
הסיפור המופלא על
ברוך טגניה

היכונו לחגיגות 
המימונה ביישוב

מתכוני עדות לחג
עם סיר בלב

קרית עקרון
בדרך לתיכון משלה

הטובים ביותר
סיפור ההצלחה של נערי אחריי!
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מה נקרא היום?
3. חדשות.

מתכוננים להקמת תיכון בקרית עקרון / האגף 
לשירותים חברתיים מתרחב / כמה מילים עם 
גזבר המועצה על תקציב שנתי / כך חגגו את 
חג הפורים ביישוב / פרויקט הטייסת בבית 
הספר אוהל מאיר ויום ספורט מרגש בבית 
הספר בן צבי / יום המעשים הטובים עשה 
שמח ביישוב / חניכי הנוער העובד והלומד 

הניפו דגל כחול-לבן בטרבלינקה / תכירו את 
דוד צור, מנהל המתנ"ס / ערבי נשים וטיול 

לדרום לנשות היישוב / תכנית שבילי האופניים 
יוצאת לדרך ועמודי אוטובוס חכמים הוצבו 

ברחוב הרצל / ועוד

16. הטובים ביותר. 
השינוי המדהים של חניכי תנועת אחריי! 

והחיבור שלהם למשפחות חללי מערכות ישראל 
ביישוב

19. על מצות, מצוות ותקוות.
ראיון חגיגי לחג, עם רב היישוב, הרב יוסף בן 

דוד

20. לא מפסיק לצעוד. 
זה שנים שרס"ב צדוק שוקר, צועד ומצעיד 

קצינים ונגדים במפגן יום העצמאות בהר הרצל

22. הסיפור המופלא על ברוך טגניה.
האיש שדחף להעלאת יהודי אתיופיה, ונשאר 

כמעט אלמוני

25. לב אמיץ.
ארנונה חלבי, רכזת סניף ויצ"ו בישוב היא 

מתנדבת סדרתית שעושה הרבה טוב לסביבתה

26. עם סיר בלב.
4 עדות, 4 בשלניות מקומיות, המון סיפורים 

מרגשים ושפע של טעם!

מגזין קרית עקרון / גיליון 2 / 
אפריל 2016

בשער: חניכי "אחרי"   
צילום: אופיר חדד

עורכת: שרון חן,
 sharonh3@zahav.net.il

עיצוב ועריכה גרפית: אופיר חדד
ofir2good@gmail.com

מערכת העיתון: 
יו"ר: מנכ"ל המועצה בועז קעטבי
מזכירת המערכת: אפרת מעלם

חברי מערכת: אורנית  לוי ביתן, אביבה לוי, 

נוריאל כורש, רחל אייטגב, 
חלי יעקובי, תמר כוכבי, מגי גהלי, 

דליה ג'יבלי

מועצה מקומית קרית עקרון, מידע לציבור:
/http://www.kiryat-ekron.muni.il :טל' המועצה: 08-6228870 .אתר המועצה

קבלת קהל: ימי שלישי, 16:00-18:00
שיטור קהילתי: רס"ר אורן שלום, טל': 050-6273395

פניה למוקד והודעות על מפגעים: 
מוקד 108 )מכל טלפון סלולרי(  04-6071139 )מכל טלפון( ובאתר המועצה.

שירותים נלווים:
• מרכז יום לקשיש, פתוח בימי ראשון-חמישי, 07:30-14:00, טל: 08-9370520, -08

.9418197
• מתנ"ס יישובי, המייסדים 1, טל': 08-9496391.

• הספרייה היישובית, רחוב הרצל 48, טל': 08-9414030
פינוי גזם: נעשה בימים קבועים, על פי חלוקת היישוב לחמישה רבעים. ניתן למצוא את 

ימי הפינוי בכל רובע ובכל רחוב, באתר המועצה.
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החזון: 
תיכון בקרית עקרון תוך 

מספר שנים
צעדים ראשונים נעשים ביישוב לתכנון והקמת בית ספר תיכון, אשר יכלול 

תחומי למידה ייחודיים ויתבסס על אסטרטגיות לימודים פרטניות מתקדמות 
. ראש המועצה, חובב צברי: "תיכון מקומי מוביל, יהפוך את קרית עקרון 

ליישוב, שרבים יבחרו לגור בו"

כחלק ממגמת הפיתוח ביישוב והרחבתו 
הצפויה בעשור הבא, נעשים במועצה צעדים 
ראשונים לתכנון בית ספר תיכון, אשר ישמש 
את תלמידי כיתות ז'-יב'. "תיכון בקרית עקרון 

הוא מחויב המציאות ואנו בשלים לקראתו 
היום יותר מאי פעם", אומר ראש המועצה, 
חובב צברי. "בית ספר איכותי וחזק, יאפשר 

לבני הנוער ללמוד קרוב לבית, להתחבר טוב 
יותר ליישוב ולשפר את חיי החברה שלהם 
ביישוב מבלי להרחיק לערים שכנות. סביב 

בית הספר יתפתחו פעילויות חינוך משלימות 
כשיעורי העשרה, חוגים ועוד".

בחודשים האחרונים, חולקו לתלמידי בתי 
הספר היסודיים ולהוריהם אגרות המבשרות 

על רעיון הקמת התיכון והתקיימו מפגשים 
עם הורים. "אנחנו מצויים כיום בשלב ראשוני 

מאוד של בדיקת ההתכנות ושל מציאת קו 
מוביל לתיכון שיהיה חדשני, מוביל ופורץ דרך 

ערכית ולימודית", אומר ראש המועצה. "כך 
למשל אנו מתלבטים האם הוא ילווה אקדמית 

ועל ידי מי, האם הוא יפנה לאוכלוסייה 
משלבת דתיים וחילונים ואילו תחומי לימוד 

יציע לתלמידיו. התחומים הנבדקים הם - 
רובוטיקה, חלל, מחשבים, אמנויות, קיימות 

ועוד. כשהדבר יהיה רלוונטי, נצרף לעניין נציגי 
הורים ונבחר ביחד איתם את הקו המוביל".

לצורך גיבוש רעיוני, מקיימים מנהלים 
מהמועצה פגישות עם חברי כנסת ואנשי 

חינוך ואקדמיה. "ההתלבטות קיימת גם לגבי 
בחירת רשת שתוביל את הקו החינוכי", אומר 

קלמו בוזנח, מנהל מחלקת החינוך ביישוב. 
"נפגשנו לדוגמה עם נציגי שיטת ההוראה של 
רשת ברנקו וייס, המתמחה בקבוצות למידה 

פרטניות מתוך שאיפה לתרבות לימודית 
חוקרת, חווייתית ויצירתית ואנו בודקים 

רשתות נוספות. כחלק מכך, מתוכננת חלוקת 
מחשבים נישאים לתלמידים ולמורים והכיתות 

ייבנו מלכתחילה ככיתות חכמות, בעלות 
תשתית מחשבים חדשניות".

חבר המועצה נועם אהרון, מחזיק תיק החינוך 
והביטחון, מעיד שהמחשבה על הקמת תיכון 
ביישוב, מלווה אותו עוד מימי ילדותו ביישוב. 

אהרון, מספר שכתלמיד, נאלץ להרחיק 
וללמוד בפנימייה, מה שזכור אצלו כחוויה 
לא פשוטה. "אין סיבה שתלמידים ירחיקו 

לכת ליישובים אחרים ושהורים יוציאו כספים 
מיותרים על שיעורים פרטיים. ראש המועצה 
וחברי המועצה הצביעו פה אחד בעד מיצוב 

החינוך במקום הראשון בסדר העדיפויות 
היישובי, יצרנו מהפכה לימודית בגנים, הוקמו 

"בית ספר איכותי וחזק, 
יאפשר לבני הנוער ללמוד 
קרוב לבית, להתחבר טוב 

יותר ליישוב ולשפר את חיי 
החברה שלהם"

גן שפתי וגן תקשורת, בתי הספר נהנים 
משפע של תכניות לימוד וגם משרד החינוך 

נתן את ברכתו וכבר אישר לנו הקמת מבנה. 
זה הזמן להוציא את הדברים לפועל".

"תיכון מקומי הוא חזון חשוב ומרגש, גם אם 
ייקח מספר שנים עד שיפעל הלכה למעשה", 

מסכם ראש המועצה. "הגיע הזמן שנקים 
לעצמנו תיכון ונדאג לבני היישוב במקום 

להסתמך על ערים אחרות. לתלמידים שלנו 
מגיע להתקבל ללימודים בזכות ולא בחסד. 
בתוך 'הבית שלנו' נוכל להעניק להם איכות 

ומצוינות וכלים להצלחה, בהתאם לכישוריהם. 
אני מאמין שתיכון מקומי חדשני ומוביל יהפוך 
את קרית עקרון ליישוב שרבים יבחרו לגור בו".

נועם אהרון, 
מחזיק תיק החינוך והביטחון
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המחלקה לשירותים חברתיים מרחיבה את שירותיה ומזמינה את תושבי קריית עקרון ליהנות 
מליווי מקצועי בצמתים חשובים בחייהם.בחודש מאי הקרוב יתקיים ערב שיתוף ציבור במסגרתו 

יוצגו שירותי המחלקה.תושבי היישוב מוזמנים 

משהו טוב ומרענן קורה בימים אלה במחלקה 
לשירותים חברתיים )רווחה( בקרית עקרון, 

אשר עתידה בקרוב להרחיב את מגוון שירותיה 
לכלל הציבור, בהתאם לצרכים.

בראש המחלקה עומדת בחצי השנה האחרונה 
כוכי שלמה, לשעבר מנהלת המחלקה לעבודה 

קהילתית ו"מרכז חוסן" לטיפול בטראומה 
ומשברים על רקע המצב הביטחוני בעוטף 

עזה. "תהליך השינוי נעשה בצעדים קטנים", 
מספרת כוכי שלמה. "המחלקה תמשיך לטפל 

בנושאי הליבה ולקדם אוכלוסיות מוחלשות 
כחלק מחיזוק החוסן היישובי, ולצד זאת 

עתידות להתווסף תכניות חברתיות בתחומים 
נוספים, הנוגעות לכלל האוכלוסייה".

כיום, מעניקה המחלקה מענה במגוון תחומים 
ועוסקת באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, 
בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה 

הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך. 
"חשוב לנו שהתושבים יידעו שלא מדובר 

רק בטיפול במצבי משבר אלא גם בנושאים 
חברתיים הנוגעים לכלל האוכלוסייה מהם 

ניתן להפיק המון ואף למנוע מצבי סיכון 
ומשבר עתידיים ובכך לקדם את איכות החיים 
ביישוב", אומרת שלמה. "תושבי קריית עקרון 

מוזמנים לשתף אותנו ברעיונות, להעלות 
צרכים ולהציע תכניות אותן היו מעוניינים 
לקדם חברתית וקהילתית. יש אצלינו אוזן 

קשבת ודלת פתוחה להתלבטות בכל סוגיה 
הקשורה במעגל החיים מגיל לידה ועד 120".  

בחודש מאי הקרוב מתוכנן להיערך ערב 

שיתוף ציבור בנושא רווחה ושירותים 
חברתיים. בערב זה יוצגו המענים הניתנים 

במסגרת המחלקה, יועלו נקודות לדיון 
והתושבים יוכלו לשאול שאלות ולהציע 

הצעות. לקראת הערב, תופק חוברת לתושבים 
ובה יפורטו שירותי המחלקה. 

"אני מברך על השינויים הצפויים במחלקה", 
מוסיף אברהם בנא, חבר מועצה ומחזיק 

תיק הרווחה. "שירותים חברתיים טובים הם 
הבסיס לקהילה משתפת, מלוכדת, הפועלת 
על עקרון השיח הפתוח והעזרה ההדדית. כל 
אדם שחש צורך להתייעץ או להיעזר - מוזמן 

להגיע ויקבל את מלוא התמיכה".
וסיפור מרגש לסיום: בתחילת חודש מרץ, 

צוין יום העובד הסוציאלי הבינלאומי, שלווה 

בדיונים ובהעלאת סוגיות חברתיות בכנסת 
ובמוסדות שונים בארץ. גם בקרית עקרון, 
התכנסו העובדות הסוציאליות  לבוקר של 

חג. ראש המועצה, חובב צברי בירך את 
העובדות הסוציאליות והודה להן על המסירות, 

המקצועיות  והאחריות בה הן פועלות למען 
התושבים ואילו מנהלת המחלקה חילקה להן 

שי. בהמשך, התקיימה ארוחת צהריים חגיגית. 
"העובדים הסוציאליים הם שגרירים חברתיים 

הפועלים במקצועיות, אחריות ונחישות  
לקידום רווחת האוכלוסייה, לחיזוק הקהילה 

ולהגברת חוסנה", סיכמה כוכי שלמה. "על כך 
מגיעה להם הערכה, הוקרה ותודה גדולה".

תינוקות הם הבייבי שלנו
סדנה לליווי התפתחותי לתינוקות שהתקיימה לראשונה במתנ"ס, הותירה אצל 

האימהות טעם של עוד . היכונו לסדנאות הבאות
"כשנולד תינוק - נולדת גם אמא", זהו המשפט 

המלווה את הדר בר-יוסף, מומחית בליווי 
התפתחותי לתינוקות, שהעבירה סדנה בת 

שמונה מפגשים לשש אימהות ותינוקיהן בני 
חודש-3 חודשים. המפגש התקיים במתנ"ס, 
על מזרנים רכים באווירה אינטימית ונעימה.
"מדובר באימהות בחופשת לידה, שקיבלו 
מהדר מושג לגבי איך מזיזים ומרימים את 

התינוק, כיצד מרגיעים אותו, איך מתגברים 
על כאבי הגזים, איך מעודדים אותו להתהפך 

וגם מה לא מומלץ לעשות", אומרת עדי 
איתן, רכזת משפחתונים במתנ"ס. "הידע 

והרוגע הרב ששידרה, תרם מידע וביטחון, גם 

לאמהות שאין זה ילדן הראשון". 
לאחר הסדנה המוצלחת והבקשות ל"שידור 

חוזר", הוחלט במתנ"ס, לפתח את תחום 
הגיל הרך במתנ"ס ולקיים בקרוב סדנאות 

נוספות. 

כוכי שלמה, מנהלת המחלקה 
לשירותים חברתיים

אברהם בנא, 
מחזיק תיק 

הרווחה
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באנו לעשות שמח!
יום המעשים הטובים שהתקיים ברחבי הארץ 

בחודש החולף, השרה אווירת חג גם בקרית 
עקרון. תלמידי בתי הספר היסודיים יצאו 

לבתי קשישים וכיבדו אותם בחבילות שי ואילו 
נערי תנועת אחריי! נפגשו עם חיילי יחידה 

מובחרת והעניקו להם משלוחי מנות לקראת 
חג הפורים.

"במרכז היישוב, התחלקו המתנדבים לטפל 
בשני פרויקטים עיקריים", אומר מנהל 

המתנ"ס דוד צור, אשר שימש איש הקשר מול 
עמותת  "רוח טובה". "'בית עינב' המשמש 

את חניכי תנועת הנוער העובד והלומד 
נצבע, נוקה ושופץ בעזרת החניכים, עובדי 

המתנ"ס ומתנדבים מבנק הפועלים ובהמשך 
אף נשתלה גינה קטנה בחצר. עמותת רוח 

טובה סיפקה את כלי הגינון, את הצבעים ואת 
השתילים ואף את הכפפות ואת החולצות".

בצד אחר של היישוב, בין המתנ"ס ובניין 

המועצה, הכשירו מתנדבים מהמתנ"ס 
בשיתוף אנשי האגף לשירותים 

חברתיים, גינה קהילתית. "להקמת 
הגינה נרתמו בנות השירות הלאומי 

המפעילות את פרויקט שח"ם - 'שואפים, 
חולמים, מצליחים' המתקיים בשיתוף עמותת 

'בעצמי', עמותת 'בת עמי' האגף לקליטת 
עלייה במשרד החינוך והמועצה המקומית. 

מטרת הפרויקט, להעצים משפחות וילדים של 
עולים חדשים תוך חיזוק המיומנויות בתחום 
הלימודי והחברתי, עידוד תחושת המסוגלות 

וקיום שיח על חלומות ושאיפות",  מסבירה 
אסנת עמר, עו"ס המרכזת את הפרויקט. 

בנות השירות גייסו לצורך כך את המשפחות 
על טפן, ויחד עם המתנדבים הנוספים, שתלו 

צמחי תבלין וירק. "הגינה עונה על האג'נדה 
המועצתית - להפוך את היישוב לירוק 

וקהילתי".
לקראת סוף היום, חילקו בני נוער אשר לוו 
בצוות יחידת הנוער במתנ"ס, משלוחי שי 
מלאי שוקולדים טעימים לדיירי ההוסטל 

בקרית עקרון, מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים, 
אשר התרגשו מהמחווה.  "אם להודות על 

האמת", מגלה דוד צור, "למעשה, החל יום 
המעשים הטובים בקרית עקרון שבוע לפני, 
באחר צהרים מרגש בו אירח חוג הכדורסל 

את נערי ההוסטל לפעילות משותפת, כך 
שכל השבוע היינו במצב רוח טוב. בסוף היום, 

הרגשנו כולנו התרוממות רוח, על שהיינו 
שותפים למשהו טוב ואני יכול רק לקוות, 

שהמעשים היפים שנעשו בו, יימשכו לאורך כל 
השנה".

משפחה 
שכזאת

"משפחה לא בוחרים", היא הצגה 
משעשעת המועלית זה מספר חודשים 

בהצלחה רבה במתנ"סים ובתיאטראות 
ברחבי האזור )בית דגן, תל אביב, אולם 

בית החולים קפלן ועוד(, כשכוכביה הם לא 
אחרים מאשר שחקני התיאטרון הקהילתי 

של קרית עקרון. בהצגה, מגלמים השחקנים 
דמויות קומיות צבעוניות, מעלים סצנות 

מהווי משפחתי קצת מוטרף וקצת נוגע ללב, 
מסתבכים בטעויות ובמצבים שונים ומסיימים 

את הערב בסוף טוב לרווחת הקהל. 
את ההצגה כתב וביים אופיר חדד, בן אשואל 

עיבד מוסיקלית, דגני צברי על הלחנים 
והשחקנים הלוקחים בה חלק הם: שוש רצון, 
שולה גמליאל, אורנה צברי, אייל צברי, רונית 
לוי, בושם עזרא, אוסי שיר, משה סרי, יהודית 

דרף, שולמית עוקבי, שרי אביב ובני שלום. 
ההצגות הקרובות: ביום שני 11.7.16 וביום 

חמישי 14.7.16 במתנ"ס קרית עקרון.

מתוך ההופעה במרכז דואל בתל אביב 

מימין: עובדי המתנ"ס והמועצה 
עם המשפחות המתנדבות. 

