .רוב ילדי
הקל"ב ,גם כדי לחזור
את קבוצת הכדורעף של מטה אשר והקפיד לבוא לכל משחק,
החוץ באו משפחות קשות יום ,שיצאו לקיבוץ במקום ללמוד
כשרק יכול היה .הוא היה ללא ספק,
בפנימייה .את יהודה קלטו למרות שהיה בן ,כשרוב בני כתתו
האוהד מס'  1של הקבוצה והלך אחריה
היו בנים.
גם "במדבר" – בשנים הפחות מוצלחות
זו היתה התנסות לא קלה .ילדי חוץ יצאו אז לבקר את הוריהם
שלה .חברי הקבוצה ,המאמן נועם כץ
 3פעמים בשנה .זה היה קושי אחד .אך גם החברים בכתה לא
וההנהלה ,לא שכחו ולא ישכחו את
היו קלים אתו.
האוהד הנאמן ,שרץ אחריהם לכל משחק
יהודה נקלט בכיתת 'חרוב' וכמו כל ילד חוץ אומץ על-ידי
בכל רחבי הארץ ,גם כשמעטים מאוד
משפחה .במקרה שלו ,היו אלו אליעזר ובלהה בן צור .בני
האמינו בהם.
היכולת לסחוט – סמרטוטים ותקציבים ,עד
הזוג חבקו את הילד בן ה 15-בחום ועזרו לו בהתמודדויות
הטיפה האחרונה
נעמי היתה שותפה מלאה בהתמודדויות
הלא פשוטות .במשפחה היתה אז ילדה בת  ,10בשם נעמי.
המורכבות עם התפקיד וכל המשפחה
להדריך ב'מחנות העולים' ובהמשך הוא
מי שלימים תהפוך חברתו ואהבתו ,עד יום מותו.
תמכה ביהודה במערכות הבחירות
נעמי" :זה שיהודה רצה להתקבל לקיבוץ לא הפך את העניין הפך גם לגזבר התנועה  -תחום שיהודה
ושמחה אתו בניצחונותיו ובהישגיו
לקל יותר .היקלטות של ילד חוץ היתה קשה .הילדים בכתה עסק בו כל חייו :גזברות וכספים .היתה לו
בתפקיד.
לא בדיוק סייעו .היחס הכולל שלהם לילדי חוץ היה לא פשוט .משיכה טבעית למספרים ולניהול כספים.
בהלווייתו אמרה נעמי" :נזכור אותך
אבל היו גם קשיים אחרים .בכיתה י' לדוגמא ,יהודה היה מועמד זה בא לו טבעי .מנהל חדר אוכל בכברי,
כאיש משפחה אהוב וכאיש ציבור מסור
לגירוש ,לאחר שנודע פשעו ...מילוי טופס לוטו .היו גם טענות רכז קניות ,גזבר כברי ,גזבר משקי המפרץ,
ללא גבול".
מנהיגות והובלה – כבר בתנועת הנוער
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”איפה ישנם עוד אנשים כמוך”...

אין מלים מתאימות לתאר הלוויה .אין מלים מספיקות לתאר אדם בדמותו של יהודה שביט .את המלים והתיאורים בהלווייתו ,ב'שבעה' ,באולם
המבוא למועצה ,החליפו מראות שאמרו הכול .מאות בני משפחה ,אוהבים ,חברים ,קולגות ,עובדים ותושבים ,שבאו מכל עבר ,ללוות את יהודה
בדרכו האחרונה .הם באו אל חלקת היער הקסומה ,המצילה על בית העלמין הפסטורלי של כברי ,להגיד תודה חרישית .למלמל שלום חנוק.
השקט קרע את האוויר .הבכי נטול הקול ,העיניים הדומעות אמרו את אמירתן בעוצמה שקטה .כמו יהודה .קרני השמש שחדרו מבעד לברושים ,האירו בפסים
של כסף את הר הפרחים שנערם אט אט על הקבר הטרי וצמח לגובה .בתחילה באו בזה אחר זה זרים של אהבה ומעליהם הרעיפו מלוויו של יהודה עוד ועוד
פרחים בודדים ,אותם הניחו על שלל צבעי הקשת ,שנערמו אלו על אלו .אחר כך באו דברי ההספד .אחר כך באו מכתבי ההספד ,במיילים ובספר הניחומים
שהוצב במבוא לבניין המועצה – המעוז של יהודה ,שהפך איבר מאברי גופו ונשמתו ב 20-השנים האחרונות .לא את כל המלים יכולנו לכלול כאן .רק מעט
שבמעט .היתרה תראה אור באתר המועצה ובעמודי הפייסבוק שיהודה למד לאהוב בימיו האחרונים.

אוהב למופת

נעמי שביט" .הצער וההלם גדולים מדיי מכדי לכתוב ועל
כן בחרתי להקריא דברים של אהבה שכתבתי ליהודה
לפני שנתיים ,ביום הולדתו ",אמרה נעמי שביט בפתח דב–
ריה בהלווהיה" .היית בן זוג אוהב למופת ,אבא למופת ,ה�ע
נקת מכל הלב והשלמת את החסר ,ידעת לפרגן ".אמרה
נעמי ורגשה את המאות שליוו את יהודה בדרכו האחרונה.
לכבוד ה 30-למותו ,כתבה נעמי" :בחודש האחרון ,הקשה בחיי,
נעתי בין יהודה הציבורי ליהודה הפרטי שלי ,שלנו המשפחה.
התרגשנו ממאות סיפורים ,הספדים וחוויות ששמענו ,מכל כך
הרבה אנשים שאהבו ,כיבדו ,העריכו והאמינו ליהודה.
איני מודה על המורשת שיהודה השאיר לנו :יושר ,אמינות ,חר�י
צות ,כבוד ורגישות לאדם ומעל לכל דוגמה אישית – על כל
אלה שמענו וחזרנו ושמענו מאז מותו.
ליהודה הפרטי שלי אני פשוט מתגעגעת .הזוגיות שהשקענו בה
כל כך הרבה וקבלנו המון בתמורה – אההבה אמיתית ,קבלה אי�נ
סופית ,יכולת לדבר על
הכול ,לתבל בחוש
הומרור ובציניות ,ל�ג
דול זה לצד זה ,לה–
עריך ולפרגן.
יהודה שלי ,אהובי.
אם יש נחמה בים
העצב והגעגוע ,זה
הידיעה שהכול נאמר
עוד בחייך .שהגענו
לשיא שרק יכולתי
לחלום עליו ביחד,
שביניונו ובילדינו ה�מ
דהימים ,שבכל אחד
אוהב למופת  -יהודה הפרטי של נעמי
מהם יש המון ממך.
ילדינו שגדלים עם ערכיך ועם האהבה האינסופית שקבלו ממך.
כל חיי הבוגרים חייתי אתך והם עוצבו זה בחייו של זה .אני
יודתעת שאת הכוחות להתמודד ,בחסר הענקי הזה שלך ,אני ש�ו
אבת ממך איש אהוב שלי .אני רוצה למצוא את הכוח להמשיך
לאור מורשתך האנושית ,האישית והמשפחתית.

חבר ומנהיג

אבא שלי

מודל לחיקוי

יעל שביט" .ימים שלמים שהכתיבה הזו יושבת עליי ,מכבידה
עוד קצת במצב בו כבר לא ברור כמה כובד ניתן עוד להרגיש.
איכשהו לכתוב עלייך הופך את הסיוט הזה לאמיתי  .החל�ט
תי שאני אכתוב אליך ,למרות שאני לא מאמינה שאתה שומע.
פשוט לא יודעת איך לדבר עליך .העבר וההווה מתבלבלים לי
כל הזמן .אני נוסעת בשבת בערב ברכבת מפוצצת באנשים ,עם
כל הכביסה שלא הספקת להקפיץ לי לירושלים ,בוכה מתחת
למשקפי השמש שלי ,כשאני חושבת
שוב ושוב על ראיון עם דן מרגלית
ששמעתי במקרה באיזו תכנית בטל–
וויזיה .הוא סיפר על דום הלב שקיבל
לפני כמה שנים ועל ההרגשה שהר–
גיש בעודו מאבד את ההכרה .הוא
אמר שכל מה שהוא זוכר הוא שנעשה
לו נעים בכל הגוף .כמה אני מקווה
עמר שביט" .אבא ,זה לא מובן לי איך פתאום אני
שגם אתה הרגשת כך.
כותב עליך ולא אליך .הפתעת אותנו כך פתאום,
אתה עשית הכל כדי
ברגע אחד ,לא הספקתי להגיד לך שלום .אבא ,היית
שתוכל להישאר
ותמשיך להיות עבורי דמות לחיקוי ולגאווה .היית
בחיים שלנו יותר.
תמיד אוזן קשבת ,תומכת ,מייעצת ,מחבקת .היית
רזית המון ,אכלת
זמין בשבילי בכל מצב ,בכל זמן ובכל אירוע .כל כך
כמו שצריך וקמת כמה זכיתי – יעל שביט ואבא טרי שביט הרבה מחשבות עוברות לי ,כל כך הרבה תכנונים
כל בוקר מוקדם
להמשך שפתאום יראו לגמרי אחרת .לא תזכה לדעת
אבל
העבודה.
לפני
אופניים'
להספיק 'לעשות
אם זכיתי או לא בהגרלה לכרטיסים למונדיאל ,לא תזכה ללוות
אחד.
ברגע
הכול התהפך
אותי בדרך לטיול בברזיל ובחזרה ,לא תזכה לשמוע על איך אני
נחמה.
בו
שאין
במקום
להתנחם
אנחנו מנסים
מטפח ומפתח את החינוך בערבה ,לא תזכה לפתוח עונה חדשה
שנים
אחרי
לסבול.
בלי
הלכת.
בה
על הדרך
של קבוצתנו האהובה הפועל מטה אשר ,לא תזכה לראות אותנו
שאם
יודעת
אני
שחור,
משפחתי
הומור
של
גדלים ומקימים משפחה .לא תזכה לראות אותי מקשיב לך יום
ולע�נ
מה ר
קורה.
היה
זה
כך
בך,
תלוי
היה
זה
אחד והולך ללמוד.
את
ירשנו
ממך
הרי
שלך.
בשיא
כשאתה
יין.
ככה פתאום ,באמצע הכול ,אתה אינך ,וחסר בכל דבר קטן .יותר
הפחד התהומי מרופאים
לא יהיה מי שיעדכן אותי בכל משחק של
ומבתי חולים.
מטה אשר ,יותר לא יהיה מי שידע על כל
–
זכי
כמה
על
הרבה
לחשוב
משתדלת
אני
קנייה שבצעתי ויחזיר לי כסף ,יותר לא
לאורך
אליי
ניגשו
כולם
זכיתי.
כמה
על
נו.
תיקח אותי באיזה שעה ולאן שרק אצט–
וכמה
אותי
שאהבת
כמה
לי
להגיד
'השבעה'
רך ,יותר לא תספר לי ששמעת שפגשתי
שהיית גאה .ולי אף פעם לא היה ספק .תמיד
ח"כ אתמול והוא התקשר לספר לך .יותר
ידעתי והרגשתי וראיתי את האהבה שלך.
לא תיקח אותנו לטיול בים או לראות את
תמיד היית שם בשבילי .בהודעת ס.מ.ס בזמן
הבנייה החדשה באיזה יישוב במועצה.
הישיבות ,בשיחות הטלפון הכמעט יומיות.
פתאום שיחות הסלון על פוליטיקה יאב–
בעצות הטובות ובמילות ההרגעה .בגילום
דו את השחקן המרכזי בהם.
דמות שתמיד היתה לי למופת וחיקוי .וגם
ככל שאני כותב יותר ,הדוגמאות לא
בפינוקים  -באיסוף מהרכבת ,בהקפצות של תמיד בשטח – עם אנשי הביטחון בעת חירום
מפסיקות להגיע .קשה לדמיין שיותר לא
הכביסה ,ובטרמפים
יהיה לי אבא שהוא הכל יכול כמו שהיית,
בנוכחות
לכל,
ומעל
של חמש בבוקר.
שמסולגל לעשות בשבילך מה שתצטרך ותמיד להצליח ,ש�מ
כך
כל
שלקחתי
העוטף,
שלך ובחיבוק
סוגל לאהוב כל כך ,להיות אוזן קשבת ,לפרגן ולהראות שהוא
כמובן מאליו.
גאה בך כל כך.
בתקופה האחרונה היו הרבה אירועים אבא ,דבר אחד אני מבטיח לך .שלא נפסיק .לא נפסיק להיות
יוצאים מהכלל .גם ברמה המקצועית משפחה אוהבת ומאוחדת כמ ו שאתה ואמא חינכתם אותנו ,נ�מ
וגם ברמה המשפחתית .הרב ה התכנס�ו שיך להיות יחד ,נעזור לאמא ,נתאחד כולנו ונתמודד יחד עם
יות וחגיגות בהן הספקתי לומר ולכתוב חסרונך הכל כך גדול.
לך הרבה .היתה תחושה של המון אהבה תודה אבא על כל מה שעשית בשבילי ,על מה שלימדת אותי,
ופרגון וגאווה .לפחות אני יודעת ,שאתה על איך שעיצבתי אותי להיות ,על המשפחה שהקמתם בשבילי
ידעת .כמה אני אוהבת אותך.
ועל האופי שהעברת לי ,אני גאה שאומרים לי שאני דומה

הנשיא ,שמעון פרס" .יהודה שביט היה איש תנועה למופת ,חבר,
מנהיג ומשרת ציבו ר בכל רמ"ח איבריו ,למען הגליל המע�ר
בי ותושביו ".יוסף אבי-יאיר אנגל (ג'וחא) ,עוזר הנשיא שמעון
פרס ,הקריא דברי ם שכתב שמעון פרס ל�ק
ראת ההלוויה.
"נעמי ענבר ,יעל ועומר .בצע ר רב ש�מ
עתי על הליכתו בטרם עת של חברי יהודה
שביט ז"ל .הוא היה איש תנועה ,חבר ,מנהיג
ומשרת ציבור בכל רמ"ח איבריו .הוא ידע
לנווט בחכמה את דרכו למען פיתוח הגליל
המערבי .הוא שקד על פיתוחו של הגליל ,הן
בימי שקט ושלווה והן בימי חירום והפגזות.
דמותו של יהודה השרתה אמון ושלווה על
כל תושבי האזור .לכתו בטר ם עת היא א�ו
בדן גדול למשפחתו ,למשפחת כברי ולגליל
כולו".
מתווה דרך – נתן דוגמא אישית טרם דרש

יורם ישראלי .מנכ"ל 'מאגרי אשר' ,איש סוד וחבר קרוב" .ב20-
השנים האחרונות הפך יהודה ללב הפועם של כל האזור הזה,
אותו אה ב בכל מאודו .היתה לי זכות להיות לצדו ,כחבר וכש�ו
תף לדרך ,ללמוד ממנו את הצורה בה חשב ,להתפעל מהאמונה
שפיעמה בו ,להשתכנע בזכותו ,שלא הכול ציני ושלא הכול
אבוד ושיש עוד בקרבנו אנשי אמת ,חזון ועשייה .אני מביט
סביב ובוחן בהשתהות את כל אבני הדרך שהניח אחריו בזו
אחר זו .אי ן ספק בלבי ,שהצלחת העשייה של יה�ו
דה ,נובעת מיכולתו לחשוב אחרת ,מאומץ אין קץ
שאפיין אותו ומנכונותו לעשות תמיד מה שנכון ולא
מה שפופולארי .אלך לאור חזונו בתחומים רבים ,כדי
להמשיך ולשפר את חיינו כאן".

דמות לחיקוי

לך .שלום אבא".
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1951-2013
נפשי נקשרה בנפשו

ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג  .אני סופד ליהודה כחבר אישי וכ�י
דיד המשפחה .איך הלכת מאתנו יהודה .רק לפני שבוע נפגשנו
ולמדתי שוב ,שהדבר הראשון
בחייך היא המשפחה .נפשי
נקשרה בנפשו של יהודה
בנסיבות שאינן פוליטיות כלל,
אל א בהקשר למערה בחנ�י
תה ,בה לחם אבא של רעייתי
ולקרבות תש"ח.
יהודה פתח לנו צוהר והכניס
אותנו לעולם המופלא שלו –
העולם של מטה אשר .יהודה
הכרת כל אבן כאן .חלמת,
עשית ,נטעת והגשמת .הייתי
אומר לך ,יהודה ,לא קוראים
לזה 'מטה אשר' .זהו 'מטה
יהודה'.
ואתה יהודה ,היית כמו אח
גדול ,שגם אפשר לדבר אליו וגם להסתכל עליו בגאווה .כי כך
הייתי רוצה לראות את דמות הישראלי .נאמן ,לוחם ,אי ש תנ�ו
עה ,עושה ,איש המשפחה ואיש מופת.
כולנו המומים ושוברים ,אך אני אומר לכם ולמשפחה  -מטה
אשר נקראת על שם שבט אשר .משה רבנו ,בברכת הפרידה
שלו אומר' :יהי רצוי אחיו' ויהודה שלנו הוא אכן רצוי אחיו.
כולנו אוהבים את יהודה .כולנו ננצור את זכרו בלבנו וכולנו
נעטוף את המשפחה בחום אין קץ .נהיה אתכם בשמחות שעוד
יבואו ונתפלל שיהודה במרומים ילווה אותנו בכל צעד ושעל.
יהי זכרך אהובינו ויקירינו – ברוך ומבורך לעד.

מנהיג וסמל

שמוליק ריפמן  .ניצב אני כאן עם משפחה ,חברים ידידים וכ�ו
לנו פשוט לא מאמינים .עמדת תמיד איתן ,מחויך .ואז קיבלתי
את הבשורה המרה .היית עבורי מנהיג וסמל לנחישות ,בכל
מה שקשור לפיתוח מטה אשר .היית לי חבר קרוב ,הערכתי
את היושר והיושרה עמם הלכת באומץ .בשמי ובשם כל ראשי
המועצות  -תנחומי למשפחה ,לקיבוץ כברי ולכל תושבי הגליל
המערבי,

שירת העשייה שלך

שהתרחשה בהם .תמיד דיברת בעיניים נוצצות על הקליטה
ביישובים .הותרת מאחוריך גם מערכת חינוך שצמחה וזכתה
בכל פרס או שבח אפשריים.
היריעה קצרה מלהכיל את פועלך .הותרת בליבנו חלל עצום,
וצלך מרחף באוויר מעל כולנו .בלכתך הותרת מועצה
מתפקדת כמו מכונה משומנת היטב ,שמכוונת לשירות
מעולה לתושב ,למצוינות ללא פשרות ולנתינה מתוך
אכפתיות אמיתית של כל עובד ועובדת בה".

מהטובים שהכרתי

שלום שמחון .מרחב הזה ,יהודה ,היית אחד האנשים
החשובים של התנועה ההתיישבותית במשך 30-40
השנה האחרונות .היית ללא ספק אדם משכמו ומעלה.
איש עשייה ישר .צנוע ,אך בכל זאת איש מעשה ,מהטו–
בים שהכרתי .היית נוכח בפורומים הכי מצומצמים של
תנועת המושבים ותמי ד תמהו :מה עושה כאן הקיב�ו
צניק הזה ,אך היה אמון גדול בך .היית שם כי זה אתה,
חבר ,יודע להקשיב ,לעמו ד על שלו ,להיאבק על האי�נ
טרסים של האזור .עשית כל מאמ ץ כדי שאהיה בסב�י
בה .אתה תחסר לי ואני אהיה כאן ,כדי לסייע לאנשים שאהבת.

מצדיע מול ארונך

מחמוד עכאווי .בשם הישובים דנון ועראמשה .יהודה היקר,
אומר אני לך שלום ,על תקופה שעברה כמו חלום .אומר אני
מילה של פרידה  ,ופה ושם על הלחי יורדת דמעה ,והלב נסחט
מכאב .אחי ,נסעת למנוחות ועזבת אותנו לאנחות ,יהיה זכרך
ברוך ,כי לזה הקדשת את נשמתך ואת חייך.
בשמי ,מחמוד עכאוי ,ובשם כלל תושבי הכפרים עראמשה
ודנון ,אני עומד ומצדיע מול ארונך הטהור ,שזכה לחבוק את
גופתך הטהורה ולהותיר אותנו מצומררים מכאב.
לא כמשתתפי צער לאבדתך,
אלה כבעלי צער על אבדתך.
כי תמיד היית שלנו ותמיד
דאגנו שנהיה שלך .עבדתי
אתך עוד בתחילת דרכך
כראש מועצה .מאז 1994
ומאז לא הצלחתי להתנתק
ממך ,מהופעתך ,מאישיותך.
תמיד היית בשבילי האח הג–
דול ושפכתי בפניך את כאבי
המגזר וקשיי חייו .אפילו
הר הפרחים – ערימות של אהבה ליהודה
בכאביי האישיים שיתפתי
אותך ,ותמיד היית בשבילי המגדל-אור.
וכל שנותר עוד ,להתפלל לקדוש ברוך הוא ,שיעטףוף אותך ב�ר
חמיו ויסלול לך הדרך למושבך החדש בגן עדן ,כפי שסללת
לעבדיו את דרכם במהלך שנות חייך".

