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חברי מערכת: אורנית  לוי ביתן, אביבה לוי, נוריאל כורש, דליה ג'יבלי, סיגל מנצ'ו, 

אבישג ישר, אלינור חזי

מתנה לחג: פרס ניהול כספי תקין למועצה
בטקס חגיגי שהתקיים בבנייני האומה בירושלים, קיבלה המועצה המקומית קריית עקרון 

בשבוע החולף, פרס ניהול כספי תקין לשנת 2014-2015, המצטרף לשורת פרסי ניהול תקין 
שהוענקו למועצה בשנים האחרונות 

ראש המועצה, חובב צברי, אמר כי קבלת 
הפרס אינה מובנת מאליה. "מדובר בשיאו של 
תהליך ארוך ומסודר של עבודה טובה, תקנית 

ויעילה של עובדי 
המועצה ובראשם, 

גזבר המועצה, אלון 
גרינברג. מעבר 
לגאווה הגדולה, 

הניהול הכספי התקין 
מאפשר לנו להמשיך 
ולעבוד בראש שקט 

ולתעל את התקציבים 
לפרויקטים שונים 

ולהצמחת היישוב".
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שלום כיתה א'!
רגע לפני שעלו לכיתה א', התקבצו בוגרי "גן השלושה" 

ו"גן הדרים" ליד ארגז החול, לצילום פרידה מהגן 
קל יותר היה לבנות את הבמה של מדונה 

בפארק הירקון מאשר להעמיד לצילום משותף 
עשרים ומשהו בוגרי גן נרגשים. בכל רגע נתון 

מישהו מהם משך בצמה של שכנתו, חייך, פזל 
)בכוונה, להצחיק(, סיפר סוד לחבר לידו, גירד 

באף או באוזן, עשה פרצוף עם הלשון בחוץ, 
נאנח )כי כבר לא היתה לו סבלנות לשבת אחרי 

דקה ורבע(, פיהק, וחוזר חלילה.
צילמנו המון. לבסוף בחרנו את התמונות 

המובחרות, אלה שבהן רובם חייכו למצלמה 
כמו שביקשנו. הם סיפרו שהם עולים ל-א', שהם 

בוגרים, שהאחים הקטנים שלהם רק מתחילים 

גן ושהם כבר יודעים לקרוא ולכתוב את השם 
שלהם. הם אמרו שקנו להם תיק חדש וקלמר, 

עיפרון עם ריח וטושים זוהרים. אחד סיפר על יום 
כייף עם סבתא, השני סיפר שאבא שלו קפץ אתו 

ראש לבריכה. השלישית אמרה שנולד לה אחיין 
והרביעי - שהוא מתרגש באמת ושמח ושרק 

לפעמים, הוא כבר מרגיש שיתגעגע גם לגן. קצת.
לא צנזרנו, לא נגענו. עמדנו וחייכנו לנוכח דור 
העתיד החמוד ביותר בסביבה - הסטודנטים 

הצעירים שעלו החודש לכיתה א'. קבלו אותם, 
באהבה!

תחל שנה 
וברכותיה
שנת הלימודים החדשה 

נפתחה כסדרה, עם שפע 
של בלונים, חיוכים, מתנדבים 

במעברי החצייה, ריח של ניקיון וצבע טרי שנדף 
מכל עבר, תלמידים נרגשים והורים נרגשים 

עוד יותר. לאורך חודשי החופש הגדול, הזדרזו 
במועצה לבצע את שיפוצי הקיץ במוסדות 
החינוך, בהם הושקעו מאות אלפי שקלים. 

הגנים וכיתות הלימוד בבתי הספר נצבעו, בחלק 
מהמבנים שופצו מטבחוני הגנים והשירותים, 

קירות טופלו, רצפות תוקנו או הוחלפו, בדלתות 
הותקנו מגני אצבעות, ארונות החשמל נבדקו 
וכך גם המקלטים וחדרי הביטחון, ארגזי החול 

והמתקנים.
מנהלת מחלקת החינוך החדשה, אביבה וגנר 

החלה את תפקידה )ראו כתבה נפרדת בגיליון( 
ובית הספר אוהל מאיר זכה אף הוא במנהלת 

חדשה, נירה אדל. 
לאחר שנישאו נאומי ברכה ו"ברכת הכוהנים" 

לתלמידים, לאחר נשיקות פרידה מאמא ואבא, 
קצת דמעות של התרגשות ולב הולם - נפתחה 

שנת הלימודים תשע"ז. בהצלחה!

אדון הסליחות
לקראת החגים, התקיים במועצה מופע סליחות 
ופיוטים. הפייטן ליאור אלמליח אירח את הזמר 

סגיב כהן ואת אלחי לגריסי, במופע שכלל פיוטים 
מאנדלוסיה ותימן כ"אדון הסליחות", "לך אלי 

תשוקתי", "אנא בכוח", ועוד. 

מנכ"ל המועצה עם צוות ההנהלה של בית הספר אוהל מאיר. שניה 
מימין, המנהלת החדשה, נירה אדל

שומר על התלמידים.גזבר 
המועצה, אלון גרינברג



4

הבנייה, החינוך, התיכון שבדרך, האופוזיציה והיישוב המלוכד, החלומות, אופנוע הכביש והמרק אצל 
אמא בימי שישי.ראש המועצה, חובב צברי, בראיון מיוחד לכבוד החג

בעוד כחודשיים ימלאו שלוש שנים לכהונתו 
של ראש המועצה המקומית, חובב צברי. מי 
שנולד וגדל בקריית עקרון ומכיר את היישוב 

לפני ולפנים, מביט בו בשלוש השנים האחרונות 
ממקום שונה, מקיף, מפורט ובעיקר מחויב יותר. 
"שלוש שנים לאחר שהתחלתי את התפקיד, אני 
יודע שלמדתי דבר חשוב אחד - שזה לא משנה 

שיש סביבי צוות מצוין ואנשים טובים שעושים 
אתי את הדרך. בסופו של יום, האחריות היא 

שלי. אני מתייחס למה שאני עושה ברצינות רבה 
ומשתדל לתת דוגמה אישית לסביבה שלי וזה 

לא מונע ממני ליהנות מכל רגע. אני מאוד אוהב 
את התפקיד ומגיע לכאן מדי בוקר בסיפוק רב".

לתפקיד ראש המועצה הגיע לאחר ארבעה 
חודשי מסע בחירות. "לאחר שני סיבובי בחירות, 

נכנסתי לתפקיד באופן רשמי בסוף נובמבר. 
ביום חמישי ביצענו 'החלפת משמרות' והשבענו 

את חברי המועצה החדשים וביום ראשון שאחרי, 
נכנסתי לחדרי והתחלתי לעבוד".

איך התחלת?
"לא הגעתי מתפקידים פוליטיים קודמים והיה 

לי חשוב להכיר את המערכת. כינסתי את 
מנהלי האגפים, הם סיפרו על עצמם ושאלתי 

איך הם רוצים להיקרא - בשמם הפרטי, בכינוי. 
זה נשמע שולי אבל כבוד האדם מתחיל בשמו, 

בהיכרות עם הרצונות שלו. בהמשך, קיימתי 
פגישות עבודה, סיירתי ביישוב, שמעתי סקירות 

רבות. נולדתי כאן אבל זו היתה הפעם הראשונה 
שבה הכרתי את היישוב מזוויות אחרות לגמרי 
- מהתשתיות, מהדיור, מהפעילות החברתית, 

מהתקציב המועצתי, והכי חשוב מההיכרות עם 
התושבים".

מאז, עברו חודשים רבים ומהמפגשים והרעיונות 
התגבש חזון. "חרטנו על דגל המועצה את קידום 
החינוך, התרבות והספורט, כאשר חינוך פירושו 

לא רק קידום אלא עידוד להצטיינות".

תסביר.
"המטרה החשובה ביותר של חינוך טוב היא 
להעניק ארגז כלים שילווה את האדם הלאה. 

מה שהוא יספוג בילדותו ישפיע על החיים שלו 
בהמשך. ככל שנשקיע בחינוך בגילאים מוקדמים 
יותר ונעשה את זה הכי טוב שאפשר, כך נאפשר 

לדור הצעיר לפרוש כנפיים כשהם מוכנים 
להתמודדות עם האתגרים המשתנים בעולם".

כמה כסף מושקע כיום בחינוך 
ביישוב?

"ב-2013 השקענו 18 מיליון שקל, ב-2014 
השקענו 21 מיליון שקל וב-2015 השקענו 40 

אחוז יותר- 25.4 מיליון שקל".

תן דוגמה לכלי חשוב להתמודדות.
"ללמד אותם לקבל החלטות בצורה מושכלת 

ונכונה. זה נכון לגבי 'אם שותים לא נוהגים' 
כדי שישמרו על עצמם ועל החברים שלהם 
והחלטה נבונה היא גם להתכונן למבחן כדי 

להצליח, לקרוא ספרים, לחשוב, להטיל 
ספק, להחליט להתעניין, לשאוף קדימה, 

להחליט אם ואיך לשלוט במצבים. כשהם 
פורחים מהקן לשירות צבאי ולשירות לאומי 
כבר מאוחר מכדי להשפיע עליהם. אבל אם 

ציידנו אותם בכלים טובים הם יפעלו נכון".

טופחים על השכם
לא פעם, בנאומיו, הוא מדבר על הצורך להעצים 

את היישוב, כדי לתרום להצלחתו. "לקחתי על 
עצמי להעצים את הדימוי העצמי של האנשים 

ביישוב ואני חוזר ואומר בכל הזדמנות - אין 
תקרת זכוכית. תאמינו בעצמכם ותצליחו. גם 

אישית וגם כיישוב".
כדי לתרום לתחושת המסוגלות וההצלחה, הוא 

מקפיד לנסוע מדי מספר חודשים עם מחזיק 
תיק החינוך, נועם אהרון, אף הוא אל"מ במיל'. 

לטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, לטפוח 
על שכמם של קצינים טריים בני היישוב. 

"אנחנו באים לתמוך, לספר להם שאנחנו 
גאים בהם. אומרים להם שכל היישוב 

מאחוריהם".

לכמה טקסים נסעתם בשנתיים 
האחרונות?

"כ-14 טקסים. ולא רק חיילים - אנחנו 
משקיעים בסטודנטים שלנו, מעניקים להם 

מלגות והשנה הוספנו גם מלגות תמורת 
עבודה בקהילה עם הנוער. סטודנט שלומד 

בטכניון ויושב ב'ערב לבן' עם בני הנוער 
הוא סוג של מנטור שיכול להשפיע ולתת 

דוגמה אישית להצלחה".
בשנה האחרונה, החלו דיבורים על 

שחקן חדש ביישוב - תיכון עירוני, 
שש שנתי, שעתיד לקום בקריית 
עקרון בשנים הקרובות. "הקמנו 

ועדת היגוי שהורכבה מאנשי 
חינוך והתחלנו לדבר. זה נושא 
מורכב אבל אין לי ספק שצריך 

להקים תיכון ביישוב. קיבלנו את 
ברכת הדרך ממשרד החינוך 

ואנחנו ממשיכים הלאה, לתכנן 
את סוג התיכון שנקים, את 
תכניות הלימודים שיוביל".

למה צריך כאן תיכון?
"אנחנו שואפים להרחיב את 

היישוב ולקלוט אלפי משפחות - ומה 
שיגרום לאנשים מבחוץ לבחור לגור 

כאן, היא מערכת חינוך מעולה וכוללת. כמו 
כן, תיכון חשוב כדי שבני הנוער שלנו ימשיכו 

את רצף הלימודים מהגן ועד סוף שמינית, 
במקום אחד".