משמאל: אוסנת עמר עם בנות 
השירות הלאומי המובילות את 

פרויקט שח"ם.
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ח"כ עזריה:"קרית עקרון, 
ישוב עם פוטנציאל עצום"

ח"כ רחל עזריה ביקרה בקרית עקרון, שמעה סקירה על היישוב, נהנתה מהגינה 
הקהילתית בבית הספר אוהל מאיר ונפגשה עם תלמידות תיכון פלך

"קרית עקרון הוא ישוב עם פוטנציאל 
התפתחותי עצום", אמרה ח"כ רחל עזריה 

במהלך ביקורה במקום לפני מספר שבועות. 
ח"כ עזריה סיפרה לראש המועצה חובב צברי 

ולחברי המועצה שהתלוו לסיורה, שכמעט 
כל ישוב שבו היא מסיירת, סובל מקושי זה 

או אחר הקשור בהיעדר אדמות להתרחבות 
היישוב, באוכלוסייה מזדקנת, במחסור 

במוסדות חינוך או במקומות עבודה ועוד. 
"לא ביקרתי בקרית עקרון שנים רבות ואני 

מופתעת מהבנייה, מהטיפוח ומהעשייה 
הרבה הנעשית והמתוכננת. יש כאן אזור 

תעשיה נרחב המשמש מקור לפרנסה, יש 
מוסדות חינוך, עשייה ירוקה, שפע של פעילות 

חברתית ותרבותית. זה הזמן לקדם את 
תכניות האיכלוס המתוכננות בחלקו המזרחי 

של היישוב ואוכלוסייה צעירה וטובה תזרום 
לכאן", אמרה עזריה והבטיחה לסייע בקידום 

פרויקט הבנייה העתידי מול מנהל מקרקעי 
ישראל. 

בהמשך היום, ביקרה ח"כ עזריה בבית הספר 
אוהל מאיר והתקבלה בחמימות על ידי רבקה 
דוד, מנהלת בית הספר, הצוות החינוכי ונציגי 

התלמידים שהעניקו לה תעודה על פועלה 
בתחום איכות הסביבה. עזריה צפתה במופע 

ריקוד שהתקיים לכבודה וביקרה בחממה 
ובגינה הבית ספרית. בהמשך היום, נפגשה 

לשיחה עם תלמידות תיכון פלך, על העצמה 
נשית ועל לימודים ואקדמיה, כפוטנציאל 

לקידום בחיים.

עורי צפון ובואי תימן
קרית עקרון הוקירה משוררים וסופרים בני 

תימן, תושבי היישוב

"ביכורי תימן", ערב הוקרה ל- 11 סופרים 
ומשוררים בני תימן תושבי היישוב, התקיים 

במתנ"ס לאחרונה, בהשתתפות חבורת הזמר 
הסמבטיון, להקת המחול "מורשת יהדות 
צפון תימן", חבורת הזמר של בנות תימן 

ופרופ' אהרון גימאני, אשר העשיר את הערב 
בידיעותיו ובמחקריו על יהדות תימן.

במהלך הערב, קיבלו היוצרים תעודת הוקרה 
על היצירות שכתבו ועל תרומתם להנחלת 

מורשת יהדות תימן לדורות הבאים: לאה 
אהרוני – "בחצות הלילה", מזל מדהלה 

– "זיכרון בספר", צביה יששכר – "מברט 

לקריית עקרון", רב יונה מדהלה – "בית 
אבי", הרב עובדיה יעבץ זצ"ל – "יהודי צעדה 
וסביבותיה", אברהם מדהלה – "אין לי ארץ 

אחרת" ו"הגיגי אברהם", אפי עמיהוד – 
"בת מזל", דוד חיריק – "משם לכאן", ראש 

המועצה לשעבר, משה ליבי ז"ל – "בנתיבות 
משה" וד"ר אהרון בן דוד – "החינוך היהודי 

בצפון תימן ושורשיו ביהדות", "לב אהרון, 
"החינוך כבבואה", "ספר בקישורים", "ספר 
הוד", ספר יהדות תימן" ו"ספר המעשים" – 

חלק ראשון-שני-שלישי.
את הערב יזמו בת 

חן גזאל, סגנית 
ראש המועצה 

ואבישג ישר, רכזת 
התרבות התורנית 

במתנ"ס. הנחה, 
יצחק קעטבי, ראש 

המועצה לשעבר.

ראש המועצה וח"כ עזריה בחממה של 
בית הספר אוהל מאיר

ח"כ עזריה עם המנהלת והצוות החינוכי של 
ביה"ס, חברת המועצה מאיה גולדשטיין, ראש 

המועצה חובב צברי ומנהלת אגף התשתיות 
רות לוי

הענקת תעודה ללאה אהרוני

הסופרים והמשוררים בני היישוב
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מוכנים לכל תרחיש
קב"ט המועצה, עזרא ימיני, מספר על ההכשרות 
האינטנסיביות שעוברים עובדי המועצה ואומר: 

"היישוב מוכן לשעת חרום"
"בעת חרום, תשמש המועצה המקומית 

כחמ"ל ומנהלי המחלקות ועובדי המועצה 
יתפקדו כמכלולים בתחומי רווחה, חינוך, 

הנדסה, תקשורת ועוד, בשיתוף המתנדבים 
בשטח", מסביר קב"ט המועצה, עזרא ימיני. 
על מנת להכשיר את העובדים לתפקידיהם, 
עורכת המועצה לעובדיה הכשרות וסדנאות 

שונות. "עד כה התקיימו קורס עזרה ראשונה 
שהועבר על ידי אנשי מד"א, אימון הנדסי 

לאנשי מחלקת התשתיות, אימון בפינוי 
אוכלוסייה למרכזי קליטה, ועוד", מסביר ימיני. 

"בנוסף, תרגלו העובדים והמנהלים אימון 
סימולטור לתרחיש נפילת טילים ורעידת 

אדמה וזכו לשבחים מפיקוד העורף".
לפני כשבועיים העבירה סגן קרין קביטקה, 

קנרי"ת )קצינת קישור לרשויות(, הכשרה 

למתנדבי מכלול מידע לציבור. ההכשרה 
התקיימה במתנ"ס בניהולה של מלי מרחבי, 
תקציבאית המועצה ואחראית מרכז המידע 
בשעת חרום. "המתנדבים, תושבים ועובדי 
מועצה, יאיישו את מוקד החירום הטלפוני 

לפניות תושבים ויהיו הראשונים לתת מענה, 
הדרכה והעברת מסרים מהתושב ולתושב", 

מסבירה מרחבי. "אני מברכת את המתנדבים 
ואשמח להצטרפותם של נוספים למערך 

חשוב זה".
שבוע לאחר מכן התקיים תרגיל לכל מנהלי 
המכלולים במועצה בהתמודדות עם דליפת 
חומרים מסוכנים ותרגיל נוסף, נערך מטעם 

תאגיד המים נס ציונה. "הקמנו תחנת 
חלוקה במטרה להסביר לעובדי המועצה 

והמתנדבים כיצד תתקיים חלוקת המים בעת 

חרום - באמצעות מיכל חירום מרכזי של 1.7 
קוב וחלוקה ל'כד-קלים', ג'ריקנים גמישים 

למשפחות", הסביר שי לרר מתאגיד המים. 
ולא רק הכשרות. "המועצה רכשה ציוד ייעודי 

כגנרטורים, ציוד לפינוי הריסות, תאורת חרום 
וכדומה", אומר עזרא ימיני. "בנוסף, מקלט 
המועצה ישופץ בקרוב ויותקנו בו מערכות 

תקשורת משוכללות, כל זאת בעלות של 
למעלה ממיליון ו-200 אלף שקל".

ולבסוף, הטיפול במקלטים ביישוב, הביא 
למועצה לא רק שקט נפשי אלא תעודות 
הצטיינות מטעם המועצה לישראל יפה. 
"היישוב מוכן לשעת חרום מכל בחינה", 

מסכם ימיני.

כדי שהשגרה תישמר - גם בחרום
צוותי חרום יישוביים המוקמים בשנתיים האחרונות, יעניקו מענה יעיל לתושבים 

בעת הצורך . סיגלית מהצרי, רכזת המתנדבים במועצה, מזמינה את התושבים 
להתנדב ולתרום ליצירת קהילה חזקה ומלוכדת

הפקת לקחים לאורך השנים הביאה למסקנה, 
כי במצבי חרום כתוצאה ממצבי מלחמה 

בעורף או מאסונות טבע, הראשונים להגיש 
סיוע לנפגעים, הם התושבים המקומיים. 

בקריית עקרון, מתייחסים לנושא ברצינות רבה 
וזה למעלה משנתיים, מוקמים ביישוב צוותי 

חירום יישוביים )צח"י( אותם מאיישים תושבים 
מתנדבים ועובדי מועצה.

לפני כשנתיים הוקם צוות סע"ר )סיוע עירוני 
ראשוני( ראשון המורכב מתושבי היישוב ולפני 

מספר שבועות, הצטרף אליהם צוות שני 
המשלב כ-15 תושבים ועובדי מועצה. הקורס 

הועבר מטעם פיקוד העורף ובשיתוף קב"ט 
המועצה, עזרא ימיני והכשיר את המתנדבים 

להגיש סיוע ללכודים מתחת להריסות מבנים. 
"המתנדבים שלנו יודעים לנהל אירוע, כל 

אחד בתחומו. לכל אחד מהם אפוד, קסדה 
וציוד מתאים והנגישות שלהם לשטח תעשה 

את ההבדל בין פאניקה, לעבודה מסודרת 
ולהצלת חיים", מסבירה סיגלית מהצרי, רכזת 

המתנדבים במועצה. 
באילו תפקידים מדובר?

"חשוב לצוות מתנדבים בהתאם לכישוריהם 
- אנשי הנדסה, מסגרים, חשמלאים, יסייעו 

לתשתיות במקרי קריסת מבנים, פסיכולוגים 
ורופאים יעניקו עזרה ראשונה פיזית או נפשית, 

מתנדבים שחלקם מחלקים מזון לנצרכים 
בשגרה, יוכלו לסייע בפינוי קשישים או חולים 

המרותקים 
למיטות 
וכדומה".

כמה 
מתנדבים 

יש ביישוב 
כיום?

"קרוב ל-100 
מתנדבים, 

חלקם אנשי 
המשמר 
האזרחי. 

לפרטים והתנדבות: סיגלית מהצרי, רכזת מתנדבים ומנהלת עיר ללא אלימות 
sigi@ekron.org.il . 08-8683458  :טלפקס

ההיענות יפה אבל 
החכמה היא ליצור 

גרעין של מתנדבים 
שיפעל הן בשגרה 

והן בחרום. התכנית שלי היא להקים ביישוב 
מערך התנדבות בתחומים כמו 'יד ליולדת', 
'סבתא בהשאלה', 'זהב בגן' וכדומה. מערך 
כזה, יעניק ערך של הדדיות ונתינה ליישוב 
ויתרום לחוסנה של הקהילה גם בחירום".

ביטחון ליישוב

הכשרה למתנדבי מכלול מידע לציבור

תרגיל בחלוקת מים בשיתוף תאגיד מי ציונה

סיגלית מהצרי

צוות סע"ר בסיום התרגול

קב"ט המועצה 
עזרא ימיני
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מהעדלאידע ועד מסיבות הפורים בבתי הספר ובגנים * מהחגיגות 
של בני הנוער ועד התחפושות המדליקות של ותיקי היישוב

 * כך חגגו את חג הפורים בקרית עקרון
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"המתנ"ס הוא לב ליבו של היישוב"
מנהלו החדש של המתנ"ס דוד צור, על הרחבת הפעילות לילדים, על בניית 
מנהיגות מקומית והדרכה הורית ועל מה שגורם לו להגיע ולעבוד בשמחה, 

מדי בוקר
דוד צור, 44, המנהל החדש של המתנ"ס 

בקריית עקרון, נכנס לתפקידו החדש חדור 
רצון לעשות ולשנות. הוא בעל תואר שני 

בניהול מלכ"רים, תושב מודיעין, נשוי ואב 
לשלוש בנות, הבכורה בהן בוגרת תיכון פלך 

קרית עקרון. לאורך שנים שימש כמנהל 
מחלקת הנוער במודיעין ובהמשך, ניהל את 

המתנ"ס במועצה האזורית שומרון. 
"בכל ישוב ובמיוחד במקום קטן וקהילתי 
כקרית עקרון, המתנ"ס הוא לב ליבו של 

היישוב", אומר צור. "אנחנו הזרוע המקצועית 
של המועצה לכל נושא התרבות והפנאי 

ביישוב ולמעשה,  אחראים על ה'כייף 
שבעשייה'. העשייה שלנו משמחת את 

התושבים, החל מילדי המעון, הצהרונים 
והמשפחתונים, דרך פעילות התרבות, 

הספורט והנוער ועד למבוגרים שנהנים מ'קפה 
בוקר' פעמיים בשבוע. המטרה של המתנ"ס, 

הפועל תחת החברה למתנ"סים היא, שקריית 
עקרון תהיה מקום שטוב לגור בו".

מטרות מרכזיות?
"אחת המשימות שהטיל עלי ראש המועצה 
כשהגעתי לכאן, היא להשתמש בניסיון שלי 

ולייצר פעילות שתגרום לנוער המצוין של 
היישוב להיות פעיל מבוקר ועד ערב, להתנדב 

ולעסוק בפעילויות לקידום היישוב. התכנית 
היא להגדיל באופן משמעותי את מספר 

החניכים בתנועות הנוער, להביא לכך שיותר 
בוגרי י"ב ייצאו לשנת שירות ולעודד את בני 
הנוער להתגייס לשירות משמעותי בצבא או 

בשירות הלאומי. אנחנו עמלים על פיתוח 
הפעילות לבני 30-18 ושואפים להקים מרכז 

שיהיה כתובת לצעירים ביישוב, שילווה אותם 
בזמן השירות בצה"ל וגם לאחריו, בנושא 

לימודים ותעסוקה, כדי שימשיכו לגור בקרית 
עקרון".

מה לגבי ילדי היישוב?
"מספר מפעילי החוגים גדל השנה בכ-10 
אחוז על מנת לתת מענה גדול ורחב יותר 
לילדים. "אנחנו תומכים בילדים שאין ידם 

משגת להשתתף בפעילות פנאי ועושים 
הכל בכדי שכלל הילדים ישתלבו בפעילות 

שלנו ללא קשר למצבם הכלכלי. פתחנו 
השנה בית ספר להורים על מנת לתת גם 
להורים כלים להתנהלות מול הילדים ואנו 

מתכוונים להמשיך ולפתח את ההדרכה 
וההעצמה ההורית. הורי הגיל הרך עברו סדנה 

משמעותית ובקרוב תיפתח גם סדנה לגיל 
ההתבגרות. יש עוד הרבה לעשות בתחום".
אחד ההישגים החשובים עליו עיקר גאוותו, 
הוא תהליך מוצלח של שילוב בני הקהילה 

האתיופית בפעילות המתנ"ס. "בשנה 
האחרונה ליווינו קבוצה של צעירים בני 

הקהילה שעברו תהליך העצמה, שבסופו 
הגישו לנו תכנית עבודה מסודרת לקידום 
ושילוב צעירי הקהילה בפעילויות. בשנה 

שעברה חגגנו לראשונה את 'חג הסיגד' והיינו 
שותפים למיזם הארצי 'סיפורו של מסע' 
שבמסגרתו התארחנו בביתה של חברת 

המועצה בת החן גזאל ושמענו את סיפורו 
המרגש של קייס מולה על מסעו לארץ. 

לאורך השנה אנו רואים שיותר ויותר מבני 
הקהילה משתלבים, מגיעים לפעילות המתנ"ס 

ושותפים לשיח המקומי. בנינו מנהיגות 
ששולחת זרועות וכעת אנו מתכננים סדנה 

מיוחדת להורים מהקהילה, חוג המשמר את 
התרבות האתיופית ועוד". 

מה הלאה? 

"אנחנו מצויים בשיא העבודות על אירועי 
העצמאות, שגם אותם נקיים באופן שיעניק 

ביטוי גדול לכוחות מקומיים, לצד הופעה של 
הזמר קובי פרץ. גם בפעילות הקיץ נשלב בין 
כוחות מקומיים לכוחות חיצוניים כי לתושבים 

שלנו מגיע השירות הכי טוב. אני מזמין את 
התושבים לקחת חלק בפעילויות ולהיות 

שותפים בעשייה כי המתנ"ס הוא של כולם". 

הכי משמח?
"שכולם נרתמים לעשות - יש כאן שילוב 

מוצלח בין עובדים מסורים, הנהלה ציבורית 
שפועלת בהתנדבות ומוכנה לעזור בכל דרך 
וראש מועצה שמאמין במתנ"ס ומגיע באופן 

אישי לרוב הפעילויות. כל זה, עם תושבים 
נפלאים וחמים, גורם לי לבוא מדי בוקר בכיף 

גדול לעבודה ולהמשיך את העשייה".

דגל כחול-לבן על 
אדמת טרבלינקה

חניכי הנוער העובד והלומד מסניף קרית עקרון, הבטיחו על 
אדמת מחנה ההשמדה, לא לשכוח את הרוע והאדישות - כדי 

לבנות עתיד טוב 
ושוויוני בישראל

שבעה חניכים מקן קרית עקרון בתנועת הנוער 
העובד והלומד, יצאו כשבועיים לפני חג הפסח 

ל"מסע לגילוי שורשי המהפכה הציונית ומרד 
תנועות הנוער - שואה וגבורה בפולין".

"הרחקנו עד פולין כדי לראות בעיניים שלנו, 
של נוער צעיר, את שורשיו של העם היהודי 

שנרצח באירופה", מספר דולב בר יעקב, רכז 
הפעילות בקן. "ביקרנו בבתי הכנסת וברובעים 

היהודים ששרדו, סיירנו בשלושה מחנות 
השמדה והבנו עד כמה קשים ובלתי נסלחים 

היו הרוע והאדישות של עמי אירופה". 
לאורך המסע, עקבו החניכים אחר תנועות 

הנוער הציוניות שפעלו לאורך 
המלחמה. "למדנו על הקומונות 

שבהן חיו ואיך בחרו למרוד ומתוך 
כך הבנו, שתפקידנו כתנועת נוער 
הוא להילחם על חברה ישראלית, 

שמרכזה הוא שוויון ערך האדם. 
היום ברור לנו יותר מתמיד כי אנו, 

הדור הצעיר, נקבע איך תראה 
החברה של מחר ועד כמה עלינו 

להיות אקטיביים אל מול רוע 
ואדישות".

דוד צור. מזמין את התושבים 
לקחת חלק בעשייה

נערי קן הנוער העובד והלומד בפולין
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בגובה העיניים, מכל הלב
חלק נכבד מהלמידה שלהם, עושים תלמידי בית הספר בן צבי לאמנויות, באמצעות 
למידה מעשית וחווייתית.הם מוצאים פתרונות גישור באמצעות משחקי תיאטרון, 

מקיימים ימי למידה משותפים עם תלמידים ערבים ולאחרונה, אירחו ילדים נכים, ביום 
ספורט מרגש, בו היו מנצחים בלבד

לפני מספר שבועות אירחו תלמידי בית 
הספר בן צבי לאמנויות את ילדי עמותת 

"ניצני ראשון", המסייעת לילדים הסובלים 
משיתוק מוחין וניוון שרירים, ליום ספורט 

יוצא דופן. התלמידים וצוות המורים לבשו 
חולצות צבעוניות והמתינו בקוצר רוח על 

מגרש הכדורגל הסמוך לבית הספר, לקבוצת 
הילדים ובני הנוער הנכים, שהתנהלו על 

כר הדשא לאט ובזהירות, חלקם ישובים על 
כסאות גלגלים. 