משה דוידוביץ' .מנכ"ל המועצה האזורית מטה אשר" .כשתמות
 /משהו ממך בי  /משהו ממך בי ימות אתך ".את המלים האלו,
ששהרה הזמרת האהובה עליך ,חוה אלברשטיין ,אני מחבר בט�ב
עיות אליך ,רעי לנפש ,יהודה שביט  -אדם ,איש משפחה ,חבר
ומנהיג .עזבת אותנו אמש במהלומת קורנס והותרת אחריך
שובל עשייה שהיא כמו שירה צרופה.
היום בבוקר הגיעה שונטל למשרד והתכוונה להעביר אלי את
הדואר שהצטבר בסוף השבוע .היא נדהמה לראות שהספקת
לעבור ביום שישי על כל הדואר וחתמת עליו להמשך טיפול .שונטל מיזן .מנהלת לשכה ויד ימינו של יהודה( .מתוך חוברת
כדרכך ,השארת שולחן נקי מאחוריך .כזה היית .חלילה שתיש– במלאת ליהודה " .)60כשמינית אותי לתפקיד מנהלת לשכתך,
חשבתי שאני מכירה אותך היטב ,אך בתקופת הבחירות התחוור
אר מטלה לא גמורה.
לי עד כמה לא הכרתיך לעומק .חשבתי
אבל שירת העשייה שלך ,יהודה ,נגדעה באכז–
לתומי ,שהדברים צריכים להתנהל כמו
ריות ,כשלבך הגדול והרחב נדם אמש ,בעודו
שאנו רואים בטלוויזיה .ביקשתי ממך
פועם באתגרים התובעניים שלך :עבודה סביב
להתנהג קצת 'כמו פוליטיקאי' ,כדי
השעון ,ללא חשבון של זמן ומקום ,הזדהות טו–
להקל על הלחץ מצד התושבים .אך
טלית עם המשימות והאתגרים שהצבת לעצמך,
אתה אמרת שאינך מסוגל לשקר .לא
דבקות מלאה ובלתי מתפשרת באתגרי השרות
היית מוכן למכור את יושרך וכנותך,
למען הציבור ,התרגשות ואכפתיות עמוקים
גם כששילמת מחיר אישי וגם אם היית
מאתגרי המועצה ,וכל זאת בדרכך  -רחוק מעין
מפסיד בבחירות.
הזרקורים ,ובצניעות.
הניסיון הזה היה קשה עבורי .היה
מודה שהבטתי בך בהשתהות ,כשהתרגש ת מ�פ
לשנינו קל יותר קל אם היית מתנהג
עילויות ,הצלחות ומשימות גם בימיך האחרו–
אחרת ,אך אתה ,איש של עקרונות ,לא
נים ,כאילו היה זה יומך הראשון בתפקיד ,עם
היית מוכן לשחק את המשחק .תמיד
חיוך כובש וזוהר.
יהודה שלנו ,אם י ש צל נחמה  -הרי שאלו העו�ב תעסוקה ועסקים – עידוד לתעשייה המקומית קיוויתי ,שתושבים יודעים להעריך
דות היצוקות שהותרת אחריך .חלומות שהפכו לחזון ובהמשך אותך ואת תכונותיך :נחישות ,תעוזה ,מנהיגות ,אמונה בדרך
למציאות והם אות ועדות חיים לגדולתך ולאישיותך .היישובים בה אתה הולך .איש של עשייה שמנחיח בצד שיקולים זרים וא�י
שהיו לעיקר גאוותך ,בזכות הצמיחה הדמוגרפית המרשימה שיים".

הכנות שלך
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חבר אמיתי

איתן ברושי .מזכ"ל התנועה הקיבוצית" :קיבלתי בתדהמה
את דבר מותו הפתאומי של יהודה שביט ,חברי ,עמו היו לי
קשרי חברות יותר -מ 40-שנה ,מאז היינו שנינו מדריכים צע�י
רים ב'חטיבת בני הקיבוץ המאוחד' .מאז לא נפרדו דרכינו ,הן
במישור הציבורי והן בקשרי החברות האישיים והמשפחתיים
שנרקמו בין משפחותינו .יהודה שביט היה איש ערכי ואכפתי,
חבר אמיתי ,אשר במשך שני עשורים עסק בקידםום ופיתוח י�י
שובי המועצה אזורית מטה אשר ,והיה גורם מרכזי לכך שהאזור
שהפך בשנים האחרונות אטרקטיבי למאות משפחות חדשות".

קול שירתך

דליה אהרון .אם בית ,מועצת מטה אשר" .אני כואבת מאוד
הלכת בטרם עת 20 .שנה עבדנו יחד והיום יהודה ,אתה חסר
לי וקול שירתך
בעלותך את המד–
רגות ללשכה בבו–
קר חדלה ,והכל
נדם .אני מתגעג–
עת אליך".

איבדנו אח

שלמה בוחבוט.
ראש עיריית מע–
לות תרשיחא ויו״ר
השלטון
מרכז
המקומי" .כולנו
בהלם .איבדנו אח,
איש ציבור ראשון אבן פינה – לקדם ,לפתח ,לבנות
במעלה .במשך
השנים בהן כיהנו כראשי רשויות שכנות ,ובמיוחד
בתקופה בה כיהנתי כיו"ר קו העימות  -היינו חברים
קרובים ויצאנו למאבקים משותפים לטובת התוש–
בים .יהודה שביט היה איש אוהב אדם ,איש של יושר
והגינות .זויהי ללא ספק אבדה גדולה למטה אשר ו�ל
ראשי הערים בכלל .אני שולח תנחומים למשפחתו
ולתושבי מטה אשר".

מותו של מנהיג

אורי וובר .מנהל המחלקה האסטרטגית של מטה
אשר" .בנובמבר  1995התחלתי לעבוד במועצה וכל
השנים הייתי די צמוד ליהודה שביט .לא היה קל לעבוד אתו,
אך אין ספק שיהודה היה מנהיג אמיתי ,בעל אג'נדה ברורה,
היודע לגייס את עובדיו למשימתות ובעל כישרון להשיג ת�ק
ציבים ליישום מדיניותו.
הוא שלט בכל תחומי
העשייה של המועצה,
זכר את כל המספרים,
ידע כל מה שמתרחש
ביישובי האזור .הוא
ניהל את המועצה ביד
רהמה והיה ברור מי בס�ו
פו של דבר קובע .היתה
ולו תפישת עולם מגו�ב
שת וידע לתרגם אותה
לעשייה בהתמודדות חינוך בראש – להעניק לתלמידים יותר –
כאסטרטגיה
היומיומית.
היו לו כמה אמונות שהפכו אבני יסוד בפעילותו" :בלי המשטר
הדו-רובדי לא יהיו מועצות אזוריות"; הקהילתיות היא הערך
המוסף של היישוב הכפרי; בראש וראשונה חינוך; ההרחבות הן
לא עסק כלכלי ,אין לחפש בהן כסף ,אלא איזון דמוגרפי וחידוש
החיים החברתיים; לא מחלקים כסף באופן שווה ,אלא בודקים
צרכים אמיתיים .ואכן ,השקעות המועצה חולקו אחרי מיפוי
מצב אמיתי .לכן השקעות רבות הופנו אל היישובים הערביים.
יהודה אהב את החקלאות והיה גאה בהישגי האזור ("תוכלו
בננות ,היה אומר בישיבות מקושטות בצלחת פירות ,זה
טוב לאזור") .

נפתחה
חדשה ,חדישה ומשודרגת

מרפאת שלומי עברה
למשכנה החדש!

לקוחות כללית ,עברנו למרפאה החדשה .אתם מוזמנים להמשיך לקבל שירותי רפואה
מקצועיים בתנאים הנוחים ביותר ,במרפאה חדישה ומאובזרת .רק שתהיו לנו בריאים.
לנוחותכם  -שעות פעילות המרפאה החדשה
יום

ד"ר דרוקר רויטל

ד"ר עבאס דניאל

משרד תורג'מן רחל

סיעוד

א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'

08:00-14:00
13:00-18:00
11:00-14:00

08:00-14:30
12:00-18:00
08:00-14:00
08:00-12:00

08:00-17:00
08:00-18:00
08:00-14:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-12:00

08:00-17:00
07:00-18:00
07:00-15:00
08:00-12:00
07:00-17:00
08:00-12:00

08:00-14:00
08:00-12:00

08:00-12:00

רופאת עיניים ד"ר דיאצוק
יום א' 8:30-12:00
*אחת לשבועיים

רופאת נשים ד"ר טרזובה
יום ב' 13:30-15:30

דיאטנית קורן אילנית
יום ב' 08:30-12:00

למידע נוסף:

מרפאת שלומי החדשה
הרב עוזיאל  | 28טל'04-6437622 .
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1951-2013
צניעות ונתינה

יפה איפרגן-טל .תושבת אילון ,בשכונת ההרחבה .את יהודה
זכיתי לפגוש פעם אחת ויחידה ,שהותירה ב י רושם עז .ב�ס
יום סדנה במעברים" ,הזדמנויות בגליל" ,התבקש יהודה לספר
על שינויים ותפניות בחייו .הקשבתי והוקסמתי מצניעותו ומ–
רוח הנתינה והתרומה שלו ,אדם אמיץ וישר .יהי זכרו ברוך.

אכפתי ללא גבול

נילי שר .כפר מסריק" .הקשר שלי עם יהודה
נוצר כאשר מילאתי מספר תפקידים בכפר
מסריק .פגשתי אדם חייכן וחם ,אכפתי ללא
גבול ונכון לכל משימה שהוא משתכנע
בחשיבותה ,תוך גיוס כוחות רבים ומאמצים
לממשה .כשהחלטנו על פעילות לכבוד 07
שהנה לכפר מסריק ,הגענו אל יהודה בב�ק
שת סיוע .נתקלנו ביחס םחם ואוהד ובהי�ע
נות מעל ומעבר מסתם סיוע טכני .בלטה
מדיניות הדלת הפתוחה של יהודה .היכולת
לפנות אליו בדרך בלי אמצעית".

בגובה העיניים

תומך ומעודד

סמיק גלינה .סגן גזבר המועצה" .כמה חבל .כל כך הרבה עוד
יכולת לעשות ולתרום למשפחה ,לתו–
שבים ולאזור .זכיתי להכיר אדם חכם,
תומך ומעודד .אדם שידע לעודד בי מו–
טיבציה גבוהה לעשות הכול יותר מהר,
יותר טוב ויותר נכון .אדם ששינה את
תפיסת המועצה ותפקודה ,הפנה את פני
המועצה לתושביה ,שבאמת היו בראש
מעיניו".

ענק הדור

חיים אבנ.י .הסתלקותו החפוזה של יה�ו
דה "ענק הדור" משאירה חלל עצום.
נתנחם בעשייתו הברוכה ובמועצה של
ישובים ואנשים כפי שהם נראים היום,
שהם פרי פועלו.

האוהד מס’  – 1ללכת אחרייך גם במדבר

איטה אילת .כפר מסריק" .אני לא מאלה שנתקלו ביהודה יום
יום ,או התחככו בו במהלך עבודה או תפקיד  .אני אחד מ�ה
אזרחים הפשוטים של המועצה ומהמקום הזה אני כותבת.
הייתי פוגשת אותו בשבילי בית הספר 'גוונים' ,או במועדון
לחבר  ,או במגרש הכדורעף .תמיד היתה לי אותה תחושה נע�י
מה לצחוק אתו ,לתקוע בדיחה ,להחליף דעה ,או סתם לומר
שלום חברי .תמיד היה זה היה בגובה העיניים (למרות גובהו
ולמרות "נומכי)..

איש שעשה

הקדיש את מיטב שנותיו למען הציבור ורווחתו ולמען פיתוח
יישובי המועצה האזורית מטה אשר בפרט ולמען האזור בכלל.
הכרתי אדם רגיש ונחוש ,חדור מוטיבציה ומעל הכל חבר".

אבשלום בן דו.ד .מנהל מפעל 'דוקרט'" .כמנהל דוקרט ולאחר�ו
נה דוקרט אוורגרין בכפר מסריק ,יצא לי להיפגש עם יהודה לא
מעט פעמים .תמיד ראיתי בו איש
עשייה שחשוב לו לקדם דברים
באזור ותמיד ניתן היה לפנות
אליו ולקבל עזרה ותשובות
ברורות.
לאורך השנים סייע יהודה
להרחבת שטחי המפעל ולגיוס
משאבים .נוכחותו בחנוכת קו
הייצור במפעלנו ,יחד עם מנהל
מרזכז השקעות ממשרד הכ�ל
כלה ,היא ההוכחה האחרונה
לכך”.

נזכור לעולם

ז'קלין נפגי .מנהלת מחלקת תחבורה .כל האוטובוסים הצהובים
אשר אהבת והיית גאה בהם ,כולם עומדים לרשות התושבים
ללוות אותך בדרכך האחרונה .כמה חבל שאינך יכול לראות
את האוטובוסים עומדים ומחכים ליישר כוח ממך .נזכור אותך
לעולם.

איש של אנשים

דני שכטר .מנהל מחלקה לשירותי רווחה" .קשה להיפרד .קשה
לתאר במילים את האובדן .פתאום עם לכתך – תחושת ריקנות
ויתמות .כאילו אבינו הלך מאתנו ...איש מדהים ,של עשיה ללא
גבול .של מסירות אין סופית .איש של יושרה ויושר .איש של
אמת ולא משחקים .מצד שני – חוש הומור
וגם רצון חבוי להשתעשע.
לא היה פרט שלא ידעת .על המיילים ענית
עוד לפני שנשלחו .וענית לכל צורך בפגישה
ובהסדרת עניני העבודה השוטפים .היה איש
ואיננו עוד .איש של אנשים".

רצית יותר

רחלי גזית .מנכ"לית עמותת הוותיק" .תמיד
הייתה לך פינה חמה בלב עבור הוותיקים
ועבור העמותה.
ליווית את כל
צעדינו ,התעניינת
בכל פרט – וכמו–
עמית בראון .בן עמי .יהודה
בן שזכרת הכול.
שביט כבר לא אתנו .אדם צנוע,
ועודדת
תמכת
איש מעשה ,מדבר ישירות ומע–
אותנו לפתח ולה–
ריך כאשר מדברים אליו ישר .שמחת חיים – גאה באירועי התרבות המקומיים
עשיר את פעילות
הכרתי אותו עוד בטרם כניסתו
לתפקיד ,לפני כעשרים שנה ,במאבקינו לשיפור תשתיות בבית העמותה למען רווחת הוותיקים .וגם
הספר האזורי ברגבה ומאז דרכינו הציבוריות והפרטיות נשזרו .כשהייתה לך ביקורת ,היא הייתה
הוא היה מעורב בכל ,ידע הכול ראשון ,הביע דעה נחרצת ,גם למען הבנייה .רצית שנבנה עוד ,שנ–
כאשר הדבר לא היה 'פופולארי' ופעל בהתאם להחלטות .יהו– עשה יותר ,שנחשוב קדימה ,שנפתור
דה היה שותף מלא שלנו למאבקים על ההרחבה ,קו העימות ,קונפליקטים ,שנפתח ונטפח כל מה
אספקת המים ,הצומת ,בית הכנסת ,גן הילדים ועוד ...שותף שנין לטובת הוותיקים".
אמיתי ,בכל שעות היום והלילה ,בזמן שלום ובימי מלחמה.
תמיד זמין ,תמדיד קשוב ,תמיד יודע להפעיל את הגורמים המ�ת
אימים".
שמעון אהרונסון .גזבר המועצה.
"יהודה היית מנהיג .הובלת על-ידי דוגמא אישית וגם כוונת
את צוות העובדים .לפעמים דחפת את העגלה ולפעמים משכת
שפרה בן דוד .מנכ"לית רשות ניקוד ונחלים" .המומים וכואבים אבל תמיד קידמת את נסיעתה .דרשת הרבה מן העובדים אך
את לכתו של יהודה שביט – איש אשכולות ,בטרם עת .איבדנו דרשת יותר מעצמך .היית הראשןון להגיע למשרד בבוקר ,וע�ז
אדם יקר ,ענו וצנוע ,מקור בלתי נדלה של דעת וחוכמה ,אשר בת אחרון את הבניין בערב .דאגת שלא נהיה שאננים .הצבתה

שותף אמת

דרשת מעצמך

רגיש ונחוש
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את השרות לתושב במקום הראשון ורק אח"כ נושאים אחרים
כמו חינוך וצמיחה דמוגרפית בישובים שהיו למציאתות בזכ�ו
תך".

ראייה רחבה

אמיר נוימן  .מנכ"ל החברה הכלכלית" .בשלוש השנים הא�ח
רונות למדתי להכירך כמנהיג ,אדם ואיש משפחה .מסירותך
ללא גבולות ,זמינות
אין סופית וכושר ניתוח
וראייה רחבה מיוחדת
במינה .היית רץ למר–
חקים ארוכים ,זה שמ–
תווה את הדרך ,מפקח
על ביצועה ומתקן "פני
עדשה" בזמן הנכון.
למדתי ממך המון וכל
יום מחדש .אתה ראוי
לכל הערכה על מפעל
חיי ם שהקמת ,שנו�כ
חותך בו ניכרת בכל
פינה.

רב חובל

הקטר המוביל – תמיד ראשון לפני כולם

יהודית שוהם .הנהלת
חשבונות" .קשה לדבר עלייך בלשון עבר ולחשוב שלא תמ–
שיך להסתובב בינינו .אך אתה מסוג האנשים שהשארת חותם
במעשיך הרבים בתחום המועצה .היית לכולנו דוגמא של מנהל
ומנהיג מוביל עובד חרוץ ,אחראי ,פיקח חכם .ומאורגן מאוד
בעבודה .בעל כושר ניתוח מעולה למצבים שונים .ישר מאוד,
אומר את אשר הוא חושב ,אך תמיד ידענו שעל מילה שלך או
הבטחה ממך אפשר לסמוך.
כל ישיבה או פגישה אתך התחילה בדיוק בזמן .חקרת וירדת
לפרטים הקטנים בכל נושא ונושא .האמנת בדרכך ולא נכנ–
עת ללחצים .היה נעים ומאתגר לעבוד במחיצתך .זו תקופה
שאזכור בחום ובגעגועים .עם לכתך אבד לנו רב החובל".

התחשבות והבנה

יניב גלבוע" .למדתי ממך הרבה בעבודה .להיות מסור ,נאמן,
אכפתי ומעישי ,לתת שירות לתושבים בכל זמן ובכל דקה ,ל�ה
יות יסודי ומקצועי ולתת את הנשמה .מטה אשר היא שם דבר
בזכותך ואנו נעשה הכול על מנת להמשיך ולהגשים את חזונך.
אני גאה להיות חלק ממשפחת מטה אשר ומודה לך מקרב לב
על כל מה שעשית בשבילי ,ובמיוחד על ההתחשבות וההבנה
בתקופה הקשה בחיי ועל זה שלא וויתרת עלי ולחצת שאחזור
לעבודה".

אנשים כמוך

תיקי ראובן .איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש
ההוא .יהודה יקר .תודה ענקית על כל מה
שהיית עבורי .ולא רק בימים קשים ...מרגישה
שעוד בן משפחה אבד לי .זכרך תמיד יהיה
ברוך.

אבדה כבדה

שרי רות יוסף .מנהלת שלוחת מתנ"ס אחיהוד.
"פרשת השבוע היתה "לך לך" ואתה אכן
באמת הלכת בלי להודיע ,בלי לתת סימנים
מקדימים .ככ ה נעלמת לכולנו .הלב בוכה ו�מ
מאן לנחם ,בטוח שלא יהיה אחד כמוך ,יהיו
לך מחליפים אבל לא כמוך .אבדה כבדה למו–
שב אחיהוד ולתושביו.

חכם ,אהוב

עין המפרץ" .יהודה האהוב ,איש מעשה ,חכם ,חרוץ
וישר דרך .אהבתי ,הערכתי ,שמחתי לעבוד אתך .תחסר לנו.
אני כבר מתגעגע".
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חדשותי מקומי

ערב הוקרה למתנדבי
שבי ציון
 0מאת :כרמית פלג
”תודה על זריקת עידוד ואנרגיה ועל כך שלא תופסים את
ההתנדבות שלנו כמובנת מאליה ”.במלים אלו סכמה אחת
המשתתפות את ערב ההוקרה שנערך בשלוחת המתנ”ס בשבי
ציון ,אשר חוגגת החודש שנה להקמתה.
ולמי ההוקרה? לתושבים הרבים מקהילת שבי ציון ,שלקחו חלק
במהלך השנה בחשיבה ,בפעילות ובצמיחת המתנ”ס .תושבים
רבים נוספים הם שותפים פעילים ,באופן רציף ,בעבודת הוועדות
השונות ביישוב ,בפעילויות שמקיים המתנ”ס ובהתנדבויות
מגוונות.
ערב ההוקרה התקיים כיוזמה משותפת לוועד המקומי ולשלוחת
המתנ”ס .עבור המתנדבים הרבים הייתה זו אתנחתא של סיפוק
ועבור צוות המתנ”ס ,הייתה זו הזדמנות לומר תודה.
הערב התקיים בעיר העתיקה בעכו .כ 60-מתנדבים נהנו מסיור
תיאטרלי מודרך ,על ידי עבדו מטא ,שהוביל אותם בסמטאות בין
החומות .לאחר מכן נהנו המתנדבים מטקס קצר ומארוחת ערב
במתנ”ס הפועל בעיר העתיקה של עכו.
להצלחת האירוע היו שותפים רבים ובהם :הוועד המקומי שבי
ציון ,יחידת המתנדבים מטה אשר ,מחלקת ילדים ונוער במתנ”ס
– ”מצילה” ,המפעילה את סיירת ההורים ושלוחת מתנ”ס שבי
ציון .תודות גם לאירוח החם והנעים במתנ”ס העיר העתיקה
בעכו.