אילו תגובות אתה מקבל?
"בעיקר אוהדות. יש התנגדויות וספקות וזה 

טבעי, אבל אני שומע הרבה יותר בעד מנגד".

שעת סיפור בגנים
במהלך הקדנציה, ביקר בקריית עקרון הרב 

לאו. כששאל את צברי כמה תושבים יש 
ביישוב ענה לו: "11,137. הוא הרים גבה 

ושאל 'איך ידעת?', עניתי לכבוד הרב, 'המסר 
הוא שכל אחד חשוב, זה המסר למנהלים 

ולתושבים כאחד'".

אתה 
מכיר היום את כל 

התושבים?
"קשה להגיד שאת כולם, אבל בטח שהרבה 

יותר מפעם. אני נפגש עם אנשים, מבקר 
במוסדות, בטקסים. מקריא שעת סיפור 

בגנים, כי זה גורם לי נחת וגם כדי להעביר 
מסר לילדים שגם הם, הקטנים, נחשבים 

בעינינו. יש כאלה שאומרים לי אחרי כן שלום 

ראיון לחג
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ברחוב. ואגב, כיום יש 11,141 תושבים. הצצתי 
ברשומות המעודכנות של משרד הפנים", הוא 

צוחק.
אחד הדברים עליהם הקפיד מלכתחילה היה 

קיומם של ערבי שיתוף ציבור, בהם הועלו 
נושאים והוצגו תכניות של מחלקות המועצה, 

כערבים פתוחים לציבור. "היישוב הוא הבית של 
כולנו וחשוב לי שהציבור ירגיש שותף ומעורב".

איך אתה משלב בין מגוון האוכלוסיות 
ביישוב?

"עקרון היא מיקרו-קוסמוס של החברה בישראל. 
יש כאן מגוון עצום של אוכלוסיות והחוכמה היא 

להיות חלק מהיישוב מבלי לוותר על הצביון 
והמסורות מהבית. כך למשל, לקהילה האתיופית 

ביישוב יש כיום הנהגה צעירה שמובילה טקסים 
חשובים וימי זיכרון של העדה, כמו חג הסיגד ויום 
הזיכרון לאלה שנפטרו בדרכם לישראל, ומאידך, 
אנשי הקהילה מצביעים ברגליים ומגיעים לקחת 

חלק בפעילויות של המתנ"ס".
בימים אלה, נרקמות תכניות בינוי ליישוב, חלקן 
לטווח הקרוב ומקצתן, "רואות קדימה" למרחק 

של 25 שנה. "אנחנו מצויים בפתחה של תנופת 
בנייה שכמוה לא היתה ביישוב עשרות שנים. 

התכניות לפיתוח כל אזור המרכז המסחרי 
ברחוב הרצל נמצאות לפני הפקדה, בשלב 
מתקדם ולאחר אישור בניה לגובה ממשרד 
הביטחון. בעתיד הלא רחוק, המקום יהפוך 

למתחם מודרני ומרשים, עם חנויות, בתי קפה 
ומסעדות ומעל, כ-250 דירות".

למה כאן?
"המרכז היה וימשיך להיות לב ליבו של היישוב. 
הוא נבנה בשנות ה-50' והגיע הזמן להעניק לו 

חיים חדשים. במתחם המטופח והיפה שייבנה, 
ימוקמו שירותי הדואר, המועצה, הספרייה, 
קופות החולים, המתנ"ס - מה שיהפוך את 

המרכז לעוגן אטרקטיבי. מכאן, נמשיך הלאה 
לבנות ולשפר את הקיים על מנת להזרים 

ליישוב אוכלוסייה חדשה ולאפשר גם לבני הדור 
הצעיר שלנו, להקים כאן משפחות. המרכז יעלה 

את ערך הקרקעות ביישוב. תכנית נוספת היא 
הוספת כ-2,500 יחידות דיור בצדו הצפון מזרחי 
של היישוב, כולל מתחמי פנאי ופארקים ירוקים. 

אנחנו מצויים בדין ודברים לגבי הקרקעות עם 
המועצה האזורית גזר ואני מקווה שהתכנית תצא 

לפועל בשנים הקרובות".

מה צפוי בעתיד?
"תכנית המתאר שתרוץ 25 שנים קדימה, 

תאפשר לנו לבנות חזון יישובי לחינוך, למוסדות 
העתידיים, להקמת סביבה ירוקה. זה לא אומר 

שכרגע אין עשיה - להפך. אנחנו עושים ומכינים 
לקראת העתיד".

באילו תחומים?
"אנחנו דואגים לפתח כיכרות, גינות מטופחות, 
פארקים וגני שעשועים, המתנ"ס ביישוב פועל 

נפלא עם עשרות חוגים לילדים ומבוגרים, 
הרצאות, סדנאות, ערבי פולקלור ופעילויות 
תרבות ובידור שמגיעות ליישוב ולא נופלות 

מהכמות והאיכות בערים גדולות. יש כאן חוגי 
ספורט ברמה גבוהה, ימי ספורט ואירועים 

יישוביים בחגים ובכלל. אישי ציבור וחברי כנסת 
שמגיעים לכאן מלאי התפעלות ויש לנו גב חזק 

בממשלה".

אתה מרוצה מהאנשים סביבך?
"מאוד. יש פה ציבור חם ותורם. ראיתי את 

האנשים בעקרון מתגייסים ב'צוק איתן', אני 
רואה בחגים את ההתגייסות למען האוכלוסייה 

הנצרכת. זה מחמם את הלב. עובדי המועצה הם 
שותפים לדרך - יש כאן מנהלים ועובדים מסורים 
ורציניים, שבאים לעבוד ולתת שירות מכל הלב. 

לא לכל דבר אפשר להיענות אבל אנחנו קשובים 
ומוכנים לשמוע ולעזור. עם שותפים כאלה, 

ראיון לחג
אנחנו יכולים לעשות הכל".

אגב מועצה, ניכר שיש לך אופוזיציה 
פעילה ולוחמת.

"אכן כן. יש כאן אסופה מכובדת של אנשים 
אכפתיים בעלי דעות מגוונות וזה טבעי ונכון. אני 

כן משתדל לשנות את השיח - כדי שכולנו, גם 
האופוזיציה, נזכור שאנחנו דוגמה אישית ליישוב 
ולדרך שבו הוא צריך להתנהל. בסך הכל, כולנו 

עושים יד אחת ויש הרבה עשיה מסביב".

איך אתה מסתדר עם התקציב?
"חשוב לי שלא נחרוג ממנו, כדי שלא נמצא 

עצמנו בחוסר שליטה. אנחנו נחשבים לרשות 
יציבה כלכלית ועדיין לא איתנה - עדיין מקבלים 
מענקי איזון אבל בהחלט סומכים עלינו במשרד 

הפנים. יש לנו צוות אחראי ששומר על 
הקופה ומבקר את ההוצאות וכך 

יותר נעים להתנהל ולקבל 
מדי שנה את 

פרס הניהול הכספי התקין. בשנתיים האחרונות 
קיבלנו תקציבים גדולים ממשרדי הממשלה 

לפרויקטים שונים אבל הקושי הוא בלהשלים את 
החלק של המועצה, מכיוון שהמשרדים נותנים 

רק 70% ואת השאר אנחנו צריכים להשלים".

מה הלאה? 
"אני מרגיש שאני באמצע הדרך. יש עוד מה 

לקדם - בניה, נוער, לבנות תיכון, להקים שכונות 
חדשות, שלבי התכנון בשלבים מתקדמים מאוד 

והעבודה עוד לפנינו".

תתמודד לקדנציה 
נוספת?

"אשמח. אני רואה עצמי 
משרת את היישוב לעוד 

שנים של עשייה. אני 
מקבל רוח גבית טובה 

מציבור התושבים 
בבוקר למענם".וכייף לי לקום 



6

לא רק תלמידי כיתות א' הרגישו חדשים ונרגשים 
במערכת ביום הראשון ללימודים. אביבה וגנר, 

המנהלת החדשה של מחלקת החינוך במועצה, 
היתה לא פחות נרגשת מהם.

עם סיומה של שנת הלימודים החולפת, הוכרז 
על חילופי תפקידים באגף החינוך במועצה ווגנר, 
מונתה לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך, במקום 

קלמו בוזנח שפרש לגמלאות. 
וגנר, בת 52, תושבת מודיעין, נשואה ואם לשלוש 

בנות. את דרכה בחינוך החלה כמורה לספרות 
והיסטוריה, עם התמחות בחינוך העל-יסודי 
ובמשך שמונה השנים האחרונות, שימשה 

כמנהלת חטיבת הביניים בשוהם. היא בעלת 
תואר שני במינהל חינוכי, בוגרת מחזור א' של 

תכנית "מפרש" למנהלי בתי ספר, המעניקה 
למנהלים כלים וידע להצמיח יוזמות ומודלים 

בבתי הספר, ושימשה כמדריכת מורים לחינוך 
חברתי-ערכי. 

מה את מביאה אתך ליישוב?
"חדשנות ויוזמה. מערכת החינוך דוהרת קדימה 

עם שפע של תכניות מצוינות אשר מחליפות 
את המושג הבסיסי 'מורה-לוח-גיר' בלימודים 

רלוונטיים לימינו אנו - כישורי חיים, אסטרטגיה, 
קהילתיות, יצירתיות ועוד. כדי להצליח בכך, אני 

מתכננת ליצור ביישוב רצף  חינוכי אחד, מהמעון 
ועד התיכון. החזון שלי הוא מערך חינוכי, חזק 

ומוביל, בו כל ילד ימצא את דרכו והמערכת תכיר 

אותו, את צרכיו ואת כישוריו, מהרגע שבו ייכנס 
לגן ועד לסיום כיתה י"ב".

איך תעשי את זה?
"אני מתכוונת למפות את החינוך ביישוב מסביב 

לשעון וליצור סינרגיה בין החינוך הפורמאלי 
והלא פורמאלי, להכיר את המערכות הפועלות, 

ליצור שיתופי פעולה ולחזק את הילדים ש'הולכים 
לאיבוד' במערכת הפורמאלית ויכולים להתבלט 

ולבוא לידי ביטוי במערכת אחרת".

כי אכפת לי
אחד הרעיונות החינוכיים שהיא מבקשת להחיל 
ביישוב הוא "חיים משותפים" - חינוך לשותפות 

מבית נשיא המדינה, המחנכת לחיים של 
שותפות תוך שמירה על פלורליזם, בין יהודים 

וערבים ובין חילונים ודתיים. "אני מאמינה בחיי 
שיתוף בארץ, ביכולת שלנו להתעלות מעל כל 

גזע או דת ולחיות ביחד, כל אחד באמונתו".
רעיון נוסף הוא לבחור נושא שנתי שכל ילדי 

היישוב ייקחו בו חלק, מהגן ועד לסוף כיתה ו'. 
"בשנה הקרובה יהיה הנושא 'קרית עקרון שלי 
- כי אכפת לי' - ומטרתו להגביר את תחושת 

השייכות והגאווה היישובית בקרב הילדים. הם 
יאמצו גינה, יבקרו בבית התושב הוותיק, יכירו 
מקומות מרכזיים ביישוב וייצרו סביב הנושא. 

אירוע השיא - שבוע חינוך וקהילה, יתקיים ב-12

17 בפברואר".
עוד פועלת וגנר בשיתוף המועצה להחלת יום 

לימודים ארוך בגני הילדים, שיכלול ארוחה חמה 
וחוגי העשרה ולתגבור לימודי מתמטיקה בבתי 

הספר היסודיים.