בסבלנות רבה, שיתפו התלמידים את 
חבריהם הנכים בפעילות ועודדו אותם, זחלו 
עימם על מזרנים, שיחקו איתם משחקי כדור 

וגילו אחריות, שעוררה התפעלות בקרב 
מי שנכחו במקום - מנהלת המחוז עמליה 

חיימוביץ, גיא דגן, המפקח על החינוך הגופני, 
ראש המועצה, חובב צברי, חברי מועצה, פיני 

עייש, ראש מחלקת הספורט וצוותו, בנות 
תיכון פלך, שסייעו בשיפוט הערכי ומדריכי 
תנועות הנוער שסייעו בהפעלת התחנות. 

בסוף היום, קיבלו כל הילדים מדליות והוכרזו 
כמנצחים.

יום הספורט הייחודי, הוא דוגמה לדרך שבה 
מתנהל בית הספר, אשר חרט על דגלו 

למידה חווייתית ומעשית כדרך להצלחתו 

האישית של כל תלמיד. "הילדים של היום 
סקרנים, מוכשרים ופקחים", אומרת אסנת 

דולב-כהן, מנהלת בית הספר אשר הביאה עם 
כניסתה לתפקיד, רוח פדגוגית חדשה ורעננה, 

המשלבת בלימודים מגוון אמנויות, כאמנות 
פלסטית, פיסול, מוסיקה, שירה ותיאטרון. 

"האמנויות מאפשרות לכל תלמיד לבטא את 
עצמו בדרכים שונות ומגוונות וללמוד בדרך 

מהנה ומספקת בכל תחומי הלימוד".
כך לדוגמה, מוצאים הילדים באמצעות 

משחקי מצבים ב"תיאטרון מקדם אקלים", 
פתרונות לדילמות, סכסוכים וויכוחים. "באופן 

זה קל להם להזדהות עם דמויות שונות ולא 
פעם הם מספרים שרק כך הצליחו לחוות 

ולהבין מדוע נפגע הצד השני ומה הוא חש. 
להתנסות זו עוצמה שאין לה תחליף בלמידה 

פרונטאלית מונוטונית".
פתח נוסף להתנסות נעשה באמצעות למידה 

משותפת בנושא הבריאות עם תלמידי 
"חיואר", בית ספר ערבי להוראה אלטרנטיבית 

בחסות אוניברסיטת חיפה. "ילדי 'חיואר' 
ביקרו אצלנו שלוש פעמים ויתארחו שוב ביום 

הקהילתי הקרב ובא. מלבד הלימוד, נוצרות 
בין הילדים חברויות וחודרת ההכרה, שכולם 
בני אדם ושיחסי אחווה לגמרי אפשריים בין 

העמים". 
הילדים חווים לאורך השנה מפגשים עם 
אמנים וסופרים, לוקחים חלק בפרויקט 

מתמטיקה בחסות מכון דוידסון שבמכון ויצמן 
למדע ובמקהלת "אפרוחים" ו"בוגרים" ועוד. 
בשנה הבאה, תצטרף לאלה גם כיתת מחול 

שתפגיש את התלמידים עם אנשים מהתחום, 
תעניק להם כלים לצפות במופעים ולהפיק 

בעצמם קונצרטים והצגות. 
דרך נוספת להטמעת התרבות והאמנויות 

בקרב התלמידים נעשית בסיורים, בימי שיא 
ועוד. בקרוב ייצאו התלמידים ליום תרבות בו 

יבקרו במוזיאונים נבחרים כשוחרי תרבות, 
להעשרת הרוח והנפש. "אנו מאמינים 

שהחשיפה ל'יהלומים תרבותיים', מובילה 
למציאת טעם, משמעות ועניין של התלמיד 

בעצמו ובסביבתו ויש בכך להביא ברכה 
כאמצעי חיסון נגד מחלות התרבות הבולטות 

של ימינו – ריקנות קיומית, דלות רוחנית וניכור 
אישי וחברתי".

ספרים רבותיי, 
ספרים!

בספרייה מתקיימת זה מספר שבועות סדנה 
כתיבה יוצרת לילדים בכיתות ב'-ג', בהנחייתה 

של מוניק קסלסי, יוצרת, כותבת ומאמנת 
אישית. במהלך 15 מפגשים, אחת לשבוע, 

מתנסים הילדים בכתיבה יוצרת באופן חוויתי, 
יוצרים סיפורי עלילה ומתח, כותבים דיאלוגים 

וסוגי טקסט שונים, מסירים "חסמי כתיבה" 
ולומדים להכיר את תרבות הכתיבה בבלוגים 

ובאינטרנט.

מימין: פיני עייש ראש מחלקת הספורט, ראש המועצה חובב צברי, אסנת דולב כהן, מנהלת ביה"ס ומשה לוי יו"ר ועד הורים. משמאל, ילדי בית הספר ואורחיהם
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תקציב, מה הוא אומר?
תקציב המועצה העומד בשנת 2016 על 71 מיליון שקל, כולל בנוסף 

להוצאות קבועות, גם הוצאות משתנות בהתאם לצרכים ולפרויקטים 
המשתנים .אלון גרינברג, גזבר המועצה, מסביר שלעומת צרכים אלה, 

פרט אחד לא משתנה לעולם - העמידה בתקציב מאוזן כדי לא להיכנס לגירעונות.ויש לכך 
תמורה: תכנון מחושב ופיקוח קפדני על הביצוע, מעניקים למועצה זה מספר שנים, את פרס 

המינהל הכספי התקין מטעם משרד הפנים
למרות שכסף הוא עניין חשוב שכולנו 

מתעניינים בו, מסתבר שלמרבית הציבור 
אין מושג ירוק מה עושה המועצה בכספי 

הארנונה המשולמים על ידי התושבים ואזורי 
התעשייה, כיצד מגיעים לגובה התקציב 

השנתי ובכלל, כיצד מתכננים תקציב 
ומחליטים מה לתקצב ומה לדחות? לפני 
מספר חודשים, עם אישור תקציב 2016, 

התקיים במתנ"ס ערב שיתוף ציבור בנושא 
התקציב השנתי, במהלכו סקר גרינברג את 
ההיסטוריה התקציבית של המועצה בשנים 
עברו והסביר כיצד תיראה תקציבית, שנת 

2016. כמו כן, הסביר כמה מושגי יסוד 
כמבנה התקציב, הכנסות והוצאות, ארנונה 

וכדומה.
"התקציב במועצה הוא המסמך החוקי 

מטעם משרד הפנים, המאפשר לנו לפעול 
ולהוציא כספים. חוק יסודות התקציב קובע, 

שכל גוף ציבורי יאשר את התקציב ויפעל על 
פיו ועל כן, התקציב שמאושר מפורסם ועל 
פיו פועלות המחלקות לאורך השנה, תחת 

פיקוח של הגזברות ומשרד הפנים ובשקיפות 
ציבורית", מסביר גרינברג. "התנהלות ברורה 

ומוסדרת על פי החוק".
מה שאלו התושבים?

"אנשים התעניינו למשל מהיכן מגיעות 

ההכנסות למועצה - והסברתי שההכנסות 
מגיעות מארנונה לעסקים - באזור התעשייה, 

מארנונה למגורים שמשלמים התושבים, 
ממשרדי ממשלה, בעיקר משרד החינוך 

ומשרד הרווחה ועוד. כמו כן היתה התעניינות 
בתקציבי הפיתוח )תב"רים(, שזהו תקציב 
המנוהל בנפרד ומשמש לביצוע פרויקטים 

של פיתוח כגון כבישים, מבנים וכדומה. 
בעניין הארנונה למגורים והארנונה לעסקים 

הסברתי למשל, שחשוב שהיישוב יגדל וכמות 
התושבים תגדל וזאת מסיבות שונות אולם, 
שדווקא כניסת תושבים מעמיסה על תקציב 

המועצה, בשל ההשקעה הכספית הרבה 
בכל משפחה, העולה על תשלומי הארנונה 
למגורים של משפחה. לעומת זאת, הכנסה 

מארנונה באזורי תעשייה - היא המקור החשוב 
להכנסות ומסבסדת את השירות לתושבים. 

מצב זה מצריך מכל מועצה לפתח אזורי 
תעשייה בשטחה. לשמחתנו, לקרית עקרון 
אזור תעשייה/מסחר גדול מספיק, שלאחר 

שיאוכלס במלואו, יאפשר מימון גידול היישוב 
מבלי לפגוע בתקציב".

כיצד מתכננים תקציב מאוזן?
"בודקים מה צפי ההכנסות לשנה הקרובה 
ובהתאם לכך, בוחנים את בקשות מנהלי 

המחלקות ומחזיקי התיקים. מציגים את כלל 
הבקשות ומנגד את אומדן ההכנסות וראש 
המועצה ונבחרי הציבור קובעים את סדרי 
העדיפות, כאשר 
חלק מהבקשות 
מאושרות וחלקן 
נדחות. החוכמה 

היא לאזן בין 
ההכנסות להוצאות 
וזו העבודה הקשה 

של נבחרי הציבור - 
להחליט מה ייכנס 

לסל התקציבי 
ויצעיד את היישוב 

קדימה ומה יש 
לדחות כרגע. זה נעשה כמובן 

בלב כבד כי יש פרויקטים 
חשובים ונהדרים של הרווחה, 

של החינוך, של שיפור פני 
היישוב, שאנו נאלצים לוותר 

עליהם בשלב זה, כי לעומתם, 
יש דברים שאי אפשר לדחות 

כמו פינוי אשפה, תקצוב 
בתי הספר וכדומה. רשויות 

שנכנסות לגירעון הן אלה 

שלא יודעות להחליט 'מה לא' ומוציאות יותר 
כסף ממה שיש להן בקופה. רשויות אלה 

מסתבכות בחובות ונכנסות למעגל שקשה 
לצאת ממנו. העוסקים בתחום הבינו כבר 
מזמן, שלא רק שיצירת גרעון אינה חוקית, 

אלא שהיא פוגעת בסופו של דבר ברמת 
השירות לתושב ובהתפתחות היישוב".

ספר משהו שלא יודעים על הארנונה.
"ביישוב יש 96 אחוזי גבייה מחיוב הארנונה. 

זהו שיעור גבוה מאוד. כל אחוז בגבייה 
מתורגם ל-350 אלף שקל, וזה חלק נכבד 

מההכנסות שמאפשר למועצה לפעול ולתת 
שירות לתושבים. מאז שנבחר ראש המועצה 

הנוכחי, חובב צברי, המדיניות היא להעניק 
תקציב נדיב לפעילויות חינוך, תרבות וספורט 

וזה מצריך מאתנו להקדיש מחשבה רבה 
למקורות התקציביים לכך. כל מחלקה צריכה 
לעשות עם עצמה חושבים ולהוריד ממקומות 

אחרים כדי לקדם פרויקט זה או אחר".
איך אתה מפקח על עמידה בתקציב 

ללא חריגות?
"בגזברות מקיימים מעקב תקציבי יחד עם 

המחלקות ואנו מקיימים ישיבה רבעונית 
ומוודאים שכל מחלקה עמדה בתקציב. 

כל בקשה תקציבית יוצאת לביצוע רק 
לאחר בדיקה שיש לה תקציב מאושר 

ולאחר חתימתנו. כאשר יש בקשה חשובה 
שאינה מתוקצבת, אנו פועלים בתיאום עם 
המחלקות וראש המועצה לאיתור מקורות 

חליפיים ותיקון תקציב אם נדרש. כך אנו לא 
מגיעים לגירעונות. לראייה - זה מספר שנים 

מעניק לנו משרד הפנים פרס מינהל כספי 
תקין, וזו גאווה גדולה. כמו כן אנו פועלים 

כל העת להגדלת ההכנסות של המועצה הן 
מארנונה והן מגיוס מקורות מימון נוספים 

ממשרדי ממשלה וגופים נוספים".

אלון גרינברג, גזבר המועצה
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המופע "נשים" חתם מספר שבועות של 
חגיגות בסימן יום האשה בקרית עקרון. 

המופע, שמעלות אורנה דץ, דורין אטיאס, 
ליהיא לפיד, רותי נבון ודינה אור, הוא בהחלט 

משהו אחר. במהלך למעלה משעה, הן 
מדברות על הכל, גורמות לקהל להתפתל 

מצחוק ולהתרגש יחד איתן. בין המונולוגים 
על אופנה, בעלים, אהבה, דיאטות, הזדקנות 

וקריירה, אפשר היה להצדיע עם ליהיא לפיד 
לנשים אחרות, ללמוד כמה טיפים על אופנה 
מדורין אטיאס, לצחוק מהטקסטים משולחי 

הרסן של דינה אור, ליהנות מאורנה דץ 
שהנחתה ומרותי נבון ששרה בקולה המדהים 
את "גשם בעתו" ואת "אהוב אותי בכפות ידך" 

והוכיחה שלכישרון אין גיל.

כ-50 נשים מקרית עקרון, יצאו במהלך חודש 
פברואר לטיול בדרום, במסגרת פעילות 

המחלקה לתרבות תורנית במתנ"ס. במהלך 
היום, ביקרו הנשים ביער בארי, במרכז 

המבקרים של גוש קטיף הממוקם במושב 
ניצן ובאנדרטת "חץ שחור" סמוך לקיבוץ 

מפלסים, אשר הוקמה לזכר חללי הצנחנים 
במלחמת סיני. בהמשך סיירו במצודת יואב, 
המשמשת כאתר הנצחה ומורשת לחטיבת 

גבעתי ושמעו על הקרבות שהתחוללו במקום 
במלחמת השחרור. את היום העשיר, קינחו 

בצפייה מהנה במרבדי הכלניות שנפרשו 
באזור.

לקראת ראש חודש אדר ובסימן העצמה 
נשית, התקיים במסגרת המחלקה לתרבות 
תורנית במתנ"ס ערב מיוחד בו לקחו חלק 

כ-150 נשים. 
הערב נפתח עם כיבוד עשיר שהוגש על 

שולחנות ערוכים. בהמשך, נכנסו הנשים 
לאולם לצפות במופע היחיד של עדן הראל, 

המספרת בחן רב את סיפורה האישי, 
מילדה אילתית לילדת פנימייה 

בהדסים ומשם לדוגמנות ולתפקיד 
מנחה בערוץ MTV, מה שהפך 

אותה לדמות פופולארית ומוכרת, 
בכל אירופה. 

אלא שהראל חיפשה מהות 

ומשמעות ופרשה בשיא 
הצלחתה, כדי לבלות שנה במנזר בודהיסטי. 

עם שובה ארצה, חזרה להנחיה ולדוגמנות, 
הכירה את בעלה, עודד מנשה והשניים כיום, 

הורים לחמישה ומצויים בשיאו של תהליך 
חזרה בתשובה.

בסיום המופע, עלו לבמה חברות מקהלת 
"הלל" בניהולה של מרב ברנר, 
שהמשיכו את הערב הנעים 
ושימחו את הנשים במופע 

שירה עוצמתי וסוחף.
"התרבות התורנית ערכית, 

מחזקת את הנשים ומעניקה 
להן עוצמה רוחנית, ובכך 

חשיבותה הרבה", אמר חבר 

המועצה בצלאל 
דוד, מחזיק 

תיק התרבות 
התורנית. "נמשיך 

בפעילויות אלה 
גם להבא".

בנות  מקהלת הלל

עדן הראל 
מימין: בצלאל דוד, 

מחזיק תיק התרבות 
התורנית
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"קרית שלמה" לחינוך, יוצאת לדרך
בטקס מרגש, הוסר הלוט מעל השלט המכריז על הקמת קרית חינוך, 
שתישא את שמו של שלמה יהודה, ראש מועצת קרית עקרון לשעבר, 

הזכור כאיש חינוך אהוב וערכי
שלט רחב מימדים מקדם את פניהם של 

מי שמגיעים לקדמת רחבת בתי הספר בן 
צבי ואוהל מאיר. על השלט, כיתוב המכריז 

על יציאתה לדרך של קרית חינוך שתישא 
את שמו של שלמה יהודה, מי שכיהן כראש 

המועצה קרית עקרון וזכור כאיש חינוך ערכי, 
משפיע ואהוב.

טקס הסרת הלוט סיים את הערב החגיגי 
שהתקיים באולם הכינוסים בבי ת הספר 

אוהל מאיר, בו לקחו חלק שרה, רעייתו של 
שלמה יהודה, בני המשפחה המורחבת, ראש 

המועצה, חובב צברי וסגנו דוד אבו, מנכ"ל 
המועצה בועז קעטבי, רב היישוב יוסף בן דוד, 

חברי מועצה, ראשי מועצה לשעבר, רבנים, 
חברים, תלמידיו 
ותושבי היישוב, 

שהגיעו כדי לחלוק 
לו כבוד.

שלמה יהודה, כיהן 
כראש המועצה 
המקומית קרית 

עקרון בין השנים 1974-1984. הוא נמנה עם 
ותיקי היישוב וזכור לרבים כמחנך וכמנהל 

בית ספר כריזמטי. "זהו יום מרגש למשפחתו 
וליישוב כולו", אמר ראש המועצה, חובב 

צברי. "שלמה היה איש של נתינה ועשייה 
ציבורית. בשנות כהונתו, היישוב שגשג 

וצמח - שופרו תשתיות במערכת החינוך, 
הושם דגש על שיפור תכניות הלימוד, 

הוקמו המתנ"ס, הספרייה העירונית והוסטל 
לקשישים ופרויקט שיקום שכונות יצא לפועל. 
קריאת קרית חינוך 

על שמו, היא 
ההנצחה הראויה 
ביותר לאישיותו 

ופעילותו".
"אין דבר משמח 

יותר 
מאשר 
להיות 

חלק מההחלטה להנציח איש יקר, 
שאני זכיתי להיות אחד מתלמידיו", 
הוסיף דוד אבו, סגן ראש המועצה. 

"שלמה יהודה היה אדם צנוע. גם 
בעת שכיהן כראש מועצה, לא שכח 

את היותו מורה ומחנך וגם לאחר 
שסיים את העשייה הציבורית, לא 
הפסיק לרגע לעזור לכל מי שהיה 

זקוק לסיוע".
אחרון הדוברים היה חננאל יהודה, 

בנו של שלמה, שאמר 
כשדמעות בעיניו: "שיעמדו 

הדברים הנפלאים, שנאמרו היום לזכרו של 
האבא הגדול שלנו ולזכותה של אמנו היקרה 

שרה, שתזכה לאריכות ימים. אני מודה 
למועצה ולעומד בראשה על כי ההבטחה 

להנצחת זכר אבי, קוימה במלואה".

איך שומרים על אושרם 
של הילדים וגם מיישמים 
מערכת חוקים וגבולות? 