תודה למתנדבים – ערב הוקרה לפעילי ומתנדבי שבי ציון בשלוחת המתנ"ס

האם הכנס הזה יחסוך לך
מיליונים?

הכנס לבעלי נחלות במושבים עשוי בהחלט לחסוך לך
מיליונים ולחילופין – לחסוך לך עגמת נפש וכאבי לב.
על הפרק :הפעולות הנדרשות ליישום החלטה  1155של
מנהל מקרקעי ישראל( ,לשעבר החלטה  ,)979בדבר
פיצול נחלה א' ,על כלל היבטיה .חשוב להירשם מראש
 0מאת :מיי טל דרורי גנגרינוביץ’
ההבנה כי הנחלות במושבים הם אמצעי לחיזוק הקשר בין הורים
לילדים ,דרך יעילה לצמיחה דמוגרפית יישובית על כל היבטיה
וכן דרך להבטחת הפנסיה וחיזוק החוסן האישי והקהילתי עמדה
בבסיס תכנון הכנס בנושא פיצול נחלות .הכנס יתקיים ביום
חמישי ,21.11.13 ,בשעה  19:00באולם הרב תכליתי במתנ”ס
מטה אשר (ליד עברון).
הכנס יעסוק בפעולות שיש לעשות כדי להיערך ליישום החלטה
 1155של מינהל מקרקעי ישראל (לשעבר החלטה  )979בדבר
פיצול נחלה א’ והאפשרות למכור אותה לצד שלישי .כמו-
כן ,בכנס יוצגו ההיבטים הכלכליים ,החוקיים ,הקהילתיים
והחברתיים של הסוגיה על ידי אנשי מקצוע מחברת ”נחלת
אבות” ומתנ”ס מטה אשר.
הכנס מיועד לוועדי אגודה במושבי מטה אשר ,לוועדים מקומיים
במושבי מטה אשר וכן לבעלי נחלות במושבי מטה אשר .נשמח
לראותכם בכנס .מספר המקומות מוגבל .אנא ,הקפידו להירשם
מבעוד מועד בטלפון . 04-6249833
|
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ליקויי בטיחות וההפרדה המפלסית בבוסתן
הגליל – במוקד ביקור משרד התחבורה
מנכ"ל משרד התחבורה ,עוזי יצחקי ובעלי תפקידים במשרד ,קיימו החודש פגישת
עבודה במטה אשר וסיור בבוסתן הגליל .הדיון כלל בעיות תחבורה שמטרידות את
היישובים ובהן :ליקויים בתכנית ההפרדה המפלסית בבוסתן הגליל ,הסדרי תנועה
לקויים ביציאה מכביש  22וצמתי גשר הזיו ,יסעור ,לימן ,בצת ובן-עמי
את פני הבאים קבלו מנכ”ל המועצה ,משה דוידוביץ’ ,מנכ”ל
 0מאת :שלמה אברמוביץ’ | צילם :שלמה אברמוביץ’
החברה הכלכלית ,אמיר נוימן ,מנהל מחלקת הנדסה ,שאול
צמרת משרד התחבורה היתה החודש ( ,)22.10אורחת המועצה דוכס ,מהנדס המועצה ומנהל הועדה לבניין ערים ,אדר’ עופר
האזורית מטה אשר .מנכ”ל המשרד ,עוזי יצחקי ,הביא עמו קורט-עוז ומנהל מחלקת תיירות ,גלי רז.
את צמרת משרדו מירושלים ומהמחוז ולצדם נציגי החברה המארחים ממטה אשר הציגו את בעיות תחבורה שמטרידות
הלאומית לדרכים ורכבת ישראל .סיור השטח התמקד בבעיות את היישובים ובהן בין היתר :אי השלמת הסדרי התנועה
והפיתוח ביציאה מכביש
שנוצרו בבוסתן הגליל
עוקף קריות (כביש ,)22
עקב ההפרדה המפלסית.
הסדרת כביש הרוחב
הישיבה בבית המועצה
 ,859צמתי כניסה ויציאה
נפתחה בדברים נרגשים
בגשר הזיו ,יסעור ,לימן,
של מנכ”ל המועצה,
בצת ובן עמי ותכניות
משה דוידוביץ ,שניסה
פיתוח עתידיות .סיור
לתאר את החלל שהותיר
השטח שקיימו המנכ”ל
אחריו ראש המועצה,
וצוותו התמקד בעיקר
יהודה שביט ז”ל ,מי שיזם
בבעיות שנוצרו בבוסתן
את הביקור וקבע את
הגליל עקב ההפרדה
תכניו ,טרם הלך לעולמו.
המפלסית ביישוב.
”קבענו לעצמנו כלל”,
בין היתר ראה המנכ”ל
אמר דוידוביץ’ לאורחים,
תחנת הסעה לתלמידים,
”להמשיך את דרכו של
שנבנתה ללא מפרץ
יהודה ולתפקד למרות
בטיחות ,מעבר תת קרקעי
הקושי ,כאילו הוא אתנו.
להולכי רגל שהעבודות
אין ספק שכך הוא היה
רוצה שננהג .אני מודה ביקור המנכ"ל – הוצגו ליקויים בהפרדה המפלסית בבוסתן הגליל
בו לא הושלמו ,סדקים
בקיר התומך של המעבר
לכם ,על ההחלטה לקיים
המרכזי תחת למסילה עוד.
את הסיור כמתוכנן”.
המנכ”ל יצחקי פתח את הביקור בדברים חמים לזכר יהודה מנכ”ל המשרד ביקש מאנשיו לרשום את כל הטענות והליקויים
שביט ובדברי הערכה על תפקודו מול משרד התחבורה” .אנחנו שהועלו בסיור .הוא הבטיח כי יפקח על סיום העבודות ויוודא
בהלם מהמוות הפתאומי של אדם יקר ,שהיה הרבה יותר מראש שפרויקט ההפרדה המפלסית לא יגיע לכדי גמר ,טרם יבוצעו
כל רכיבי העבודה באיכות משביעת רצון.
מועצה אזורית ואשר תרם לאזור כולו”.

תודה ממטה אשר לדוד סלוויטר ונורין רזניק
 0מאת :שלמה אברמוביץ' | צילם :שלמה אברמוביץ'
לוחמי הגטאות .הם זכו גם לאירוח על-ידי הצוות המנהל את
מנכ"ל המועצה ,משה דוידוביץ' מנהל מחלקת הרווחה ,דני כפר המחול בגעתון ולצפות בקטע מהריקוד "זיכרון דברים".
שכטר ונאמן הבריאות במועצה ,משה פרי ,השתתפו בפגישת ראש המועצה המנוח ,יהודה שביט ז"ל ומנכ"ל המועצה,
משה דוידוביץ יבדל"א,
הפרידה מזוג התורמים דוד
הקדישו מזמנם וקיימו
סלוויטר ונורין רזניק מארה"ב,
פגישות הכרות עם
ידידי מטה אשר ,שהקימו
האורחים .כמו כן
ב 2009-קרן סיוע .הקרן מיועדת
התקיימה פגישת עבודה
למשפחות שנקלעו למשברים או
עם הצוות המנהל את
מחלות ואשר מערכות המדינה
קרן הסיוע ועם מנכ"לית
אינן נותנות להם מענה .המענקים
עמותת "גלילה לקידום
למשפחות הנזקקות ניתנים על-
הגליל" ,יעל ברלב,
ידי וועדה בראשות עו"ס שכטר.
נאמנה לניהול הקרן.
הפגישה בבניין המועצה חתמה
הפרידה
בפגישת
ביקור של הזוג סלוויטר – רזניק,
מהתורמים העניק להם
שנמשך כ 4-ימים ואפשרה לצוות
מנכ"ל המועצה ,משה
להציג את מטה אשר על מגוון
פסיספס
דוידוביץ',
מיזמיה .בין היתר הוצגו מאגרי
שנוצר בקיבוץ אילון.
אשר ,החקלאות בעמק הקורן,
מטעי בננות ורימונים ,סיור שי צנוע – פרידה מזוג התורמים דוד סלוויטר ונורין רזניק מארה"ב
דוידוביץ הודה להם על
הקשר החם והמתמשך
במבצר יחיעם והתרשמות ממיזם
"בירה מלכה" .את סיורי האורחים ליווה מיכאל מונבלט  -יועץ עם המועצה ועל תרומתם לרווחת התושבים.
דוד ונורין ציינו ,כי הקשר עם מטה אשר מרגש במיוחד ושונה
מטה אשר לפילנתרופיה.
זוג התורמים זכו למפגשים חווייתיים ומרגשים גם בבית הספר מהמקובל .לאור מה שראינו במהלך הסיורים ,אנו מעניקים את
מיתר ,במוזיאון בית לוחמי הגטאות וביד לילד הצמוד לבית תרומתנו מתוך אמון מלא שהשימוש בה יתבצע כמוסכם" .

חסות ראשית

גליל

סטודיו דוד ויוסף

למעלה מ 30-סרטים ,סדנאות לילדים ,טיולים ואירועים לכל המשפחה

מר גאגא
הצצה לסרט חדש בתהליך
עבודה על אוהד נהרין

סרט ערבית
זוכרים את הסרט הערבי של יום שישי?
שיחה והקרנת קטעים נבחרים

המקוללים
בכורה עולמית לסדרה חדשה
של חגי לוי (בטיפול)
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הטבה מיוחדת!  1+1חינם
ללקוחות צים סנטר מעלות
בהצגת חשבונית רכישה מעל ₪ 100
בין התאריכים  5.11-16.11 -בקופות היכל התרבות מעלות

 | fevorit 55 | newאופטיקה כהן | אלדו | ארומה | ארנקי אולגה | בורג ראנץ | בית מאפה
בנק מזרחי | בנק פועלים | גלי | ד"ר לק | דובון צעצועים | דלתא | טל פון | טרקלין חשמל
כמעט חינם | ללין | מימי פיישן | מפעל הפיס | משחקיה  -פנטזילנד | נעלי קוקה | סופר פארם
 | 4uסטימצקי | פוקס | פיצה האט | קיווי | קפה גרג | שיבוצים | שניצליה | ת"א יפו | תמנון
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צעירים משלנו

קורס צילום מס'  3יצא לדרך.
קורס מתקדמים  -בקרוב

לא רבים מודעים לכך ,אך צילום הפך להיות אחד מהתחביבים הנפוצים
ביותר ,אם לא הנפוץ ביותר ,בעולם .מעטים הבתים שאין בהם לפחות מצלמה
אחת ,דיגיטלית ,אנאלוגית ,וידאו ...לא משנה איזה .למעשה ,היום בעידן
הפלאפונים אחוז ניכר מהאוכלוסייה מחזיקים בכיסם מצלמה על בסיס קבוע.
אצל מרביתנו ,זה תחביב לשעות הפנאי ,אבל ישנם גם אנשים שמאמינים
שהצילום יכול להיות הרבה יותר מתחביב שממלא את שעות הפנאי
 0מאת :אשרית שמיץ | צילום :תומר כהן
בחודש האחרון נפתח המחזור השלישי של קורס צילום בשיתוף מסע אחר המדרשה לצילום גיאוגרפי .כ 13-צעירים תושבי
מטה אשר לוקחים חלק פעיל בחוויה ייחודית זו .הקורס מתקיים בשלוחת מתנ"ס גשר הזיו .במרכז צעירים מדווחים ,כי
בינואר  2014ייפתח גם קורס צילום למתקדמים.
ללומדים צילום דרך מסע אחר  -המדרשה לצילום גיאוגרפי ,מוצע מגוון
של תכניות בצילום לימודי צילום וקורסי צילום איכותיים ומגוונים ומוצעים
מגוון מסלולי לימודים ושפע של קורס צילום המיועדים לקהל המקצועי
ולקהל החובבים כאחד .על הפרק :מגוון הרצאות בצילום ,מסעות צילום
חובקי עולם ,הפקת תערוכות צילום ,קורסי צילום למתחילים ,קורס צילום
למתקדמים ,התמחויות בצילום צילום וידאו/תוכנות עריכה ,קורס צילום
סטודיו ,צילום טבע ועוד( .רשימת הקורסים המלאה רואה אור בכתבה
באתר המועצה)
קורסי הצילום עוסקים ביסודות הצילום ,צילום מעשי
בשטח וניתוחו צילום נוף ,טבע ,צילום רחוב ואנשים עד–
שיגעון הצילום – מחזור שלישי נפתח.
מחזור מתקדמים מתקרב
שות ופרספקטיבה צילומית .צילומי ערב ולילה ללא מבזק .בנ–
יית פרויקט אישי ,תורת האור ,צבע ,משפחת צבעים תאורה מבזקים ,חשיפה ,מריחת תנועה והקפאת תנועה ועוד.
במסע אחר מאמינים כי מאמינים כי צילום זו אהבה  ,אהבה שגורמת לנו להתרגש כל פעם מחדש .במהלך חודש ינואר ייפתח
קורס צילום למתקדמים .לפרטים נוספים והרשמה התקשרו04-9109032 :

סטיילינג -השער שלך אל
המסלול להצלחה

 0מאת :אשרית שמיץ
לעולם לא תהיה לך הזדמנות שניה ,לעשות את הרושם הראשון .סיסמא זו ,שהתקבעה בצמרת האקסיומות של עולם השי–
ווק והמיתוג ,מספרת את כל הסיפור על קצה המזלג .ובמלים אחרות :המקום
אליו נגיע בחיינו ,תלוי מאוד בנקודת המוצא שלנו! הרושם הראשוני שאנו
יוצרים שווה זהב .התחושה הראשונית שנותיר אצל מי שפוגש בנו לראשונה -
שווה יותר מתכונות רבות אחרות שנביא עמנו אל המרוץ להצלחה.
מי שמבין וגם מפנים את התובנות האלו – מתייחס ברצינות רבה גם למראה
חיצוני ,להופעה ,ללבוש ולמרכיבים נוספים במראה שלנו ,שתורמים לאותו
"רושם ראשוני" ובקיצור לסטיילינג.
ראוי לזכור ,שרושם ראשוני רע ,עלול 'למחוק' את סיכויינו להתקדם ו/או
להתקבל למשרות נחשקות ולקשרים נחשקים .מאידך ,רושם ראשוני טוב
מאפשר לנו לפתוח דלתות ,להתקבל למשרת החלומות שפנטזנו עליה ולה–
גשים יעדים גם בחיינו האישיים .כל אלו אינם פוסלים את התכונות האחרות
שיש להביא אל המסלול אל ההצלחה .ומי שעיניו בראשו יודע ,שמראה חיצוני
מנהלת מרכז צעירים מטה אשר ,מירב
בן או רושם ראשוני ,לא יעשו את העבודה ללא הנתונים האחרים הנדרשים. .
שימול ,מקדמת בין פעילויותיה ,גם שיתוף
פעולה עם דפני ליף  -מובילת המאבק לצדק מרכז צעירים מזמין אתכם לקורס סטיילינג מבית 'מכללת קונספט' .לפרטים
חברתי
בישראל .החודש הן נפגשו לשיחה נוספים אודות הקורס ולהרשמה :אושרית שמיץ .04-9109032
ולהחלפת דיעות.

מכתב תודה למרכז צעירים ,ממלגאית קרן גרוס ,חן קופל
שלום ,שמי חן קופל  ,גרה במושב אשרת ,לומדת לתואר ראשון בהנדסה כימית בטכניון ומתחילה בקרוב את השנה
הרביעית (בע"ה) והאחרונה שלי .בשנתיים האחרונות הייתי חלק מפרויקט 'קרן גרוס' שבמהלכו השתתפתי ועזרתי
בפעילויות קהילתיות כמו ימי ספורט ,עזרתי בעליית המודעות לגבי הפעילויות ,הקורסים והסדנאות המגוונות
ב"מרכז צעירים" וגם בשיווק ,אדמיניסטרציה ,שיחות יזומות עם צעירים ומתן מידע שוטף על הקורסים והפעילויות
השונות במרכז .כמו כן השתתפתי בפעילויות המרכז :מופעים ומפגשים חברתיים וקהילתיים .בין היתר בניתי מצגת
לזכר החיילים הנופלים ממטה אשר ביד לבנים.
במהלך התקופה הזו הכרתי הרבה אנשים מקסימים בעלי מוטיבציה רבה ,ואני מודה להם מאוד על ההזדמנות
שניתנה לי להכיר אותם ולהשתתף בעבודתם .תודה מיוחדת לאושרית ,תומר ומירב ממרכז צעירים ולגידי וייס
מיד לבנים.
|
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מלגת סטודנטים למען אזרחים
ותיקים יוצאת לדרך
 0מאת :אשרית שמיץ
תוכנית “סטודנטים למען אזרחים ותיקים” נוצרה בשיתוף עם המשרד לאזר–
חים ותיקים במטרה להעצים את הסטודנטים כסוכני שינוי בחברה הישראלית,
לחזק את מעמד האזרחים הוותיקים ולהעמיק את הקשר בין צעירים לאזרחים
ותיקים .התוכנית בנויה מפרויקטים הפרושים ברמה ארצית :פרויקט החונכות,
הוראת מחשבים ,תיאטרון קהילתי ,הפרויקט הלאומי – סיוע לניצולי השואה
ופרויקט האומנות ,העמקת הזהות היהודית ,מאבק באנטישמיות באינטרנט
ועוד .בחרנו לספר על הפרויקט הלאומי :בארץ ישנם כ  200,000ניצולי שואה,
רבים מהם אינם מוכרים  -לרשויות המדינה או קרנות הסיוע ותפקידנו להגיע
אל כל הניצולים ולסייע בידם לממש את זכויותיהם.
מטרת הפרויקט מתחלקת לשני מישורים:
האחד ,סיוע בבירור הזכויות של ניצולי השואה המגיעים להם על פי חוק שב–
מקרים רבים הם לא מודעים לקיומם .השני ,איסוף סיפוריהם האישיים של
הניצולים במטרה לשמר את הזיכרון ולעצב את תודעת החברה הישראלית.
לאחר ההכשרה ,יקבל כל סטודנט רשימת ניצולים מהרכז האזורי ויחל
בפעילותו עם הניצולים .כל סטודנט יבקר ניצולי שואה ע“ב מיקום גיאוגרפי
בהתאם למקום מגוריו .במהלך הביקור יברר הסטודנט את זכאותו של
הניצול כמו כן יציע לו למלא טופס "לדורות" תיעוד עדותו  -של הניצול
שתועלה לאתר האינטרנט "לדורות" .כל פעילות שתיעשה במסגרת הפרויקט
תיחשב לשעות מלגה .

מרכזי צעירים – חשוב לדעת
 0מאת :ג'וינט ישראל
אוכלוסיית היעד של מרכזי הצעירים בישראל ובהם מרכז צעירים מטה אשר,
היא כלל הצעירים ,הניצבים בצומת של החלטות בדגש מיוחד על :משתכנים
חדשים ביישוב ,צעירים עולים ,חיילים משוחררים ,צעירים חסרי עורף מש–
פחתי וחברתי ,צעירים מובטלים ו/או צעירים העובדים בעבודות לא מקצוע–
יות ,סטודנטים ,צעירים התורמים לקהילה וצעירים הרואים בעצמם פוטנציאל
למנהיגות צעירה.
בג'וינט ישראל מגדירים את מטרות מרכז הצעירים ,כמוקד שאמור להבטיח
את מיצוי הפוטנציאל האישי של צעירים ,ללא קשר למוצאם ומצבם הכל–
כלי-חברתי ,לחזק את הפריפריה של מדינת ישראל על-ידי מתן הזדמנויות
לצעירים להשתלב ולהצליח ,להציב את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי
והמקומי ולהבטיח מענים מערכתיים לאוכלוסייה זו.
הארץ פועלים כ 40-מרכזי צעירים .הוקמה שותפות לטובת נושא מרכזי
הצעירים ,יחד עם חמישה משרדי ממשלה ושתי קרנות שותפות .השותפים
לג'וינט ישראל במרכזי הצעירים הם :מסד קליטה ,המשרד לקליטת עלייה,
משרד הביטחון – היחידה להכוונת חיילים משוחררים ,משרד הבינוי והשיכון
– פרויקט שיקום שכונות ותוכנית "הישגים" ,משרד החינוך והתרבות והמשרד
לפיתוח נגב –גליל ,הרשות לפיתוח הנגב ,הרשות לפיתוח הגליל ,תב"ת ,קרן
גרוס ,קרן גנדיר וקרן גולד.