מה דעתך בעניין הקמת תיכון ביישוב?
"אני בעד, חד משמעית. אי אפשר ליצור קהילה 

וחיי חברה של בני נוער וקשר ליישוב, ללא תיכון. 
בנוסף לכך - כל תכנית שנחיל ביישוב, תיפסק 
בסוף כיתה ו' - תכניות אמנות, מדעים, תכניות 

ירוקות, עיר ללא אלימות - אם התלמידים יעברו 
אחרי כן לבית ספר שאין לו אוריינטציה למה 

שלמדו - כל מה שהושקע בהם יתמסמס".

איך קיבלו אותך?
"לא יכולתי לבקש קבלת פנים מרגשת ונעימה 

מזו לה זכיתי. החמימות, הפרגון, הגב, הפתיחות 
של כל אחד מאנשי המועצה. זה המקום להודות 
לכולם, ברור לי שעם רוח גבית כזו, אפשר יהיה 

להצמיח כאן תכניות רבות".

מה לא יודעים עלייך?
"שאני אמא לשלוש בנות, שרה במקהלה, עושה 
ספורט אקסטרים כמו באנג'י ומרחפת בדאונים 
ורחפנים. כל מה שמרחף מעל האדמה - מדבר 

אלי מאוד. כמה שיותר גבוה יותר טוב, גם 
בספורט - וגם בחינוך". 

מנהלת מחלקת החינוך החדשה, אביבה וגנר, מביאה עמה 
יוזמות חינוכיות מעניינות ותכניות לימודים חדשניות . המטרה: 

לאתר את נקודות החוזקה בכל תלמיד ולקדם את הסובלנות בין אדם 
לאדם ואת הקשר והמחויבות בין התלמידים ליישוב 
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חילופי מהנדסים במועצה
לאחר שבע שנים שבהן כיהן כמהנדס המועצה, נפרד החודש בועז 

גמליאל מקריית עקרון, מעובדי המועצה ומהפרויקטים בשטח, שהיה 
שותף לתכנונם.את גמליאל מחליפה לריסה וקסלר, לשעבר מהנדסת 

הישובים אורנית וכפר שמריהו
בימים אלה, עוסק בועז גמליאל, מהנדס עיריית 
נס ציונה בהיכרות ראשונית עם תפקידו החדש. 
בשבע השנים האחרונות כיהן כמהנדס המועצה 

המקומית קריית עקרון, היה מעורב בשינוי פני 
היישוב ובפרויקטים משמעותיים כקידום תכנית 
המתאר לקריה וביצוע בית הספר פלך, תכניות 

מתחם עקרון 2000, תכנית המע"ר, הקמת מבני 
ציבור, גני ילדים ומעונות, תכנון ופיתוח כבישים 

חדשים, שינוי גבולות היישוב ועוד. 
גמליאל, גדל והתחנך בקריית עקרון. הוא בוגר 

הטכניון בהנדסה אזרחית עם התמחות במבנים 
ותחבורה ובעל תואר שני מאוניברסיטת בר-

אילן בממשל ומדיניות ציבורית. לפני תפקידו 
בקריית עקרון, כיהן כמנהל אגף תשתיות, פיתוח 

ותחבורה בעיריית רחובות. 

מה אתה לוקח אתך לתפקיד הבא?
"ברמה האישית, אני מאוד מעריך את חדוות 

העשייה בשירות הציבורי העוברת כחוט השני 
בכל המחלקות והתחומים. יש משהו מאוד ערכי 

בעבודתם של עובדי המועצה מכל הדרגים וזה 
מקדם את הנושאים המטופלים בכל מחלקה 

וגם מעניק תחושה של סיפוק ורצון לבוא 
לעבודה. ברמה היישובית, אני נהנה לראות את 

ההתפתחות שחלה כאן. הקריה משנה את פניה 
לטובה ובשנים הקרובות תעבור שינויים נוספים - 
כמות התושבים תוכפל, מרכז היישוב יעבור שינוי 
עצום שישפיע על היישוב כולו, יוקמו היכל תרבות 

ותיכון, אזורי הפנאי 
והנופש יורחבו, אזורי 

התעסוקה יגדלו. זה יהיה 
ישוב יוצא מהכלל".

תבוא לראות את 
הפרויקטים שלך 

מתבצעים בעתיד?
"בהחלט. לא היה לי 

קל לעשות את המהלך 
אבל אני עוזב בתחושה 
טובה וכמובן מודה לכל 

האנשים הטובים שעימם 
עבדתי, על השותפות ועל 

החמימות שאין כמוה. 
העבודה כאן היתה סגירת 

מעגל ומעבר לסקרנות 
לראות איך ייראה המקום 

- אני משאיר כאן את 
אמא שלי לביטחון וכך 

אהיה מחויב להגיע", הוא 
אומר בחיוך.

את מקומו של בועז גמליאל ממלאת מהנדסת 
המועצה החדשה של קריית עקרון, לריסה 
וקסלר, אשר החלה את תפקידה החודש. 

וקסלר, ילדת רוסיה, עלתה ארצה בשנת 90'. 
היא בעלת תואר שני מטעם המכון הטכנולוגי 

ברוסיה בהנדסה אזרחית, מתמחה בליווי בניה 

ירוקה מטעם מכון התקנים ובדיני תכנון ובנייה 
מטעם הטכניון ולמדה בפקולטה לארכיטקטורה 

באוניברסיטת חיפה לקראת תואר שני בתכנון 
ערים ואזורים. בעבר שימשה עוזרת מהנדס 

המועצה 
בטירת 
הכרמל 
והיתה 

מהנדסת 
היישובים 

כפר שמריהו 
אורנית.והיישוב 

אקסטרים מייק-אובר
בהמשך לשינויים שעובר היישוב בימים אלה, 

אותם הזכיר בועז גמליאל )בידיעה בעמוד זה(, 
עלו הדחפורים בתחילת החודש והרסו את בניין 

קופ"ח הישן ברחוב הבנים, במרכז היישוב. 
במקום המבנה הישן, יוקם מבנה חדש, מודרני 

ומרווח אשר יאפשר הענקת שירותים מתקדמים 
לציבור בנוחות וינגיש את השירותים וההגעה 
גם לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ונכים. עד 

להקמת המבנה החדש, יכולים מבוטחי הקופה 
ליהנות מקבלת שירותים בבניין הסמוך.

בועז גמליאל. "זה יהיה יישוב 
יוצא מהכלל"
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כתבו עליהם בעיתון

חילופי מנהלות בבית 
הספר אוהל מאיר

כתב העת הוותיק "הד 
החינוך" הקדיש כתבה 
גדולה ומכובדת בגיליון 
חודש ספטמבר, לבית 

הספר בן צבי, על 
השימוש באמנויות ככלי 

לימוד מוצלח
רגע לפני סיום השנה, הגיע לבית הספר בן צבי, 

שניר פלג, אמן חינוכי. פלג, התפעל משיטת 
החינוך מבוסס האמנויות בבית הספר וסיכם את 
שראה, בכתבה מחמיאה ומכובדת, שהתפרסמה 

בגיליון "הד החינוך" שראה אור בימים אלה 
)"הד החינוך" הוא כתב עת ותיק בענייניי חינוך 

ופדגוגיה היוצא לאור על ידי הסתדרות המורים(.
"לא ציפיתי לראות כזה מרחב יצירה בבית 

הספר", הודה פלג. כששאל את מנהלת בית 
הספר, אסנת דולב- כהן, מדוע שולבה האמנות 

בבית הספר, סיפרה לו שמדובר בלמידה רב-
תחומית ושכל המקצועות בבית הספר קשורים 

לאמנות - אפילו מתמטיקה. הסיבה לדבריה 
היא, שבאמנות, מתערבבים דמיון, שכל ורגש, 

"וזו הדרך ללמוד. כשהאמנות נכנסת, ילדים לא 
יוצאים להפסקות - הם מעדיפים להישאר עם 

המורה. הם נחשפים דרך האמנות לתחושת 
מסוגלות והצלחה". פלג כתב, שהתרשם כי 

התשוקה האמנותית האמיתית היא של הילדים 
עצמם ותיאר כיצד הודו בפניו שיש להם כיום 

יותר חברים, "ומה שבטוח, פחות אלימות", 
אמרו. 

"אנשי המערכת ראו כיצד התלמידים לומדים 
נושא בהתלהבות במקום לשנן חומר באופן 

פרונטאלי", מספרת המנהלת, אסנת דולב כהן. 
"הם ראו כיצד הילדים עוסקים בנושא מסוים, 

מלמידתו, דרך עריכת ניסויים מדעיים ועד 
למיצגים אמנותיים. השנה ערכנו מיצגי פיסול 

בעקבות הסיפורים 'מעשה בחתולים', ו'האריה 
שאהב תות', הכנו מופע תיאטרון על פי הספר 

'הילד הזה הוא אני' שכתב יהודה אטלס ויש לנו 
גלריה על שמו של הצייר והסופר נחום גוטמן, בה 

ילדים יוצאים למסע אמנותי והיסטורי בעקבות 
'שביל קליפות התפוזים' שכתב",

עוד התרשמו האורחים מעבודות פיסול שעשו 
הילדים בהדרכת האמן משה דבש ומעבודות 

בנושא השואה אשר זכו במקום הראשון והשני 
בתחרות אמנות וכתיבה במדינת אוהיו בארה"ב. 

לאחר 13 שנים בתפקידה, הודיעה רבקה דוד 
על פרישה מתפקידה. את מקומה מחליפה נירה 

אדל, לשעבר מנהלת בית הספר הממ"ד אבני 
החושן בשוהם

סמוך לסיום שנת הלימודים, הודיעה רבקה 
דוד, מנהלת בית הספר אוהל מאיר, על 

פרישתה מתפקידה, לאחר 13 שנים. במקומה, 
 BA נבחרה לתפקיד נירה אדל, בעלת תואר

בעברית ובתנ"ך ותעודת הוראה בלשון עברית 
מאוניברסיטת בר אילן. אדל, שימשה בעבר 
סגנית מנהל בית הספר "מודיעים" בנחלים 

וניהלה את בית הספר "אבני החושן" בשוהם, 
שניהם מהחינוך הממלכתי-דתי.

"העזיבה קשה לי - מדובר בבית ומשפחה של 
ממש", אמרה רבקה דוד עם פרישתה, "אבל 
אני משאירה מאחורי בית ספר חזק, פדגוגית 

וחברתית, עם צוות נהדר ותלמידים מקסימים, 
מודה לכל מי שהיו שם אתי - מהמועצה ועד 

לצוותים, להורים ולילדים, ויכולה להמשיך בדרכי 
ברוגע ובשביעות רצון".

לאורך השנה, הובילה דוד בבית הספר, 
פרויקטים מגוונים כמו מרכז למוסיקה, "הטייסת" 
- פעילויות העצמה בשיתוף חיל האוויר, סדנאות 

חשיבה מתמטיות ומדעיות ועוד. בסוף השנה, 
התקיים ערב הצדעה ללהקות הצבאיות אשר 
סיכם את העשייה המוסיקלית. בעבר הצדיע 
בית הספר לאמנים כנורית הירש ויהורם גאון 

ואילו השנה, לקחה חלק במופע, סולנית להקת 
צוות הווי פיקוד מרכז, רוחמה רז. בנוסף, עוטר 
השנה בית הספר ב"תו ירוק", מטעם המשרד 

להגנת הסביבה, המציין את היותו חלק 
מתרבות השמירה, על משאבי הטבע. 

"עבודותיהם של הזוכים הגיעו גם למוזיאון יד 
ושם", אומרת המנהלת בגאווה.

מה מתוכנן לשנה הקרובה? 
"בשנה הקרובה, על הפרק יום קהילה תחת 

הנושא 'ברית עם מילה', שיכלול כתיבת 
ואיור ספרונים בהנחיית המורים לעברית. 