תושבי היישוב שעברו 
סדנת הורים במתנ"ס, 

מספרים שמצאו את 
הדרך

"מכל מפגש הרגשנו שיצאנו עם כלי נוסף 
שהתווסף לארגז הכלים שכבר אספנו", 

אומרים בני הזוג אהרון מקרית עקרון, שלקחו 
חלק בסדנה ההורים לגיל הרך שהעבירה 
עדנה פרג'ון במתנ"ס. פרג'ון, בוגרת מכון 
אדלר, מאמנת אישית, זוגית ומשפחתית, 

מרצה ומנחת קבוצות הורים, העבירה סדנה 
ראשונה של "בית הספר להורים" לכ-15 הורים 

מקרית עקרון.
למה הורים זקוקים לבית ספר?
"בעידן המודרני, אין להורים די כלים 

להתמודד עם ילדיהם. הילדים של היום שונים 
מהילדים שאנחנו היינו. הם אינטליגנטים, 

דעתנים, מניפולטיביים ומודעים לזכויות 
שלהם. להורים, שגדלו תחת החינוך הישן 
ברור מה תפקיד ההורה ואיפה מקומו של 
הילד ועדיין הם נוטים לרצות את הילדים 
שלהם, כדי שיהיו מאושרים. הם אומרים 

'אנחנו לא רוצים להיות שוטרים בבית' אך 
שוכחים שגם אדם מאושר מתמודד עם 
קשיים, תסכולים ואכזבות ושהבית הוא 

מעבדה המכינה את הילדים לחיים".
ואז, מסבירה פרג'ון, נופלים האסימונים. "אז 
מבינים הורים שאפשר להמשיך לאהוב את 

הילדים ולתמוך בהם וגם להפעיל סמכות 
הורית ולהציב גבולות. כשמבינים את זה, 

האווירה בבית משתנה, יש פחות צעקות 
ותסכולים ויותר שיתוף פעולה - מה שתורם 

לילדי המשפחה לחוות את הבית כעוגן 
ולהורים, ליהנות ולהצליח בתפקיד הכי 

משמעותי בחייהם".

סדנאות הורים נוספות מתוכננות 
להיפתח אחרי חג הפסח. פרטים 

והרשמה, במתנ"ס.

"אז מבינים הורים שאפשר להמשיך 
לאהוב את הילדים ולתמוך בהם 

וגם להפעיל סמכות הורית ולהציב 
גבולות"...

שלמה יהודה ז"ל

בני משפחת יהודה עם ראש המועצה 
חובב צברי וסגנו דוד אבו

עדנה פרג'ון. "הבית הוא מעבדה המכינה 
את הילדים לחיים"
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מחנכים באהבה
בבית הספר הממ"ד אוהל מאיר, שפע של פעילויות המאפשרות לכל תלמיד לבחור את התחום 

הקרוב לליבו ולהתבלט בו . בין אלה אפשר למנות את המרכז למוזיקה, את מועדון הטייסת 
היוקרתי, את הפעילות הירוקה הענפה לקראת ההסמכה לבית ספר 

ירוק ואת מרכז המצוינות עתיר הקורסים האקדמיים

"כל תלמיד יכול להצטיין", אומרת רבקה 
דוד, מנהלת בית הספר הממ"ד אוהל מאיר. 
"החוכמה היא לחשוף בפני התלמידים מגוון 

אפשרויות שיסייעו לו לבטא את כישוריו 
ויכולותיו לחוות הצלחות ואלה יעצבו את 

עתידו כבוגר אחראי משמעותי ותורם לקהילה 
בתחומי המדע, התרבות, האמנות, הספורט 

ועוד. הצלחות התלמיד בהווה ישפיעו על יתר 
תחומי החיים שלו בעתיד".

בבית הספר מרכז למוזיקה בו לומדים 
התלמידים לנגן על 12 סוגי כלים, תזמורת 
להקות מחול ומקהלת בוגרים ואפרוחים. 

בימי שלישי פועלים במקום שלושה מרכזי 
פעילות - "אמירים", "מאירים" ו"המרכז 

למצוינות", הפועל בשיתוף הרשות, משרד 
החינוך ומוסדות אקדמיים המפעילים קורסים 

כ"מדע וחשיבה - חומרים בפעולה", אנרגיה 
סולארית", "מדע, אמנות וג'אגלינג", "חושבים 

וקוסמים - על טעם ועל ריח" ועוד. כיתות א'-ב' 
מוזמנים ליהנות גם משיעורי קפוארה.

פרויקט מעניין נוסף הפועל זו השנה השלישית 
הוא "מועדון הטייסת", מיסודם של רונה רמון, 

קרן רמון לזכר אילן ואסף רמון וטייסת הקרב 
מבסיס תל נוף. מטרתו לפתח מנהיגות 

צעירה וערכית, מוטיבציה, מסוגלות וחתירה 
למצוינות אישית בקרב תלמידי כיתות ה'-ו', 
הזוכים לאימון אישי ולמפגשים קבועים עם 
הטייסים. בהמשך, חונכים חניכי הפרויקט 

תלמידים צעירים מהם ופועלים בקהילה 
בהתנדבות, וכן מבקרים בטייסת, לומדים על 
מבנה המטוסים ועל תעופה, צופים ב"מסדר 
כנפיים", טסים בשמי הארץ וביום העצמאות 
משמשים כמדריכים לקהל הרחב בתערוכת 
המטוסים המתקיימת 

בבסיס תל נוף .
ומשהו ירוק לסיום: 

בימים אלה, מתנהל 
תהליך הסמכת בית 

הספר לקבלת תו "בית 
ספר ירוק". תלמידי בית 

הספר, בעזרתם של 
חברי ההנהגה הירוקה, 
פועלים להידוק הקשר 
עם הסביבה, חוסכים 

באנרגיה, לומדים על ניקיון הסביבה, על 
מיחזור, על שימוש נכון במים, על ניצול 

נכון של משאבי טבע ועל השפעתם של כל 
אלה על כדור הארץ. במקביל הם מטפחים 

את הגינה האקולוגית הבית ספרית ואת 
החממה, מקיימים הפסקות ירוקות, פרויקטים 

בשיתוף הקהילה כמו יום קהילה ויריד ירוק, 
פעילות עם הקשישים, צעדת ניקיון, הרצאות 

שכבתיות ועוד.

כובשות את הבמה
בקיץ הקרוב ייצאו מתעמלות סטודיו STARGYM הצעירות לאיטליה, לייצג את ישראל 

בפסטיבל בינלאומי להתעמלות קרקע ולאחרונה, יצאו למופע "חימום" באריאל . 
בימת היכל התרבות במודיעין וזכו לשבחים רבים .גם רקדניות ההיפ הופ הצעירות של סטודיו N-DANCE, כיכבו במופע אנרגטי, על 

שתי קבוצות הפועלות במסגרת המתנ"ס, 
העניקו לאחרונה שעה קלה של קורת רוח 

למאמנים ולהורים. הרקדניות הבוגרות 
בסטודיו N-DANCE, העלו מופע אנרגטי 
ומכובד על בימת היכל התרבות במודיעין 

והמשיכו אחרי כן לתחרות מקצועית ארצית 
שהתקיימה בנס ציונה. זוהי השנה הראשונה 

בה פועל הסטודיו וכבר רוקדות בו כ-60 
רקדניות מכיתות ג' ועד בוגרות )גילאי 

תיכון(. ההופעה במודיעין, שזכתה לתשואות 
ולביקורות חמות, היתה הראשונה שבה הופיעו 

הבנות על במה מקצועית. 
ואילו מתעמלות הקרקע הצעירות מסטודיו 

STARGYM לקחו חלק ב"גימנסטרדה" 
שהתקיימה באריאל וזכו לשבחים רבים 
על הופעתן. בשנה החולפת שבו הבנות 

מפסטיבל נבחרות בינלאומי שהתקיים ביוון, 
כשבאמתחתן המקום השלישי והמכובד. 

בקיץ הקרוב ייצאו הבנות 
לאיטליה, בעידודו 

ובתמיכתו של קובי סבג, 
חבר המועצה ומחזיק 

תיק הספורט והפיקוח, 
שם הן מקוות לחזור על 
ההישג ואף לשפר אותו. 

צוות מועדון הטייסת.בתמונה מימין, 
רונה רמון

בנות הסטודיו לריקוד על הבמה 
המתעמלות הצעירות. כבוד במודיעין. מימין, צעירי הסטודיו

קובי סבג, מחזיק תיק 
הספורט והפיקוח 
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תכנית אב לסלילת שבילי אופניים 
ברחבי היישוב, כבר יצאה לדרך

"קרית עקרון מתאימה מאוד לשבילי אופניים", 
אומר מהנדס המועצה, בועז גמליאל, המוביל 
את נושא תכנון התחבורה ביישוב. "זה מספר 

שנים אנו מקדמים תכנית לשבילי אופניים 
שירשתו את היישוב. השלב הראשון כבר יצא 
לדרך עם סלילתו של שביל טבעתי בין פארק 
הזית הגפן  ומשם, מגיע עד לבניין המועצה".
שבילי האופניים המתוכננים, אמורים ליצור 

מעטפת סביב היישוב ולקשר אותו עד  כביש 
411 המוביל לתחנת הרכבת המתוכננת 
במזכרת בתיה וממרכז היישוב דרך רח' 

יצחק רבין עד אזור התעשייה עקרון 2000. 
השבילים המרכזיים יתחברו בפנים היישוב, 

לרשת פנימית, שתחבר בין שכונות ומוסדות 
ציבור. "הכוונה היא ליצור שבילים טבעתיים 

שיקשרו בין סביבת המגורים לעסקים ולמרכז 
היישוב, זאת על מנת שאפשר יהיה לרכוב 

ממקום למקום ביישוב - ילדים ירכבו לחוגים 
ולחברים, אנשים המתגוררים ביישוב ועובדים 

באזור התעשייה יוכלו לרכוב עד למקום 
עבודתם ותלמידים יוכלו לרכוב מבתיהם 

לבתי הספר. בנוסף, מי שישתמש בשירותי 
התחבורה הבין-עירוניים יוכל לרכוב לאזור 

ולהעלות את אופניו על אוטובוס אחר או על 
הרכבת".

בין השבילים שייסללו, ייבנו "נקודות 
עגינה" - תחנות שבכל אחת מהן יהיו 

עשרה מקומות שבהם ניתן יהיה לקשור את 
האופניים וכן ייסללו אזורי גינון. "האופניים 

הן כלי הרכב האולטימטיבי לשנות 
ה-2000", אומר בועז גמליאל. "מדובר 

בחיסכון במשאבים, במניעת תאונות דרכים 
וביתרון בריאותי ונפשי מוכח לרוכבים, 

ואני בטוח שהדבר יתרום בכל מובן ליישוב 
ולתושביו וליצירת סביבה ירוקה ונעימה 

יותר".

שירות "NEXT BUS" משדרג את התחבורה 
עמודי שילוט אלקטרוניים חכמים, מאפשרים 

לנוסעים בתחבורה הציבורית בקרית עקרון, לתכנן 
את נסיעתם טוב יותר

החודש הותקנו בסמוך לתחנות האוטובוס 
ברחוב הרצל ביישוב, עמודי שילוט 

 ,"NEXT BUS" אלקטרוניים חכמים המכונים
שתפקידם לעדכן את הממתינים בתחנה 

אודות מספר הקו העוצר בתחנה המסוימת, 
יעד הקו ושעת ההגעה בזמן אמת. 

כך זה פועל: האוטובוסים של אגד מחוברים 
למערכת GPS המדווחת מדי מספר שניות 

על מקום הימצאות 
האוטובוס והדיווח 

מועבר אל שלטי 
 "NEXT BUS"ה

באמצעות מערכות 
ממסר ובקרה של משרד 
התחבורה. המידע מופיע 
על הצג אולם לחיצה על 

כפתור מעבירה אותו 
גם באמצעות קול, מה 
שמאפשר לאוכלוסיית 

הקשישים וכבדי הראיה 
להסתייע בו. 

"השירות החדש, 
שקרית עקרון היא אחת 

המועצות הראשונות בארץ להשתמש 
בו, מעלה את רמת השירות לנוסעים 
בתחבורה הציבורית", מספר מהנדס 

המועצה, בועז גמליאל. "נוסע אשר 
מתעדכן בזמן הגעת האוטובוסים 
לתחנה, יכול לקבל החלטה טובה 

יותר האם להמתין או לא, האם לבחור 
באוטובוס זמין אחר וכדומה".
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מאז החל ארגון אחריי! את פעילותו בקרית עקרון לפני כשמונה חודשים, השתנו חייהם של 
קבוצת נערים מקצה לקצה.אם בעבר, לא חשבו על שירות צבאי ערכי, הרי שבקרוב ייצאו 
חלקם לשנת שירות או למכינה למנהיגות חברתית וכולם כבר מדברים על שירות משמעותי 
ועל קצונה.כחלק ממעורבותם בקהילה, נפגשו החניכים לקראת יום הזיכרון, עם משפחות 

שכולות מקרית עקרון, למדו על בן המשפחה שנפל ועדכנו את החומר אודותיו באתר המועצה 
.סיפור מחמם לבבות

כשאלונקות בידיהם והם רצים במעלה הכביש 
ושרים בהתרגשות, סיימו לפני מספר חודשים, 
42 חניכי "צוות נועם" מקרית עקרון את המסע 
הראשון שלהם במסגרת תנועת "אחריי!". בצד 

הדרך, עמדו הוריהם ועודדו אותם במחיאות 
כפיים. בהמשך, התכנסו הנערים ומדריכיהם 

ב"בית נועם", לטקס חגיגי שכלל מפגן של 
משמעת ומורל, הקרנת סרט על הדרך שעברו, 

ברכות, כיבוד וחלוקת חולצות. 
עמותת אחריי!, שקמה לפני מספר שנים 

ביוזמתם של קציני צה"ל, יוצרת שינוי גדול 
בקרב בני נוער בכל רחבי הארץ וכך גם בקרב 

חניכי הקבוצה בקרית עקרון. הנערים והנערות, 
מכיתות י"א-י"ב, נפגשים פעמיים בשבוע בחצר 

בית הספר בן צבי, בליווי אשר דמנה, מדריך 
כריזמטי ונמרץ, עוסקים באימוני כושר, יוצאים 

לשטח, מבשלים, עורכים ערבי גיבוש ושומעים
 הרצאות בנושאים שונים הקשורים במורשת 

והיסטוריה. לאחר פעילות בת שמונה חודשים 
בלבד, הם מגובשים, מתנהלים בביטחון, 

יוצרים קשרים חברתיים טובים עם הסביבה, 
תורמים לקהילה בהזדמנויות שונות כמו 

פעילות עם קשישים ועם ילדים, לוקחים חלק 
ביום המעשים הטובים או לקראת החגים 

וכדומה. קשה שלא להבחין כי השינוי שעשתה 
העמותה בהשקפת עולמם ובדרך חשיבתם 

של הנערים, עצומה. 
"בחנוכה, ירדו חברי הקבוצה למדבר לארבעה 

ימי הישרדות וחזרו ב'היי'", מספרת מנהלת 
יחידת הנוער, מיטל ארזי. "חלק מהם זומנו 

לימי מיונים ביחידות איכותיות ו-12 חתמו על 
דחיית שירות ומתכננים לצאת למכינות ולשנת 

שירות. כל זימון כזה, מלווה בשיחת פרגון מצד 
הקבוצה ומה שמשמח אותנו הוא שהליווי של 

אחריי! ימשיך להתקיים גם בצבא וגם אחרי 
כן, בחיים האזרחיים".

לפני מספר שבועות החלו חניכי הקבוצה 
בקרית עקרון פעילות ששיאה יתרחש ביום 

הזיכרון לחללי צה"ל. "בקרית עקרון 27 
נופלים. חניכי הקבוצה התחלקו לזוגות, ליוו 
את הורי החללים, שמעו מהם על הנופלים 

והעלו את החומר לאתר האינטרנט של 
המועצה, לדף גלעד מיוחד. ביום הזיכרון, 

יניחו ההורים והחניכים ביחד, את זר הזיכרון", 
אומרת ארזי. "זהו אחד מרגעי השיא של 

הקבוצה, שאימצה לעצמה את השם 'צוות 
נועם' על שמו של נועם צברי ז"ל, שנפל לפני 
כ-8 שנים ועל שמו נקרא בית הנוער היישובי" 

)ראו מסגרת(.
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השמיים הם הגבול
נועם מנסה, בן 18, תושב קרית עקרון ותלמיד 

כיתה י"ב באורט רחובות, שמע על פעילות 
אחריי! מחבריו בבית הספר. "ראיתי באיזו 

התלהבות הם דיברו על הפעילות והחלטתי 
שחשוב שגם לחברים שלי בקרית עקרון 

תהיה הזדמנות כזו. לקחתי אתי חבר ונפגשנו 
מיוזמתנו עם ראש המועצה, חובב צברי. 

הוא הבטיח לנו שתוך ארבעה חודשים תקום 
קבוצה גם אצלנו - ועמד בהבטחה".

מה ההבדל בין אחריי! לתנועות נוער?
"זה משהו אחר", מסביר נועם. "תנועות 
נוער זה כייף אבל כאן, בפעם הראשונה 

בחיי הרגשתי שאני מקבל יחס שלא קיבלתי 
מעולם. תיכף התייחסו אלינו כאל בוגרים. 

נתנו לנו את ההרגשה שאנחנו יכולים להשיג 
הכל, שסומכים עלינו. היה בזה משהו מעצים 
ומהאימון הראשון כבר חיכינו למפגש הבא".

במפגשים, הם לומדים מורשת קרב, שומעים 
על סיפורים היסטוריים וצבאיים שלא נחשפו 
אליהם לפני כן. "שמענו הרצאות על דוד בן 

גוריון, על מלחמת ששת הימים, סיפורי גבורה 
על מפקדים, על אומץ לב, למדנו להכיר את 

הארץ ולטייל בה והיום אני אוהב מקומות 

שפעם לא הכרתי", הוא מספר. "כשהפכנו 
לחבורה, התחלנו לדבר גם על דברים 

שמפריעים לנו, מזריקת זבל ברחוב ועד 
עניינים אישיים. התמיכה של הקבוצה, עוזרת 

לנו לפתור כל משבר".
בקרוב יסיים נועם את לימודיו ובספטמבר 

הקרוב יתחיל עם שני חברים מהקבוצה, את 

מכינת ימין אורד למנהיגות חברתית, בחצור 
הגלילית. לפני מספר שבועות, בחג הפורים, 

ביקרו חברי הקבוצה עם משלוחי מנות 
מפנקים, בבסיס יחידה מובחרת, שם נפגשו 

עם הלוחמים לשיחת צוות. "כל הלוחמים 
שפגשנו עשו שנת שירות לפני הצבא. פעם 

לא ידעתי אפילו מה זו מכינה והיום אני כבר 

אביבה צברי מספרת על בנה נועם, שנפל במהלך שירותו 
הצבאי והוא בן 19."כתוב 'בעצב תלדי בנים' אך בשום 

מקום לא כתוב 'בעצב תקברי בנים'"

ב-6 בפברואר 2008, נשמעה דפיקה בדלת 
משפחת צברי בקרית עקרון והבשורה הקשה 

מכל ריסקה את ליבם של בני משפחתו 
של נועם צברי, חייל צעיר במערך הנ"מ, 

שהתמוטט לאחר אימון ונפטר בדרך לבית 
החולים. שמונה שנים עברו מאז אותו יום 

ודמותו של נועם מלווה את משפחתו ביום 
יום, ונשקפת מתמונותיו המעטרות את 

קירות הבית ומחדרו שנשאר כפי שהיה ביום 
לכתו. "נועם אתנו, בכל מה שאנחנו עושים", 

מספרת אמו, אביבה. "הוא דמות נוכחת 
בבית, באירועים משפחתיים, בארוחות 

השבת. אנחנו מדברים עליו כעל נוכח, וגם 
הנכדים מכירים אותו מהסיפורים שלנו". 