צעירים בונים עתיד
 0מאת :מייאדה דאוד
תושבי שיח דנון יכולים להיות גאים בעצמם ,שכן התגייסות התנדבותית שכזו
לא נראתה מזמן ,שלא מעט צעירים נענו ליוזמה של המתנ"ס והשתתפו בפרו–
יקטים התנדבותיים למען כולנו בכפר.
פרויקט של ניקיון וגינון באתרים שונים בכפר :בית קברות ,גני ילדים ,כניסה
לכפר ....השתתפו לא מעט צעירים אשר דאגו להגיע עם הציוד הנדרש לביצוע
והשלמת העבודה .בפרויקט אחר – ציור על ארונות החשמל השתתפו מעל 15
צעירים וצעירות בהזדמנות זו אנו מודים לאימאן הינדאוי על הציורים ועל
תרומתה למען הכפר.
פרויקט צעירים למען ילדים
שבמסגרתו בוצעו עבודות
ציור וצביעה בגני ילדים .הצעי–
רים הם המשאב החשוב ביותר
להבטחת עתיד טוב יותר לכפר
ולמדינה ולכן ביחד ניצור סבי–
בה תומכת וקשובה ונמשיך
לקדם ולטפח יוזמות צעירים
בתחומים שונים.
ציור וצביעה – צעירים פועלים למען הסביבה

בטחון אזורי

השריפה בכליל נגמרה עם אפס נפגעים

 0נפגעים 2,000 ,דונם שעלו באש 11 ,צוותים של לוחמי אש 4 ,מטוסי כיבוי,
רב"שים קב"טים וגם כמה אזרחים שלקחו יוזמה ונלחמו עם מחבטים על הצלת 2
בתים בפאתי היישוב .זהו סיכום הדליקה שפרצה החודש ,בחורש המקיף את כליל
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החלטת משרד הביטחון לבטל את השמירה ביישובי הגדר (2
יישובי גדר במטה אשר 7 ,יישובי גדר בגליל עליון וביטול שמירה
בכל יישובי הגדר בעזה) ,נכנסה החודש לתוקף וגררה ביקורת
קשה .קב"ט מטה אשר ,ישי עפרוני" :לא מדובר רק בביטול ש"ג
ביישוב כזה או אחר .מדובר בצעד אחד ,שהוא חלק ממגמת
קיצוץ במרכיבי ביטחון".
ראש המועצה המנוח ,יהודה שביט ז"ל ,הגיב על הנושא כשנודע
לראשונה ( )18.09ואמר ש"מדובר במהלך לא נכון ובהעברת מסר
שלילי ליישובים שיושבים על הגדר".
באזור מטה אשר מדובר בביטול השמירה בשערי חניתה ואדמית.
בעקבות ההחלטה ,שנדחתה בחודש ,אמר שביט ז"ל" :אני מאד
מצטער על ביטול השמירה בישובים .אני רואה את משרד הביטחון
כמי שאחראים לביטחון בגבולות .ביטול השומרים מעביר מסר
לא חיובי .הישובים לצערי יאלצו להתמודד עם הביטול".
קב"ט מטה אשר ,ישי עפרוני אומר" :ההחלטה על ביטול השמירה
ביישובים התקבלה לאחר
עבודת מטה ממושכת
וביטול שומר אחד בשער
הוא פגיעה בביטחון .יחד
רת
שר על מש מ
עם זאת ,זו מגמה כוללת
ה
ומטרידה ,קיצוץ בביטחון
ובמרכיבי ביטחון .יש
קיצוצים נוספים כמו
ביטול רכב ורב"ש בעמקא,
חייגו מהנייד:
שהמועצה מממנת כעת
מכספה ,תיקון שער ביטחון
בעברון ,אי מימון מרכיבי
ביטחון ביחיעם ועוד".
א

 0מאת :שלמה אברמוביץ' | צילם :שחר גלנור
האש פרצה ב 30-לאוקטובר בסביבות השעה  .10.00ראשונים לפעול
היו תושבים מ'כליל' ובהם פיליפ יוסף זנו ,זקן חברי המליאה ,שמשמש
בימים אלו כראש המועצה הזמני של מטה אשר .הם השתמשו
במחבטי גומי ובצינורות מים פרטיים ,על מנת להציל  2בתים ביישוב.
אל השטח הוזנקו אנשי קק"ל שהגיעו במהירות ,קב"טים של מטה
אשר ,רב"שים ומספר גדל והולך של צוותי כיבוי.
כאשר התברר כי הרוח חזקה ועלולה להוביל את האש לעבר הבתים,
הגיע מספר צוותי לוחמי האש בשטח ל 11-והוזעקו גם  4מטוסי כיבוי,
שהגיעו ממנחת מגידו.
הכוחות המשותפים האלו הצליחו לדכא את האש ,לא לפני ש 2,000-דונם
חורש עלו באש .פיליפ יוסף זנו אומר" :תושבים ראויים להערכה ,צוותי
הכיבוי וצוות קק"ל בצעו פעולות הגנה על שני בתים בפאתי היישוב.
צוותי כיבוי וצוות קק"ל הגיעו לשטח במהירות ופעלו להצלת הבתים".
רב"שים של מטה אשר ואנשי מחלקת ביטחון ,בראשות ישי עפרוני
היו בשטח כל העת .עפרוני שיבח את אנשי כליל שזינקו לשטח בזמן
אמת ואת רב"ש יחיעם ,מיכה זגורי ,שהגיע לסייע.
דובר כבאות צפון ,נתן בן שימול" :הזעקנו  4מטוסים ממנחת מגידו.
הם הגיעו בזמן קצר יחסית וסייעו לנו .לקראת השעה  12.30הם
שוחררו ,כאשר הצוותים חשו שהם שולטים באש.
נתן בן-שימול דיווח בשעה  :13.00אפשר לומר כעת ,שאנו שולטים
באש 11.צוותים של לוחמי אש עבדו משך שעות והסתייעו בכיבוי
מהאוויר .זאת לא היתה משימה קלה ,אך הסיכון ליישוב מאחורינו,
למעט נזק של כ 2,000-דונם חורש שעלו בלהבות".

בוטלה השמירה הצה"לית
ביישובי הגדר

מוקד אזעקות
ומוקד רואה

*3109

חושבים ירוק

הלוח הירוק של
שנת הפעילות
הבאה
רותי גלעדי -מכלוף ,מהיחידה לאיכות
הסביבה במועצה ,טרחה ורכזה עבור כולנו
את התאריכים של אירועים סביבתיים
לשנת תשע”ד ולצידם גם נקודות ציון
היסטוריות הקשורות לקיימות ולסביבה.
קראו ,העתיקו וסמנו ביומנים את
התאריכים .אנו נשמח לעזור במה שניתן,
על מנת לקיים את חלקם /כולם במסגרת
השנה הבאה .להלן התאריכים:
 1.11תליית תיבות קינון
 7.11נושמים לרווחה .ב 1983-נחקק
החוק למניעת עישון במקומות צבוריים,
אולם החוק כמעט שלא נאכף .ב7.11.07-
נכנס לתוקף החוק המעודכן למניעת
עישון במקומות ציבוריים
 11.11ועדת השרים לאיכות הסביבה
אישרה תוכנית אב לשיקום נחל הקישון
 15.11סוף סוף חוף  -חוק השמירה על
החופים אושר בכנסת בקריאה ראשונה

ההפרדה במקור מגיעה כבר ל 22-יישובים

שני יישובים נוספים מצטרפים למהלך ההפרדה במקור .סער ושמרת .הצטרפותם היא צעד נוסף במהלך
הרחב של הפיכת כל מטה אשר לרשות מפרידה וממחזרת ,כולל מחזור זכוכית .בשמרת יתקיים מפגש תושבים
בתאריך  14/11/13בשעה  20:00בערב ובסער יתקיים מפגש בתאריך  18/11/13בשעה  .20:00ציבור
התושבים מיישובים אלה על כל טווח הגילאים מוזמן לשמוע על המהלך ,לשאול שאלות והשמיע את דעותיו.
 0מאת :רותי גלעדי-מכלוף
הקיבוצים שמרת וסער מעלים את מספר
יישובי המועצה ”המפרידים” מ20-

ירוק עולה – יותר יישובים וגם מחזור זכוכית

ל ,22-כך שרוב תושבי המועצה שלנו
נכון להיום מפרידים פסולת .מסיורים
ובקרות שנערכו בשטח עולה ,כי
התושבים מפרידים את הפסולת ומודעים

לאפשרויות המחזור השונות הפזורות
בתחומי היישוב.
יחד עם זאת לא בכל מקום יש פריסה
של כל המתקנים ,שכן איננו רוצים
שפני הישוב יהיו רק של מתקני הפרדת
פסולת .לכן נאלצים חלק מהתושבים
לנוע עם הפסולת למרכז הפרדת
הפסולת הגדול ביישוב.
אנו מודים לכל התושבים שעושים
זאת ומאמינים כי אט אט כל התושבים
יבינו את חשיבות ומשמעות המחזור
וישתמשו במקנים השונים במרכזי
הפרדת הפסולת.
כיום פזורים ביישובים מתקנים רבים
להפרדה שונה ולאחרונה נתלו ברחבי
היישובים אשר מפרידים פסולת
שמשוניות בכניסה לכל יישוב בנושא
ההפרדה עפ”י הצבעים.

לתושבים בבן עמי אכפת
ניקיון החופים – אירוע נוסף בשרשרת האירועים הירוקים

 5.12יום הציפורים הבינלאומי
 25.12הקמת המשרד להגנת הסביבה
 25.1שבוע ספירת הציפורים
 2.2יום מקווי המים הבינלאומי
 14.2יום ללא קניות
מרץ יום הניקיון הלאומי
יום המעשים הטובים (ורצוי
11.3
לסביבה)
 22.3יום המים העולמי  -יום איכות המים
הבינלאומי
 27.3שעת כדור הארץ (בארץ התאריך
משתנה בהתאם לשבת)
סוף מרץ שבוע אהבה לסביבה
 7.4.2010טיסה סולארית ראשונה (סתם
אנקדוטה נחמדה)
 22.4יום כדור הארץ הבינלאומי
 12.5יום רכיבה על אופנים הבינלאומי
 22.5יום המגוון הבינלאומי  -יום המגוון
הביולוגי
 31.5יום ללא עישון
 5.6יום איכות הסביבה הבינלאומי
 7.6יום האוויר הנקי הבינלאומי
 8.6יום האוקיינוסים הבינלאומי
 22.7יום הלוחמה הבינלאומי במידבור
ובבצורת
הערה ירוקה :התאריכים ניתנים לשינוי
בהתאם ללוח השנה העברי וכן בעקבות
עדכוני תאריכים שלא פורסמו בעת הכנת
דף זה.

”מושב בן עמי -לכולנו אכפת” זה
הסלוגן שנבחר להוביל את המהפכה
הירוקה בבן עמי! ועדת איכות הסביבה
ביישוב ,בראשותה של חגית אמסטר
החליטו להרים את הכפפה הירוקה
ולהתחיל לדאוג לסביבה בבן
עמי.
אמסטר
חגית
מספרת כי זריקות
לפעולה
העידוד
בעקבות
הגיעה
השתתפותה בקורס
יוזמות סביבתיות
שהועבר ע”י היחידה
הסביבה
לאיכות
במועצה בשיתוף עם
המשרד להגנת הסביבה.
בסיום הקורס החליטה חגית לאסוף
סביבה עוד אנשים וכך קמה ועדת איכות
הסביבה.
בשיתוף עם הועד המקומי נקבעה פגישה
עם עובדי מחלקת איכות הסביבה תואמו
הציפיות הועברה הרצאה מקדימה
בנושא קיימות ואיכות סביבה לצוות
הועדה והם יצאו לדרך.

תחילה פרסמו מידע לתושבים אודות
הרצון לקדם את הנושא ביישוב וכן על
פעילות הועדה ובהמשך החליטו על
חודש נובמבר כחודש עשייה ירוקה.
במסגרת חודש זה יתקיים שוק
קח –תן ,יעברו מתנדבים
(עם חולצות צהובות
שהפיק היישוב
עבורם) יעברו
בבתי התושבים
יסבירו ויחלקו
מידע אודות
הפרדת פסולת .
פעילות לילדי
הגנים ולבני הנוער
תתקיים בימים אלה
וכן יוקרן סרט בנושא
סביבתי .ובכן ,היישוב בן עמי על
המפה הירוקה!
כל הכבוד לכל בעוסקים במלאכה .אנו
ביחידה לאיכות הסביבה שמחים על
יוזמות כאלה ,מברכים ומסייעים במה
שניתן להצלחת יוזמות אלה וקידום
הקיימות ביישובים.

ובנימה אישית,
על יהודה שביט ז"ל:
בשנה וחצי האחרונות התקיימה הרצאה בכל אחד
מהיישובים המשתתפים במהלך ההפרדה במקור.
ההרצאות התקיימו בשעת הערב .היענות התושבים היתה
לרוב טובה והם הגיעו להתרשם ולהביע את דעתם .אחד
ויחיד – יהודה שביט ז"ל ,היה נוכח שם תמיד (למעט פעם
או פעמיים) ולמרות ששמע את אותה ההרצאה יותר מ -
 10פעמים ,הגיע ללא לאות ושמע אותה פעם אחר פעם,
כמי שגדל בדוגמא אישית.
הצענו לו ,לא אחת ,שיגיע רק לסוף המפגש ,אך יהודה
המשיך לבוא בזמן שנקבע .את המפגשים הבאים נקיים
למרבה הצער ללא נוכחותו .אין ספק כי הוא יחסר לנו
במעמד זה ובעשייה הסביבתית של המחלקה.
יהי זכרו ברוך!!

חנוכה המתקרב –
בעין ירוקה
מה נתרום השנה לסביבה ,לכבוד חג האור?  /נאחל
שלא יהיה מחסור  /שאור השמש ימשיך עלינו להאיר
 /בלי קרינה ובלי סכנה  /נוסיף ונאחל כי נשכיל
להשתמש במשאבים  /ונשמור על הטבע והנופים.
אם נחשוב מה יכול להיות סביבתי בחג החנוכה ,הרי שנגלה
כי בחנוכה אנו עוטים תוספת קלוריות היסטרית ומשתוללים
ביצירה שגורמת לפחי האשפה להתמלא בשאריות חומרים
שהן אסון סביבתי בפני עצמו :פוליגלים ,פלסטיק מוקצף,
קנים ממתכת וסביבונים מחומרים שונים ,שראו ימים טובים
יותר.
נכון ...יש לא מעט שימוש חוזר אך עדיין יש מקום לחסוך .לכן
חשבו היכן ניתן לחסוך ,לשמור ,למחזר ולעשות שיהיה נקי
וטוב יותר ולשם כך נוסיף חומר למחשבה:
ר’ חיים מצאנז היה אומר :בצעירותי בערה בי אש וחשבתי
לתקן את כל העולם; כשגדלתי התייאשתי מלתקן את העולם
וחשבתי לתקן את בני עירי; וכשנוכחתי לדעת שגם זה אינו
אפשרי חשבתי לתקן את משפחתי; וכשזה לא עלה בידי
הגעתי למסקנה שעליי לתקן את עצמי .ולכשעבדתי על עצמי,
ממילא משפחתי הושפעה מכך ,וממילא כל בני עירי וממילא
כל העולם כולו.
וזכרו זה בידיים שלנו .חג שמח ,ירוק וחסכוני מצוות היחידה
לאיכות הסביבה!

ביישוב שלנו מפרידים וממחזרים פסולת

פסולת
יבשה
שאינה
ניתנת
למיחזור

מוקד המועצה109 :
טלפון מחלקה04-9879658 :

www.matteasher.org.il
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השר לאזרחים וותיקים ,ח"כ אורי אורבך,
השתתף באירוע השנתי של עמותת הוותיק

השר לאזרחים וותיקים ,ח"כ אורי אורבך ומנכ"ל משרדו ,אהרון אזולאי ,היו אורחי האירוע
השנתי של עמותת הוותיק ( .)08.10ראש המועצה המנוח ,יהודה שביט ז"ל ,אמר בברכתו
לשר" :אני שמח לארח אצלנו את השר וצוות המשרד ,באירוע השנתי של עמותת הוותיק -
אירוע אותו אנו מקפידים לקיים לטובת האזרחים הוותיקים שלנו מדי שנה ".שביט בירך גם
וותיקי מטה אשר ואמר" :אני רוצה לברך אתכם על הפעילות הרבה המתקיימת בעמותה ועל
ההשתתפות הערה שלכם בכל פעילויות העמותה והמועצה".
 0מאת :שלמה אברמוביץ’ | צילום :שלמה אברמוביץ’
על הארגון ועל התכנית העשירה של אירוע הוותיק השני ,ניצחה
מזכירת העמותה ,אירית חושקובר .התוכנית כללה מופע אומנותי
של הזמרת נגה תמיר ,ששרה שירים בנושאי ’אנו בנו’ ו’החלוצים’.
האירוע הסתיים בארוחת צהריים טעימה מבית ’גני לוי’ .השתתפו

|
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באירוע כ 430-ותיקים ,שהגיעו בהסעות מאורגנות .
מנכ”ל עמותת הוותיק ,רחלי גזית ,אמרה בפתיחת האירוע” :אנו
שמחים לראות כל-כך הרבה וותיקים ומברכים אתכם לסיום שנה
רבת פעילות -ולתחילת שנה חדשה .בקרוב מתחילה שנת הלימודים
החדשה ביהל .נרשמו כ 400 -איש ,וזה נהדר .מברכת בכל הלב את
תלמידי יהל ,המורים,
הצוות ואירית זיו,
מנהלת יהל ,שתהיה
לכם שנה מרתקת
ופורייה”.
גזית ספרה לשר
ולמנכ”ל משרדו ,כי
העמותה שקדה גם
השנה לשפר את תכנית
הלימודים ואת התנאים
הפיזיים ביהל” .שיפרנו
את התשתיות בנווה
אשר בתוך המבנה
ומחוצה לו .בזכות
תמיכה מקרן בריטניה
ואשל נוכל להמשיך
העשירה
בתכנית
במרכז היום ,במגוון
רחב של פעילויות”.
יהודה שביט ז”ל ,פנה
אל השר האורח ואמר
לו” :אדוני השר ,אנשים
אלה היושבים כאן,
עברו אירועים רבים
בחייהם .חלקם עברו
את מלחמת העולם
השנייה ואת השואה .כיום חיים במועצה כ 500 -תושבים ניצולי
שואה .החברים הנמצאים כאן אתנו עזבו בעבר ישובים בהם התגוררו
ועל-פי צרכי המדינה בשנים ההן ,הקימו את יישובי הגליל המערבי.
אני גאה להגיד לכל אחד ואחד מהם ,שבזכותכם אנו חיים היום בגליל
המערבי”.
שביט הוסיף” :חלק גדול מהישובים עברו גם את שינויי ההפרטה
השונים ,שהתחוללו בהתיישבות ,בקיבוצים ובמושבים .כבן דור השני
רואה עצמי מחויב להם .המועצה האזורית עושה פעולות ופרויקטים
רבים ככל שניתן לטובת התושבים הוותיקים ,אך לצערי הממשלה
היושבת בירושלים אינה מסייעת מספיק לתושבים אלה .אדוני השר,
אני רוצה לחזק את עבודתך במשרד לאזרחים הוותיקים ולקרוא לך
למצוא דרכים נוספות בהם תוכלו לסייע לתושבים .אני רוצה להודות
לעובדי העמותה ,תודה לאנשי הקשר בישובים ,תודה לכל מי שעזר
בקיום האירוע”.
יו”ר עמותת הוותיק ,ארנון (נוני) אורי אמר לשר האורח” :באתר
הרשמי של משרדך פרסת את ה”אני מאמין ” שלך ובו הגדרת את
משרדך כמשרד מטה ,כלומר תפקידו להטות את תשומת הלב
ותקציבי משרדי הממשלה האחרים לטובת רווחת האזרחים הוותיקים
– אנו מחזקים ידיך להצלחה במשימה זו”.
נוני” :במקורותינו קיימת התייחסות לדור המייסדים והכתוב
מכתיב לנו קוד אתי בדמות  10הדיברות .שניים מהם הם סוג של
צו עשה  -הדיבר החמישי מורה אותנו לכיבוד אב ואם ” ”כּ ַבֵּד
א ֶת-אָב ִיָך ,וְא ֶת-אִמֶָּך ,לְמַע ַן יַאֲר ִכּון יָמ ֶיָך ,ע ַל הָאֲדָמ ָה ,אֲשֶר-י ְהו ָה
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א ֱֹלה ֶיָך ֹנת ֵן ל ָך” .בהמשך בספר ויקרא מצווה עם ישראל לקיים צוות
עשה נוספת ” :מפני שיבה תקום והדרת פני זקן” (ויקרא י”ט ,ל”ב.
אנו במועצה האזורית  :הנהלת המועצה באמצעות עמותת הוותיק שאני
עומד בראש הנהלתה הציבורית  ,רואים כיעד לתת את התמיכה המקצועית
ליישובינו ולתושבי המועצה הצעירים ,לטובת חיזוק הקשר הבין דורי ,
למען נקיים יחדיו כהלכה את מצוות כיבוד אב ואם ומתן הזדמנות ראויה
לתושבינו הוותיקים להגביר את זכויותיהם”.
השר אורבך ביקר בלשכת ראש המועצה ושמע סקירה מקיפה על
הפעילות למען הקשישים במועצה ועל התכנית ’חיים בגיל’ שיזם משרדו
ואשר המועצה לוקחת בה חלק .בהמשך קיים השר ביקור בגשר המיוחד
שנבנה באתר ראש הנקרה ואשר מנגיש את האתר לנכים ולקשישים.
במהלך ביקורו במועצה נמסר לשר אורבך ,כי על-פי סקר של התכנית
”חיים בגיל” ,שמטה אשר שותפה בה ,יש במועצה  3,265אזרחים ותיקים
בני  ,65+המהווים  12.9%מאוכלוסיית המועצה ,בתוכם יש במטה אשר
 7.7%בני  .70+אחוז זה גבוה מהממוצע הארצי .להתראות באירוע הבא.