השנה".וזו רק פעילות אחת מרבות שיתרקמו לאורך 

נירה אדל )מימין(. 
המנהלת החדשה 

של בית הספר 
אוהל מאיר
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פארק משפחות, 
להנצחת יצחק שמיר

"אם ההיסטוריה תזכור אותי בכלל, אני מקווה 
שאזכר כאיש שאהב את ארץ ישראל ועמד על 
משמרתה כל חייו בכל דרך שהיתה לאל ידו" - 
דברים אלה אמר יצחק שמיר, מי שכיהן כראש 

ממשלתה השביעי של ישראל. שמיר, היה אחד 
ממפקדי הלח"י הנערצים. במהלך כהונתו כראש 

ממשלה, עלו ארצה יהודי אתיופיה ובמלחמת 
המפרץ הראשונה, נודע כמי ששיתף פעולה עם 
ארה"ב בהבלגה מול נפילת הטילים על ישראל.

לפני כארבע שנים נפטר שמיר, וזכרו מונצח 
במקומות שונים כמו גם בפארקים ברחבי 

הארץ. גם מועצת קריית עקרון חלקה לו כבוד 
וחנכה פארק משפחות לזכרו, במלאת 100 

שנים להולדתו.  
הטקס החל בלשכת ראש המועצה, חובב צברי, 

שם התאספו בני משפחתו של שמיר וחברי 
מועצה. לאחר סקירה על היישוב, התכניות 

להרחיבו ופעילויות התרבות הרבות שמתקיימות 
בו, יצאו הנוכחים לפארק, שם, המתינו לאורחים 

חברי מועצה, מנהלים, ראשי מועצה בעבר 
ובהווה ותושבי היישוב. ראש המועצה, רב 

היישוב ויאיר, בנו של יצחק שמיר, נשאו דברים. 

יאיר שמיר, הביע את התרגשותו ותודתו לחברי 
המועצה ולתושבי היישוב על מחווה ההנצחה 

המכובד. עם סיום הטקס התקיים הפנינג 

השרים יואב גלנט וגילה גמליאל 
השרה לשוויון חברתי ביקרה במרכז היום ביקרו ביישוב

לתושבים הוותיקים ושר השיכון הבטיח לסייע 
בסוגיית הבנייה והקרקעות

המופע לילדים, "שירי תשירי".משפחות שכלל מתקנים מתנפחים לילדים ואת 

השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל 
ושר השיכון יואב גלנט, כיבדו בנוכחותם 

את קריית עקרון, שמעו סקירה מקיפה 
אודות היישוב, סיירו במקומות שונים 

ולמדו את צרכיו. השרה ביקרה במרכז 
היום לאזרחים הוותיקים, שחלק 

מהמיזמים בו מתקיימים הודות לשיתוף 
הפעולה בין הרשות המקומית למשרדה 

והבטיחה, כי תפעל  לסייע ולתקצב 
ביישוב, פרויקטים לקידום נשים, 

צעירים ופיתוח דיגיטלי.
בהמשך לביקורה של גמליאל, 

נסוב ביקורו של השר גלנט סביב סוגיות 
הבנייה והקרקעות עמן מתמודד היישוב. 
לאחר סיור במרכז העיר ובדיור הציבורי, 

סקר ראש המועצה בפני גלנט את התכנית 
להתרחב מזרחה ולהוסיף ליישוב כ-2,000 

יחידות דיור - תכנית אשר לא הוכרעה עדיין 
עקב סוגיית הגבולות בין המועצה ליישובים 

סביבה. ראש המועצה הביע תקווה כי 
משרד הפנים יאשר אמנם את הגדלת 
תחום השיפוט של המועצה לכיוון צפון 

מזרח וביקש את סיועו של השר בכך.
עוד הציג ראש המועצה את התכניות להקים 

במרכז היישוב, אזור מגורים ומסחר אשר יכלול 
היכל תרבות ומבנים ציבוריים לצד מבני מגורים, 

במרחב ירוק, מרווח ואסתטי. גלנט הבטיח 
לבדוק את האפשרות לקדם בניית יחידות דיור 

נוספות עבור הדיור הציבורי והציע לסייע למועצה 
בשיפוץ ובהרחבת הדיור במרכז היישוב, תוך 
שימוש בתמ"א 38 ודרכים נוספות. במקביל, 
בקידום נושא הקרקעות בצפון מזרח היישוב.אמר כי יבדוק את האפשרות לסייע למועצה 

המועצה המקומית קריית עקרון חלקה כבוד ליצחק שמיר, ראש 
הממשלה השביעי של מדינת ישראל וחנכה פארק לזכרו במלאת 

100 שנים להולדתו.בטקס נכחו ילדיו ובני משפחתו, מנהלים וחברי 

מועצה בעבר ובהווה ותושבים שהגיעו לכבד את המעמד

אורחים ביישוב

ראש המועצה, רב היישוב, 
נבחרי ציבור ובני משפחת 

שמיר
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לזכר מחנכים דגולים
שני רחובות נחנכו לאחרונה ביישוב, לזכר הרב דוד יוסף מחלי ולזכר יעקב 

גהלי, שניהם מורים ואנשי תורה, שהטביעו את חותמם ביישוב וגידלו דורות 
של תושבי המקום

המועצה המקומית קריית עקרון כיבדה לאחרונה 
את זכרם של שני מחנכים ואנשי תורה מוכרים 

ומוערכים אשר פעלו ביישוב בשנות ה-60 וה-70 
וגידלו דורות של תושבים אשר זוכרים להם 

חסד עד היום. לאחר חנוכת הרחובות, התקיימו 
טקסים בבית הספר אוהל מאיר בהם לקחו ראש 

המועצה, מנהלים ועובדי מועצה בעבר ובהווה, 
רבנים ובני משפחה.

 שנים לאחר שנפטר, זכרה מועצת קריית עקרון 

חסד לרב יוסף דוד מחלי זצ"ל וחנכה רחוב 
לזכרו. הרב מחלי, עלה ארצה מתימן כשהוא בן 

35. הוא היה אדם כריזמטי ונעים, מה שהפך 
אותו לאיש ציבור ולחבר בוועד הראשון של קריית 

עקרון. הוא הקים 
את סניף המפד"ל 

ביישוב, שימש 
ראש הסניף אולם 

סירב לקבל עליו 
את תפקיד יו"ר 

המועצה הדתית 
והעדיף להיות סגן 
וגזבר. "הוא בחר 

להיות מאחורי 
הקלעים, שם 

הצליח לעשות 
למען הציבור כמו 

סיועו באכלוס הצריפונים של עמידר", אומר 
עליו בנו, הרב בצלאל דוד, מחזיק תיק התרבות 

התורנית במועצה. "הוא היה מקובל ואהוב, 

תמיד הקשיב לאחרים, והם שמעו לעצותיו". 
בעבודתו ביישוב שילב גם הלכות, בהן היה 

בקיא. הוא הסמיך למעלה מ-20 שוחטים ביישוב, 
יצר חברותא ואף כתב "קונטרסים" על חידושי 
תורה, אחד בנושא שחיטה ואחד בנושא שו"ת.

אלא שאהבתו האמיתית היתה חינוך. הרב נהג 
לכנס תלמידים בצריפונים וללמד אותם את 

מקצועות הקודש ועם הזמן, יזם את הקמת בית 
הספר הממ"ד אוהל מאיר. כשבית הספר נחנך, 

לימד במקום תקופה קצרה וכשביקשו ממנו 
להרחיב את הלימוד, חש מבוגר לתפקיד ובמשך 

30 השנים הבאות, שימש אב הבית הגשמי 
והרוחני של המוסד. תלמידיו זוכרים אותו כמי 

ששימש עבורם מורה לחיים.

רגע שאתה נושא איתך?
"אבי היה האחראי על שיירת העולים שצעדו 

כ-400 ק"מ במדבר, עד הגעתם למטוסים שחיכו 
להם בדרך לישראל. חלק מהם, שנשארו ביישוב, 

זכרו לו את החסד הזה עד יומו האחרון", אומר 
הרב בצלאל דוד ומוסיף: "ההצעה לקרוא רחוב 
על שמו של אבי, היתה מונחת בוועדת השמות 

ארבע שנים ואני מודה לראש המועצה על שסייע 
לרגע הזה להתגשם".

המורה יעקב
יעקב גהלי, זכור לתושבי היישוב כמורה נעים 
הליכות. הוא נולד בצפונה של תימן ועלה עם 

משפחתו ארצה בשנת 1950, כשהיה בן 17 וחצי 
ורווק. בתימן, לימד תינוקות, למד את הלכות 
השחיטה מסבו ולמשך זמן מה שימש כשוחט 

בצנעא.

אולם כשהמשפחה הגיעה 
ארצה, בחר לשוב לתחום 

החינוך. הוא נשא לאשה את 
מרים והשניים הביאו לעולם 

את בניהם אמיר וגילי והקימו 
בית חם. יעקב שימש כמורה 

וכמחנך בכיתות ז-ח בבית 
ספר אוהל מאיר ובהמשך, 

היה קצין ביקור סדיר ביישובי הסביבה.
כל אותן שנים, היה פעיל בתנועה הדתית 

הלאומית ושנים אחרי כן נבחר ליו"ר המועצה 
הדתית בקריית עקרון, תפקיד אותו עשה במשך 

שנים, חלקן בהתנדבות. בשנת 2011 הלך 
לעולמו.

"אבא נפטר ב-י"ג בכסלו ואני לא שוכח את 
התאריך שהוא גם ראשי התיבות של שמו", אומר 

בנו, גילי. "למרות בקיאותו בתורה ובהלכה, הוא 
לא היה רב. הוא היה 'המורה יעקב'. תלמידים 

שחינך, שרובם מבוגרים ממני, מספרים לי עד 
היום על האישיות הקורנת שהיתה לו".

ספר עליו כאבא.
"הוא היה אבא נפלא, אוהב, תומך. כשנפטר, 

נישקתי אותו ואמרתי לו 'אבא, אני רוצה להיות 
אבא כמוך'. הוא לימד את בני לקרוא בתורה 

והיה מלא סבלנות. איש מתלמידיו או מכריו לא 
זוכר אותו כועס. היתה לו מעין תנועה כזו עם היד 
- 'סבלנות', הוא תמיד אמר, 'סבלנות, אל תדאג 
לכלום'", אומר גילי. "בטקס חנוכת הרחוב, אמר 

עליו הרב ישראל מזרחי, קרוב משפחתנו וקצין 
צה"ל במיל': 'יעקב העריך כל אדם בין אם היתה 
שאין משפט שמאפיין את אבי יותר מכך".כיפה על ראשו או כיפת שמים מעליו'. אני חושב 

הרב יוסף דוד מחלי ז"ל

יעקב גהלי ז"ל
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חדשות ירוקות

באהבה לסביבה
פארק הזית אירח במהלך החופש את אחד 

האירועים המקסימים של הקיץ: הפנינג 
ירוק, שבו חולקו זרעי מורינגה וקייל, 

התקיים שוק "יד שניה", בקבוקי מיחזור 
נזרקו למטרה )הנכונה( והוכנו חומרי ניקוי 

משמנים אתריים.ככה כן בונים סביבה
בין אירועי הקיץ הרבים שנערכו במהלך החופש 

ברחבי היישוב, התקיים בפארק הזית הפנינג 
משפחות, בסימן איכות הסביבה. בהובלת צוות 

המתנ"ס וחברת המועצה מאיה גולדשטיין, הפך 
הפארק למספר שעות, למתחם עליז וצבעוני, 

עתיר פעילויות יצירה, מתנפחים והופעה 
מקפיצה של "יניב המגניב", אבל לא רק.