נועם היה בן הזקונים של אביבה ומשה 
ואחיהם של אוהד ושמרית. בני משפחתו 

וחבריו מתארים אותו כרגיש וטוב לב, שמח 
ומלא קסם ואהוב על הסביבה. בנובמבר 
2007 התגייס לצה"ל. הוא עבר טירונות 

והחל את הכשרתו בבית הספר לנ"מ, 
ולמרות הקושי אהב מאוד את השירות והיה 

גאה להיות חייל ולוחם. 
מאז לכתו, מקדישה אביבה את חייה 

להנצחת בן הזקונים שלה. היא מפיקה 
ספרים יפהפיים לזכרו בהם משובצים 

תמונות, קטעי מכתבים, דברים שנשאו 
לזכרו, חבריו ובני משפחתו, מכתבים 

מרגשים במיוחד שהיא כותבת לו 

בהזדמנויות שונות ותיעוד האירועים לזכרו, 
כמו אזכרות והכנסת ספר תורה, אירועים 

יוצאי דופן ביופיים, שהיא מנצחת בכישרון 
על הפקתם.

"נתנו לצבא ילד בריא ועד היום, כולל ארבע 
שנים של ועדת חקירה, אין לנו תשובות מה 
בדיוק קרה שם", היא אומרת כמעט בלחש. 

"ומה זה ישנה בעצם? אנחנו לא מחפשים 
כסף ודבר לא יחזיר לנו אותו. הצבא מלווה 
אותנו באהבה ובמסירות ואנחנו מעריכים 

ומודים להם על כך". 
ילדי גן הילדים במזכרת בתיה, שבו שימשה 

אביבה גננת, לומדים על נועם לאורך השנה, 
בחצר הגן ניטע בוסתן עצים לזכרו ומדי יום 
עצמאות מגיעים לגן לוחמים העורכים עם 
הילדים טקס מיוחד וזוכים למתנות מבני 

המשפחה. בית נועם ביישוב נושא את שמו, 
ואחד הפרויקטים הייחודיים שהופקו לזכרו 
הוא "הסוד של נועם", ספר ילדים מקסים 
שכתבה הסופרת אורית רז ואיירה נורית 
צרפתי, על בסיס סיפור אמיתי שסיפרה 

אביבה על בנה.
ביום שבו הסתיים מסע חניכי אחריי! 

הגיעה אביבה צברי לאירוע, בירכה את 
הנערים וחילקה להם את הספר על נועם 
שלה. "העובדה שהם קראו לעצמם 'צוות 

נועם' מחממת את ליבי", היא אומרת. "עם 
פרידתו מהעולם השאיר לנו מעט מסודות 
חייו שהלכו ונחשפו דרך הסיפורים שסיפרו 

לנו אחרים 
אודותיו. 

נחמה פעוטה 
היא שעשייתו 
תימשך, בבית 

הנוער".

נערי אחריי!. "הפעילות שינתה לנו את החיים"

נועם ז"ל ואביבה. "היה 
גאה להיות לוחם"
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מרגיש שאני אחד מהם - זו גאווה גדולה".
לאחר המכינה הוא מתכוון להתגייס לשירות 

משמעותי בצבא. "אני מתכנן להיות לוחם 
בדובדבן, ואחרי כן? השמיים הם הגבול. שום 

דבר לא עוצר אותי - אולי אלמד משהו חברתי, 
כדי לעזור לנערים נוספים להגיע למקום 

דומה".
יובל גמליאל, תושבת קרית עקרון, תלמידת 
כיתה י"א בתיכון דה שליט ברחובות, שמעה 

על הקבוצה מחברתה. היא פספסה את 
המפגש הראשון אבל לאחר שהחברה שכנעה 
אותה, הסכימה לבדוק על מה כולם מדברים. 

"הייתי המומה ממה שראיתי ומהר מאוד 
התאהבתי בקבוצה. כולנו אוהבים מאוד גם 

את אשר המדריך, שהוא מלא התלהבות 
ומדביק אותנו בעשייה", היא אומרת. 

"המשכתי להגיע למרות שאני לא אוהבת 
מסגרות והרגשתי שזה נותן לי כלים לחיים 

- למדתי לעמוד בזמנים, לעבוד בשיתופי 
פעולה, הכרתי חברים חדשים ולמדתי כמה 

חשוב להתנדב בקהילה. לא מזמן התנדבנו 
במחלקת ילדים בבית החולים קפלן".

איך עברת את מסע חנוכה, היה קשה?
"היה לא קל. היה מסע אלונקות, ישנו בשטח 

בקור של 2 מעלות - אלה דברים שאני לא 
רגילה אליהם, אבל זה לימד אותי שאני יכולה 

הכל".
הקבוצה שינתה את החשיבה שלך 

לגבי העתיד?
"כן. פעם לא חשבתי על שירות קרבי והיום 

אני יודעת שאני יכולה לחלום רחוק וחושבת 
על שירות ביחידת קרקל או במשמר הגבול", 
היא מסכמת ומחייכת: "אמא קצת נגד, אבל 

אבא בעד".
אשר דמנה, 23, תושב לוד, המדריך המוערך 

של החבורה, השתחרר לא מכבר משירות 
כלוחם ביחידת דובדבן. כשפנה למשרד 

להכוונת חיילים משוחררים בעיר מגוריו, 
המליצו לו לשמש כמדריך באחריי!. כבוגר 
מכינת ימין אורד בעצמו, לא היסס. "ידעתי 

כמה זה תרם לי והבנתי שאני יכול לשנות את 
חייהם של נערים אחרים". אשר הופנה לפלג 

לוינסון, רכז מחוז המרכז, והשניים החלו לגייס 
נערים בתיכוני האזור.

איך משכנעים נערים להגיע לפעילות?
 "זה לא תמיד פשוט כי מדובר בפעילות 

מנטאלית ופיזית ולא כולם מתלהבים מזה", 
הוא מסביר. "אבל אז אני מסביר להם 
שמדובר בהרבה יותר מזה - בשאיפות 

ובמטרות בחיים".
השניים גייסו 45 חניכים ואשר החל להדריך 
אותם - מה שהתברר כסיפור אהבה אמיתי. 

בפסח הקרוב תצא החבורה שוב למסע, 
והפעם, לסדנת מנהיגות. "אנחנו מכינים 

אותם לחיים, מכירים להם את הארץ, את 
המורשת, שואפים איתם שהם ישרתו בצה"ל 
ויהיו מפקדים. כל קבוצה כזו שיוצאת לחיים 

עם כלים טובים, היא רווח נקי לעצמה 
ולמדינה".

בצלאל מדהלה, מספר על דף האינטרנט המכובד באתר המועצה, שבו ניתן 
לקרוא על 27 החללים בני קרית עקרון . "הם נתנו לנו את חייהם ואנחנו 

מצווים להנציח את זכרם"
עינב מדהלה היתה בת 19 כשמשאית 

הספארי בה נסעה הביתה, ממוצב הר דב, 
התהפכה וגרמה למותה. אביה, בצלאל 

מדהלה, משמש זה עשור, יו"ר בית יד לבנים 
וציג המשפחות השכולות בקרית עקרון.

"27 חללים יש בקרית עקרון", מספר מדהלה. 
"חלקם נפלו במלחמת השחרור, והאחרון 

שהתווסף לצערנו לרשימה נהרג לפני כשלוש 
שנים".

לאורך השנה, הוא מקפיד לשמור על קשר 
עם משפחות הנופלים, שכל אחת מהן הוא 
מכיר באופן אישי. "הקשרים חמים, גם עם 

מי שנהרגו לפני שנים רבות. במקרה כזה, גם 
ההורים נפטרו בינתיים ולעיתים גם האחים, 
אולם אנחנו לא מוותרים ומקפידים לשמור 
על קשר עם הילדים או האחיינים. אין מצב 

שחלל יישאר ללא קרובים שייצגו אותו בטקס 
הזיכרון".

מדהלה, נשוי לציפורה ומלבד עינב ששכלו, 
השניים הורים לשלושה 

ילדים נוספים - צחי, מורן 
ורון. 

עינב נולדה וגדלה בקרית 
עקרון. היא למדה בבית 

הספר בן צבי ולאחר מכן 
באורט רחובות. היא היתה 

ילדה מלאת שמחת חיים 
ונועם הליכות, פעילה 
מאוד במתנ"ס, עברה 

קורס מד"ציות, לקחה חלק 
בהצגות, פעילויות וחוגים, 

הדריכה ילדים בקייטנות, היתה חברה 
בתנועת "נוער אומר לא לסם"  והיתה מעורבת 

בעיתון "באופן עקרוני" שם התבלטה ביכולת 
הכתיבה שלה.

בצבא, ביקשה למצות את יכולותיה ובחרה 
להגיע רחוק ככל האפשר, תרתי משמע. היא 

שירתה בחי"ר, הוצבה כסמב"צית במוצב 
הר דב והיתה מאושרת מהשירות. לקראת 

יציאתה לחופשת שבת בבית, עלתה למשאית 
הספארי, שנהגה לא שעה להערות החיילים, 

נסע במהירות רבה מדי במדרון התלול 
ולבסוף התנגש בצלע ההר. ששה חיילים 

נפצעו, עינב וחייל נוסף, מיכאל, נהרגו.
לאורך השנים, דואג אביה להביא לבית 

יד לבנים הממוקם במתחם בית הקשיש, 
תלמידים מבתי הספר שילמדו על הנופלים. 

בשנה החולפת, הוא מספר, ביוזמת ראש 
המועצה ומנכ"ל המועצה, הוחל בתיעוד 
הנופלים וסיפור חייהם באתר האינטרנט 

של המועצה. "את זאת אנחנו עושים בעזרת 
חברה לבניית אתרים ובני הנוער של היישוב, 

ביניהם נערי תנועת אחריי! אשר מראיינים את 
המשפחות ומעלים את הסיפור לדף הנופלים. 

כל אחד מתושבי היישוב יכול להיכנס כיום 
לאתר ולקרוא אודות החללים".

הפרויקט, הוא אומר, מרגש אותו. "חשוב שכל 
אדם, ובעיקר הילדים ובני הנוער, ישמעו על 
החללים ויזכרו מי היו. הדף באתר המועצה 

מרשים ומכבד את הנופלים וכך צריך להיות. 
הם נתנו לנו את חייהם, ואנחנו מחויבים 

להנציח את זכרם לעד".

צילום מתוך אתר ההנצחה. 
משמאל, בצלאל מדהלה על 

רקע תמונת בתו עינב ז"ל
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הרב יוסף בן דוד, רב היישוב, מברך 
את תושבי קרית עקרון לקראת החג, 

מספר על האווירה הייחודית ועל 
הכנת המצות של פעם ומייעץ כיצד 
לאכול על פי המנהגים ולשמור על 

הבריאות 
מאת: בת חן בן עמי

חלק מזיכרונות הילדות שלו כבן קרית עקרון, 
מייחס רב היישוב, הרב יוסף בן דוד, לחג 

הפסח. "החג זכור אצלי לפני כל דבר אחר, 
כחג של ריחות באוויר. בילדותי היו מכינים 

את התבלינים לחג בבית ומיד אחרי חג 
הפורים אפשר היה להרגיש באווירת הפסח 

הקרבה והולכת. גם היום, אני מצליח להבחין 
באווירת חג והתרגשות, בניקיונות, בתבשילים, 
בהכנות. זה בהחלט מרגש שלחג יש משמעות 

כזו ביישוב".
החשיפה לעדות רבות במהלך ילדותו, גיבשה 
אצלו רעיון, לשלב בחג מנהגים מכל עדה וכך 
לדבריו, הוא מרגיש קרוב לעם ולבורא. "ספר 

'שיר השירים' שנקרא בחג הוא שיר אהבה 
בין עם ישראל לקב"ה ובו ניתן לקרוא גם על 
המנהגים היפים שמקיימות העדות השונות 

בחג. ביחד, נראה כל זה כמו זר פרחים 
צבעוניים, שבו כל פרח משלים את השני". 

מה עומד מאחורי משמעות אכילת 
המצות בחג?

 "ההבדל בין מצה וחמץ הוא רק בתהליך 
התפיחה", מסביר הרב, "אלא שבגימטרייה, 

ההפרש בין סכום האותיות של המילים הוא 3, 
כלומר - אדם צריך להסתכל בשלושה דברים: 

מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה 
עתיד לתן דין וחשבון. אדם שמתבונן פנימה 
התבוננות המשלבת ענווה אמיתית, מתחבר 

לבורא עולם והופך את החמץ למצה".
בילדותו, נהגו הנשים בקרית עקרון לאפות את 
המצות בעצמן. "הנשים המבוגרות היו מגיעות 

לאפיית המצה בחרדת קודש", הוא נזכר 
בחיוך. "עד היום זכור לי מראן של הסבתות 
שלי שנשאו תפילה לבורא יתברך, שחלילה 

לא תבוא תקלה לידיהן בעת האפייה. היה בזה 
משהו מרגש ויפה". לאחר חג הסוכות, לפני 

שמיני עצרת, נזכר הרב, נהגו להביא לסבתות 
את הלולבים "והן שמרו אותם מיובשים עד 

ערב הפסח, אז הבעירו באמצעותם את התנור 
בו נאפו המצות. היחס והכבוד כלפי הפסח, 

עיצב את אופיינו כילדים".

על חברות ונתינה 
ולא רק במנהגי החג עסקינן. כמי שמקפיד על 

ניהול אורח חיים בריא ותזונה נכונה, ממליץ 
הרב על הדרך הנכונה לשמור על הבריאות, 
במהלך ימי החג ולאורך השנה כולה. "סדר 

פסח הוא סעודה גדולה הכוללת מצוות 
שצריך לקיים. על כן, חשוב להתכונן לסעודה 
זו ובוודאי מי שסובל ממחלות מטבוליות כגון 

לחץ דם, סכרת ועוד. חשוב שכל אחד יידע מה 
מותר ומה אסור לו לאכול, יעשה חשבון נכון 
וכך יוכל למלא אחר מצוות החג וגם לשמור 

על בריאותו".

לדוגמה?
"בסעודת החג עלינו לאכול חמש או ארבע 

כזית מצה, מה ששקול בערך ל-140 גרם 
מצה. אנו מצווים לשתות  4 כוסות יין שהן 
כ- 350 מ"מ ובנוסף, עלינו לאכול כ- 200 

גרם ירק וחרוסת טעימה אחת. כל אלה 
בעלי דירוג גליקמי גבוה, כלומר, מעלים את 

הסוכר במהירות, מה שפחות יפריע לאדם 
בריא אולם עלול לגרור רמת סוכר גבוהה 

מאוד אצל הסוכרתיים. לפיכך, חשוב להתכונן 
לארוחה מראש. חכמינו הזהירו שלא לאכול 
הרבה בסעודת הפסח על מנת שניתן יהיה 

לאכול בעיקר את המצוות - מצה, מרור 

וכרפס באכילה הלכתית ולא באכילה מוגזמת. 
כלומר- אפשר לאכול מעט מזון בעל ערך 

גליקמי נמוך לפני החג, מה שיאפשר לאכול 
את המצה והחרוסת בנחת בליל הסדר".

מה לגבי שתיית היין?
"לחולי סכרת ומחלות מטבוליות מומלץ 

לשתות רק יין יבש ולא מיץ ענבים. יש להקפיד 
שלא לשתות לשוכרה". 

כחלק מהתזונה הבריאה שאתה 
מקפיד עליה אתה נמנע מאכילת 

בשר?
"אכילת בשר בכמויות גדולות ולאורך כל 

השבוע, מחנכת את האדם להיות בהמי. לכן 
אני אוכל בשר רק בשבת ובחגים ומשתדל 

שלא לאכול משחיטה תעשיית. בילדותי, היו 
השוחטים יראי השמיים ניגשים לשחיטה 

בחרדת קודש ואילו כיום, השחיטה נעשית 
אמנם במלוא הכשרות אולם ללא חמלה 

כלפי החיה. כתוב 'איזהו מכובד, המכבד את 
הבריות', לא כתוב - מכבד אנשים אלא כל 
מה שנברא, גם בעלי החיים. לכן, על כולנו 

להשתדל להיות טובים, כלפי בני האדם וגם 
כלפי בעלי החיים".

חג הפסח הוא אמנם חג של נתינה 
ועזרה הדדית. במה תברך את תושבי 

היישוב?
"מאז ומתמיד, יש כאן היענות גבוהה של 

תושבים לתרום למי שאין להם. תושבי היישוב 
הם דוגמה טובה לאהבת ישראל, המלוכדים 
ומאוחדים בכל אירוע, שמחים בעת שמחתו 

של אחר ומנחמים ומסייעים בעתות אבל. 
אני מאחל לתושבים חג שמח וכשר ושאהבת 

ישראל תמשיך לשכון בינם לבין בני משפחתם 
ושכניהם ובינם לקב"ה. שנזכה להמשיך 

להעריך ולכבד איש את רעהו בהתאם לתורה 
ולמצוות עליהם גדלנו ושיבוא שלום על 

ישראל".

הרב בן דוד. 
קרוב לעם 

ולבורא
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תכירו את רב נגד בכיר )במיל.( צדוק שוקר, תושב קרית 
עקרון ויד ימינו של אל"מ דוד רוקני, שבגיל 72, מצעיד 

את חיילי וקציני צה"ל לקראת טקס יום העצמאות 
בהר הרצל . בהצדעה! מאת: בת חן בן עמי 

אמצע חודש ניסן, ההכנות לחג הפסח כבר 
בעיצומן, אך רב נגד בכיר )במיל.( צדוק 
שוקר בן ה-72 שקוע בהכנות קדחתניות 

ליום העצמאות דווקא. בזמן שבני גילו נהנים 
מהגמלאות, שוקר לא נותן לגיל הכרונולוגי 
להפריע לו. מדי שנה, מספר שבועות לפני 
יום העצמאות הוא משרת במילואים לצדו 

של אל"מ דוד רוקני, מפקד הטקס המיתולוגי 
ומצעיד במרץ עשרות נגדים וקצינים מצטיינים 
מבוקר עד ערב, בתרגילי "ת"ס תס"ח" )תרגילי 
סדר ותרגילי סדר חמושים(, לקראת טקס יום 

העצמאות, שיתקיים בהר הרצל בירושלים. 
רנ"ג שוקר הוא דמות מיתולוגית בהווי הצבאי. 

לאורך שנים, חינך וגידל דורות של נגדים 
וכשפרש למילואים, קיבל על עצמו את 

אחד התפקידים הקשים והמאתגרים שנגד 
בכיר יכול לבקש לעצמו - לפקד בפועל על 
הצעדת החיילים הן בחזרות המפרכות והן 

בטקס עצמו, שכבר שנים רבות נחשב לאחת 
האטרקציות הגדולות של מדינת ישראל וזוכה 

להצלחה ולהערכה מקצועית בכל העולם. 
אלא שאם תחפשו אותו בגוגל, כמעט ולא 

תמצאו תמונות שלו, אלא בעיקר תמונות של 
רוקני, המשרטט במוחו היצירתי את הצורות 

המרהיבות שמרכיבים החיילים הצועדים 
בהרמוניה ובתיאום שאין שני להם. "כזה אני", 
אומר שוקר בחיוך ביישני. "זה האופי שלי, אני 
לא אוהב להתבלט, מתחבא מאור הזרקורים 

ומפנה את הבמה למפקד שלי, אותו אני 
מלווה כבר 37 שנים".