חדש ומתחדש בעמותת הוותיק
 0מאת :רחלי גזית
אל מועדון התעסוקה הצטרפו וותיקים חדשים ,תושבי ישובים נוספים .אל
’קהילה תומכת’ הצטרפו כ 30 -בתי אב חדשים” 10 .בתים חמים” מתקיימים
ביישובי המועצה .כ 30-קשישים מקבלים ארוחות חמות  3פעמים בשבוע.
השנה התקיימו טיולים רבים ,נופשונים בארץ ובחו”ל ,מפגשים לניצולי
שואה במוזיאון לוחמי הגטאות ,ועוד.
לפני כחצי שנה החלה המועצה בתכנית האסטרטגית ”חיים בגיל” ,שמטרתה
תכנון ופיתוח תכניות מתאימות לוותיקים ל  5-10השנים הקרובות  -הן ברמת
המועצה והן ברמת היישובים .מורגשת אכפתיות ונכונות לתרום לנושא מכל
מנהלי המחלקות.
חשובה לנו מאד השתתפות רחבה של הוותיקים בחשיבה ובדיונים
שיתקיימו במסגרת ”חיים בגיל”.

יוצאים אל רמת הגולן ,בהדרכת
צביקה מינה
 0מאת :גילה לפידות
מתי .19.12.2013 :מה בתכנית הפעם? קצרין – מוזיאון ארכיאולוגי ,יקב
הגולן  ,הפארק הוולקני ליד אביטל ,מפל נחל סער ,תצפית על סוריה ועוד
דברים ככל שיאפשר לנו הזמן.
המחיר לטיול?  ,₪ 130שייגבה במהלך הטיול .היציאה  :בשעה 06:30
ממגרש החניה בכברי.
תחנות איסוף  :נהרייה – טרמפיאדה דרומה בשעה  , 06:35שבי ציון+רגבה
– בשעה ,06:40
שמרת  -בשעה  , 06:45עין המפרץ (בכניסה לקיבוץ)  -בשעה , 06:55
אחיהוד (במרכז הכפר בלבד !!) – בשעה .07:05
ההרשמה אצל גילה לפידות  .052-2846601או במייל msulam@walla.
 ’comוגם בטלפון ( 9812764יש משיבון ) .לנרשמים :יש להצטייד בארוחת
בוקר (שאותה נאכל בצומת מחניים)  ,וארוחת צהריים ,מים ,כובע וכל השאר.

שימו לב! שימו לב! חנוכה
מתקרב
לקראת חג החנוכה ,ביום ד’  20/11/13בשעה  ,10:00תתקיים ב”יהל”
הרצאתו של הארכיאולוג אבנר הילמן בנושא” :שימו שמן – ממשיחת שאול
ועד האמבטיה של קליאופטרה”
ההרצאה תעסוק בשימושים השונים של שמן הזית בעת כולל התנסות
ריחנית.
עלות ההרצאה .₪ 50 :הסעות לנרשמים מראש – באחריות ”יהל” .קיום
ההרצאה מותנה במספר הנרשמים מראש .ההרשמה ותשלום עד יום ג’
 .12/11להתראות ,צוות ”יהל”
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ילדים ונוער

חולצה כחולה והיא עלתה בחוף שבי ציון

חג מעלות גדוש התרגשות וערכים של תנועת המושבים והקיבוצים במטה אשר,
התקיים בחודש החולף 350 .חניכים נרגשים ,מ 15-יישובי מטה אשר ,חגגו ()10.10
את חג המעלות המסורתי ,בסימן "המרוץ למטה אשר" 150 .מתוכם ,היו תלמידי כיתות
ד' שעברו בסך בשער האש ועלו על מסלול הערכים וההגשמה של תנועת הנוער

המירוץ לחוף – חג מעלות מרגש לחניכים ה’טריים’

 0מאת :עדי שוורץ | צילום :ישי עפרוני
ראש המועצה המנוח ,יהודה שביט ז”ל ,עוד הספיק
להתרגש בערב המיוחד הזה ובירך את חניכי ד’ ואת כלל
חברי התנועה” .כל הכבוד לכם ,על שבחרתם לקחת חלק
בפעילות הערכית של תנועת הנוער ,אמר שביט.
את הערב ”הרימו”  8חברי הגרעין ה 12-במניין של ”גרעין
עודד” ,מחלקת ילדים ונוער במתנ”ס וחברי שכבת ט’
בתנועה.
הנהגת התנועה הצביעה בסיפוק על שלושה נתונים :יותר
חניכי כיתות ד’ שבאו בשערים ,יותר חניכים הכלל בתנועה

ו”תגבורת” משמעותית ,בדמות  40בני נוער ’חדשים’
שהצטרפו לתנועה משבי ציון.
יפעת ליפשיץ ממחלקת ילדים ונוער מספרת” :יצאנו
למסע אתגר מבניין המועצה לעבר חוף שבי ציון .הצעידה
התקיימה בסגנון ’המרוץ למיליון’ .החניכים נדרשו לגיבוש
קבוצתי ולשיתוף פעולה על מנת לעמוד במשימות שהמתינו
להם בדרך ועמדו בהן בהצלחה רבה.
’המרוץ למיליון’ נוסח מטה אשר הסתיים במפקד האש
המסורתי של חג המעלות ,על חוף שבי ציון .מאות הורים
נרגשים צפו בטכס וצלמו אותו מכל זווית אפשרית.

על הקן החדש ,המפגש
עם הנחש והגו"ב שגלש
 0מאת :טל מסד
תנועת השומר הצעיר פתחה שנה נוספת במטה אשר,
והחוויות לא מפסיקות לזרום ,שכן גם השנה הזו החלה
בסימן התרחבות .לשני הקנים הקיימים ,אופק ומנור,
הצטרף השנה קן חדש ,שקם בקיבוץ סער ואשר מפעיל מידי שבוע את חניכי שכבות
ד' עד ט'.
את החניכים מדריכים מד"צים מהקיבוץ ומלווה ניר יפה ,רכז הקן הנמרץ .ואם לאדי
בכך ,מתברר שגם עין המפרץ בדרך להפוך לקן עצמאי .בימים אלה עוברת קבוצת ט'
של הקיבוץ הדרכה מיוחדת ,שעתידה להפוך אותה לקבוצת ההדרכה הראשונה בקן.
בסוכות יצאו חניכי ד'-ו' משלושת הקנים לטיול יום בחיפה .החניכים החדשים
התרוצצו בגן החיות והתחרו במשחק המרוץ למיליון ,פגשו בשלל חיות
מיוחדות וניסו לעלות על עקבותיו של שנהבי הפיל של האזור שברח מגן החיות.
את הטיול סיימו בירידה מהכרמל בנחל לוטם וטקס אזורי גדול ומרשים 150 .חניכים
מ 3-קנים זכו ליום כיף של יציאה מהשגרה ומפגש מיוחד בין עיר ,טבע ותנועה.
בשבת האחרונה התקיים טיול גו"ב של קן אופק .הטיול החל בגלישת צוקים ממערת
קשת ,שדרשה הרבה אומץ ,אבל הבטיחה לנענים לאתגר נוף עוצר נשימה וחוויה
מהנה .בהמשך נכנסנו למערת נמר החשוכה וירדנו בנחל נמר .הטיול הינו פרי תהליך
שעובר בקן ,של עצמאות חניכים ולקיחת אחריות על הפעילות בקן.
|
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נפרדנו מהגר בחיבוקים,
בהתרגשות ובאהבה
לקראת יציאתה לחופשת לידה וסיום תפקידה כמנהלת מחלקת ילדים
ונוער ,ערך צוות המחלקה מסיבה להגר .הצצות כולו התכנס ()03.10
יחד עם רכזי החינוך ,מדב”ים ,רכזי כיתות א’-ו’ ומשפחתה של הגר -
לערב הוקרה ותודה.
לקראת האירוע חשב צוות המחלקה איך נפרדים מדמות דומיננטית
ואהובה כמו הגר ולאחר חשיבה משותפת ,הגו את רעיון ”חיים שכאלה”
 פעולת מד”צים אמיתית ,מבית היוצר של מחלקת ילדים ונוער .במהלךהפעילות הודגשו נקודות ציון ואירועים משמעותיים בחיי המחלקה
בניהולה של הגר.
הערב החל ב”ראיון הקבלה לעבודה” .החבילה עברה וסיפורים וחוויות
עלו על-ידי חבריה ועמיתיה לעבודה .כמו כן שולבו בסיפורים ברכות
מראש המועצה יהודה שביט ז”ל ,מנהל רשת המתנסים אבי חצ’ואל,
מפקח משרד החינוך ,מוטי גנץ ,נציגי פורום רכזי חינוך ומדריכי הנוער
והילדים.
לקינוח סגר את הערב והמעגל רן יול  -מנהל המחלקה לשעבר ,שקיבל
את הגר לתפקיד.
הערב היה מרגש והסיפורים ששמעו הנוכחים העידו על אשה רבת פעלים,
חדורת מוטיבציה ,מובילה ובתוך כל זאת רגישה ואמפתית לעובדי
החינוך החברתי קהילתי קשובה לצרכי היישובים ולצרכיי החינוך הבלתי
פורמאלי
במועצה.
צוות המחלקה
העניק להגר
קולאז’ תמונות
למזכרת
ו א ל ב ו ם
ברכות מעוצב,
שחברים רבים
העבירו אליו
פרידה מהגר – אהבה והוקרה למנהלת האהובה
חומר ואשר
הפך למתנת פרידה בעלת משמעות .את הערב סיימו בשיר שכתבו
במיוחד עבור הגר ,צוות המחלקה ,יחד עם טל רובין שמחליפה את הגר.
מילות השיר התחברו למוסיקה של השיר ”זה הכול בשבילך”:
”..זה הכול בזכותך / ...הביטי נא למחלקה /...כל יום חלום חדש מתחיל...
 /הכוכבים זורחים כל השנה / ...הוי אלופה / ...זה היום קרב ובא /
מאחלים אנו לך /...קריירה מצליחה /...הוי אלופה / ...שתהייה לידה
קלה /...נפרדים בתקווה (להיפגש)  /בתפקיד הבא”...
במהלך השיר הודתה טל רובין ,מנהלת המחלקה החדשה ,להגר על
ההזדמנות שנתנה לה ועל האמון בה.
אנו מאחלים להגר המון מזל טוב לכבוד הלידה והצטרפות עמית
למשפחה (ביום ראשון  .)20/10המון אושר בריאות והצלחה וחופשת
לידה אמיתית ומהנה.

חינוך חברתי קהילתי לכולם סמינר פתיחת שנה
0
2013

מאת :טל רובין
מפגש בנושא השנתי שמובילה מחלקת ילדים ונוער ”חינוך
חברתי קהילתי -הגעה עד אחרון החניכים” התקיים בקיבוץ
כברי במהלך אוקטובר.
המפגש נפתח בהרצאה של שמעון פאר ממכון ’פירם’ ,דיבר
על החשיבות של לקיחת אחריות של הקהילה על החינוך
הבלתי פורמאלי ועסק בשאלות :איך מצליחים להוביל חינוך
בלי לחשוב על התקציב שעומד מאחוריו ואיך מפרידים את
החשיבה החינוכית קהילתית חברתית מהמחשבה הפיננסית.
המסקנה היתה :שהחשיבה החינוכית צריכה להיות גדולה
יותר .למפגש הוזמנו הנהגות ישובים ,מנהלי קהילות ומנהלים
מוניציפאליים ,כמו כן מובילי חינוך יישוביים עם רכזי חינוך
בקיבוצים וועדות חינוך במושבים .כולם באו לחשוב חינוך
מחוץ לקופסא.
בהמשך ספרה נטע פורטנוי ,רכזת חינוך במצובה ,על
התהליך שעברו בתוך הצוות החינוכי של הישוב .תהליך זה
היווה פיילוט ועליו נבנו עקרונות המודל החברתי קהילתי.
נושא חשוב זה ,שנבחר לנושא השנתי ,ימשיך להיות במוקד
הדיונים במעגלים שונים של המחלקה.

 0מאת :תומר שרף
פורום מדריכי כתות ז’-י”ב’ ופורום רכזי
כתות א’-ו’ יצאו כמדי שנה לסמינר פתיחת
שנה .צוותי המדריכים מהחינוך הבלתי
פורמלי ,ומדריכי הנוער ,יצאו למשך יומיים
של העשרה בקיבוץ יראון ,במטרה לעבור
הכשרה ולמידה משותפת ,של סוגיות
חינוכיות ,שיעסיקו את המדריכים בשנה
הקרובה.
את הבוקר הראשון החלו המדריכים בהקשבה
להרצאתו של שמעון פאר ,איש מכון ’פירם’,
שדיבר על ”עקרונות החינוך החברתי קהילתי
והגעה עד אחרון החניכים ”.בהמשך עברו
הפורומים סדנת תיאטרון על-ידי ”דיאטרו”,
בנושא תקשורת וסיטואציות בעבודה.
את הסמינר סגרו הרכזים בהרצאה שהועברה
ע”י הפסיכולוגית ציפי להב ,בנושא ”יצירת
סביבה חינוכית מוגנת מאלימות”.

גיבור מקומי

טורניר כדורסל ע"ש גרמן רוז'קוב ז"ל

"זו המדינה שלי קטנה ויפה ואני אוהב אותה  ,צה"ל זה הצבא שלי ואם אצטרך אמסור את נפשי"...
המסירות וההקרבה של סגן גרמן רוז'קוב ז"ל גיבור שעוטר בצל"'ש על אומץ לב והשתתפותו
בקרב בפיגוע במצובה מונצחת בטורניר כדורסל של הפועל מטה אשר כחלק מהטמעת ערכים
בקרב הספורטאים ,בטקס מרגש שנערך בירכה לודמילה אימו על היוזמה והודתה על שלא
שוכחים את בנה ,חיילי שחם וכל משתתפי הטורניר החזירו לה חום ואהבה
ביום חמישי האחרון נערך טורניר ע"ש גרמן רוז'קוב ז"ל
באולם תיכון גליל מערבי .במועדון הכדורסל הפועל מטה
אשר הוחלט בשנה שעברה לקרוא לאחת מקבוצות ילדים ב'
ע"ש סגן גרמן רוז'קוב שנהרג בפיגוע במצובה בשנת .2002
בטורניר נטלו חלק קבוצת הפועל מטה אשר גרמן ( מאמן
עדו חפץ) ,קבוצת הפועל מטה אשר (מאמן אבי זאדה),
הפועל משגב ומכבי קרית מוצקין .הטורניר נערך בשיטה
של חצאי גמר ,משחק על מקומות  3-4וגמר.
המשחקים יצאו לדרך ובמגרש החיצוני בגליל מערבי
התמודדו משגב והפועל מטה אשר .המשחק היה בשליטה
של מטה אשר מהפתיחה כשרפאל צרפתי מציג משחק טוב
ומוביל את קבוצתו לגמר.
משחק חצי הגמר השני התפתח למותחן כשהפועל מטה

אשר גרמן ומכבי מוצקין נאבקות על העליה לגמר .הפתיחה
הייתה של מוצקין ,אבל מטה אשר ברבע שני מצוין חוזרת
למשחק .המשחק היה צמוד לכל אורכו ובסיום מכבי מוצקין
מצליחה להיות מרוכזת ברגעי הסיום ולצאת עם ניצחון.
במשחק על המקום השלישי ניצחה הפועל משגב את הפועל
מטה אשר גרמן ,שתי הקבוצות התקשו לקלוע והמשחק
הסתיים בתוצאה נמוכה .26:24
משחק הגמר הפגיש את מכבי מוצקין מול הפועל מטה
אשר .המשחק היה ברמה טובה כששתי הקבוצות מציגות
מהלכים יפים .מכבי מוצקין מצליחה לנצל טוב יותר את
המצבים ולשחק בצורה יעילה יותר והיא הזוכה בטורניר.
בתום משחק הגמר נערך טקס מרגש בנוכחות השחקנים
וההורים של הקבוצות .בטקס הוענקו גביעים על ידי
לודמילה רוז’קוב  ,אמו של גרמן שדיברה על
הקשר שלה עם המדינה .גל מנצור ,מנהל
מחלקת הספורט הדגיש שבעיניו כל מי שנחשף
לסיפורו של גרמן הוא הזוכה הגדול של הערב.
נציגי גדוד שחם של חטיבת הנח”ל נכחו באירוע.
אחד ממפקדי הגדוד הקריא מחוברת זיכרון לזכר
גרמן.
מחלקת הספורט של מטה אשר תשאף להפוך את
הטורניר למסורת .תודה מיוחדת לשכבת כיתות ח’
שהתנדבו ועזרו לקיים את האירוע.

סיפור הגבורה של גרמן
גרמן רוז’קוב ,בן יחיד לאמו לודמילה ,עלה ארצה בשנת  1995והתגייס
לנח”ל .כחייל בודד ,הוא יכול היה לשרת רק שנה וחצי ,אך בגלל אופיו
ונחישותו הוא החליט להישאר בצה”ל.
מעשה הגבורה שבו קיפח את חייו התרחש כאן ,בגליל המערבי .במרץ
 2002חדרו שני מחבלים מלבנון לאזור מצובה .הם התמקמו בחורשה,
פתחו באש לעבר כלי רכב והרגו  5אזרחים .סגן גרמן היה באזור במקרה.
הוא התקרב אל המחבלים בניסיון לפגוע בהם ,תוך שהוא מחפה על
מח”ט הגזרה המערבית ,שהסתער לעברם .במהלך הקרב נפגע סגן גרמן
ונהרג .על פעילותו בקרב ואומץ ליבו הוענק לו צל”ש מפקד אוגדת
הפלדה.
יוזמי ההנצחה אומרים” :מסיפור הגבורה של סגן גרמן אפשר ללמוד על
מסירותו ועל ההקרבה למען אחרים .כך אנו רוצים לראות את הדברים
בקבוצת הכדורסל שלנו”.

TOMER
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ספרים וספרות
 0מאת :טלי עמיתי
לכל תושבי מטה אשר ,פתיחת מנוי בספריה האזורית הינה ללא
תשלום נשמח לראותכם!

הספריה האזורית מרכינה ראש עם
לכתו בטרם עת של ראש המועצה
יהודה שביט ז”ל
יריד חנוכה מהספרים!