בינות לשבילי הפארק, נפרשו מחצלות עבור 
שוק "יד שניה" שבו מכרו ילדים רבים "מציאות" 
שהביאו מהבית. בפינות נוספות ניתן היה ליצור 

סבונים בעבודת יד ושקיקי תבלינים, או סתם 
לצייר יצירות ירוקות. בדוכן "גינון מקיים" חולקו 

זרעי מורינגה וקייל - עץ שפירותיו נחשבים למזון 
מרפא וכרוב-העל עתיר הוויטמינים והמינרלים. 

בני מילמן, תושב "ירוק" שאיכות הסביבה זורמת 
בעורקיו, הסתובב ברחבי המתחם כעץ מהלך - 

כשלזרועותיו ענפים.
בפינת המיחזור, קלעו ילדים למטרה בקבוקים 

וקופסאות מתוך כוונה לזהות לאיזה פח מיחזור 
שייך כל אחד מהם )וזיהו יפה(. חברת "אקובר" 
למוצרים טבעיים, סיפקה לאירוע דוגמיות מהן 

ניתן היה להכין דיאודורנטים, חומרים לניקוי 
חלונות ולניקוי כללי, אשר התבססו על חומץ, 

מלח לימון, שמנים אתריים וחומרי הקצפה 
טבעיים.

"האווירה היתה מקסימה", אומרת חברת 
המועצה מאיה גולדשטיין, האחראית על תחום 
איכות הסביבה ביישוב, אשר הקריאה לילדים 

"שעת סיפור" בנושא ירוק. "בשנה החולפת 
לקחו 12 משפחות מהיישוב חלק בסדנה בנושא 

איכות הסביבה, במהלכה למדו לצמצם צריכת 
פסולת ביתית, מים וחשמל, למחזר ולהשתמש 
בקומפוסטר. האירוע בפארק היה המשך ישיר 

למאמצים של כולנו להביא לישוב את הבשורה 
הירוקה, להדריך, ללמד אנשים לחיות קצת 

אחרת, כי בסופו של דבר כולנו נתרמים מכך".
ארבעה דוכני הסברה בנושאים ירוקים פוזרו 

בפארק והוכנו שלטים משמשוניות ממוחזרות. 
לאירוע היו שותפים נציגי חברת RE3 המובילה 

עם גולדשטיין את הפעילות הירוקה ביישוב ותמר 
עטיה, סטודנטית תושבת קריית עקרון, שהפיקה 

את היום כתרומה לקהילה, כחלק מקבלת 
מילגה. "תמר עשתה את הדברים בחן ובאהבה 

רבה", מחמיאה גולדשטיין.

מה נמכר בשוק?
"זו היתה אטרקציה של ממש. היו שם אופניים, 

ילקוטים, פלטות לשבת וגם מוצרים קטנים 
כמו בובות ודובונים, ספרים, הפתעות של ביצי 

'קינדר', בגדים, צעצועים וכלי עבודה - כאשר כל 
מוצר נמכר ב-20 שקל לכל היותר". 

היתה התעניינות?
"בהחלט. אנשים קראו חומר, שאלו שאלות, 

לקחו זרעים ונרשמו לקבלת קומפוסטרים. אני 
מקווה שבשנה הקרובה נוכל לקיים סדנה ירוקה 

למשפחות נוספות".

היום הסתיים בהופעה של "יניב 
המגניב", אשר אף הוא התחבר 

לקונספט - בזכות דיסק שהוציא  
הסביבה.לאחרונה, בנושא קיימות ושמירה על 

מנהל המתנ"ס דוד צור, "יניב 
המגניב" וחברת המועצה מאיה 

גולדשטיין
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אייל גולן, דודו אהרון, סתיו אלימלך, רונן חרזי וכוכבים 
רבים אחרים, לקחו חלק במשחק ידידות לזכר אשר עוקבי 

ז"ל, סגן ראש המועצה לשעבר
לא בכל יום זוכה הדשא בקריית עקרון לארח 

נבחרת כוכבים שלא היתה מביישת משחק 
ארצי. באחד מימי החודש החולף, התייצבו ותיקי 

נבחרת ישראל למשחק ידידות, לזכר סגן 
וממלא ראש המועצה לשעבר, אשר עוקבי 
ז"ל, אשר כיהן גם כיו"ר מכבי קריית עקרון 
המיתולוגי. מפעל ההנצחה לזכרו מתקיים 
זו השנה השנייה וממגנט למגרש ביישוב, 
עשרות מעריצים, שבאים לצפות בכוכבי 

עבר כרונן חרזי, רפי כהן, יגאל אנטבי 
וסתיו אלימלך ולצדם אייל גולן ודודו 

אהרון, אשר שיחקו השנה לצד ותיקי מכבי 
קריית עקרון. 

את האירוע כיבדו בנוכחותם חברי הכנסת 
יריב לוין וזוהיר בהלול, כתב ושדר ספורט 

בעבר, יורם אורנשטיין, קפטן בני יהודה 
בשנות ה-80' וכיום מנכ"ל מרכז הפועל 
ופרוספר בן חמו, יו"ר מרכז הפועל. את 

הערב הנחה רז זהבי, אף הוא כוכב 
כדורגל וכתב ופרשן ספורט. המשחק 

הסתיים בתוצאה 4:2 לטובת ותיקי נבחרת 
זכו.ישראל, אבל אם תשאלו את הצופים - כולם 

תהיו בקשר
נטלי ללוש, חברת מועצה מהעיר הצרפתית בוסי סיינט ג'ורג', הגיעה לביקור 

ידידות בעיר התאומה, קריית עקרון .ללוש ביקשה מראש המועצה לסייע 
ביצירת קשרים בין תושבי היישוב ואנשי הקהילה היהודית בעירה 

לפני כ-20 שנה, נחתמה ברית ערים תאומות בין 
קריית עקרון והעיר בוסי סיינט ג'ורג' שבצרפת. 

בסוף החודש החולף, ערכה חברת המועצה 
מצרפת, נטלי ללוש, ביקור בקריית עקרון. בבוסי 

סיינט ג'ורג', מתגוררים כ-30 אלף תושבים 
וביניהם כ-100 משפחות יהודיות. ללוש, יהודייה, 
נבחרה למועצה לפני כשנה. היא שמעה סקירה 
על היישוב והתרגשה לשמוע שבקריית עקרון יש 

רחוב הנושא את שמה של העיר התאומה. 
במועצת העיר, ממונה ללוש על נושא המדיה 

האלקטרונית. היא סיפרה כי המשפחות היהודיות 
בקהילה מייחלות לקשר חם עם מדינת ישראל 

והוסיפה כי חלקן אף מעוניינות לרכוש בתים 
בארץ למטרות עליה ארצה. "ישנה חשיבות 

רבה לקשרים בלתי פורמליים בין 
אנשים, נשים ובני נוער בקהילה, 

המשוועים לקשר בינאישי חם 
ואוהב. כל שעלינו לעשות הוא 

לעודד אותם ולתמוך במהלך מסוג 
זה". ללוש אמרה כי תקדם חילופי 

משלחות נוער ויצירת דו-שיח 
בין בני הנוער בתחומי התרבות 
והספורט, במטרה לחזק קשרי 
ידידות ביניהם. ראש המועצה 

הסכים עם דבריה של ללוש ואמר 
כי יעשה אף הוא כמיטב יכולתו על 

תושבי שתי הערים.מנת לסייע בהידוק הקשרים בין 

מידע נגד לחץ
חיילות מפיקוד העורף 

חילקו ביישוב דפי מידע 
לשעת חירום 

חיילות מפיקוד העורף התארחו לאחרונה 
בקריית עקרון והעניקו לציבור מידע חיוני 

למצבי חרום. החיילות איישו עמדת מידע אשר 
הוקמה בפארק שמיר באמצע החודש ופעם 

נוספת, ברחבת המועצה, כחלק מיריד החוגים. 
"קיימת חשיבות רבה בהענקת מידע מפורט 

למצבי חירום, אשר יאפשר לציבור להתקשר 
לטלפונים חיוניים בעת הצורך ובעיקר, יעניק 

רגיעה ושליטה במצב גם במצבי לחץ", אמרה 
מלי מרחבי, תקציבאית המועצה והאחראית 
על מכלול הסברה ומידע לציבור 

בעתות חירום. החיילות חילקו 
סטיקרים, מגנטים ודפי מידע ובהם 
הוראות ומספרי טלפון חיוניים ולא 
שכחו לפנק את הילדים, בבלונים 
צבעוניים. אנשי מכלול ההסברה, 

לא נשארו חייבים ופינקו את 
"ספינג'" מתוקות.החיילות בעוגות, שתיה וסופגניות 

נטלי ללוש )במרכז( ומארחיה

מלי מרחבי וחיילות פיקוד העורף
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באפריל האחרון, כשחבריו היו עסוקים בחוג זה 
או אחר, בלימוד לקראת מבחן או במפגשים עם 
חבריהם, ביקר עמרי בנבנישתי, 16, במוסקבה, 
רוסיה, ועשה יחסי ציבור למדינת ישראל ברמה 
שלא מביישת פוליטיקאים בוגרים ומשופשפים 

ממנו.
נסיעתו של עמרי, שהחל בימים אלה את לימודיו 
בכיתה יא', התקיימה במסגרת פרויקט "שגרירים 
צעירים", יוזמה של בית הספר למנהיגות צעירה, 

במנהל חברה ונוער ומחלקת ההסברה של 
משרד החוץ. יחד עמו נסעו תלמידי תיכון מכל 
הארץ, מתוך רצון לטפח את מערך ההסברה 

הצעיר של ישראל. ואמנם, הביקור ארך חמישה 
ימים קצרים, אך במהלכם הספיק להבין עד כמה 
מעט יודעים על מדינת ישראל בחו"ל.                   

עמרי הוא בנם של עוזי, עובד בדואר ישראל 
ויפית, מרצה ומדריכה לעבודה נכונה, ויש 

לו אח גדול, בן 18. למרות גילו הצעיר, אופן 
דיבורו הבוטח והרהוט מעורר התפעלות וכך גם 
האג'נדה שלו על נושאים המצויים על סדר היום 

במדינה. 
פרויקט השגרירים הצעירים החל עם רישום של 

נערים שהיו מעוניינים בכך בבתי הספר ובחירתם 
של המתאימים למכינה בת שנה, שלאחריה יצאו 

לחו"ל. "במשך כשנה עברנו הרצאות ושיעורים 
שבהם הוכשרנו בענייני הסברה, למדנו על 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני, איך ומה לענות אם 

נישאל על המצב ברחוב וגם על הדברים הטובים 
הנעשים במדינה. נהניתי מאוד מכל שיעור, 

מהחומר המרתק וגם מהמפגש עם תלמידים 
מכל הארץ, ביניהם תלמידים דרוזים, שהחיבור 

איתם היה מצוין".
מה זה אומר להיות שגריר?

"אני אוהב את המדינה, אני לא פוחד או מתבייש 
לומר מה שאני חושב ומבחינתי, להיות שגריר 

זה להיות גאה ביהדות שלי, בעובדה שאני 
ישראלי ומשם, להציג את ישראל בעולם, בצורה 

המוצלחת ביותר מתוך ידיעה שכולנו בני אדם 
שצריכים לחיות יחד".

בחדר של פוטין

ברוסיה, לבד מהקור העז שאליו היה צריך 
להתרגל, התפעל מהכיכר האדומה ומקברו של 
לנין, "שהוא מקום ענק ויפה". הוא פגש אישים 

וטייל במקומות שתייר רגיל לא מגיע אליהם 
בדרך כלל, כמו בניין שגרירות ישראל, שם 

נפגשו הוא וחבריו עם העובדים ועם האחראי 
על ההסברה, שסיפרו לנערים כיצד פועלת 

השגרירות. בהמשך, ביקרו באולם הישיבות 
בפרלמנט, בחדרו של הנשיא פוטין ונפגשו עם 
גורמים שונים בממשל הרוסי, ביניהם האחראי 
על הסכסוך במזרח התיכון, עמו הצטלם עמרי 

למזכרת. 
הצלחת להסביר את עמדת ישראל?