את שירותו הסדיר עשה שוקר כלוחם ומש"ק 
בחיל ההנדסה. הוא השתחרר בשנת 67' 
ושלוש שנים לאחר מכן, הציע לו השליש 

לשירות קבע כרס"ר של חיל הנדסה לחזור 
גדוד הנדסה, 
ושוקר חזר. 

"אני אוהב את 
המדינה ואוהב 

את הצבא, 
כשהציעו לי 

לחזור לשירות 
החלטתי שזו 

הדרך הכי 
טובה לתרום 

למדינה". 
לאחר 

תקופה 
בגדוד 

ההנדסה 
עבר לבית 

הספר להנדסה ובשנת 79' מונה למדריך 
בקורס נגדי יחידות עליו פיקד רוקני - כך 

החל הקשר בין השניים. בהמשך 
שימש שוקר רס"ר פיקוד מרכז ופרש 

מהצבא בשנת 1984 בגיל 42. 

צבעים וצורות 
על הרחבה

אלא שהרומן שלו עם הצבא לא 
תם. במסגרת שירות המילואים 
שלו, הוצב שוקר כעוזר למדריך 

החיילים הצועדים בטקס יום 
הזיכרון ועד מהרה תפס את שרביט 

האימונים בעצמו. "עוד בתקופה 
בה שירתי כמדריך רס"רי משמעת, 

השתתפתי עם חניכי הקורס בטקס. אז 
צעדו בטקס רק חניכי קורס רס"רים וכמובן 

שגם אני צעדתי וצברתי ניסיון".

איך התפתחו תרגילי הסדר ממשהו משני 
לשיא הטקס?

"לפני שנים, נמשכו אמנם תרגילי הסדר 
כחמש דקות והתמקדו בעיקר בהדלקת 

משואות והעברת הדגלים. בשלב מסוים, 
חיפשו מפקד חדש לטקס. איציק מרדכי, אלוף 
פיקוד המרכז דאז, החליט שאל"מ רוקני יפקד 

על הטקס ורוקני בחר בי כסגן שלו ואחראי 
על הדרכת החיילים. אבל 

רוקני לא הסכים מיד, 
היו לו תנאים. בעבר 

עשינו ביחד ת"ס תס"ח 
בטקסים מרהיבים בבית 

הספר לנגדים והוא הודיע 
שיקבל את התפקיד רק 
בתנאי שיסכימו לערוך 

שינוי משמעותי בטקס. כך 
התחלנו יחד ומשנה לשנה, 
התרגילים הפכו יותר ויותר 
משמעותיים בזכות הצורות 

המרהיבות והתרגילים 
היפים שמתבצעים על 

הרחבה". 

שתף אותנו בהכנות 

שאתם עורכים לטקס יום העצמאות.
"אנחנו נפגשים חודשים רבים קודם לטקס - 
רוקני, בנצי, קצין שלישות ואיש הלוגיסטיקה 

שלנו ואני. רוקני מגיע עם הרעיונות שלו 
בהתאם לנושא המרכזי שנבחר מדי שנה 
וביחד אנחנו מחליטים כמה תרגילים יהיו 

בטקס, כשכל תרגיל נמשך בערך ארבע  דקות 

וחצי. הכל מתוזמן במדויק, לפי שניות. רוקני 
משרטט תכנית של צורות עם נקודות - כשכל 

נקודה מסמלת חייל ומלבד הצורות המיוחדות, 
יש צורות קבועות כמו סמל המדינה, סמל 

צה"ל, מגן דוד ועוד".

כבר בחודש דצמבר החלו מיוני הצועדים 
בטקס - מהן הדרישות מהם? 

"תקופת האימונים לקראת הטקס קשה 
ומפרכת ולכן אנחנו בוחרים רק מי שמאוד 

רוצה בתפקיד ומבין את ההשקעה שתידרש 
ממנו. אנחנו מקבלים רק חיילים במצב 

בריאותי מצוין שכן האימונים קשים פיזית - 

צדוק שוקר בשנת 1984, עם הרמטכ"ל לשעבר 
משה לוי, בטקס סיום נגדי יחידות וקורס קצינים 
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מדובר בהליכה מבוקר עד ערב לאורך ששה 
שבועות, מה שמצטבר לקילומטרים רבים, 

תוך נשיאת נשקים או דגלים, בקור וברוחות 
העזות של הר הרצל. אם חייל יספר שלפני 
שנה הוא שבר רגל, לא נצרף אותו. כמובן 
שמי שנבחר חייב להיות בעל קואורדינציה 

טובה ובגלל בניית הצורות חייבת להיות 
אחידות בגובה ועל כן הגובה הנדרש הוא 

מינימום 168 ס"מ לנשים ועד 185 ס"מ 
לגברים".

שוקר מטפל בחייליו כמו אבא מסור. "אנחנו 
ישנים בירושלים, בכל בוקר עושים מסדר 

ואני בודק שכולם בריאים ולבושים כמו 
שצריך, כולל נעליים תקניות )אני לא יכול 

לראות חיילים נועלים נעליים לא שרוכות( וגם 
מקפיד על הרכב התזונה של החיילים. מיונז 

למשל, לא נכנס לתפריט שלי". 

מה עם אפטרים?
"אין", הוא פוסק בנחישות. "הם מסיימים 

יום אימונים כשהם מותשים וחשוב לי 
שינוחו ויאכלו כמו שצריך, שלא לדבר על 
כך שבתקופה ביטחונית כזו, אני לא רוצה 
שיסתובבו ברחובות. כמעט ואין חופשות, 

למעט בערב פסח, אז כולם נוסעים הביתה, 
לחגוג עם המשפחה כמו שצריך".  

לא פשוט.
שוקר לא מתרגש: "אני מסביר לחיילים 

שאנחנו עוברים אימונים ארוכים ומפרכים 
עד שנגיע לתוצאה המושלמת פשוט כי בזמן 

הטקס אין מקום לתיקונים". 

לזכר הילה
על אל"מ רוקני, ידידו, מורו ורבו, הוא מדבר 

בהערכה עצומה. "הוא איש מיוחד. שקט 
ורציני, קפדן מאוד וגם אדם עם נשמה יתרה. 
33 שנים הוא מוביל את הטקס ברצינות ובכל 

שנה, הוא יצירתי ונמרץ מתמיד".

בכל שנה אתם מפתיעים אותנו עם צורות 
מיוחדות, אלו צורות זכורות לך במיוחד?

"וואו, קשה לזכור - הרצל, בן גוריון, משה 
רבנו, מגן דוד בתוך לב ועוד ועוד".

איך זוכרים את כל הצעדים?
"זו בדיוק המשמעות של עבודה קשה ותרגול 

לאורך ששה שבועות".

מה אתם מכינים לנו השנה? 
"זו הפתעה, לא מגלים עד הטקס עצמו, 

אם כי השנה הטקס בסימן גבורה 
אזרחית".  

לפני ארבע שנים נהרגה סגן הילה 
בצלאלי ז"ל וחיילים נפצעו בעת 

שעמודי תאורה קרסו עליכם. איך 
מתמודדים עם אסון כזה? 

"זה היה באמת אסון גדול. עברתי 
מלחמות ומצבים קשים, אבל כאן קרה 

משהו בלתי צפוי שאסור היה שיקרה. 

בטיחות עמודי התאורה לא היתה תחת 
אחריותנו אבל החיילים כן, ובאופן אישי 

הרגשתי כמו אבא של כל אחד מהם. האסון 
קרה כשהיינו באימון אחר הצהריים ובנינו את 
הצורה של משה רבנו, כשפתאום מישהו צעק 

'לברוח, לברוח'. החלה מנוסה, אני אחזתי 
בחיילות שהיו לידי ודחפתי אותן קדימה ואז 

קטע מגשר התאורה התנתק ונפל. הילה ז"ל 
נהרגה, חיילים נפצעו, היינו המומים. ולמרות 

האסון, היה עלינו להראות שהצבא יודע 
להתמודד עם מצבים כאלה ושעם כל הכאב 
על מותה של הילה, שהיתה צעירה מקסימה 

ומיוחדת, ההכנות חייבות להמשך. הבאנו 
צוותי פסיכולוגים, והחיילים עברו שיחות. 

בטקס, השארנו מקום ריק לזכרה של הילה".

בן חורין
שוקר הוא איש של סיפורים. על החוויות 

שעבר במהלך חייו אפשר לכתוב ספר 
שיתחיל בצפון תימן, שם נולד להורים 

אמידים. "גרנו בבית אבן, בבניין של תשע 
קומות. בכניסה לבניין היו אבני ריחיים 

ובקומות השונות אכסנו מוצרים שונים. היה 
חדר תמרים, חדר צימוקים, חדר קפה ועוד. 

אבא שלי היה שוחט ואיש חשוב בקהילה 
היהודית וגם הערבים כיבדו אותו. הוא היה 
איש הסולחות של הערבים. בשנת 1951, 

כשהייתי בן שבע, השארנו את הרכוש 
מאחורינו ועלינו לארץ כשאבא שלי לוקח 

אחריות גם על המשפחה של אחיו, שנפטר 
בתימן. הביאו אותנו למעברה במסמייה 

ולאחר שנתיים וחצי, אבא שלי קנה דירת 
חדר בקרית עקרון ושם השתקענו. היתה לי 

ילדות טובה. לא היו דאגות ואנשים לא רדפו 
אחרי כסף ודברים חומריים, כל אחד 

שמח במה שהיה לו". 
בגיל צעיר התחתן והשתקע עם 

רעייתו ברחובות, שם נולדו 
ארבעת ילדיו. המשפחה 

עברה למעלה אפרים ושבה 
לרחובות ולפני 13 שנים שוקר 

ורעייתו נפרדו והוא שב להתגורר 

בקרית עקרון. 

גם עם ילדיך הפרטיים הקפדת על סדר 
ומשמעת? 

"יש לי ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, 
כולם בעלי תארים וקריירות מצליחות. אני 

לא חושב שהייתי אבא קשוח מדי, אבל אין 
ספק שהילדים ספגו ממני את הצורך בסדר 
ובמשמעת. הם כולם מאוד מסודרים, כולם 
היו תלמידים מצטיינים והם מסבים לי נחת 

גם כהורים בעצמם, יש לי שמונה נכדים 
מקסימים שאני מאוד אוהב, שהבכורה 

ביניהם כבר סיימה את 

השירות הצבאי". 
כבר שש שנים 

אתה "גמלאי 
רשמי" ולמרות 

זאת המדים שלך 
מעומלנים ואתה 

רק ממתין לתחילת 
החזרות. עד מתי?

"אני אוהב את הצבא בכל נימי נשמתי 
ואמשיך בתפקיד כל עוד רגליי יישאו אותי 

וארגיש כמו שאני מרגיש היום, מלא כוחות 

ואנרגיה. זו הדרך בה בחרתי ואני מרגיש בן 
חורין ושמח על ההזדמנות שניתנה לי. אני 

כבר מחכה בהתרגשות לטקס הבא".

"..כשפתאום מישהו צעק 'לברוח, 
לברוח'. החלה מנוסה, אני אחזתי 
בחיילות שהיו לידי ודחפתי אותן 

קדימה.."

צדוק שוקר עם אל"מ רוקני באחד הטקסים 
וביום יום )מימין(. "אמשיך בתפקיד כל עוד רגלו 

יישאו אותי" 

צדוק שוקר במסדר קורס 
קצינים, בשנת 1975
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עבור ברוך טגניה, "יציאת מצרים" לא 
הייתה רק מושג קולקטיבי עתיק שמוזכרת 

בהגדה של פסח, אלא חלום שהתממש. 
טגניה, יליד אתיופיה שעלה ארצה כילד 

ושב לאתיופיה כשליח הסוכנות, חלם 
להוציא את יהדות אתיופיה ולהעלותם 

לארץ ישראל, הארץ המובטחת. הוא יזם 
וכתב תכניות, ניהל מאבקים ציבוריים, 

הפגין ברחובות, נפגש עם מדינאים בארץ 
ובעולם ועם ראשי קהילות יהודיות בחו"ל, 

וגרם למקבלי ההחלטות בישראל, להעלות 
את הנושא לסדר היום ולבסוף גם להוציאו 

לפועל. 
אלא שלמרות פעילותו הנמרצת, שהתנהלה 

מסוף שנות ה-70 ועד אמצע שנות ה-80 
והייתה לאחד הגורמים המרכזיים להעלאת 

יהודי אתיופיה, באופן תמוה למדי - לא 
רבים מכירים את שמו ואת פועלו. לפני 

כחמש שנים, כשמלאו לו 66, נפטר ממחלת 
כליות, מותיר אחריו בת, יפה, המתגוררת 
עם משפחתה בקנדה ומשפחה מורחבת 

המתגוררת בקרית עקרון עד היום. בני 

משפחתו שומרים על אוצר בלום של תמונות 
ומסמכים שהותיר אחריו ומספרים על האיש 
המופלא שנלחם למען אחיו וחזה את הנולד.

פגישה עם ראשי 
ממשלות

ברוך טגניה נולד בשנת 1944 בכפר קטן 
במחוז גונדר, בצפונה של אתיופיה, שם 

התגוררו רוב היהודים. הוא גדל אצל סבו 
וסבתו ובשנת 1956 עלה ארצה עם קבוצה 

של כ-15 נערים שהיו אמורים לעבור הכשרה 
בארץ ולשוב בהמשך לאתיופיה כמורים. ברוך 
הגיע לכפר בתיה, בהמשך למד בנווה עמיאל 
שבחיפה ומשם המשיך לבית אלפא והתמחה 

בחקלאות. בשלב מסוים שב לאתיופיה, 
שימש תקופת מה כמורה, עבד עם חברות 

ישראליות במיזמים שונים, שב לצפון המדינה 
לסייע לתושבים בחקלאות ובעקבות מלחמת 
האזרחים במדינה בשנת 1974, ברח כפליט 

לסודן ומשם הגיע בדרך לא דרך לישראל.
בן 32 נשא לאשה את סוזן מיגובסקי, יהודייה 

קנדית ואם בתו היחידה, יפה. במקביל, 
התעקש להתגייס בגיל זה לשירות בצה"ל 

ולאחר מכן עבד בשירות משרד הביטחון. 
ההבנה כי היהודים מצויים בסכנה בעקבות 

המלחמה, הניעה אותו לפנות לראשי המדינה 
בבקשה להעלותם ארצה. הוא נפגש עם ראש 
הממשלה דאז, יצחק שמיר, עם שר הקליטה 
יעקב צור ועם חיים אהרון, שהיה אחראי על 

העלייה בסוכנות. הוא הכין תכניות, סקר בפני 
האישים את המצב והתריע בפני הסכנה אולם 

לא זכה עדיין למשוב לו ציפה. 
כיוון שכך, החליט טגניה לפנות לדעת הקהל 

בארץ ובעולם. בשנת 1977, עמד בראש 
הפגנת מחאה שהתקיימה בירושלים ונפגש 

עם מנחם בגין, שנבחר באותה עת לראשות 
הממשלה. שנתיים מאוחר יותר, נפגש עם 

לבא אקםאמכק קםאאב ץאבתאהשםאא וךאטגנקה,אלמ ותא

שנצשאאלבצדאהגו מקםאהצשואקםאאקות אאהילבתאקהודקא

בתקופקהאלקש בלרלבו ךאשנקם,אהתדפיאילאדלתותא
מנהקגקםאאב ץאואיולםאולאסוף,אזכהאל בותאבתאצלומוא

מתגשםרלפנקאכצמשאשנקםאנפט אוהואבאלמנוצותא
אי קתאיי ון,אכבןאהתגו  איםאאנקאמשפצתוא

המו צאתרכית,אפוילתאהמויחהאלהנחצתא
הבקשאהכ קזמטקאוהמסו ,אשצזהאבתא

הנולד

מבת:אצנהאשט ן

הסיפור המופלא על  

ברוך 
    טגניה

ברוך טגניה ונציגי העדה בפגישה עם 
ראש הממשלה דאז, יצחק שמיר 
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ראשי איחוד הקהילות היהודיות באירופה 
ובארצות הברית ובתחילת שנות ה-80, ארגן 

אספות והפגנות בארץ ובחו"ל והכיר לראשונה 
לעולם את היהודים האתיופים. לבסוף, נשא 

מאבקו פרי. הוא אמנם לא היה מעורב ישירות 
במבצעי העלייה אולם המודעות שיצר בארץ 
ובעולם היא שהניעה את קיומם של "מבצע 

משה" ו"מבצע שלמה".
יש מי שרואים במעשיו של ברוך טגניה, 

הקבלה למעשיו של חוזה המדינה, בנימין זאב 
הרצל. כשמעמד היהודים הורע, הוא לא חסך 

בכל אמצעי כדי לקדם את סיפורם בסדר היום 
העולמי.

ביקש לאחד את 
המשפחה

במהלך השנים התיישבו טגניה ובני משפחתו 
- אחיו ואחייניו, בקרית עקרון. לטגניה שני 
אחים ביישוב, אצל אחד מהם התגורר עד 

מותו. אחד האנשים הקרובים אליו ביותר היה 
דווקא אחיינו, דמוזה דמוזה )השם הפרטי ושם 
המשפחה זהה(, 38, מורה דרך צעיר וסימפטי, 
המתגורר בשכונת חבצלת הצעירה עם רעייתו 

וורקה ושלושת בנותיו הקטנות.
דמוזה, הוא בנו של אחיו הצעיר של טגניה, 

אדיסו דמוזה. "ברוך התגורר אתנו בבית 
ההורים מאז שהגענו לקרית עקרון ועד היום בו 
נפטר ולאורך כל השנים הללו, היה בינינו קשר 

מיוחד", הוא נזכר. "הפרשי הגילאים בינינו 
תרמו לכך שהקשר שלנו היה כמו של אב ובן 

וכמו מורה ומלמד".

למה כל אחד מכם נושא שם משפחה 
שונה?

"לאחר גירושי הוריו, לפני שנים רבות, עבר 
ברוך כילד, להתגורר אצל סבו וסבתו, הורי 

אמו, ואימץ את שם משפחתם". 
בני משפחתו של דמוזה עלו ארצה בשנת 

1990 כשהוא עצמו היה כבן 12. "אז גם 
פגשתי בדודי לראשונה, במרכז קליטה 

במעלות, שם השתכנו עם הגעתנו ארצה. 
ראיתי בכניסה אדם שדמה מאוד לאבי. רצתי 

לאבא שלי לספר לו על כך והוא אמר מיד - 
'זה אחי, הבא אותו לפה'. חזרתי לכניסה וברוך 
הסתכל עלי ואמר 'אתה הבן של אדיסו' וחיבק 

אותי חיבוק חם שלא אשכח לעולם".
לאחר תקופת ההסתגלות לארץ, עברה 

המשפחה לבאר שבע. "אבי סבל מאסטמה 
שגרמה לו לקשיים בנשימה אולם לאחר 

תקופת מה הגענו לקרית עקרון והשתקענו 
כאן, הורי, אחיי ואני ואתנו הדוד ברוך", מספר 
דמוזה. "ברוך הוא זה שהזמין אותנו לגור כאן, 
קרוב לסבא שלי )אביו של טגניה( שהתגורר 
ברחובות. הוא רצה שכולנו נהיה קרובים. יש 
לו אחות במזכרת בתיה וכן אח נוסף שנפטר 

ובני משפחה, המתגוררים בקריית עקרון. 
היה לו חשוב לשמור על קשר עם כולם ולא 

להתנתק".