בחנוכה  2013ממשיכים במסורת!
הספריה האזורית ,בשיתוף תפוח פיס סו”צ ,שמחים להזמינכם
לאירועי ”חנוכה מהספרים” בתאריכים  1-3בדצמבר בספריה
האזורית ובתפוח-פיס שבסולם צור ,גשר הזיו .במקום יתקיים
יריד ספרים משומשים מעודפי הספריות ,הצגת ילדים לחנוכה
עם גבריאל הדר ב” 1.12-זה היה בחנוכה או נס גדול היה פה”
על פי ספרו של נתן אלתרמן .ומפגש ספרותי-מוזיקלי עם הסופר
אמיר גוטפרוינד והמוסיקאי עמיר לב במפגש על הספר ”אחוזות
החוף” ,זוכה פרס ספיר .גוטפרוינד היה בעבר בספריה במפגש
ספרות מרתק על הספר ”שואה שלנו” ספרו הראשון ,עליו זכה
בפרס בוכמן בשנת  ,2001ומפגש נפלא נוסף בו סיפר לנו על
תהליך הכתיבה.
ספרו השני ”אחוזות החוף” זכה בפרס ספיר בשנת .2003
לפרטים נוספים והרשמה אנא עקבו אחרי הפרסומים בדף
הספרייה בפייסבוק ובאתר המועצה .הודעות ישלחו לרשימת
התפוצה – הנכם מוזמנים לשלוח בקשת הצטרפות לרשימת
תפוצה למיילinfo@sifriya.org.il :

מפגש עם דר’ שרה שגיא על הספר
פתאום דפיקה בדלת /אתגר קרת
במסגרת סדרת ”עלי ספר” מפגשים עם ספרים בספריה האזורית,
נפגשנו עם דר’ שרה שגיא שדברה על הספר פתאום דפיקה בדלת
של אתגר קרת .אתגר קרת חיבר גם תסריטים ומחזות לטלוויזיה,
לתיאטרון ולקולנוע .ספריו של קרת זוכים להצלחה גדולה ורבים
מהם היו לרבי-מכר בישראל ובחו”ל וזכו לפרסים בינלאומיים.
קרת הוא מהסופרים העבריים המתורגמים ביותר ,ספריו תורגמו
למעל משלושים שפות.
קרת החל בכתיבה לדבריו ”כדי לברוח מהחיים עצמם” .הסיפור
הפותח את הספר ”פתאום דפיקה בדלת” מרמז על הלחץ הציבורי
המופעל על המחבר לכתוב ,גם אם אינו חש בשל לכך...סיפוריו
עוסקים במצבים בשטח הדמדומים .בדרכים ,טיסה ,נסיעה ועוד,
שהנוסע לא מגיע בהכרח ליעדו .בין מוות לחיים ,בין סיטואציות,
ואף בזמן נעלם ,שלאחר המוות .כתיבתו יוצרת מציאות חלופית
”ספטמבר כל השנה”.
אתגר קרת הינו פורץ דרך .ספריו כתובים בשפה דיבורית ,שפת
הרחוב .נדמה לקורא שקל לכתוב בסגנון זה אולם קרת ,כמו סופרי
הדור הצעיר ,בחר לכתוב בשפה ”רזה” נטולת מטפורות .מדויקת
ומעוטת דימויים מרובה בפרודיה ואירוניה .דלות הכתיבה היא רק
לכאורה ,השפה המצומצמת מסתירה ומגלה רמזים לידע נוסף.
הן מהמקורות והן מתוך ידע עשיר ונרחב .השימוש בשפה זו
אינו מתוך דלות אלא מתוך בחירה אמתית בניגוד לכתיבת פרוזה
שהייתה מקובלת עד זמנם של סופרי הדור הצעיר.
קרת ,דוגל בפוסטמודרניזם ,שבירת מסורות .מורד בתבנית
הסיפור הקצר ומחפש את הקול האחר.
מערב שפה גבוהה ושפת ”רחוב” וקורא תיגר על השימוש בשפה
גבוהה בלבד שהיה מקובל עד כה בכתיבת פרוזה .המפגש היה
מעשיר ומרתק.

האלבום המשפחתי
של מטה אשר
טעימה קטנה מאוסף התמונות המקסים של הספריה
האזורית מטה אשר .מה האירוע? מתי? ומי מצולם? צרו
קשר בטלפון04-9822717 ,04-9824273 :
 info@sifriya.org.ilאו בפייסבוק.

פתרון החידה
מהגיליון הקודם:
בתמונה מצולמים נעה,
ראובן ויפעת במסע
אופניים בבוסתן הגליל

הספריה האזורית מטה אשר  www.sifriya.org.ilדוא”ל info@sifriya.org.il :טל’ ,04-9822717 ,9824273 :מועדי פתיחת הספריה :ימים א’-ה’ 14:00 - 8:00 ,ימי ג’ ,ד’  ,18:00 - 16:00יום ו’ 9:00-12:00
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מוסיקה משלנו

תחילת השנה באולפן
למעלה מ 200 -תלמידים החלו את לימודיהם באולפן למוסיקה.
לימודי הנגינה מתקיימים במתנ"ס בבתי הספר ,בישובים וגם
ב"קשת אילון".
השנה החדשה מבשרת מספר שינויים בעיקר בצוות ההוראה
בכלי נשיפה .את מקום צוות המורים הוותיק בכלי נשיפה
החליפו מורים חדשים .אנחנו מאחלים הצלחה למורים החדשים
וברכה לצוות שסיים את עבודתו.
הרכבי הנגינה החלו בעבודתם ,ביניהם "סדנת האופרה"
בהנחייתה של לילך טולנאי טורקאן ,ההרכב הקולי הרכבי נגינה
בפסנתר ,כלי קשת וכלי נשיפה.
לאורך השנה נקיים פעילות מוסיקלית ענפה שתכלול
סופי שבוע מוסיקליים ב"קשת אילון" ,נארח את הכנס
השנתי לכלי קשת של משרד החינוך וכן
סדנאות וכיתות אומן שיתקיימו באולפן.
זאת הזדמנות לאחל לכל התלמידים להורים ולצוות
המורים המשך של עשייה מוסיקלית מהנה ואיכותית.

התוכנית כוללת נגינה בכלי נשיפה וכלי קשת בבתי הספר
היסודיים של רגבה ,גוונים ,אפק ,בצת וחופי הגליל .בשנה
האחרונה הרחבנו את הפעילות והוספנו פרויקטים בכלי קשת
גם בבי”ס השלום בבצת ובבי”ס גוונים.
את פעילות הנגינה מנהלת ריקי ירון ממחלקת החינוך ועל
עשייתה הברוכה אנו מודים מקרב לב!

שרים לאורחים מאולדנבורג

ההרכב הקולי של האולפן למוסיקה בניצוחו של גיא שמאלי
הופיע בפתיחת תערוכה של אמנים מהעיר התאומה ,אולדנבורג.
ההרכב מופיע בקביעות באירועים רבים המתקיימים בישובים,
בבתי הספר ובטקסים רשמיים של המועצה .בהרכב שרות
תלמידות פיתוח הקול הלומדות באולפן ורובן לומדות גם
במגמה למוסיקה של בי"ס מנור כברי.

תוכנית נגינה בבתיה"ס

תוכנית הנגינה בבתי הספר החלה את פעילותה בתחילת
נובמבר .התוכנית אשר פעלה בעבר במסגרת המתנ”ס של
מטה אשר עברה למחלקת החינוך של המועצה.

מלגות לתלמידי קונטרבס

האולפן למוסיקה מציע מלגות עידוד לתלמידים המעוניינים
ללמוד קונטרבס.
המלגות בגובה  ₪ 2000יוצעו לתלמידים שיימצאו מתאימים
ללמוד בקונטרבס .המעוניינים מתבקשים להתקשר לאודיל,
בטלפון9109007:

"קשת של צלילים" בנובמבר

מחויבות אישית בנגינה

תלמידי כלי הקשת הבוגרים החלו לחנוך את
התלמידים צעירים הלומדים נגינה בכלי קשת בבית
הספר מעיינות במסגרת תכנית למחויבות אישית.
מדובר בעזרה בנגינה בבית וכן עזרה לתזמורת
כלי הקשת הצעירה הפועלת בבי”ס מעיינות .את
הפרויקט מרכזת נעה אליעזר שלף שבעזרת המורים
לנגינה מאפשרים לבוגרים לחוות חוויה חדשה
ומאתגרת במיוחד!

נגינה משותפים לקונסרבטוריונים של מטה אשר וכרמיאל
ושיעורי תיאוריה מתקדמים .בהמשך השנה תורחב התוכנית
ותכלול גם את תזמורת כלי קשת צפונית בה משתתפים נגנים
צעירים מצטיינים מקונסרבטוריונים בצפון.
זאת הזדמנות להודות למרכז המוסיקה משכנות שאננים ולאורי
דרור ,מנהל הפרויקט ולרכזת תכנית כלי הקשת של האולפן,
נעה אליעזר שלף על היוזמה להקמת תכנית זאת באולפן.

מצוינות בחסות משכנות
שאננים

בתחילת חודש נובמבר תתחיל תכנית מיוחדת לתלמידים
מצטיינים בתחום כלי הקשת .התוכנית כוללת נגינה בהרכבי

העונה החדשה באולם בר אוריין שבקיבוץ אילון ,נפתחה עם
קונצרט מבאך ועד ג'ון לנון .בסדרה  6קונצרטים ומופעים,
המייצגים קשת מגוונת של יצירות ממיטב המוסיקה הקלאסית
הקאמרית ,הזמר העברי והלועזי ,מוסיקה מקהלתית ,וכן ג'אז,
תאטרון ,ועוד .רבים מהמוסיקאים שמופיעים בסדרה קשורים
לקיבוץ אילון ולפעילויות החינוכיות השונות של קשת אילון:
בין אם הם בוגרי הקורסים השונים או מלמדים בקורסים .חלק
מהקונצרטים יתקיימו במסגרת הסמינרים העונתיים של קשת
אילון.
קונצרט מס'  2יתקיים ביום ו'  22בנובמבר  ,2013בשעה.21:00 :
"פתאומיות לעד" סיפור חייו ויצירותיו של נתן אלתרמן .מוגש
על ידי ד"ר מוטי זעירא ,הזמרת מיטל טרבלסי והפסנתרן תומר
קלינג.
קונצרט מס'  ,3יום ו'  20בדצמבר ,2013 ,בשעה" .21:00 :הכנרת
אני שנרך וחברות" – שלישיית טיאדאם בהובלת הכנרת אני
שנארך :בביצוע יצירות פרי עטם של שלושת ה" ”Bבטהובן,
ברהמס ובן -שבתאי.

קהילה נגישה

געגועים להרגיש את הים

מרגלית טויטו ,חברת קהילה נגישה מטה אשר  -משתפת במחשבות ובתהיות ,לאור זיכרונות
הילדות שלה ,שכוללים חוף ים נגיש
 0כתבה :מרגלית טוויטו
בשייט – בהיותי על האנייה בלב ים – והכחול שולט
על סביבתנו ,התעורר בי לפתע הגעגוע לים של ימי
ילדותי .לחוש את תנועת הגלים .כשהייתי קטנה
היינו הולכים לים  -הוריי ,אחיי ואני .בין יתר תענוגות
החיים ,היתה אז השחייה ,בעיקר בים .לא פעם ,היה
אבא (שהיה שחיין טוב) לוקח את אחיי לשחייה בים,
היו יוצאים מהחוף בשבי ציון ושוחים עד הנקרות
של ראש הנקרה ובחזרה לחוף שבי ציון .כשהיו
מגיעים הביתה לאחר השחייה האושר היה נסוך על
פניהם והסיפורים שהיו מספרים היו מלאי פליאה
והתפעלות.
בקיץ ,כל שבת כמעט היינו
נוסעים באוטובוס מהקיבוץ
לחוף הים ,שם היינו מבלים
כמה שעות .היינו יושבים על
קו המים ,משחקים בחול,
בונים ארמונות או חופרים
בורות ,משחקים מטקות,
נכנסים לים מרגישים את
תנועת הגלים ,מתפעלים
מיופי הצדפים שמצאנו שם
ונרגעים על המים ומהכחול
הכחול הזה.
אני זוכרת ,שאז ,בימי
ילדותי ,הייתה בחוף מדרכה

שהובילה עד מרחק לא רב מהסככות שהיו על קו
המים .כך היה זהב אחד החופים שהכרתי .היה קל
יותר להגיע בו אל קו המים ,שכן קשה מאד עד בלתי
אפשרי לדחוף כיסא גלגלים על החול של שפת הים.
בחופים אחרים נשאו אותי הוריי על זרועותיהם ,או
עזרו לי ללכת על רגליי עד לקו הים.
אני נזכרת בגעגועים למגע כפות רגליי בחול,
כשהוליכו אותי בחוף הים ,את הרגשת החופש
שבטבע ,בה נתמלאתי כאשר ישבתי על החול
בחוף והמים נוגעים לא נוגעים בכפות רגליי .אני
זוכרת גם את מגע המים על גופי והגלים מנענעים
אותי עם הגלגל שהייתי
בתוכו מעלה ומטה .אלה
היו מהנאות החיים שאני
מתגעגעת אליהם – הייתי
רוצה לחזור ולחוות אותם
עוד ועוד.
מתוך
שנים,
חלפו
זיכרונותיי וגעגועיי לאותם
ימים  -לאותו ים ,לאותה
הרגשה של שחרור ,רגיעה
וכיף ,הלכתי לראות האם
אני יכולה להגיע גם היום
אל הים.
להפתעתי מצאתי ששינו
את פני החופים שהכרתי.

המדרכה שבזכותה יכולתי להתקרב לקו המים –
נעלמה כלא הייתה .המרחק בין המשטח המרוצף
וקו המים גדל .אין באפשרותי להגיע לשם עם ברגל
או בכיסא גלגלים.
נוסף על כך בגרתי ויכולתי הפיזית ללכת מרחקים
נתמעטה ,איני יכולה ללכת מרחקים ארוכים כמו זה
שעל חוף הים כיום.
כך נותר בי הגעגוע לים  -נשאר לי רק לראות את
הים מרחוק ,מהכביש או מהמסלעה שלאורך החוף
 לחוש געגוע לתחושת השחרור והכיף שחוויתיבילדותי .ולמרות המרחק ,אני מצליחה להרגיש
מידת מה של תחושת שלווה ורוגע כשאני רואה
את שילוב הכחול והירוק ,את תנועת המים והגלים
שבים.
מחקרים מהשנים האחרונות מוכיחים ,שמי הים
טובים לגוף ולנשמה .הם מהווים גורם משחרר ועל
אחת כמה וכמה ,כשהים מניע את הגוף באמצעות
תנועתו הטבעית .זה נכון לגבי כל אדם ,אך נכון
שבעתיים לאנשים בעלי מוגבלויות.
היום הייתי בבריכה ,המים שחררו אותי ,אך עדיין
חסרה לי התנועה של הטבע בים – שאין כמותה
בעולם ...ואני שואלת למה? למה אין חוף בצפון
שהוא נגיש לכיסא גלגלים? או שמא יש חוף כזה
ואיני מכירה אותו? אם זה כך ,אנא עזרו לי למצוא
אותו  -כדי שאוכל לחוות את הים בכל רמ”ח איבריי.

מי אנחנו  :אנשים עם צרכים
מיוחדים ובני משפחותיהם.
פעילי ”קהילה נגישה” מטה
אשר :יאיר הוכברג ,אפרת
הוכברג ,ריקי מצה ,רותי שיין,
רוחמה מרדכי ,זהבה שמואל
ומרגלית טויטו .בכל חודש
נשתף אתכם בחוויות שעברנו
ובסיפורים אישיים ,שייתנו
השראה לסיפורי אנשים
נוספים .מי שמעוניין להצטרף
מוזמן להתקשר :אל לירז נפגי
 050-6952118או אל בת שבע
מלכה  .04-9879720הצטרפו
גם לפייסבוק שלנו " -קהילה
נגישה מטה אשר".
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שימו לב! שימו לב!

לקראת חג החנוכה

חורף חם במרכז צעירים

ביום ד'  31/00/02בשעה 01:11
תתקיים ב"יהל" הרצאתו של הארכיאולוג

TOMER

אבנר הילמן בנושא:
"שימו שמן – ממשיחת שאול ועד האמבטיה של
קליאופטרה"
ההרצאה תעסוק בשימושים השונים של שמן הזית בעת
כולל התנסות ריחנית
עלות ההרצאה 01 :ש"ח
הסעות לנרשמים מראש – באחריות "יהל"
קיום ההרצאה מותנה במספר הנרשמים מראש.
ההרשמה ותשלום עד יום ג' 11/11
להתראות ,צוות "יהל"

מרכז תרבות אמנות ומוסיקה במתנ"ס מטה אשר

–

תושבי מטה אשר מוזמנים
להצטרף למסע לפולין
שיתקיים בתאריכים

₪

3.3.14- 9.3.14

למעוניינים מפגש הכרות
עם חוה רייטן ,מומחית
בהדרכת משלחות לפולין
ביום ג'  26.11.13 ,בשעה
 18:30במתנ"ס מטה אשר
במפגש ימסרו פרטים על
המסלול ,עלות ועוד.

TOMER

המסע יכלול סיורים באתרי
ההשמדה ,במרכזי החיים
היהודים ומפגש עם פולין
העכשווית והמודרנית.




"בתרמיל הזיכרונות על כתפיי,
ובמקל תקוה בידיי יודע אני מהיכן
אני בא! ומתוך תקוה וחרדה אני
מבקש לדעת להיכן אני הולך".






ההרשמה החלה
1-800-333-567

–
haskala@matteasher.org.il
·

|
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₪

מגזין משלנו

מעגלי "ידידות" אולדנבורג מטה-אשר

מערכת היחסים החמה בין מטה אשר ל'תאומה' אולדנבורג ,זכתה השבוע לשלב מרתק
נוסף 25 .מאמני אולדנבורג סגרו מעגל בן שנה והציגו את עבודותיהם בתערוכה במגדל
המים בנהריה .התערוכה מהווה ביקור גומלין אמנותי ,לביקור אמני מטה אשר בגרמניה
בשנה שעברה.

אמניות אולדנבורג – הודו על האירוח החם בבתי אמני מטה אשר

תערוכת אמני אולדנבורג נפתחה באירוע
מרגש עד דמעות ,שהיווה את יריית הפתיחה
לביקור בארץ .מנכ”ל המועצה ,משה דוידוביץ’
פתח את האירוע בהקראת נאום שהכין יהודה
שביט ז”ל עבור מעמד זה .גם ראש עיריית
אולדנבורג ,פרופ’ גרד שוונדר ,הקדיש את
תחילת דבריו לפרידה מ”החבר היקר” ,יהודה
שביט והגדיר אותו כמי שתרם
לפיתוח מערכת היחסים החמה
והמשפחתית בין הרשויות.
הביקור בישראל החל ביום ד’ בערב
( ,)16.10עם הגעתם למטה אשר,
של ראש עיריית אולדנבורג ,פרופ’
גרד שוונדר ושל הממונה על קשרי
החוץ בעירייה התאומה ,סטפן
טרבינסקי ונמשך כאמור למחרת,
באירוע השקת התערוכה.

האמנים הגרמנים שהגיעו אלינו ,הציגו
מגוון עבודות ציור ,צילום ופיסול .בין היתר
הציגו :סוזן ברלמן ,סיגריד בארנבוגגבריאל
בוגר ,אינגריד ברטל-קרסטן ,מרטינה ואן
דה גיי ,אינגריד
פריהולד ,אנדרי
גראדצ’לאייב,

מחווה ותשורה – ראש העיר ,פרופ’ שוונדר ,מעניק שי למנכ”ל דוידוביץ’

תאו הסאצ’ה ,הילק
הלמיך ,ליאורה מולר,
אנק איבה ,תאה כוך-
גיאבל ,סוזן קראוס,
גרטז’ה קולמן ,הלמוט
קריימייר ,ביאט לאמה,
הלגה נאובר ,ברברה
הברמן ,ריינלד סזפנסקי,
ברברה
סוזןלאופר,
מייצ’סנר-דרובינסקי,
מרליס זיכאול-טאנזן,
אווה שכנאבל-שותה,
קריסטה מולר ורנטה
רוק.
המעגל האמנותי הזה

נפתח בשנה שעברה בגרמניה .כ 30-יצירות
של  13אמנים משלנו הוצגו באולדנבורג .אלינה
כצנלסון  -מגשר הזיו ,אמיר ברילנט  -מכליל,
בקה באר  -מגשר הזיו ,בתיה גיל מרגלית -
מכליל ,דורית שטרן  -משבי ציון ,יחזקאל אשר
רן משבי-ציון ,מירה קרן  -מלימן ,נעה קליין
 מבוסתן הגליל ,עדי לוי – מגשר הזיו ,פליקסלחוביץ  -מעברון ,ראובן קוקיאר  -מאדמית,
רבקה פרבר – מאפק ושושנה וונטיין  -מלימן.
”זה אשר” ,במחווה מיוחדת לאורחים ,הקדיש
את שער הגליון הקודם שלו ,לברית החמה,
המרתקת והמתחזקת ,בין מטה אשר לבין
אולדנבורג ובין אמנים מכאן לאמנים
משם.
טכס השקת התערוכה ,בהנחיית
עדנה טף ובסיועה של בקה,
שתרגמה לאנגלית ,החל לאחר
מפגש בחצר בניין המגדל.
הביעו
מגרמניה
האורחים
התפעלות מהאירוח החם לו הם
זוכים במטה אשר ומהעובדה שהם
מתארחים בבתי אמנים מקומיים
ולא בבתי מלון.
בטכס הודו בחום למירה קרן ,שפעלה לצירוף
תחום האמנות לתחומי שיתוף הפעולה מול
אולדנבורג .עדנה טף ציינה ,שללא התגייסותה
של מירה  -התערוכה בשנה שעברה ותערוכת
הגומלין השבוע  -לא היו יוצאת אל הפועל.
בטכס בהשתתפות ראש עיריית אולדנבורג,
פרופ’ גרד שוונדנר ,גליה מור  -מנהלת תרבות
וקשרי חוץ בעיריית נהריה ,פליקס לחוביץ -
אוצר התערוכה ונציג האמנים.
שעות פתיחת התערוכה :א-ה’ ,09:00-13:00
ג’,ו‘ ,ה’  .16:00-19:00שבת .10:00-14:00
התערוכה תינעל ב 13-בנובמבר .הציבור מוזמן.
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הכשרה ותעסוקה

סטודנטיות לעבודה סוציאלית במעברים
 0מאת :הילה שוורץ
שילוב סטודנטיות בפעילות מרכז מעברים אינו חדש ,אך השנה מדובר
בשתי סטודנטיות שנה ג’ להכשרה מעשית בעבודה קהילתית ,שלומ–
דות בחו ג לעבודה סוציאלית במכללת תל חי .שילובן סוגר שנה חמ�י
שית של שילוב סטודנטים לעבודה סוציאלית קהילתית  ,בתכניות
שונות במרכז ,ובתוכניות נוספו ת במתנ”ס .הסטודנטיות זוכות לל�י
ווי ולהנחיה של דליה כסיס  -מנהלת מחלקת פיתוח קהילה במתנ”ס.
בשנה שעברה פעלה במרכז סטודנטי ת שנה ג’ מאוניברסיטת חיפה ,ש�ה
קימה יחד עם רכזת תעסוקה ש ל קיבוץ יחיעם צוות פיתוח כלכלי-מק�ו
מי ביחיעם .הפרויקט ממשיך והצוות פועל עד היום ומלווה ע”י רכזת
התעסוקה והעו”סית הקהילתית ממרכז מעברים .השנה משולבות במרכז
שתי סטודנטיות שנה ג’ להכשרה מעשית בעבודה קהילתית מטעם החוג
לעבודה סוציאלית במכללת ת ל חי .שילוב הסטודנטיות מתל חי התא�פ
שר בזכות שותפות בין המכללה ,החברה למתנ”סים ומתנ”ס מטה אשר.
הכשרת הסטודנטיות מתל חי במרכז מעברים מלווה על-ידי העובדת
הסוציאלית הקהילתית במרכז ,ובהדרכה מקצועית של מדריכה חיצונית
מטעם מכללת תל חי .הסטודנטיו ת משולבות בתוכנית קהילתית שמ�ת
מקדת השנה בבחינת צרכי התעסוקה של האזרחים הוותיקים במטה אשר,
בהובלת מרכז מעברים .זאת בעקבות תוכנית ארצי ת של המשרד לאז�ר
חים ותיקים ”חיים בגיל” ,שפועלת במטה אשר מאז חודש פברואר .2013
התכנית "חיים בגיל" נבנתה על רקע העלייה בתוחלת החיים בעולם בכלל
ובישראל בפרט .עלייה בתוחלת החיים מציבה אתגרים רבים ותעסוקה הוא
אחד המהם ,שכן שיעור הקשישים גדל בהתמדה וגם תוחלת החיים עולה
משמעותית.
* הכותבת היא סטודנטיות שנה ג' להכשרה מעשית בעבודה קהילתית מטעם
החוג לעבודה סוציאלית במכללת תל חי.

פיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי
תכנית "מעברים" צמחה כמענה למשבר הקהילתי-חברתי-
כלכל י במגזר הכפרי ,בו מצאו עצמם רבים מתושבי המו�ע
צות האזוריות באזור י הפריפריה ללא תעסוקה ,ללא מש�א
בים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשו ק העב�ו
דה ,וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזורי מגוריהם.
מרכז "מעברים" הראשון הוקם בשער הנגב בשנת  .1999עם הקמת תבת
בשנת  ,2005התאפשרה הרחבת התכנית והפצתה לשישה מרכזים נוספים
בשיתוף משרד הרווחה ,המועצות האזוריות ,משרדי ממשלה נוספים והחברה
למתנ"סים כשותף המפעיל הארצי של התכנית.
התכנית מבוססת על אסטרטגיה משולשת של פיתוח הון קהילתי כמנוף לתע–
סוקה ,פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים
הקשורים לתעסוקה ,המהווים יחד תשתית תעסוקתית מקומית ,הנותנת מענה
בגישה קהילתית לצרכים התעסוקתיים המשתנים באזור.
שלושת תחומי הפעילות המרכזיים של התכנית הם :הנחת תשתית אזורית
מתכללת בתחום התעסוקה ,מתן שרותים תעסוקתיים לפרט ו עבודה עם
הקהילה .במעברים אומרים" :המודל שלנו מהווה תשתית תעסוקתית מקו–
מית ,המשותפת לשתי מועצות אזוריות ,שיוצרות יחד יחידה אזורית המתמחה
בתחום התעסוקה בראייה מתכללת .תשתית זו יוצרת את החיבורים בין תהלי–
כים כלכליים מקומיים לבין תהליכים תעסוקתיים .התשתית המקומית עוסקת
בגיבוש מדיניות תעסוקה ובאיגום משאבים ,לצד גיוס "כוחות" מקומיים-כל–
כליים וחברתיים.
תפקיד התשתית המקומית הינו ליצור שותפות מקומית ולאגם את כל הגופים
המטפלים בנושאי תעסוקה וקהילה הן מהרמה הארצית –גופים ממשלתיים
וארגונים ארציים ,והן ברמה המקומית  -המועצות האזוריות ,הישובים וגורמים
נוספים .תשתית זו מאפרת לאגם משאבים וידע ומאפשרת מתן שרות מגוון
לתושבים ,כמענה למצבים התעסוקתיים המשתנים בתקופות שונות ,באופן
נגיש לאוכלוסיית האזור ומותאם לצרכים וליכולות של המועצות השותפות.
על הטיפול בפרט אומרים במעברים :הטיפול מתבצע בגישה כוללנית ,בה–
תייחס לכל מעגלי חייו ,בדגש על פיתוח המסוגלות התעסוקתית .הפעו–
לות כוללות הקניית "כישורים רכים" כגון :ייעוץ והכוון תעסוקתי ,הכנה
לחיפוש עבודה עצמאי,הכנה לראיונות עבודה וסדנאות מיון ,סיו ע בש�י
לוב בעבודה ,תמיכה וליווי לעובדים למניעת נשירה ולקידום תעסוק–
תי .בנוסף ,עוסקים המרכזים גם בהבניית הכשרות ומתן מידע בתחומי
ההכשרה ,וכן במתן מענים בתחום היזמות .התהליכים מול הפרט נוב–
עיםמהגישה הפרואקטיבית לחיזוק יכולות ומיומנויות( .הכתבה המל–
אה על מעברים ,באתר מעברים בגליל המערבי www.mwg.org.il
|
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שפית קונדיטורית בשייח דנון –
אבחון ,הכוונה ,תמיכה וכוח רצון
בדרך להצלחה וקריירה

סדנת חשיפה – המפתח להתפתחות ולפריצה קדימה

דוגמא למופת ,לאחרונה סיימה את הכשרתה המקצועית בתחום הקונדיטוריה,
פאטמה חמוד ,תושבת שייח' דנון  ,אחת מהפונות ל"מעברים" ,שרכשה את
מקצועה החדש במכללת השף וסיימה את לימודיה ביולי  2013בציון 95
 0מאת :מחמוד עכאווי
בעקבות הצטיינותה בלימודים ,זכתה פאטמה להתקבל
כסטז'רית ,בתור סו שף במכללת השף בחיפה בהעברת
סדנאות וקורסים מקצועיים בענף הקונדיטוריה  .ונת–
קבלה כבר להעביר סדנאות העשרה בתחום באמצעות
מכללת און ליין מנצרת הזכיינית בהפעל ת תכניות הע�ש
רה והכשרה בפרויקט קידום נוער במגזר הערבי בצפון
המופעל ע"י רשת מכללות עתיד .
פאטמה ,פונה של מעברים מתחיל ת  ,2010גילתה פ�ו
טנציאל רב בשיתוף פעולה עם 'מעברים' גליל מערבי ,
והשתמשה בשירותים שונים שהועמדו לרשות תוש–
בי שייח' דנון ,כמו מפגשים ,סדנאות ,ייעוץ והכוונה.
פאטמה גילתה את כישוריה בתחום הקונדיטוריה במה–
לך סדנת חשיפה מקצועית שהתקיימה לפני כשנתיים
ביוזמת מעברים
מערבי
גליל
ומתנ"ס שייח'
דנון .היא חלי–
טה בתום סדנת
החשיפה להת–
מקצע בתחום
ואז עברה תכנית
אבחון והכוונה
ואף הוגש לה
בקש ה להח�ז
רי שכר לימוד
(וואוצ'ר) להמשך השכלתה שאושרה בוע–
דת חריגים לאחר דחייה ראשונה מיום .9/9/2012
שנה שלמה עשתה פאטמה את דרכה ,אחת לשבוע ,לצ'ק-
פוסט בחיפה והשתתפה בלימודי ההכשרה במכללת השף,
מבלי שתיעדר מלימודיה בכל שנת הלימודים .בתקופה זו
היא התאהבה במקצוע ועושה אותו על הצד הטוב ביותר ,עד
כדי השגת הצטיינות ובחירתה על-ידי המכללה כסטז'רית
מן המניין להעברת סדנאות וקורסים לצד השף הראשי.
עוד לקראת סיום הכשרתה כבר נתקבלה פאטמה להנחות
קבוצות נערות תכנית קידום נוער במגזר הערבי בצפון
באמצעות מכללת און ליין הזכיינית מטעם רשת מכללות
עתיד .
יצאנו לשיחה עם פאטמה ,לכבוד סיום לימודיה:
ש :מזה כשלש שנים את משתתפת פעילה של מעברים גליל
מערבי  ,מה נתרמת במהלך התקופה ?

פאטמה :במהלך השנים האחרונות נתרמתי רבות במסגרת
פעילות מעברים גליל מערבי  ,אני מרגישה שהשתתפותי
בסדנאתות שבהם השתתפתי כמו סדנאות החשיפה המ�ק
צועית בתחומי הקונדיטוריה  ,הטבחות ,זכויתות והתחייב�ו
יות של העובד ,העשרה והעצמה ,הכרת יישומי המחשב
תרמו לי רבות במיקוד המטרות שלי בתחום התעסוקה
והקריירה .
ש :איך את רואה את התפתחותך המקצועית בעתיד?
פאטמה :אני שואפת להגיע לרמת מרצה ומדריכה בתחום
הקונדיטוריה  ,אני כבר
בכיוון הזה וצריכה עוד
להעשיר את עצמי במיומ–
נויות נוספות  .ליווי קבו–
צות והדרכה זה דבר שמאד
מדבר אלי .
ש :את מרגישה שעברת שר–
שרת של חסמים בתחילת
דרך  ,והאם ישנם עוד חס–
מים בדרכך ?
פאטהמה :בתחילה היו ח�ס
מים רבים .היו חסרים לי פאטמה חמוד  -להתגבר על
כלים ראשוניות לתחילת כל החסמים בדרך להצלחה
דרך ,כגון הכרת המחשב
ושליטה ביישומיו ,העדר הכוונה וחוסר מיקדוד והת�ל
בטויות שונות
ומגוונות בתחום
הקריירה והתע–
סוקה ,קשיים
כלכליים למימון
הכשהרה והש�כ
לה ,מעט תמיכה
חברתית לפריצת
דרך אשר גרמו
לירידה במוטיב–
ציה וכוח הרצון
שלי .בתחילת
דרכי מעברים היו יד מסייעת ותומתכת להתגברות על ח�ס
מים אלו וגרמו לי לחיזוק המוטיבציה וכוח הרצון שלי.
לגבי חסמים קיימים ,בהחלט שקיימים עוד בפני למימוש
עצימי בענף כדוגמת המשאב הכלכלי המצריך אותי ברכ�י
שת ציוד יקר ערך.

האלף הנשי

מוקם 'מרכז מידע ומיצוי
זכויות לנשים' – ומה אתך?
מידותאלון
 0מאת :נילי
רבע עמוד עומד 127 :רוחב על  169גובה.
בימים אלה אנו מקימות 'מרכז מידע ומיצוי זכויות לנשים' ,שיהווה נדבך נוסף לתמי–
כה ולליווי התושבות במעגלי החיים השונים ,על פי צרכי הפונות אליו .אם את מוכנה
להתנדב ולקחת חלק באתגר ,נכונה להשקיע מזמנך וממרצך ,פני אלינו ,כדי שנוכל לי–
צור קשר ולבדוק אפשרות להשתתפותך בהכשרה מתאימה .הכשרה תיפתח במהלך
נובמבר .2013

הזעקה "שאף אחד לא ישמע"
ביום רביעי  13/11/13בשעה  ,19:00באודיטוריום בית לוחמי הגטאות תועלה ההצגה "שאף אחד לא ישמע".
בתכנית :התכנסות ,קפה ועוגה ,דברי פתיחה ,הצגה ודיון .הכניסה ללא תשלום ,בהרשמה מראש בלבד ,בטלפון:
04-9958015/16
ההצגה מועלית במסגרת השאיפה להגברת המודעות לאלימות ולהטרדה מינית כלפי נערות ונשים .בין היוזמים:
היועצת למעמד האישה  -נילי אלון ,המחלקה לשירותים חברתיים ,בראשות עו"ס דני שכטר ,יו"ר נעמת מרחב
גליל מערבי וארגון מצילה.
תושבי מטה אשר ,גברים נשים ,נערות ונערים מכיתה י' ומעלה ,מוזמנים להצגה אינטימית ,המציגה באמצעות
עזרים מינימליסטיים ,מסר עוצמתי וחזק .הצפייה בהצגה מאפשרת לימוד והעמקה בעולמה הכואב של ילדה
 נערה  -אישה שנפגעה .היא מביאה קול ייחודי הקורא להעצמה דרך אהבה ולקבלה דרך מחילה .זוהי הצגההקוראת לפעולה ברמה האישית וברמה החברתית.

הלבנה בחידושה  -מפגשי נשים

המעוניינות מוזמנת ליצור קשר
כבר היום ,במייל NILIA@ -
MATTEASHER.ORG.IL
ולכתוב לנו :שם ,שם משפחה ,יי–
שוב ,טלפון נייד .אנו נזמין אותך
בקרוב לשיחה אישית ותאום צי–
פיות.
הרקע ליוזמה :החקיקה המתקד–
מת בשנים האחרונות יוצרת כלים
חדשים להגנה על זכויות נשים
ולקידומן .ואולם ,הניסיון מלמד,
שרק מעט מבין הנשים עושות
מרכז מידע – רק מעט נשים מנצלות את החקיקה
שימוש בשדה המשפטי ומקפידות
למצות את זכויותיהן .רבות מידי מבין הנשים ,נמנעות מלהיעזר ברשויות החוק.
מצב זה מוביל אותנו להקמת 'מרכז מידע ומיצוי זכויות לנשים' ,מתוך אמונה שניתן
לשנות את המצב ומתוך שאיפה לסייע לכל אחת להעריך את זכויותיה ואת דרכי הפעולה
הניצבות בפניה .מרכז המידע יתרום ללא ספק ,לשינוי חברתי ולהעצמת נשים במרחב
הפרטי ,העסקי והציבורי בישראל.

"הלבנה בחידושה" – סדרת מפגשי נשים שמחילה החודש ,מביאה עמה לימוד חווייתי ושיח אישי על תכנים
שמזמן לנו החודש הבא עלינו לטובה; במפגשים נשוחח על מניעים לשינוי ,חששות וחלומות שבאים אתנו אל
הדרך.
והחודש :המפגש "ושוב נצאה אל הדרך"  -יציאה למסע .מתי? ביום ג' 12/11/13 ,בשעה  .20:00היכן? בוותיקון
בכברי .ומי תנחה? חגית אקרמן מהמדרשה באורנים .והעלות למשתתפת?  30ש"ח בלבד .איך? בהרשמה מראש
במתנ"ס1-800-333-567 :
מעגלי הקשבה לנשי ם מתקיימים בהנחיית יסמין טלמון 12 .המפגשים המתוכננים יתקיימו בא�ו
לם המליא ה בית המועצה האזורית מטה אשר ,בימי א' ,בין השעות  17:30עד  .20:30המ�פ
גש הראשון יתקיים -ב 8-בדצמבר  ,2013בהנחיית יסמין טלמון-גבל מאמנת ומנחה ות�י
קה ,מוסמכת עמותת מעגל הקשבה ו -CCT- Californiaומובילת מפגשי ”קפסיטאר” בישראל.
יסמין טלמון אומרת” :מעגלי הקשבה הינם דרך תקשורת מיטיבה המגבירה את ההקשבה הפנימית ומפתחת
תשומת לב לתכנים האישיים העולים בנו כמו גם תשומת לב ואמפטיה לסיפורי האחרת”.
במסגרת המפגשים יחוו המשתתפות ,באמצעות תרגול מונחה ,מספר כלים חכמים ופשוטים ללמידה ויישום
מארגז הכלים הנפלא של השיטה ,כגון :תרגילי תנועה ,עבודת נשימה ,מדיטציה ודמיון מודרך ,תרגילי מסאז’,
טכניקת שחרור רגשי ,EFT-לחיצות על נקודות דיקור למצבי כאב ומתח ,ועוד...

מצפה לראותכן :נילי אלון וחברות צוות ההיגוי להקמת מרכז אישה במטה אשר.

עלות הסדנא  ₪ 250בהרשמה מראש .נילי אלוןNILIA@MATTEASHER.ORG.IL .

כסלו במטה אשר:

"ושוב נצאה אל הדרך" -
יציאה למסע
"חדש לנו את החודש
הזה לטובה ולברכה"

יום שלישי י׳ בכסלו  12.11.13ב20:00-
בוותיקון בכברי
מנחה :חגית אקרמן

)מתוך מוסף לראש חודש(

לימוד חווייתי ושיח אישי
על תכנים שמזמן לנו
החודש הבא עלינו לטובה
המפגשים מתקיימים אחת לחודש
בוותיקון בכברי

עלות המפגש₪ 30 :

לפרטים:
חגית אקרמן 052-3943182
תמי חרמש 052-6035566

במפגשנו הראשון השנה
וביציאתנו לשנת מפגשים
משותפת ,נלמד מקורות
המתארים מסעות ויציאות
לדרך חדשה .דרכם נשוחח
על מניעים לשינוי ,חששות
וחלומות שבאים איתנו
אל הדרך.

המפגש
ע
ב
ר
לכס
ל
ו
שימו ל
ב
ל
ת
אריך
החדש!

קידום מעמד האישה
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בעיטת פתיחה – ביה"ס לכדורגל
בחסות מכבי חיפה

–
₪

TOMER




₪





מכבי חיפה בליגת העל אמנם עדיין לא ביכולת מרשימה כפי שהתרגלנו ,אך ילדי מטה אשר בבית
הספר לכדורגל ,הפועלים בחסות המועדון המפואר ,מגלים יכולת גבוהה בשלוחות השונות.
שלוחת ראש הנקרה .פועלת בימי –ב' ד' בשעות  16:45-18:00בהדרכת רונן טל ואשר דיין .החודש
התרחבה השלוחה והצטרף אליה מאמן נוסף  -חנן קייטל.
שלוחת נעמ.ן .פועלת בימי -א' ג' בשעות  17:00-18:15בהדרכת מיכה קרסנר ועאדל בהלול .ש�ח
קנים רבים בשלוחה זו התקבלו השנה לקבוצות הליגה
לכדורגל הפועלת במסגרת התאחדות לכדורגל בישראל.
שלוחת שבי ציון .פועלת ביום א' בשעות 16:45-17:45
בהדרכת משה אוסמו הוותיק.
שלוחת געתון .פועלת ביום ו' בשעות  ,9:00-10:15בהדרכת
רונן טל.
שלוחת מצובה .פועלת ביום ב' לשתי קבוצות גיל 16:30-
 ,18:30בהדרכת משה אוסמו .גם הוא סיפק מספר שחקנים
מוכשרים לליגה השנה.
הגילאים בבתי הספר הם  ,5-12שייהנו מהדרכת מאמנים
מוסמכים ,בוגרי מכון וינגייט .הנושאים הנלמדים :יסודות
הכדורגל ,שיפור הכושר הגופני ,שיפור הקואורדינציה,
משמעת אישית וקבוצתית.