"כן, יותר מפעם אחת. ביקרנו למשל בבית ספר 
ושוחחנו עם בני הנוער. רבים מהם לא ידעו 
הרבה על ישראל וחשבו שהיא מדינת עולם 

שלישי, שהיא מדינת אפרטהייד. שינינו להם 
את נקודת המחשבה. סיפרנו על כמה ישראל 

מפותחת ועל המוצרים שממציאים ויוצרים 
בה, אשר רובם משמשים את העולם. היו מי 

שקראו עלינו באינטרנט והסברנו שחלק גדול 
מהדברים שם רחוקים מהאמת ונועדו להסית. 

נשאלנו כמובן על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועל 
הכיבוש וסיפרנו דברים שהפתיעו את השומעים".

למדתם גם אתם על הצד השני?
"בהחלט. שמענו למשל שיש ברוסיה הרבה 

מוצרים המיובאים מגרמניה ושהם לא כל כך 
אוהבים את ארה"ב".

ברוב המקרים הרגשת אהדה למדינה?
"גם וגם. היו הבעות תמיכה אבל היו גם אנשי 

שמאל, מבוגרים, שרובם היו עוכרי ישראל ואפילו 
חשבו שיש מקום לערבים עם דם על הידיים 

לחיות בישראל ולא לקבל עונש מוות". 
מה הסברת על קריית עקרון?

"כיוון שאין באנגלית מילה מקבילה ל'קריה', 
אמרתי שאני מעיירה קטנה שבה כולם מכירים 

את כולם". 
בין הלימודים לבילוי עם חברים, הוא פעיל 

בפייסבוק ומנסה להבין לעומקו את הסכסוך 
הישראלי-ערבי ואיך אפשר לנצל את המדיה 

האינטרנטית על מנת לגרום לשינוי בדעת הקהל 
בעולם, בגל הטרור הנוכחי ובכלל. השירות 
הצבאי עדיין לא סגור מבחינתו אבל לאחר 
הנסיעה, הוא חושב ברצינות על האופציה 

להתקבל למחלקת ההסברה בדובר צה"ל.                
אפשר לנחש במה תעסוק כשתגדל?

"כרגע לא מתוכננת נסיעה נוספת, אלא פרויקט 
שנה ג' של השגרירים. אני מקווה שהלימודים 

יימשכו - הפרויקט חשוב מאוד להסברה 
של ישראל בחו"ל וכל כך נהניתי מההסברה 
ומהמפגש עם אוכלוסייה זרה שאפשר היה 

להשפיע עליה, שאני מאמין שאעסוק בתחום 
אהיה שגריר".לאורך השנים וכן, יש בהחלט מצב שכשאגדל, 

בגיל 16, עם ביטחון עצמי ויכולת ורבאלית מעולה, ביקר עמרי בנבנישתי מקריית עקרון במוסקבה 

והסביר למבוגרים ולבני נוער בהם פגש, על המדינה, על ההמצאות הישראליות שמשנות את 

העולם ועל עמדתה של ישראל ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני.דני דנון, מאחוריך!

חנה שטרן
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נוער

מדברים עסקים
מחזור ניסיוני ראשון של "מנהיגות עסקית צעירה", תכנית המפגישה בין בני נוער 
ואנשי עסקים, הסתיימה בקריית עקרון בהצלחה.עכשיו, מתרקם המחזור הבא 

שאותו ידריכו בני הנוער מהמחזור הקודם
במהלך השנה החולפת התקיימה בקריית עקרון 

סדנת "מנהיגות עסקית צעירה" לבני נוער, 
המבוססת על פרויקט בינלאומי הנקרא "טוק 

ביזנס". הפרויקט מפגיש בין בני נוער לבין אנשי 
עסקים, במטרה להנגיש את העולם העסקי בפני 

הצעירים. 
הפרויקט החל לפעול לפני כשנתיים בכפר 

סבא, בהנחיית ד"ר שושי ריטר, אשת חינוך, 
יועצת ומנחה ל"תורת האילוצים" )ניהול גמיש 

תחת אילוצים שונים(. שמוליק שלו, איש עסקים 
מקריית עקרון נתקל בו, המליץ למועצה להביא 
אותו ליישוב, זכה בגיבוי ראש המועצה והמנכ"ל 

והפרויקט יצא לדרך באמצע השנה כפיילוט 
ניסיוני, באמצעות יחידת הנוער והמתנ"ס.
"שמונה בני נוער עברו את הסדנה בבית 

נועם", מספרת רחל אייטגב, פעילה במסגרות 
חברתיות בקבוצת המנהיגות ובוועדות 

במתנ"ס. רחל גייסה את בני הנוער, ניהלה את 
הפרויקט ומצאה את אנשי העסקים המתאימים 

- שמוליק שלו, מנכ"ל חברה בתחום הביטחון 
והאבטחה, שלומי מדהלה, בעל חברה לראיית 
חשבון ודורון נזריאן, בעל תחנת מוניות בקריית 

עקרון. שלושתם נענו ברצון להיות מנטורים 
לנערים. "יש בקרית עקרון נוער מצוין והחכמה 

היא ללמד אותו להיפתח, לפרוח, להתעצם. בני 
הנוער שלקחו חלק בפיילוט, למדו המון. הם היו 

נהדרים".

מה הם למדו בפועל?
"מושגים כמו איך מקימים עסק רווחי, אילו 
תכונות דרושות לאיש עסקים, כיצד לזהות 

הזדמנויות עסקיות טובות, כיצד מתמודדים 

תכירו את שובל רידי, שהשתתפה 
בפרויקט ארצי של התעשייה האווירית

מי שלא מכיר את שובל רידי יכול לטעות ולחשוב 
שהיא בת 17 טיפוסית, שלומדת ומבלה עם 

חברות - מה שכמובן בסדר. אלא ששובל, 
יפה ופיקחית, עסוקה בעניינים אחרים לגמרי. 
היא פעילה בבית נועם, עברה קורס מד"צים, 
משמשת חלק ממועצת הנוער ביישוב והיתה 
חלק מקורס המנהיגות העסקית. ואם לא דיי 

בכך - נבחרה עם 100 בנות נוספות מכל הארץ, 
לקחת חלק בפרויקט "מהנדסות העתיד" של 

התעשייה האווירית. "מדובר בפרויקט של 
התעשייה האווירית, ידיעות אחרונות וויינט, 

לקידום נשים בתחומי ההנדסה", מסבירה שובל, 
הרביעית מבין ששת ילדיהם של יונתן ויעל, 

תלמידת כיתה י"ב בתיכון פלך. "ראיתי כתבה 
בנושא והתלהבתי. שלחתי פרטים, זומנתי לראיון 

והתקבלתי".

מה קסם לך?
"אבא שלי מהנדס אלקטרוניקה ואני מאוד 

מחוברת לתחום. אני לומדת תושב"ע, תקשורת 
וגם פיזיקה והחלום שלי הוא להיות מהנדסת. 

כשראיתי את הכתבה, זה התחבר לי כמו כפפה 
ליד".

ספרי על הקורס.
"פעם בשבוע הגענו לתעשייה האווירית ובכל 

פעם סיירנו במקום שונה ונפגשנו עם מהנדסים 
ומהנדסות. בהמשך התחלקנו לקבוצות ועבדנו 
בעזרת מנטורים, על פרויקט בתחום ההנדסה. 
הקבוצה שלי עבדה על הנגשת מטוסים לנכים. 

לאחר איסוף חומרים, גיבשנו מודל והצגנו 
אותו בפני קהל מהנדסים וביניהם גם המנכ"ל 

התעשייה ושר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון. זכינו 
להתפעלות והערכה גם מנפתלי בנט".

מה העניקה לך השנה?
"זו היתה חוויה מעצימה, שחשפה אותי בפני 

עולם חדש ולימדה אותי לחשוב מחוץ לקופסה. 
יצרתי קשרים עם חברות מכל הארץ והיום ברור 

להיות מהנדסת ולבנות את מכשירי העתיד".לי שאני רוצה להשתלב בתעשייה האווירית, 

בשוק תחרותי ולא פחות חשוב מכך - כיצד 
שומרים על יושרה וערכים ועובדים בצוות".

לאורך הקורס, נפגשו הנערים עם המנטורים 
ועברו בהנחייתה של ד"ר ריטר, הרצאות 

והפעלות שונות. "אחת ממטרות הקורס היא 
שבני הנוער שהוכשרו, יהיו המאמנים של 

הקבוצה הבאה שתצא לדרך השנה", אומרת 
רחל אייטגב. הקורס הסתיים בטקס חגיגי 

בהשתתפות ראש המועצה והמנכ"ל, המנטורים, 
בני המשפחות, ד"ר ריטר ומנהלת יחידת הנוער, 

מיטל ארזי. בני הנוער, הכינו מצגת וסיפרו מה 

לקחו מהקורס ומה הם מתכננים לעשות בעתיד - 
להיות מהנדסים, לפתח תוכנות, להקים מפעלים 

שונים, להמציא תוכנות מיחשוב.
"מטרת התכנית היא להכין את בני הנוער 

להיות אזרחים מועילים המסוגלים לקיים את 
עצמם כלכלית", מסבירה ד"ר שושי ריטר. "לבני 

נוער שאינם כבולים למוסכמות, הפוטנציאל 
המחשבתי האדיר. יחד עם זאת הם חסרים את 

הניסיון והראיה הרחבה שיש לאנשי עסקים. 
והופך את העניין למרתק ואפשרי".מפגש של שתי האיכויות האלה מעניק להם כלים 

מהנדסת העתיד

סקרנים ויצירתיים. בני הנוער עם רחל אייטגב, בועז 
קעטבי מנכ"ל המועצה, ד"ר שושי ריטר ודורון נזריאן
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הגיל השלישי

בית ספר לחיים
יש להם ברק בעיניים והחיוך שלהם אומר הכל     הם לא משחקים תופסת 

בהפסקות וסביר להניח שגם לא יעוללו למורה תרגיל מאחורי הגב - אבל הרצון 
שלהם ללמוד עצום והצמא שלהם לידע מרגש    תכירו את כיתת הוותיקים, 
שתלמידיה עושים בית ספר, לכל מי שלא מאמין שאפשר ללמוד בגיל הזהב

כשתלמידי בתי הספר נכנסו לכיתות לאחר 
חופשת הקיץ, נכנסו גם הם בהתרגשות לכתה 

שלהם, לשנת לימודים חדשה. קשה שלא לחייך 
כשנכנסים לכיתה הזו. מאחורי השולחנות, 

יושבים נרגשים קרוב ל-30 אזרחים ותיקים, 
שגילם נע בין 60 פלוס לשמונים ואולי קצת 

יותר. הם לבושים יפה, הנשים מאופרות וענודות 
תכשיטים, מסורקים, מדיפים ניחוחות של 

בשמים. "כל יום לימודים הוא אירוע מרגש", 
הם מסבירים. "יש בשביל מה לקום בבוקר, 

להתלבש, להתייפות. אנחנו פוגשים חברים, אבל 
החשוב מכל הוא הידע, הלימוד שמחייה אותנו".

הרעיון להקים בקריית עקרון כיתת ותיקים, צץ 
לפני מספר שנים אצל כמה מנשות היישוב 

המעורבות בפעילות חברתית, ביניהן ארנונה 
חלבי, מרכזת סניף ויצ"ו ביישוב. חלבי מארגנת 
בקרים של הרצאות לוותיקים ולא פעם שמעה 
מהם על הרצון העז לחזור לספסל הלימודים. 