ידעת שמדובר בדוד מיוחד? שמעת 
סיפורים על הדברים שעשה?  

"את הסיפורים עליו שמעתי מהדודות שלי 
ומאבי. באתיופיה אסור היה לנו לדבר עליו, 
כדי שלא ייגרם לו או לנו נזק. בדיעבד, אני 

יודע שהיה שולח לנו כסף על מנת לתמוך בנו 
כלכלית", הוא נזכר. "תמיד חשבתי שהוא איש 

מיוחד אבל רק כשבגרתי הבנתי איזה מנהיג 
הוא היה. הוא לא פחד מכלום - לא מאנשים 
בכירים ולא מהממסד. המטרה לשמה פעל 

היתה הדבר היחיד שראה לנגד עיניו. בכל 
פעם שאני רואה את הצילומים מהשנים שבהן 

היה פעיל, כשהוא יושב עם מדינאים וראשי 
ממשלות או עם ראשי הקהילות היהודיות - 

אני מעריך אותו מחדש. הוא היה איש מיוחד, 
שסחף אחריו אנשים".

בביתו של דמוזה, אוצר של אלבומי תמונות 
ומסמכים בני 40 שנה, חלקם העלה לתיקיות 

במחשב, כדי שיישמרו. מאלה, ניבטים פניו 
של איש חייכן, בעל פנים טובות כשהוא יושב 

בעצרות, לוחץ ידי מדינאים, נואם, מפגין, 
והכל לבד - כמאבק של איש בודד עם חזון 

עצום. 

מה אתה יודע על מה שעבר עליו?
"בשנים לפני מותו, החל לספר מה עבר עליו. 

הוא סיפר שכשעלה כנער בשנת 1956, היה 
הסכם לשיתוף פעולה בין ממשלת ישראל 

לאתיופיה. אחרי כן, כששב לאתיופיה ולימד 
חקלאות באדיס אבבה, פתח חוה חקלאית 
והעסיק בה רק יהודים. בעקבות המהפכה 

בשנת 1974, נאלץ לברוח מהמדינה. החווה 
הייתה על גבול סודן והוא חצה את המדבריות 

עד שהגיע לניגריה, כשלצדו חבר נוסף", 
משחזר דמוזה. "כששהה בסודן, הבין שאפשר 

להעלות חלק גדול מהיהודים דרך סודן ולצורך 
כך, יצר קשר עם ארגון צפון אמריקה למען 
היהודים באתיופיה. עם התוכנית הזו ניגש 

למזכירו הצבאי של מנחם בגין וגם נפגש עם 
אנשי המוסד".

כולם היו בניו
ולא רק סיפורי מסע מרתקים. לדוד המיוחד 

היתה השפעה ישירה על חייו של אחיינו. 
"הוא זה שפיקח על החינוך שלי. הוא הוציא 

אותי מהמסגרת המקובלת של בית ספר 
דתי ושלח אותי לפנימייה חילונית - דוד 

רזיאל בהרצליה ולאחר מכן לפנימית כרמית 
בירושלים. המשפט שנהג לומר לי היה 'זה 

שאנחנו בארץ, זה לא מובן מאליו, זה אחרי 
מלחמות', וגם לימד אותי להיות גאה בעצמי", 
מספר דמוזה. "כשנסע לקנדה שמרנו על קשר 
באמצעות טלפון ומכתבים. גם כשהיה בפסגת 
דרכו, מעולם לא התנשא. הוא קיבל את כולם 

בברכה, לא הבדיל בין צעירים ומבוגרים - כולם 
היו שווים בעיניו והוא תמיד היה סבלני ונעים 

לכולם".
בשנות ה-60 לחייו סבל ממחלת הסוכרת 
שהובילה למחלת כליות. הוא עבר ניתוח 

להשתלת כליה אולם לא חזר לקו הבריאות. 
בשנה לפני פטירתו הוצא לאור ספר אודות 

הישגיו, אשר התפרסם באנגלית. חודש 
לפני שנפטר, היו בני משפחתו צמודים אליו. 
"טיפלתי בו והוא אמר לי 'חבל שלא הבאתי 

לעולם בן כמוך'. חייו היו מלאי תהפוכות והוא 

הסיפור המופלא על  

ברוך 
    טגניה

דוד ברוך עם אחיינו האהוב, דמוזה

ברוך ואחיו אדיסו
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הצטער על כך שלא הצליח לגדל כפי שרצה 
את בתו היחידה, למרות שהקפיד לשמור 

איתה על קשר חם לאורך השנים". 

הוא נפטר בשלווה?
"כן ולא. מצד אחד הוא שמח על שהחלום שלו 

להעלות את יהודי אתיופה ארצה התגשם. 
אך בפועל, הוא לא היה בתמונה כשמבצעי 

העלייה קרו למרות שהוא זה שהניע אותם. לא 
רבים זכרו אותו לאחר העלייה הגדולה ולאחר 
שהזדקן וחלה - הוא לא דיבר על כך אבל אני 
בטוח שהיה בו צער על שלא זכרו את מעשיו. 

"הוא רצה להקים מוזיאון למורשת יהדות 
אתיופיה. בין הדפים שלו ששמרתי, יש תכנית 

מפורטת, כולל הסקיצות של המבנה. הוא 
רצה שילדים ממוצא אתיופי ילמדו מי אנחנו 

וזה למרבה הצער לא קרה עדיין. ברחובות 
אמנם הקימו אולם כנסים ואירועים על שמו, 

אך זה לא מוזיאון. כיום פועלת עמותת 'תומר' 
המשמרת את תרבות יהודי אתיופיה. אני 
מקווה שהיא תצליח להרים את הפרויקט 
ולהחיות את הפעילות ואת החזון האחרון 

שהיה לו, לפני שנפטר".

איך אתה מסביר את זה שרבים לא 
שמעו את שמו?

"באתיופיה אסור היה לדבר עליו כדי לא 
להזיק לו, מפחד השלטונות. הוא עשה הרבה 

דברים בסתר ובארץ כבר לא שמעו עליו כי 
הממשלה היא זו שהפעילה את המבצעים. 

חלק מבני העדה שמעו את הסיפורים עליו רק 
לאחר מותו. חבל שאיש בממשלה לא הנציח 
ולא סיפר שלעליית היהודים מאתיופיה, קדמו 

המאבקים שלו".

אתם שומרים על קשר עם יפה, בתו?
"בהחלט. היא בערך בת גילי, היא גרה 

עם בעלה, יהודי קנדי ועם בתם הקטנה 
במונטריאול, קנדה. אנחנו שומרים על קשר 
טוב וחם. לפני כחודש ביקרה כאן, עם בתה 
הקטנה, נכדתו של ברוך - אותה לצערנו לא 

זכה להכיר".

מרעיית צאן, 
  למשרדי הממשלות

לפני שעלה ארצה בגיל 11, היה ברוך טגניה רועה צאן.1. 

כשהגיע ארצה, זכה לביקור של נשיא המדינה דאז, 2. 
יצחק בן צבי.

הוא התעקש להתגייס לצה"ל ועשה זאת כשהיה כבן 3.32. 

כחלק ממאמציו, נסע לקניה ופעל להעלאת יהודים 4. 
משם וכך מסודן אליה ברחו חלק מיהודי אתיופיה.

בשנת 1975 הוחל חוק השבות על יהודי אתיופיה. בשנת 5. 
1977 הוביל טגניה צעדת מחאה להעלאת היהודים. בהמשך 

לכך, נפגש עמו ראש הממשלה, מנחם בגין, אשר תמך ברעיון.

בשנת 1979 היגר לטורונטו וגם משם פעל למען 6. 
העלאת היהודים.

מספר שנים אחר כך, כבר היתה הסכמה כללית בממשלה 7. 
בעניין הצורך להעלות את יהודי אתיופיה ארצה. במבצע 

משה בשנת 1984-5, הועלו 8,000 יהודים, דרך סודן ובמבצע שלמה 
בשנת 1991, הועלו קרוב ל-15 אלף יהודים, בעלייה ישירה. כיום 

חיים בארץ למעלה ממאה אלף יוצאי אתיופיה.

"חשוב שכולם ידעו מי היה" 
מאז נתקלה בת החן גזאל, מחזיקת תיק העלייה והקליטה 
ביישוב, בסיפורו של טגניה, היא מחפשת דרכים להנציחו

לראשונה, נתקלה בת החן גזאל, סגנית ראש 
המועצה ומחזיקת תיק הקליטה והעלייה 

ביישוב, בשמו של ברוך טגניה, לפני כשנה. 
"כשנכנסתי לתפקיד, פנו אלי בני העדה 
האתיופית בבקשה להקים כאן מועדון. 

החלטנו לבקר במספר ערים ולקבל רעיונות 
ומושג לבניית מועדון כזה. כשהגענו לרחובות, 

למרכז לבני העדה שהוקם שם, צד את עיני 
גלעד מאבן גדולה. התקרבתי וקראתי את 
שהיה כתוב על טגניה, ואז נדהמתי לגלות 
שהוא חי ונקבר בקרית עקרון", היא נזכרת.

"צילמתי את הגלעד ונסעתי הביתה - לחפש 
באינטרנט חומרים על האיש. הייתי המומה 
מהדברים שקראתי עליו ועל שיעור קומתו. 

שיתפתי בדבר את ראש המועצה ואמרתי לו 
שלא ייתכן שאדם כטגניה, שפעל בכל העולם 

וחי ונפטר ביישוב - יישאר אלמוני ולא מוכר 
אף בקרב בני הקהילה שלו".

מאז נתקלה בת החן גזאל בנושא, הוא לא 
מניח לה. "התחלתי להניע מהלך להנציח את 
ברוך טגניה, כפי שמגיע לו. כיום אנו בודקים 

במועצה את האפשרות להקים כיכר או לקרוא 
רחוב על שמו. ברוך טגניה הוא דמות לאומית 

ויש להזכירו בין דפי ההיסטוריה. 
יום השנה הבא לפטירתו 

הוא ב-27 בדצמבר
 2016 ואני מקווה שעד

 אז יהיו כבר דברים 
בקנה ויותר אנשים 

יידעו מי היה".

ברוך ובתו יפה, באחד מביקוריה בארץ 

בת החן גזאל. 
"יש להנציח את 
טגניה בין דפי 
ההיסטוריה"
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החודש מציינת ארנונה חלבי שני אירועים מכוננים בחייה: יום הולדת 60 ועשור לסניף ויצ"ו 
בקרית עקרון, שאת הקמתו יזמה . מי שספגה את האהבה לזולת בבית ילדותה, שהיה 

דל באמצעים ועשיר בערכים, לא מפסיקה להתנדב, ישנה 4 שעות בלילה ובזמן שנותר לה, 
חושבת על הפרויקט הבא שתארגן . אשה ללא הפסקה

כשמרבית תושבי קרית עקרון נמים את 
שנתם, היא עולה על מדים ויוצאת לפטרל 

עם חבריה למשמרת בניידת שיטור קהילתי, 
עומדת איתם במחסומים, בודקת רישיונות 
ומסייעת לבני נוער להגיע הביתה בשלום, 

בשעות הקטנות של הלילה. 
החודש חוגגת ארנונה חלבי, רכזת סניף 

ויצ"ו קרית עקרון, את יום הולדתה ה-60. 
היא נשואה לשלמה חלבי, גמלאי צה"ל 

ומנהל אחזקה בקניון באזור והשניים הורים 
לאסתי-חן, נשואה, עוסקת בהוראה ובעלת 

תואר ראשון בחינוך ובמשאבי אנוש ולאוהד, 
משוחרר מצה"ל לאחר שירות במג"ב. לאורך 

שנים שירתה בדרגת רס"ב בצבא קבע, 
חלק מהזמן בשלישות הראשית, כאחראית 

על הכשרות לימודיות של נגדים וקצינים 
ובתפקידה האחרון, כקצינת ניהול וארגון 

ב"במחנה". 
כיום היא משמשת מדריכת מוגנות בבית 

הספר אוהל מאיר, מגשרת בין ילדים לבין 
עצמם ולעיתים בינם לבין צוותי החינוך, 

מגבירה את תחושת המוגנות והביטחון. "אני 
מבררת עם ילדים שמתבודדים בחצר מה 
מציק להם והם מצדם יודעים שהם יכולים 

לפנות אלי בכל עניין. אני לא מורה אלא אמא 
או מדריכה ומגיעה ממקום של חיבוק וחמלה 

ולא של נזיפה. כך הילדים גדלים ברוגע, 
ביטחון ואמון".

סיבה לקום בבוקר
לחלבי, אשה שמחה ומלאת הכלה, אנרגיה 

שמספיקה לחמישה אנשים וראש יצירתי שלא 
מפסיק לייצר רעיונות. לאורך השנים, שימשה 

יו"ר ועד הורים בבית ספר, כיהנה כחברת 

מועצה ומחזיקת תיק החינוך, היתה חברה 
בוועדת התרבות היישובית וחברת דירקטוריון 
במתנ"ס, התנדבה בסיירת ההורים וכיום היא 

חלק מ"הקול הנשי", מתנדבת למען נערים 
במצוקה ב"רוח הישראלית", בצוותי החירום 

ובמשמר האזרחי וכאמור, משמשת רכזת סניף 
ויצ"ו ביישוב. 

איך החל עניין ויצ"ו?
"לאחר השחרור מהצבא, השתתפתי במפגשים 

של ויצ"ו ברחובות ואורה פיש, יו"ר הסניף, 
הציעה שאקים בגיבויה, קבוצה בקרית עקרון. 

גייסתי את חברתי, אורלית נגר האחת והיחידה, 
מזכירת אגף החינוך וביחד עברנו מבית לבית 

ושכנענו את הנשים להצטרף".
המפגש הראשון התקיים בספרייה בסוף חודש 
מרץ 2006 בנוכחות כ-50 נשים. היו"ר הטרייה, 

יצרה מערך של מפגשים אחת לשבועיים, 
המתקיימים עד היום והכוללים הרצאות על 
זכויות, העצמה והעשרה, סדנאות וטיולים. 

"לפעילות מגיעות קרוב ל-40 נשים נהדרות 
בגילאי 35-80. נוצרו חברויות נפש והקבוצה 

הפכה לגוף מגובש שמעצים את עצמו ועושה 
למען הקהילה - התארגנות למען חיילים, 

קשישים, ילדים מאושפזים, סיוע למשפחות 
שזקוקות לציוד לתינוק חדש וידם אינה משגת, 

סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ועוד".
לפני כארבע שנים הקימה מחדש את "קפה 
בוקר" למען נשות הגיל השלישי. "יש נשים 

ביישוב, שהמפגש הזה הוא סיבה עבורן 
לקום בבוקר, להתלבש, לראות אנשים. כאן, 

הן מדברות עם חברות, נהנות מהרצאות, 
מארוחת בוקר מפנקת ומטיולים". בעקבות 

כך, נפתחה כיתת לימוד לוותיקים, שפועלת 
מתחילת השנה בתיכון פלך ובה כ-20 ותיקים 

הלומדים היסטוריה, אזרחות, ספרות תנ"ך 
ומחשבים. "הצעד הבא הוא הקמת כיתה 

ללימוד עברית לעולים ותיקים".

הכל החל מהבית
ארנונה חלבי גדלה בקרית עקרון, עם ארבעה 

אחים, סבתא ושני ילדי אומנה. "זה היה 
בית דל באמצעים ועשיר בנתינה ובשמחה. 

למרות מצבם הכספי הרעוע, הוריי תמיד 
נתנו לאחרים. כל מי שנכנס אלינו שפוף, יצא 
מחויך וזקוף קומה ואת זה, ספגתי מהם. כיום 

אני יודעת שההתנדבות תורמת לי יותר מאשר 
אני תורמת לאחרים".

מה תעשי כשתהיי גדולה?
"אני מתכננת ללמוד הדרכת מבוגרים, בכל 

מה שקשור לכישורי החיים ולסיים תואר 
ראשון במדעי החברה.

ובינתיים, עד שתגדל, היא תתייצב שוב מחר 
בשבע ועשרים בבוקר, נמרצת ואנרגטית, 

לקבל את הילדים בשער בית הספר, בחיבוק 
האופייני החם שלה.

המשפחה שלי: "לאחר טיפולי פוריות קשים, ידעתי שבכל מחיר אהיה 
אמא, אם לא מהרחם - מהלב. בעיני להיות אמא, זו עוצמה ענקית גם אם 

אין היא קורית בדרך הטבעית. אני מרגישה מבורכת על שמצאתי שותף 
לחיים שאתו גידלתי את הילדים, האושר של חיי, ואת זה אני מנחילה כבר 

שנים ומהווה מקור לתמיכה לזוגות רבים,  שמבקשים לאמץ".

קרית עקרון: "אין כמו היישוב הזה, שאת החום שבו מרגישים באוויר".

שינה: "שלוש-ארבע שעות בלילה. חבל לי על הזמן. אני ישנה בסופי 
שבוע".

חלום: "לגייס לפעילות בויצ"ו וביישוב כולו, גם נשים מהעדה האתיופית, 

להיות סבתא ולטוס לארצות הברית, כשיהיה לי זמן".
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טעים להכיר: אתי אביבי לבית הלוי, 
נולדה וגדלה בקרית עקרון במשפחה של 

יוצאי תימן. הלוי, 63, נשואה, אם לארבעה 
ילדים וסבתא לארבעה נכדים, עובדת כסייעת 

בצהרונים. בימי הפסח היא מפנקת את בני 
הבית במטעמים מיוחדים לחג ובני הבית 
מצדם, מוכנים שתבשל כל דבר ולו בלבד 
שלא תוותר על הכנת הלחמניות הכשרות 

לפסח, הנראות ככדורים קטנים והופכות כל 
ארוחה לחגיגה.

זיכרונות מפעם: "אחד הרגעים הזכורים 
לי מפעם הוא ההכנות הרבות לקראת החג. 
ארבעת אחיי ואני עזרנו לאמא שנהגה להכין 
פיתות מקמח מיוחד, ללא שמרים. התפקיד 

שלנו, הילדים, היה לנדנד ולהקפיץ את קערת 
הבצק כדי שזה לא יתפח. את התנור היו 

מבעירים על פחמים ומחכים שיהיה חם ואז, 
אמא נהגה לקחת בכל פעם חתיכת בצק 
והדביקה אותה על דופן התנור. מה שיצא 

היה מעין פיתה דקה שהתקשתה במהירות. 

לקראת ערב החג הכינו את החרוסת. על 
הילדים הוטל לגלען את התמרים ולהניח 

בכלי שאליו הוסיפו צימוקים, אגוזים וקצת יין 
ועל אבא שלי הוטל לכתוש הכל בעזרת עלי 

ומכתש - המיקסר של פעם. אנחנו ישבנו 
סביבו מוקסמים וראינו איך החומרים הופכים 

לעיסה מתוקה".

טיפ: "להתחיל את ההכנות לחג מיד אחרי 
פורים ולנקות כל השנה כדי שלא יהיה קשה 

לפני פסח".

שוואיה
"מאכל פשוט וטעים שאפשר להכין גם עם בשר בקר, 

שאנו אוכלים בימי שישי בצהרים לאורך כל השנה ומגישים 
לשולחן גם בערב הפסח".  