קבוצות הליגה בכדורגל ממשיכות להרשים
–
haskala@matteasher.org.il
·

TOMER

–

גם בשבת האחרונה של חודש אוקטובר נערכו משחקי ליגה לכל קבוצות של מחלקת הנוער
הפועל מטה אשר .להלן התוצאות:
נערים ב' -ג'קי שריקי .הקבוצה שמשחקת בליגת העל יצאה למשחק חוץ קשה מאוד מול הפועל
כפר סבא וחזרה עם ניצחון יוקרתי של  .0-1את השער למטה אשר כבש עומר מידני.
נערים ג' –אשר דיין .לאחר שני ניצחונות והפסד יצאה הקבוצה למשחק חוץ מול הפועל חדרה
וסיימה בתוצאת תיקו .1את השער למטה אשר כבש דויד סאקר .הקבוצה הצליחה להשוות בדקה
ה.90-
ילדים א'-משה אוסמו .לאחר פתיחת עונה טובה סיימה הקבוצה בתוצאת תיקו  3מול קבוצת
הפועל יפיע במשחק חוץ ,קבוצת מטה אשר כבר הוליכה  1-3אך לא הצליחה לשמור על היתרון.
ילדים ב' שרון-ווהיב כיאל .לאחר טבילת האש הראשונה בליגת השרון חזרה הקבוצה למשחק בית
מול מכבי תל אביב והפסידה בתוצאה של  .1-3למרות ההפסד שיחקה הקבוצה היטב והייתה
יריב שקול למכבי תל אביב.
ילדים ג'-אילן עמר .לאחר ניצחון
מוחץ במשחק הראשון ,הביסה
הקבוצה במשחק דרבי צפוני את
הפועל נהריה ,בתוצאה  .15-3את
מרבית השערים כבשו-עומרי מלכה
( )4איציק אמירה (.)3
טרום א'-חנן קייטל .שיחקה במשחק
חוץ מול מגדל שאמס והביסה אותה
בתוצאה של .20-3
טרום ב'-יובל שבתאי .לאחר ניצחון
מוחץ מול טבעון בחוץ בתוצאה של
 21-5שיחקה הקבוצה במשחק בית מול קבוצת בני סכנין .במחצית הראשונה קבוצת מטה אשר
היו מצוינים והוליכו בתוצאה של  8-2אך במחצית השנייה שחקני מטה אשר לא שיחקו טוב
ואפשרו לקבוצת בני סכנין להשוות לתיקו .12

חדש ומתפתח  -חוג טרום טניס





–

haskala@matteasher.org.il
|

28

|  | 9.11.2013זה אשר |

קטנטני מטה אשר היכונו ...לאחר פעילות מוצלחת של  4שנים בגשר הזיו ,אנו שמחים לבשר
על פתיחת חוגים נוספים של טרום טניס בכברי וברגבה .תכנית טרום טניס מיועדת לילדים
בגילאי  .4.5-6ממחלקת הספורט נמסר" :אנו שמים דגש על התפתחות הכישורים התנועתיים
ע"י משחקים רבים .האימון כרוך בהרבה הנאה ,פעילות וכייף .התכנית מהווה בסיס לפעילות
גופנית בהמשך החיים .הילדים מפתחים יכולות קואורדינטיביות ,גמישות ,זריזות ,התמצאות
במרחב ,שיווי משקל ועוד .במהלך הפעילות
ייחשפו הילדים לאביזרים שונים כגון :קונו–
סים ,חישוקים ,כדורים בגדלים שונים ועוד.
לאחר מספר אימונים ייחשפו הילדים לבסיס
של ענף הטניס ,ע"י מחבטים קטנים וכדורים
המיועדים לגיל הרך.
לפרטים נוספים על החוגים ניתן לפנות לרועי
זיו -רכז ענף הטניס בטלפון .050-6953122

ספורטיבי משלנו

הוקרה לאוהד מס'  1של המעופפים בפתיחת הליגה
ליגת  Winnerבכדורעף נפתחה עם ניצחון חלק וללא קשיים מיוחדים של האלופה ומחזיקת הגביע
הפועל מטה אשר/עכו על העולה החדשה ,אליצור "אלון" הוד השרון ,ב 3-מערכות,11:25 ,13:25 :
 .12:25כ 200-צופים הגיעו לאולם נעמן ,כדי לעודד את הקבוצה בהרכבה החדש ולכבד את זכרו
של יהודה שביט ז"ל ,ראש המועצה ,שליווה את הקבוצה בכל משחקיה בשנים האחרונות (בית וחוץ)
וחגג איתה דאבל בתום העונה שעברה.
לפני תחילת המשחק הקריא יו"ר המועדון ,מיכאל קישון ,דברים
לזכרו של יהודה" :יהודה היה התומך והאוהד מספר אחת של
הקבוצה .יהודה ליווה אותנו בכל משחקי הקבוצה גם בהישגים
וגם בימים פחות טובים .נחמה קטנה מלווה אותנו ,על שהצלחנו
להביא לו את גביע המדינ ה וצלחת האליפות בעונה שהסתי�י
מה .אנו נעשה הכל כדי לשמור ולפתח את אהבתו של יהודה
– הכדורעף .ליהודה היה כסא קבוע באולם נעמן ,הכסא ,כמונו,
יישאר מיותם".
מיד לאחר הוצאת כדור הפתיחה של המשחק נעמד הקהל לדקת
דומיה לזכרו של יהודה שביט .ילדיו של יהודה הגיעו לאולם
וגרמו התרגשות רבה לאנשי הקבוצה והאוהדים.

כדורשת במטה אשר

"עבר עלינו שבוע קשה מאוד והיה לנו קשה להיערך למשחק"
אמר בסיום המאמן נעם כץ" ,מותו של יהודה כואב לי מאוד
ולזכרו שיחקנו הערב עם סרטים שחורים ולא נוגנה מוזיקה
במשחק .זאת תהיה שנה כואבת ואנחנו נדאג להנציח את זכרו".
במחזור השני ( )22/10יצאה מטה אשר-עכו למשחק חוץ מול
עולה חדשה נוספת ,עירוני קרית אתא ,וחזרה עם שלוש נקודות
נוספות לאחר ניצחון בתוצאה .0-3

מרכז מצוינות בכדורעף  -בליגה לכדורסל
מתכוננים לעונה
המסורת נמשכת...
החדשה

ילדי מרכז המצוינות בכדורעף ,יצאו החודש לטורניר פתיחת
השנה במכון וינגייט למרות שרק החלו להתאמן בהדרכתם של
תומר ונעם כץ ,וכבר נתקלו במבחן ראשון בטורניר המשותף
לכל קבוצות מרכזי המצוינות בארץ.

קבוצת ה'-ו' ,שמורכבת ברובה משחקנים חדשםים ,לא נבהלה מהמעמד וסי�י
מה את הבית המוקדם ללא הפסד .בשלב הבא עלתה הרמה והמשחקים היו
לקשים יותר ,אך הקבוצה ,שהודרכה בידי מאיר כץ ,התגברה על המכשולים
והגיעה עד למשחק הגרמר .כאן כבר נתקלו ילדי מטה אשר בקבוצה הח�ז
קה מאשקלון ולמרות מאבק עיקש ,לא הצליחו הפעם לגבור על היריבה.
חניכי מרזכז המצוינות סיימו את הטורניר במקום השני ועשו צעד חשוב ל�ק
ראת טורניר הגמר שייערך בחג השבועות .בקבוצת ה'-ו' משחקים :מלאכי
מיכלין (יסעור) ,גלעד קפלן (קריות/כפר מסריק) ,מורן ברקאי (אילון) ,חן
שילה ,כפיר קלברג וערן שחף (עין המפרץ).
מאמן קבוצת ז'-ח' ,תומר כץ ,ניצב בפני משימה מאתגרת ,בה הוא הצליח
לעמוד בכבוד רב :לשלב את כל  12שחקני סגל קבוצת ז'-ח' ,אשר לרובם זוהי
השנה הראשונה שמשחקים כדורףעף שישיות (כיתות ה'-ו' משחקים ברבי�ע
יות) ,במהלך המשחקים בטורניר.
במשחק הראשון בבית המוקדם ניצחו שחקני מטה אשר את מרכז מצוינות תל
אביב בתוצאה  .0-2המשחק הבא ,מול אשקלון כבר היה קשה יותר .במערכה
הראשונה הפסידו שחקני מטה אשר בקלות יחסית ,אך הצליחו לנצח במערכה
השנייה ולהשוות את התוצאה .המערכה השלישית הייתה צמודה מאוד ,אך
טעויות שיפוט קריטיות בשלבי הסיום הכריעו את התוצאה לטובת אשקלון.
למרות ההפסד העפילה קבוצת מטה אשר למשחק חצי הגמר מול אלופת
השנה שעברה מכפר
סבא .השחקנים של
תומר כץ ,בראשותם של
דניאל גלילי (שמרת),
אנוש שטיפט (אילון),
ליוויו דה בוני (אילון)
ונעם אריאלי (טל אל)
ה"וותיקים" ,הצליחו
להתעלות ולנצח 0-2
בדרך לגמר הטורניר.

התעמלות בעליה

ימים של עדנה ונחת לענף ההתעמלות מטה
אשר .עשרתות ילדים וילדות חדשים מכל י�י
שובי מטה אשר והסביבה פוקדים את החוג,
חלקם בפעם הראשונה ,צוות הענף שבע
רצון .ההכנות הדקדקניות ביותר לא הכינו
את צוות ההתעמלות לפתיחת שנה עם אי–
נפלציה כה גדולה של משתתפים .התחזיות
הצביעו על גידול בכמות המשתתפים ,אך לא
בכמות שנראתה השבוע ברגבה – קרוב ל100
מתעמלים וותיקים וחדשים הנהנים מפעילות
התעמלות קרקע ומכשירים ובהם :קורה ,מק–
בילים ,מתח ,מזרן קפיצות ,טרמפולינה ועוד.
צוות המאמנים כולל את  :נועה חבביב ,ענבל ע�ו
בדיה  ,שמעון שושן וטליה לייב וכמובן רכזת
החוג טל חדד העושה ימים אלו בחופשת לידה .

קבוצות הליגה בכדורסל של הפוע ל מטה אשר נמצאות בע�י
צומם של ההכנות לעונה החדשה .קבוצות מקיימות מחנות
אימונים בקיבוץ אילון ,בהם כל קבוצה יוצאת לסופשבוע של
אימונים ,משחקים ,לינה משותפת וגיבוש .כמו כן ,מתקיימים
משחקי אימון מול קבוצות שונות כדי להיות מוכנים לעונה
הקרבה.
המשחקים הרשמיי ם החלו בתחילת אוקטובר כשקבוצות נ�ע
רים א' ,נערים ב' ויל–
דים א' לאומית ארחו
את משחקי הסיבוב
הראשון בגביע.
נערים א' פתחו את
הליגה במשחק חוץ
נגד הפועל מגידו,
בשבוע שלאחר מכן
הם ארחו את הפועל
תרשיחא.
נערים ב' יפתחו את
הליגה ב,13.10 -
במשחק בית מול
מכבי חיפה ,בשבוע
שלאחר מכן הם יצאו
למשחק חוץ בנשר .כמו כן ישחקו בליגה זו   :הפועל גן שמ�ו
אל ,מכבי קרית מוצקין ,מכבי חדרה /בית אליעזר ,הפועל
בנימינה ,מכבי קיסריה ,הפועל זבולון יגור והפועל זמר .סה"כ
ישחקו בליגה זו  10קבוצות.
ילדים א' מחוזית יקראו השנה הפועל מטה אשר כזיב .משחקי
הקבוצה יחלו ב  17.10 -במשחק בית מול הפועל טבעון ,ב�ש
בוע שלאחר מכן תצא הקבוצה למשחק חוץ בעכו.
הכתבה המלאה על ליגת הכדורסל ,רואה אור במדור הספורט
של אתר מטה אשר.

 0מאת :דביר שדה
בשעה טובה נפתחה עונת הכדורשת לנשים
במטה אשר .בעונה שעברה השתתפו בחוג כ80-
נשים .השאיפה השנה ,האיא להרחיב את הפע�י
לות עוד יותר.
כזכור  -העונה שעברה הסתיימה בטורניר בין
השלוחות השונות כאשר בגמר ניצחו בנות נעמן
את בנות גשר הזיו אך מבחינתנו הניצחון זה לא
הדבר החשוב ביורתר אלא ההשתתפות בפע�י
לות.
השנה החוג מתקיים בפריסה רחבה באולמות
השונים :רגבה ,אילון ,נעמן ,דנון וסולם צור.
בחלק מהשלוחות הפעילות כבר החלה ,ובחלק
מהשלוחות הפעילות עתידה להיפתח בחודש
הקרוב.
אז אם את רוצה להצטרף ,את מוזמנת לבוא
ולהתנסות בשלוחה הקרובה לביתך .לבירורים
ולהרשמה ניתן להתקשר למחלקת הספורט של
המתנ"ס בטל' 04-9109004

קראטה עם טל מואס

מחלקת הספורט שמחה להזמין אתכם לחוגי
הקראטה המתקיימים בשבי ציון  ,יסעור וגשר
הזיו ,בהדרכת טל מואס ,בעל חגורה שחורה
דא ן  ,5בוגר וינגייט ,לשעבר אלוף ישראל בק�ר
בות.
טל שעוסק בקראטה מע ל  30שנה אומר" :ל�י
מוד קראטה מקנה ביטחון עצמי ,הגנה עצמית,
גמישות זריזות ומהירות ,פיתחוח וחיזוק הקוא�ו
רדינציה ,שליטה העצמית ,ריכוז ,משמעת ועוד.
חוג הקראטה מיועד לילדים מגיל  5ומעלה ,
(ילדים מתחת לגי ל  , 5באישור המאמן) .ההר�ש
מה בעיצומה .טל מואס  ,052-4598814ומחלקת
הספורט .04-9109004
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שבתרבות

קול קורא
"שותפות ביחד" גליל מערבי ,הסוכנות היהודית ,מזמינה את אמני מטה אשר ועכו
להצטרף לקהילת השותפות ולקחת חלק בהתנדבות בעשייה האומנותית באזור
הגליל המערבי.

גם ב"מטה אשר“

2013-14

דמי כניסה

40

לצורך השתתפות בפרויקט "אמן תושב" בארץ ובקהילות היהודיות בארה"ב אנו
מחפשים מועמדים העונים על הקריטריונים הבאים:

₪
כולל קפה ועוגה

 .1תושבי מטה אשר או עכו

 12.10.13האלוף )מיל (.דורון רובין

" 40שנה למלחמת יום כיפור-האם מצפות לנו הפתעות נוספות? ".

 14.12.13ד"ר אשר עידן

מומחה לרשתות חברתיות ,לתקשורת ולחיזוי.
"מקומן של הרשתות החברתיות ב"רעידת-האדמה" הפוקדת את
מדינות המזרח-התיכון".

25.1.14

 .2בעלי ניסיון ויכולת הדרכה והובלת פרויקטים אומנותיים בתחום אומנותם

מתנ"ס מטה אשר
ביה“ס תיכון האזורי "סולם צור"
ותפוח פיס המקומי

 .3בעלי שליטה מלאה בשפה האנגלית

(ההתנדבות דורשת העברת הרצאות וסדנאות בשפה האנגלית)

חברו יחדיו להפגישכם עם

שרה אנג'ל מלאך או שטן?

הואשמה ברצח-כפול ונחשדה בהנהגת כנופיית עבריינים.
כתבה  6ספרים רבי-מכר .תתמקד אנג'ל בסיפורה האישי.

 22.3.14עירית לינור

עיתונאית ,תסריטאית וסופרת.
מיצירותיה :שירת-הסירנה ,שתי שלגיות ,בנות בראון.
"הבלונדינית הסודית והסוס הלבן"

מיטב אנשי הרוח
האמנות והתקשורת

* הנסיעה לקהילות היהודיות בארה"ב הנה בהתנדבות וכרוכה בהשתתפות עצמית
המעוניינים להגיש מועמדות להשתתפות בפרוייקט
מוזמנים לשלוח קורות חיים לגב' נעה פרידמן אפשטיין

שבת
בשעה 11:00

 10.5.14גיא פלג

עיתונאי ,כתב מומחה לענייני משפט.
ההרצאה תעסוק ב"מגמות בפשיעה הישראלית".

 14.6.14ליאור ייני

דואר אלקטרוניnoaep@jafi.org :

בתפוח הפיס שב"סולם צור"

זמר ושחקן מבכירי אמני-ארצנו.
"התרנגולים"" ,החמציצים"" ,הלוך-הלכה החבריא" ועוד.
ייני ישיר ויספר על ציוני-דרך בחייו האמנותיים.

תאריך אחרון לשליחת קורות החיים30.10.13 :

תקדם להרצאה מנחה מוסיקלית קצרה.

לפרטים מחלקת מכירות מתנ“ס מטה אשר

סולם צור

• התוכנית הינה בסיס לשינויים

חושבים תרבות
תושבים שאכפת להם ואנשי המתנ"ס התכנסו למפגש
חשיבה ראשוני ,המתחיל תהליך חשיבה שבסופו
נבקש להציע פעילות תרבותית רלוונטית לתושבי מטה
אשר.
הסוגיות והרעיונות המרכזיים שעלו במפגש:
 המועצה מתאפיינת במשפחות רבות שלהן ילדים
צעירים  .צריך להציע פעילות תרבותית המתאימה לאוכלוסייה זו.
 תושבים רבים עוסקים בתחומי האמנות השונים ,מבוגרים ונוער כאחד ,ונכון

בי דיגיטל 04-9821925

1-800-333-567

בית ספר אזורי

מועצה אזורית
מטה אשר

"שבת מחול" – מופע לכל המשפחה
גם השנה תרבות לישראל יחד עם להקת המחול הקיבוצית
ומרכז תרבות במתנ"ס מטה אשר מזמינים את התושבים
להנות ממופעי מחול לכל המשפחה.

המופעים יתקיימו בימי שבת בבוקר
בחודש דצמבר

בשעה  11:00באולם זכרי בקבוץ געתון

ליצור מסגרת שתביא לידי ביטוי את הכישרון  ,גם בישובים.
 על הפעילות התרבותית לשקף את הייחוד הכפרי של המועצה.
 הפעילות התרבותית היא בסיס לדיאלוג ,היא בונה קהילה.
 כדאי לבנות פרויקטים כדוגמת "שבוע הקולנוע"  ,ולהציעם לישובים.
 לבחון אפשרות לקיים פסטיבל ייחודי לתושבי המועצה ואשר ימשך יומיים.

 אנו מזמינים תושבים ותושבות גם להגיב לאמור וגם להצטרף להמשך
התהליך.
בברכה ,אבי ,חצ'ואל

"סיפורי קדמכל"
 7.12.13וב21.12.13 -
עולם תיאטרלי שמספר את סיפורם של
הדמויות הנמצאות בתוכו אופי,
טמפרמנט ,אנרגיה ,דינאמיקה ,הומור
ותנועתיות מקורית ומהווים את בסיס
היצירה בשיתוף הקהל.

"קיבוצית "360
 14.12.13וב28.12.13-
חווית מחול טוטאלי שיוצרת מתח ואנרגית
שיא באמצעות הרקדנים ,תיאטרון זירה,
ודיאלוג בין שפת התנועה הייחודית ללהקת
המחול הקיבוצית ובשיתוף עם הקהל.

עלות כרטיס ₪ 10
הרשמה מרוכזת באמצעות רכזי התרבות בלבד!

שלחו מייל לכתובת avi@matteasher.org.il

לרשות הבאים בית קפה "קפה בתנועה"

להרשמה – להקת המחול הקיבוצית 9859737 -
ד.נ .גליל מערבי20252 ,
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אירועי תרבות נובמבר 2013
תאריך

שעה

מיקום

אירוע

פרטים

11.11
יום שני

08:30

שבי ציון
מועדון החוף

מפגש רכזי תרבות

רכזי תרבות ופעילי
תרבות מוזמנים.

13.11
יום רביעי

20:30

שבי ציון
מתנ"ס

"תרבות לאן" -הצגת תוכניות עבודה
יוגה צחוק -סדנת צחוק עם אודליה
חשיפת אמני שבי ציון מתחומי :הגרפולוגיה ,צורפות ,יעוץ
ארגוני והכרת שלוחת מתנ"ס שבי ציון.

מועדון הסרט במושב
"איה"
סרט של מיכל ברזיס ועודד בן-נון
שני זרים נפגשים במקרה בנמל התעופה .הוא סבור בטעות
שהיא הנהגת שאמורה לקחת אותו לירושלים .היא ,
מוקסמת מאקראיותו של הרגע הנרקם לפניה ,אינה ממהרת
להעמיד אותו על טעותו  40 .דקות  ,עלילתי ,ישראל
 .2012.שחקנים :שרה אדלר  ,אולריך תומסון.

14.11
יום חמישי

20:00

כברי
מועדון החבר

מפגש עם הסופרת
מיכל סנונית

בסיום הסרט מפגש עם
מפיק הסרט
הלל רוזמן.
עלות כניסה
₪ 15

כניסה חופשית

אני אומרת זאת מאהבה"
השירה היא הדם של הנפש.
היא הבגד היפה של הכאב.
מציאות מדומיינת וחלום אמיתי.
זאת ועוד בערב שכולו אהבה ושירה
הערב ילווה בשירה ונגינה
עם הזמרת נטשה כהן מכברי.

16.11
שבת
23.11
מוצ"ש

07:00

יציאה
מהמתנ"ס

21:00

היכל
התרבות
נהריה

שביל הגולן טיול מס' 2
בהדרכת אורי קלמן
מתל קצעה עד אנדרטת פלס"ר ( .7כ 7-ק"מ)

מינוי תאטרון
מדליה להארי -בית לסין
קומדיה אנושית ,חמה וכובשת ,שנונה ומפתיעה שזכתה
להצלחה רבה .שחקנים  :אילן דר ,מרים זוהר ,דב נבון,
ענת מגן ועוד...

עלות טיול
.₪ 100
במסגרת מנוי תאטרון

הצגה מס' 2

לרכישת כרטיס
9829933

היכונו.......
3.12
יום שלישי

14:00

ירושלים

סיור חנוכיות בירושלים

נספר על מנהגי החג ,על החנוכיות הירושלמיות ,על התקופה
בה נוצר חג האורות ועל המשמעות חוויה בין סמטאות ורחובות
העיר .חנוכה באווירה ירושלמית מקסימה.

עלות הסיור
₪ 100
כולל הסעה ,הדרכה
ואבטחה.
משך הסיור כ 4 -שעות
הליכה רגלית

להזמנת כרטיסים מח' מכירות

1800-333-567
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