ארנונה ריכזה את התכנית, אחריה ריכזה אותה 
סמדר גמליאל ובהמשך דליה ג'יבלי. "35 שנה 
לימדתי בתיכון", מספרת ג'יבלי, "אבל הלימוד 

בכיתת הוותיקים הוא משהו אחר לגמרי. לא 
מתמודדים עם פטפטת, לא עם רעש. הרצון 

ללמוד עצום וניסיון החיים שמביאים איתם 
הוותיקים - גורם לנו גם לגלוש לשיחות ודיונים 

בעקבות נושא זה או אחר".
ג'יבלי, מלאת הערכה ליכולות שמפגינים 

הוותיקים. "מדובר באנשים לא צעירים, חלקם 
לא בקו הבריאות ובכל זאת הם עושים מאמץ 

ומגיעים, שומעים, כותבים לעצמם, דואגים 
להעביר חומרים למי שנשארו חולים בבית".

למה לדעתך זה כל כך מצליח?
"אומרים שהעולם שייך לצעירים, אבל יש 

בהחלט מקום להסתכל על הגיל השלישי ולתת 
מקום של כבוד לאנשים שהגיעו אליו - הם בנו 

את הארץ הזאת, הם מלאי ידע וניסיון חיים 
ואסור לנו לשכוח אותם בצד. גם כי מגיע להם 

שנעניק להם וגם כיח הם יכולים להעשיר אותנו".

האדם נשאר ילד
מזל ערבה, בעצמה פנסיונרית צעירה כבת 

65, עבדה כמורה במשך 39 שנה. היא עבדה 
כמחנכת בבתי הספר היסודיים, עסקה בהדרכת 
מורים וכיום, היא המרכזת את התכנית ומלמדת 

את הוותיקים ספרות, תנ"ך ואזרחות. "אנחנו 
לומדים פרקים שלמים ומפרשים אותם. נגענו 

בספרות ילדים והידע שהם מפגינים, עצום".
בימי ראשון לומדים התלמידים מחשבים ואנגלית 
ואילו ימי חמישי מוקדשים כאמור לתנ"ך, אזרחות 

וספרות לסירוגין. הכיתה ממוקמת בתוך בית 
ספר פלך, מה שתורם לקשר הבין-דורי ומיטיב 

הן עם הוותיקים הנהנים מחברה צעירה והן עם 
בנות פלך, אשר יוצאות לטיולים עם הותיקים 

ומסייעות להם בשיעורי המחשב. "אנחנו חלק 
מהטקסים ומוזמנים לאירועים מיוחדים", מספרת 
מזל. "הבנות קיבלו את הוותיקים בתחילת השנה 
בפרחים ובשירים. השנה אנחנו מתכוונים לעבוד 

על ערב מחווה לפלך".

ספרי על התלמידים שלך.
"יש ביניהם כאלה שיותר מבוגרים ממני", אומרת 

מזל ערבה. "הם כותבים, מסכמים, דנים ואפילו 
מגיעים עם ציוד לימודי - קלמרים, עטים. זו כיתה 

לכל דבר שמרכזת אנשים שהיו מורים ומורות, 
מזכירות, פועלים, עצמאיים. אחרי שנים של 

פנסיה, הם אומרים שנעים להם שוב לעבוד עם 
הראש, שזה משאיר אותם בעניינים ומעניק להם 

הרגשה שהם רצויים וחיוניים".

מה לגבי טיולים?
"יש טיולים וסיורים לימודיים - וזה המקום להודות 

למועצה על ההשתתפות והתמיכה הכספית 
שהיא מעניקה לנו".

איך מגיבות המשפחות?
"בהערכה רבה. הם מספרים שהנכדים שלהם 

משוויצים שהסבים שלהם בבית ספר. הם 
לומדים מושגים מעולמם של הצעירים ואחרי כן 

יש להם יותר נושאי שיחה איתם, יותר קרבה".

נוצרו ביניהם "קליקות"?
היא צוחקת: "בהחלט. יש חברויות ותיכף רואים, 
רק אומר שהאדם תמיד נשאר ילד".מי הליצן של הכיתה, מי רציני ומי משתובב. זה 

המורה מזל )מימין( ותלמידיה
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שירות לציבור

והפעם: על עצים, גזם, הדברה ודוחות

רות לוי, מנהלת מחלקת תשתיות: "ענפי עצים 
ושיחים הפולשים מחצרות פרטיות למתחם 

הציבורי, מסוכנים להולכי הרגל ועלולים לגרום 
לפגיעה פיזית וכן לחסום את דרכם על המדרכה 

ולאלץ אותם לרדת לכביש. מחובתם של בעלי 
החצרות לדאוג לגיזום הצמחייה בחצרם, לרבות 

גדר חיה, אם זו מפריעה להולכי הרגל".

דוריס שרן, מנהלת רישוי עסקים ומ.מ. 
מנהלת פיקוח: "חוק עזר ציבורי קובע, 

שבמקרים בהם הוציאו תושבים לכביש גרוטאות 
או לא טיפלו בצמחיה שפלשה למרחב הציבורי, 

ניתנת להם התראה. במקרים של התראות 
חוזרות או כשהמפגע חמור, ההחלטה אם לתת 

התראה או דוח היא לשיקולו של הפקח.
מתי ניתן דוח באופן מידי: במקרים של הוצאת 

גזם לרחוב שלא ביום הפינוי, במקרי השלכת 
פסולת מבית עסק או פסולת בניין. אנו נתקלים 

במקרים שבהם פסולת בניין גורמת לשבירת 
מדרכות ובכלל לנזק סביבתי רב. דוחות ניתנים 
גם בעת שפיכת שמני מנוע או בישול או פסולת 

ביתית ברשות הרבים.
רות לוי, מנהלת מחלקת תשתיות: "עצים 

אשר ענפיהם מפריעים לתושבים, חודרים 
לחצרות פרטיות, פוגעים בחלונות או בגגות 

הבתים וכדומה - נגזמים על ידינו באופן מידי. 
אנו משתדלים להיענות לקריאה לא יאוחר 

מיממה. השתילה ברחובות היישוב לא נעשית 
על פי גחמה אלא על פי תכנית מסודרת. כמו 

כן, על פי חוק לא ניתן לעקור עצים, אלא אם הם 
מהווים סכנה לשלום הציבור. וגם אז, ניתן לעקור 
אותם רק לאחר קבלת אישור מאגף הפיקוח של 

הקק"ל. הפריחה הצהובה של העצים שניטעו 
יפהפייה והלכלוך עליו מתלוננים התושבים הוא 

הטבע במיטבו. אם כמות הפרחים מטרידה, 
נגזום חלק מהענפים אולם אני מציעה לתושבים 

ליהנות מהפריחה היפה".

רות לוי, מנהלת מחלקת תשתיות: "כמעט מדי 
יום, אנשי המחלקה נוטעים ושותלים פרחים, 

שיחים ועצים בכל רחבי היישוב. כיוון שמדובר 
כאמור בתכנית מסודרת מראש, העניין אורך 

זמן. נטענו לאחרונה 8 עצים ליד המתנ"ס, באיי 
התנועה שבכניסה הדרומית ליישוב מאזור עקרון 

2000, ניטעו פרחים ועצים ובשכונות ניטעים 
ונשתלים עצים בהתאם למקום - עצים מיוחדים 
למקומות ללא מדרכות ועצים אחרים למדרכות, 

ששורשיהם אינם גורמים ל'הרמת' המדרכה. 
בסה"כ ניטעו בשנה האחרונה כ-180 עצים 

ברחבי היישוב ומאות צמחים נשתלו. בחודש 
הקרוב יישתלו 25 עצים נוספים ברחוב משה 

שרת, מסוג 'לגרסטרמיה הודית'".

חשוב לדעת: 
1.ניתן להשליך ריהוט ישן ללא 

הגבלה: כסאות, ספות, מזרנים, 
מכונות כביסה וכדומה. חשוב רק 

לעדכן אותנו יום לפני הוצאת הריהוט 
או ביום הפינוי, במידה שמדובר בכמות 

רבה.

2.אתם עורכים שיפוץ בבית? 
עליכם לדאוג למכולת פינוי ולקבלן 

מורשה אשר יפנה את פסולת הבניין 
למטמנות מורשות. פסולת בניין 

אסור להשליך עם האשפה הביתית 
והשלכתה ברשות הרבים היא עבירה 

פלילית.

רוצים לברר פרטים לגבי 
פינוי פסולת או ימי פינוי הגזם 

ברחוב שלכם? התקשרו 
למוקד המועצה ונשמח לעמוד 

לרשותכם.

הידעתם?
כ-100 התראות ניתנו בשבועות 

האחרונים לבעלי חצרות פרטיות 
שהגדר החיה בחצרם גלשה למדרכה. 

ההתראות ניתנות ל-24 שעות ואחרי כן 
הופכות לדוחות ולקנסות כספיים בסך 

400-700 שקל. 

דוריס שרן, מנהלת רישוי עסקים ומ.מ. 
מנהלת פיקוח:"לפני פתיחת שנת הלימודים, 

לראשונה בתולדות היישוב, יזמה המועצה 
מבצע ריסוס והדברה סביב כל הבניינים 

ביישוב - להדברת עכברים, חולדות, תיקנים, 
פרעושים, נמלים )נמלת האש( וכדומה. במשך 

שבועיים מרוכזים, טופל היישוב כולו, כולל בתים 
משותפים, מסתורי פחים, בתי ספר וגנים, על 
ידי צוות הדברה בכיר. אנו מקווים כי הטיפול 

המקיף יביא להפחתה משמעותית ואף למיגור 
המזיקים".
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שירות לציבור

הידעתם?
במהלך הקיץ, יזמה המועצה פנייה לבעלי 47 מגרשים ריקים ברחבי היישוב. בחלק 

גדול מהמגרשים, צמחו עשבים שוטים באין מפריע וחלקם שימשו לאורך שנים 
מזבלות מכוערות ומקום מסתור לחולדות ונחשים. במבצע כמעט בלשי, אותרו 
לאחרונה כל בעלי המגרשים ונדרשו לנקות את השטח מפסולת ומעשבים. את 
השטחים הציבוריים שבהם צמחו עשבייה וקוצים, ניקתה המועצה על חשבונה.
כמו כן, דרשה המועצה ממע"צ לסדר ולנקות את שולי כביש 4011 סמוך להום 

סנטר. מע"צ סידרו את שולי המדרכות, אנשיה ניקו את העשבייה הפולשת והמקום 
נראה ראוי. המועצה אף פנתה לרשות הניקוז ועובדיה ניקו את נחל בילו ובהמשך, 

יינקו את נחל עקרון, שבאזור עקרון 2000.  

קארטינג ליד הבית 
תושבים משכונת חבצלת עתרו לבית המשפט 

בטענה שמאחורי ביתם מתנהל עסק למכוניות 
מרוץ "קארטינג" הגורם 
מפגע רעש בלתי נסבל. 
המועצה הוציאה למקום 
שני צווי סגירה מנהליים, 

ושכרה יועץ אקוסטי אשר 
קבע כי מדובר ברעש 

שנמצא מעבר לתקן וכי 
מדובר בהפרעה לדיירים 

הגובלים בעסק. היועץ 
האקוסטי ייעץ לבעלי 

העסק למגן את המקום 
והעניין מתנהל בימים אלה 

בבית המשפט.

מחכים לכוכבי היופי
במהלך החודש החולף הגיעו לקריית עקרון נציגי 
המועצה לארץ ישראל יפה. האורחים לוו על ידי 

חברי מועצה, ערכו ביקור בבית הספר בן צבי, 
בגן ילדים ובמרכז היום לתושב הוותיק. כמו כן, 

ערכו האורחים סיור רגלי ברחובות היישוב ועמדו 
על הטיפוח, הגינון, השילוט והתמרור וכדומה. 