 חומרים: 
2 בצלים קצוצים.שמן.חזה עוף עם עצמות )שני פרפרים גדולים( וגב העוף. ראש 
שום קלוף וקצוץ . תבלינים: כף חוויאג' למרק, כף פפריקה מתוקה, חצי כפית כמון, רבע 

כפית הל טחון, חצי כפית פלפל שחור, מלח.1 כף רסק עגבניות
אופן ההכנה:

קוצצים את העוף לקוביות ומשאירים את העצמות כולל גב העוף - לתוספת טעם לתבשיל. 
מטגנים את הבצל בשמן )בכמות נדיבה(, מוסיפים את השום ואחריו את העוף הקצוץ. 

מערבבים היטב כ-20 דקות לערך, עד שהעוף משחים, מוסיפים את רסק העגבניות ומתבלים. 
מנמיכים את הלהבה, מבשלים עוד מעט ומכבים את האש. מוציאים את העצמות )לטובת מי 
שאוהב את החלק הזה( ואוכלים את תבשיל העוף, עם הלחמניות של פסח מהמתכון הקודם.

הלילה הזה: "השנה נחגוג את ליל הסדר 
אצלנו עם הילדים ועם שני אחיי ומשפחותיהם 

- סדר גודל של 24 אורחים. את הבישולים 
אני עושה בערב החג כדי שהכל יהיה טרי ויש 

חלוקת עבודה ביני לבין הגיסות שלי - כל אחת 
מכינה את המאכלים שהילדים שלה אוהבים 

ובערב מניחים הכל על השולחן וכל אחד טועם 
מה שמתחשק לו".
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לחמניות תימניות לפסח 
כ-20 לחמניות

חומרים:
3 כוסות קמח מצה . 1 כוס שמן .2 כוסות מים . 1 כפית מלח . 1 

כף סוכר . 7 ביצים 
אופן ההכנה: 

מרתיחים בסיר את המים, השמן, המלח והסוכר. מכבים את האש, ומוסיפים 
שלוש כוסות קמח מצה, אחת אחרי השנייה. בוחשים היטב ומקררים תוך כדי 

בחישה. לאחר שהתערובת התקררה מעט מוסיפים את הביצים, ובוחשים היטב 
לאחר הוספת כל ביצה. משמנים את הידיים, יוצרים כדורים ומועכים אותם מעט. 

אופים בתנור ב- 180 מעלות, כארבעים דקות. 

טעים להכיר: אירנה אולדינסקי לבית 
מילמן, בת 60 +, רכזת הוראת המתמטיקה 

באוניברסיטת  תל אביב. נשואה, אם לשניים 
וסבתא לשני נכדים. "אני אוהבת לבשל אולם 

בשל עיסוקיי הרבים, אני מעדיפה בעיקר 
מתכונים קצרים ופשוטים".

זיכרונות ילדות: "גדלתי בעיר חרקוב 
באוקראינה. אבי היה קצין בצבא ושירת על 
גבול סין ואמי שהתה רוב הזמן לצדו, הרחק 

מהעיר. את חג הפסח חגגנו בביתם של 
סבא וסבתא במחתרת, כיוון שתחת השלטון 

הקומוניסטי, החילוני בעיקרו, מנהגים דתיים 
היו אסורים הן ליהודים והן לנוצרים )למעט 

הנוצרים הפרובוסלביים, שהיו נאמנים 
למשטר הרוסי(.  בעיר היו שלוש כנסיות 

ואת בית הכנסת הגדול בעיר הפכו למרכז 
ספורט. במקום בית הכנסת, היה ליהודים בית 

תפילה שהסבא-רבא שלי היה אחד הגבאים 
בו. הורי לא שמרו על המנהגים היהודים, 

אבל אני גדלתי אצל הסבתא שלי שהיתה 
ממשפחה דתית ליטאית. לקראת הפסח היה 
הסבא-רבא שלי מביא הביתה מצה שמורה, 
שנעטפה בציפית. המתכונים הוכנו ממוצרי 

מזון שנשמרו בחורף הארוך והקר בארגז 
במרפסת, עד תקופת האביב, כמו כרוב כבוש, 

סלק וגזר. מכיוון שלא היה בנמצא יין כשר, 
שתינו יין גרוזיני מתוק. המתכונים היו פשוטים 

אבל חגיגיים. למשל, צימעס וקוגל מתוק 
שהוכן מקמח מצות ולפתן - 'קומפוט' מפירות 

יבשים".

הלילה הזה: "בדרך כלל, כל המשפחה 
חוגגת את ליל הסדר אצלנו בבית".

טיפ: "חשוב לחלק נכון את העבודה ולעשות 
הכל בשלבים כדי להספיק. את הניקיונות 

'הגדולים' כמו חלונות אני מתחילה מיד אחרי 
פורים וגם את הבישולים אני עושה בהדרגה. 

את הגפילטע פיש למשל או את הלחמניות 
ממצות, אני מכינה יום לפני החג וכך, בערב 
החג עצמו נשאר לי לבשל רק את הצלי ואת 

התוספות". 

"צלי יהודי"
 תבשיל בשר חמוץ מתוק

המצרכים:
1 ק"ג בשר בקר לצלי )אפשר לשלב חצי ק"ג 
בשר בקר וחצי ק"ג בשר כבש( . 3 כפות 
שמן . 1 כוס מים רותחים . 3 בצלים 
קצוצים . חצי-שלושת רבעי ק"ג שזיפים 
מיובשים מגולענים לכל ק"ג בשר . 6 

תפוחי אדמה מקולפים . תבלינים: פלפל 
שחור, פלפל אנגלי ועלי דפנה

אופן ההכנה: 
מניחים על האש שתי מחבתות עם מעט שמן: 
באחת, מטגנים את שלושת הבצלים על אש 

בינונית, עד שהבצל מזהיב. מסירים ומעבירים 
לסיר בישול. במחבת השנייה, מטגנים בשר 

חתוך על אש בינונית עד לקבלת ציפוי מוזהב. 
מעבירים גם את תכולת המחבת הזו לסיר 

עם הבצלים, כולל הנוזלים - מה שישמור על 
עסיסיות הצלי. מניחים את הסיר על האש, 
מוסיפים את השזיפים, מערבבים ומטגנים 
קלות. מוסיפים כוס מים רותחים, מכסים 

ומבשלים כ-40 דקות, או עד שהבשר מתרכך. 
מוסיפים ששה תפוחי אדמה קלופים וחתוכים 

לרבעים, מוסיפים את התבלינים ומבשלים 
בערך חצי שעה נוספת, עד לריכוך תפוחי 

האדמה 
ולספיגת 
הטעמים.

סלט וינגרט
מנה חגיגית וטעימה המוגשת ליד הצלי, כוללת ירקות כבושים ומבושלים ונגיעות של פרי. 

חומרים:
כרוב כבוש, בערך ליטר . 3 מלפפונים חמוצים . 2 יחידות סלק מבושל . 2 תפוחי 
אדמה מבושלים בקליפתם . אפשר להוסיף גם גזר, אף אותו יש לבשל בקליפתו . 1 

תפוח עץ טרי . פלפל שחור שלם, מלח . 2 כפות שמן חמניות 

אופן ההכנה: 
לאחר הבישול מסירים בזהירות את הקליפה מהירקות. שעה עד שעה 

וחצי לפני ההגשה, חותכים את כל החומרים לקוביות קטנות, מערבבים 
ומתבלים. אפשר לשמור את הסלט במקרר והוא טעים גם ביום 

למחרת. 
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טעים להכיר: הרצליה נגינה לבית חינגה, 
בת 60 פלוס, גדלה בטבריה ומתגוררת 

בקרית עקרון שנים רבות. לאורך שנים עבדה 
בבית החולים קפלן וכיום, גם כפנסיונרית, 
היא ממשיכה להתנדב במחלקת הילדים. 

היא נשואה לאלי, אם לשישה וסבתא ל-11 
נכדים. "בתור נערה לא בישלתי, אפילו לא 

נכנסתי למטבח. אמי עשתה הכל. רק אחרי 
שנישאתי, למדתי ממנה לנקות את הבית, 

עזרתי לה לבשל ולאט לאט זה התגלגל. היום, 
אני מבשלת בכיף והבנות שלי, שאוהבות את 

המטבח, מבשלות אתי ולומדות ממני". 

זיכרונות ילדות: "לפני חג הפסח עזרנו 
לנקות את הבית ולאחר הניקיונות קנו לנו 

בגדים חדשים לכבוד החג. לפני ערב החג, 
אמא שלי בישלה כל מיני דברים טובים ובין 
היתר אני זוכרת איך הכינה קובה אורז. היא 
דאגה לברור את האורז, היתה משרה אותו 

במים וטוחנת במכתש ועלי ולאחר מכן, 
מילאה בבשר. לאחר מכן הכינה סילאן )דבש 

תמרים( מתמרים לחים. היא נהגה לקנות 
כמה ק"ג של תמרים, רחצה והשרתה אותם, 

הרתיחה במשך כמה שעות והניחה לזה 
להתקרר. מבד של סדינים היא תפרה שקיות 
קטנות, בהן שמה את התמרים וסחטה. את 

המיץ שיצא דרך הבד בישלה שוב על אש 
קטנה עד שהסמיך".

הלילה הזה: "השנה נחגוג את החג 
אצלנו, עם הילדים ומשפחותיהם. כבר לפני 
פורים אני מתחילה לנקות ולסדר - מתחילה 

בארונות המטבח, מכשירה את המקררים, 
ועוברת לחדרים האחרים. בפסח עושים 
דברים שלא עושים כל השנה - מסדרים, 

זורקים, מחדשים. רק אחרי כן, כשאני מסיימת 
את הניקיונות וההרגשה היא שהבית נקי 

ומחודש, אני מתפנה לבשל. הבת הגדולה 
שלי שאוהבת לבשל, עוזרת לי".

קובה אורז
את כופתאות הקובה אפשר להכין מבעוד מועד ולהקפיא. ביום הסדר, מכינים את המרק ומבשלים בו את 
הכופתאות לא יותר מאשר 3-4 שעות לפני ארוחת החג. לכתישת האורז אפשר להשתמש בעלי מעט גדול 

יותר מזה שנהוג לכתוש בו תבלינים. 

חומרים:
למעטפת הקובה: 5-6 כוסות אורז )מכל סוג(, שטוף ומושרה שעתיים-שלוש לריכוך.1 ק"ג בשר בקר 

למלית: -1/2 ק"ג בשר קצוץ דק )אפשר להשתמש באותו סוג בשר, אבל לא טחון!(.2-3 בצלים קצוצים וסחוטים.טחון, לא שמן.פלפל שחור, מלח 
פלפל שחור ומעט מלח.אבקת מרק - אפשר, לא חובה 

למרק: בצל גדול.מעט שמן.כמה חתיכות עוף )לא חובה(.תבלינים לפי הטעם

אופן ההכנה: 
הכנת המרק: מניחים סיר גדול עם מים על האש, מכניסים בצל, מעט שמן, תבלינים ואת חתיכות העוף. מבשלים כחצי 

שעה. 
הכנת מעטפת הקובה: שוטפים היטב את האורז המושרה ומסננים. טוחנים בעזרת מכתש ועלי. מערבבים את האורז 

הכתוש עם הבשר הטחון ושוב מועכים ומערבבים את התערובת כולה. יצרנו את המעטפת ואנו מניחים אותה 
בצד.

הכנת המלית: בקערה נפרדת, מערבבים היטב את הבשר הקצוץ, התבלינים והבצל הסחוט. 
הכנת המנה: יוצרים מעיסת המעטפת קובות עגולות בגודל המועדף עליכם )עדיפות לקובות קטנות, כדי שיהיה 

קל לבשל אותן ושהסועדים לא יתמלאו(, יוצרים גומה באצבע, ממלאים בחומרי המלית וסוגרים. מוציאים 
את חתיכות העוף מהמרק ומכניסים לסיר 15-20 קובות בבת אחת )בתנאי שהן קטנות(, מוודאים שהן לא 

נדבקות האחת לשנייה ומניחים כמות נוספת בהתאם למספר הסועדים. מבשלים עד חצי שעה ומכבים את 
האש. מגישים לכל סועד צלחת עם מרק צח וקובה אחת או שתיים. קובות שלא בושלו - אפשר להקפיא ולבשל 

בהמשך החג.

הידעתם?
מכתש ועלי הם כלים מוכרים עוד מימי 

התנ"ך. בניגוד למה שנהוג לחשוב: 
המכתש הוא הקערה, הכלי אליו 

מכניסים את המזון )מכאן השם מכתש 
רמון( והעלי הוא המוט באמצעותו 

כותשים. עד לימינו אנו, העלי והמכתש 
מצוינים לכתישה מדויקת של תבלינים, 

גרגירים וזרעים לאבקות ומשחות.

מרק פול ירוק
בעונת הפסח אפשר להשיג בשווקים פול ושום 

טריים בעלי ניחוח חזק וטעמים מיוחדים. במרק זה 
משמשים בתרמילי הפול ולא רק בפולים עצמם. 
הפול 'אוהב' שום ובאביב, אפשר להוסיף במקום 
שיני השום את הגבעולים הירוקים בעלי הארומה 

החריפה.

חומרים:
1 ק"ג בשר בקר חתוך לקוביות.תרמילי פול 

ירוק, קטומים משני צדיהם וחתוכים לגודל של 2 
ס"מ בערך )או כפי שתרצו(.עלי שום ירוקים - 

אם אתם משתמשים בשום טרי, או מספר שיניים 
בהתאם לטעמכם.מספר עגבניות חתוכות 

לרבעים.רסק עגבניות - אופציה.מעט 
שמן.סוכר, מלח, פלפל.מיץ לימון

אופן ההכנה:
מטגנים את הבצל בסיר עם  שמן, מוסיפים את 

חתיכות הבקר ומטגנים קלות עד ל"סגירתן". 
מוסיפים מים רותחים ומבשלים 3/4 בישול. חולטים 
וחותכים 3-4 עגבניות בשלות לרבעים, זורים עליהן 
מלח וסוחטים אותן לתוך תבשיל הבשר. מי שחש 

שחסר לו הרוטב האדום יכול להוסיף גם כמה כפות 
רסק. 

קוטמים את הפולים וחותכים לחתיכות קטנות 
ואלכסוניות או בהתאם לטעמכם. שוטפים היטב 
ומוסיפים לסיר ברבע האחרון של הבישול, לאחר 
שהבשר כמעט מוכן. מוסיפים את גבעולי השום 

הקצוצים או את השיניים, מתבלים במלח, פלפל, 
סוכר ולימון בהתאם לטעם ומבשלים רבע-חצי 

שעה, עד לריכוך המלא של תרמילי הפול.
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עוגת גזר וקוקוס
"כיוון שאין קמח, קוקוס הוא התחליף הכי מוכר בפסח. אני מאוד אוהבת קוקוס ומכינה בעזרתו כל מה שאפשר, עוגיות בוטנים וקוקוס, עוגות 

עם פירות ועוד. עוגת הגזר היא להיט!"
חומרים:

90 גרם קוקוס )בערך כוס(.4 ביצים.כוס סוכר.חצי כוס שמן.כוס דחוסה של גזר מגורר.3/4 כוס מיץ תפוזים.חצי שקית 
קמח תופח כשרה לפסח )100 גרם(.חצי כוס קמח מצה.כפית אבקת אפייה.כפית קינמון.אופציה: צימוקים, אגוזי מלך

אופן ההכנה:
מקציפים את הביצים והסוכר לקרם סמיך. מוסיפים את יתר המצרכים בהדרגה ובקיפול עדין. שופכים לתבנית משומנת, אינגליש קייק או 

מרובעת, ואופים כ-50 דקות בחום בינוני. בודקים בעזרת קיסם עץ או מזלג - ואם הם יבשים, העוגה מוכנה.

טעים להכיר: אילנה בר חנין לבית 
אבוטבול, 49, גדלה בקרית שמונה, במשפחה 

בת 13 נפשות. היא משמשת כסייעת בגן 
ילדים, מתגוררת בעקרון כבר 25 שנה, נשואה 
למאיר והשניים הורים לחמישה ילדים בגילאי 

22-14. "כשהייתי נערה, נהגתי לבלות במטבח 
עם אחותי הבכורה, רבקה. בישלנו ודיברנו יחד 

ומאז, מלווה אותי האהבה למטבח".

זיכרונות ילדות: "בילדותי, היינו הופכים 
את הבית לפני הפסח - מרימים שולחנות 

ומגירות, מזיזים ארונות, מניחים סדינים על 
הרהיטים כדי לשמור עליהם. אמא חילקה את 

הבית לאזורים ודאגה שלכל אחד מהילדים 
יהיה תפקיד בניקיונות. אנחנו, האחיות 

הקטנות, היינו אחראיות על ניקיון החדרים 
ורבקה היתה יד ימינה של אמא במטבח. 

לאחר הניקיון אסור היה לשבת בפינת האוכל 
עד החג.

"בערב בחג, המנה הראשונה היתה דגים 
מרוקאים עם פולים. פעם לא היה פול קפוא, 

אבא ישב אתנו וביחד קילפנו את התרמילים. 
אמא הכינה מטעמים מיוחדים: ארטישוק 

ממולא, פרוסות לשון מבושלות, בשר ראש 
ברוטב והמון סלטים. את האוכל בישלה 

ללא כמון וכורכום, בהם לא נהגה להשתמש 
בפסח. עד ערב החג לא אכלנו מצות למרות 
שלילדים היה ממש קשה להתאפק ועד היום 

אני שומרת על המנהג".

הלילה הזה: "את ערב החג נחגוג עם 
המשפחה שלי אצל גיסתי, אחותו של בעלי, 

בגן יבנה. נהיה קרוב ל-25 מוזמנים. את 
התפריט נחלק שלושת הגיסות, בינינו. אני 

מכינה בדרך כלל שניצל ממולא עם פטריות 
ובצל, צלי בקר או דגים או תבשיל בטטה 

קסביה עם ארטישוק ירושלמי".

טיפ: "בבית של אמא עובדת, חשוב 
שהילדים יעזרו. אני מתחילה בסידור הארונות 

וכל אחד מהילדים - אחראי על סידור החדר 
שלו".

דגים מרוקאיים
חומרים:  

20 חתיכות דג נקיות ומפולטות, מסוג מושט, נסיכת הנילוס, טונה וכדומה . עד 1/2 ק"ג פול ירוק, טרי או קפוא. אם 
משתמשים בפול טרי אפשר להוסיף גם כמה תרמילים שלמים . ראש שיני שום . 2-4 פלפלים חריפים אדומים, חתוכים 

לחצי . צרור יפה של כוסברה, קצוצה . 1/2 כוס שמן רגיל . מלח, כורכום )למי שמשתמש בפסח(, פפריקה מתוקה 

אופן ההכנה: 
בסיר לא עמוק, מניחים לפי הסדר: פול ירוק, חתיכות דגים, פלפלים חריפים ושום. מפזרים כוסברה קצוצה, מתבלים ושופכים 

מעל את השמן. מוסיפים מים בגובה הדגים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש לכמה דקות נוספות ומכבים.

תהליך בישול הדגים: 
1. מניחים את הדגים  

    והתבלינים בשכבות.
2. מוסיפים כוסברה וכוס 

    שמן.
3. מביאים לרתיחה.  
                 בתאבון!
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בברכת חג עצמאות שמח
חובב צברי ראש המועצה

וחברי המועצה