כעת, ממתינים במועצה להחלטת הועדה, כמה 

כוכבי יופי יוענקו השנה 
ליישוב.
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"אות פעיל מצטיין מחוזי" הוענק השנה לאורון מזור, יו"ר מועצת הנוער בקריית 
עקרון, במהלך טקס אשר התקיים מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך 

במחוז מרכז. 
מדי שנה מעניק מינהל הנוער תעודות הוקרה לבני נוער מתנדבים מתחומים 

שונים, על מנת להוקיר ולהעריך את פעילותם המבורכת למען הקהילה. מזור, 
תלמיד בבית ספר אורט ברחובות, עשה לאורך השנה רבות על מנת לאגד את 

בני הנוער ביישוב ונבחר זו הפעם השנייה לתפקיד יושב ראש מועצת הנוער בבחירות חוקיות ודמוקרטיות.
בנימוקים להענקת התעודה, נכתב בין היתר: "אורון מתנדב כמעט בכל פרויקט בקריית עקרון, ובין היתר עם נערים בעלי 

צרכים מיוחדים בהוסטל 'בראשית'. הוא בעל מחשבה יצירתית במיוחד בקידום תחומי הנוער ביישוב".
"אני מלא גאווה", בירך ראש המועצה, חובב צברי, את אורון. "אתה דוגמה ומופת לכל תלמיד. אשרינו שאלה הם בנינו".
ומה אומר על כך אורון עצמו? "אני לוקח את ההתנדבות ברצינות ולא מוותר על אף פרויקט, מתוך מטרה לעשות שינוי 

בחשיבה ובעשייה של בני הנוער בקריית עקרון". 

למצטיינים בעם

כנס מתגייסים התקיים במתנ"ס עם תום שנת הלימודים . עשרות 
בני הנוער שמעו הרצאה מרתקת מפיו של סרן זיו שילון וקינחו במופע 

סטנד אפ משעשע
עשרות בני נוער, בוגרי י"ב נהרו באחד מימי 

סוף שנת הלימודים לכנס מתגייסים שהתקיים 
במתנ"ס, לרגל גיוסם לצה"ל. לפני הכניסה 

לאולם, עברו המתגייסים בין עמדות שבהן קיבלו 
מידע מגוון בנושא הגיוס לצבא והשירות הלאומי, 
ביררו פרטים אישיים ואפילו שוחחו עם מש"קית 

ת"ש )תנאי שירות(. 
האירוע נפתח בברכת 

רב היישוב, יוסף בן דוד. 
"השירות שלכם הוא שליחות 
לכל עם ישראל. אתם נותנים 
מעצמכם למען הכלל והשם 

יתברך ישמור ויגן עליכם", 
אמר הרב. ראש המועצה, 
חובב צברי, הודה לכל מי 

שעשה ותרם להצלחת 
האירוע ובין היתר למחזיק 

תיקי החינוך והביטחון 
במועצה, נועם אהרון, 

המסייע רבות בנושא ההכנה 
לגיוס לצה"ל. צברי, אל"מ 

במיל', אמר כי המועצה 
בראשותו שמה לה למטרה 
לעודד את התרומה לחברה 

ואת הגיוס לצבא ולשירות 
הלאומי וכי הוא גאה בבני 

הנוער של קריית עקרון. הוא נידב למתגייסים 
טיפים מניסיונו הצבאי ואיחל להם שירות 

משמעותי. 
נועם אהרון, אחרון המברכים, שיתף את בני 

הנוער בסיפורו האישי וסיפר כיצד מנער צעיר 
שהצבא לא הסכים לגייס ממניעים רפואיים, 

ולאחר התעקשות שלו, שכללה הגעה עד 
לרמטכ"ל ושירות כמתנדב, גויס לבסוף לשירות 

ואף יצא לקורס קצינים. "כיוון שלא ויתרתי, 

התקדמתי בצה"ל והגעתי לדרגת אל"מ. אני גאה 
שהצלחתי להגשים את שאיפותיי ולשרת שירות 
משמעותי וחשוב". אהרון סיפר כי ראש המועצה 

והוא, מקפידים להגיע לכל טקס סיום קורס 
קצינים של בני היישוב וחשים גאווה גדולה על 

הצלחתם. 

בחלקו השני של הערב, עלה לבמה סרן זיו 
שילון, שנפצע בגבול עזה והצליח להשתקם 

ולהתגבר על פציעתו בגבורה ובעוז רוח. שילון 
סיפר על החלטתו כקצין בכיר בגזרה, לצאת 

בעצמו למשימה מסוכנת ולא לסכן את פקודיו 
ועל ההתרחשויות שהובילו לפציעתו. "צריך היה 

לרדת לשער ולפתוח אותו תחת אש. החלטתי 
לרדת לבד כי ידעתי שיש צלפים במקום ובצה"ל 

הלך הרוח הוא, שהמפקדים הולכים ראשונים 
בכל משימה מסוכנת". 

הוא סיפר על רגע פציעתו האנושה וכיצד 
הצליח לחלץ את עצמו תחת אש, על המלחמה 
שניהלו הרופאים על חייו, על התעקשותו שלא 
לוותר על יד אחת שחוברה בחזרה ועל תהליך 

השיקום המייגע שעבר מאז פציעתו. "יד ימין שלי 
התחילה לזוז רק אחרי חמישה חודשים. להזיז 

את האצבעות 
היה כמו לכבוש 

את האוורסט. 
רק לאחר עשרה 

חודשים וחצי 
השתחררתי מבית 

החולים, אך תהליך 
השיקום ממשיך גם 

היום", סיפר שילון 
שמאז פציעתו 

הספיק להתחתן, 
ללמוד לתואר 

במשפטים ולהפוך 
אב לתינוקת. 

גם בתחום הפיזי 
שילון לא ויתר 
לעצמו. לאחר 

השחרור מבית 
החולים החל 

אימוני ריצה, רץ ב"מרתון ברלין" ובימים אלה, 
הוא מתאמן לתחרות ה"איירון מן". "ההצלחות 

הקטנות נותנות לך דחיפה ותקווה", סיכם שילון 
ובני הנוער, שהקשיבו מרותקים, הריעו לו והיו 

אף שניגשו ללחוץ את ידו ולחבק אותו. האירוע 
צמד "שיניים".הסתיים במופע סטנד אפ מצחיק במיוחד של 
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"למרות שיש לנו גם ספריה דיגיטלית, הילדים 
ביישוב קוראים הרבה", כך אומרת שוש פרא, 
מנהלת הספרייה בקריית עקרון, לאחר סיומו 
המוצלח של חודש הקריאה, במסגרתו נערכו 

מספר אירועי תרבות עם יוצרים מתחומים שונים 
והתקיימה סדנת כתיבה יוצרת לילדים. 

הספרייה היישובית ממוקמת במרכזו של היישוב 
ואולמות ההשאלה והעיון המרווחים והמטופחים 

הקיימים בה, פתוחים למבוגרים ולילדים מדי 
יום בשעות נוחות. מלבד השאלת הספרים 

והאפשרות לעבוד בספרייה על מחשבים לצד 
ספרי העיון, מתקיימים במקום שעות סיפור, 

ומופעים לכל הגילאים.
חודש הקריאה הוא אירוע שיא שמטרתו לפתוח 
את הספרייה בפני קהלים מגוונים. "בעבר, היו 
הספריות מקום שקט שנועד להשאלת ספרים 

ולעבודה. התקופה השתנתה וכיום, בימי המחשב 
והאינטרנט, כדי להחזיר את הקהל לספריות, 
הופכות אלה למקומות מלאי שיח וחיים, עם 

פינות ישיבה לכל המשפחה, שבהן משתרעים על 
מחצלות ופופים, קוראים סיפור לילדים או נהנים 
מהרצאה מעניינת", אומרת שוש פרא, המספרת 

כי לאורך החודש, הותאמו האירועים לקהלים 
מגוונים, כשבכל אירוע היו תכנים שהותאמו 

לקהלי יעד שונים, ממבוגרים ועד גילאי יסודי.  
אחד מאירועים אלה היה ערב מרגש עם הסופרת 

אמונה אלון והזמרת דין דין אביב. אלון סיפרה 
על הדחף ליצירה שגרם לה לכתוב לאחרונה 

ספר חדש המגולל את סיפור משפחתה בהולנד 
מתקופת השואה לימינו ואביב הוכיחה שגם 

בהופעה צנועה, עם גיטרה ותוף מאולתר, היא 
זמרת מופלאה בעלת קול נדיר ויכולת אלתור 

משובחת. 
בהמשך, התקיימה בשעות הבוקר לכיתות ה', 

סדנת קומיקס עם המאייר שלומי צ'רקה. הסדנה 
ארכה ארבעה מפגשים שבמהלכם, סיפר צ'רקה 
על תולדות ויצירת הקומיקס, תוך הנחייה אישית 

וקבוצתית. בני ה-3-4 והוריהם - כ-80 איש )!(, 

נהנו מהצגת הילדים "קראק העורב" של תיאטרון 
"החלומות", ויום לאחר מכן התקיים טקס הסיום 
השנתי, של סדנה לכתיבה יוצרת, לכיתות ב'-ג', 
בהנחייתה של מוניק קסלסי, שעסקה בנושא - 

כיצד לכתוב על פי דמיון סיפורים ושירים.  
לסיכום אירועי החודש, התקיים מפגש עם 

העיתונאית המקומית, דליה הרפז, שסיפרה 
על חוויותיה מהתקופה בה שהתה בסין. נושא 

המפגש היה - מקומה של האחריות 
העיתונאית לגלות פשעים נגד האנושות. 

הרפז שיתפה את הקהל בעדויות 
המצטברות כנגד השלטונות בסין 

שעוסקות בקצירת איברים מאסירים 
המוצאים להורג ובסחר איברים לא חוקי.

אלופה!
ולא רק אירועים אלא גם פרסים: 

גילי ג'רפי, תלמידת כיתה ה', נבחרה 
ל"אלופת הקריאה" ביישוב. על פי 

בדיקת המחשב של מנויי הספרייה, 
נמצא כי גילי, מתולתלת ובעלת חיוך 

כובש, הספיקה לקרוא 192 ספרים 
בשנה - לעומת הממוצע השנתי העומד 

על 50-60 ספרים. 
במהלך החופש, הגיעו גילי והוריה 

לספרייה בשעות הבוקר, לטקס חגיגי 
בו קיבלה במעמד ראש המועצה 

חובב צברי, תעודת הצטיינות ומתנה 
מיוחדת: הספר "קלסי מלכת הספרים" 

מאת הסופרת קלאודיה מילס )ספר 
לכל(, שיצא לאור ממש לאחרונה. 

ראש המועצה, שיבח את גילי, עמד על 
חשיבות הקריאה להצלחה בלימודים 
ואמר כי קריאה מפתחת את הדמיון, 
תורמת לעושר הכתיבה ומקטינה את 
שגיאות הכתיב. הוא הביע תקווה כי 

קוראים לכם לקרוא
במסגרת חודש אירועי הקריאה התקיימו בספרייה היישובית אירועי 

תרבות ומפגש עם יוצרים . אחד משיאי החודש: פרס "אליפות 
הקריאה" לגילי ג'רפי בת ה-8, על קריאת 192 כותרים והרצאה של 

הסופרת ליאת רוטנר
ילדים נוספים ביישוב ילכו בדרכה של גילי ויקראו 

כמוה.
וגולת הכותרת של האירוע: בהענקת הפרס 

נכחה גם סופרת הילדים האהובה, ליאת רוטנר, 
שסיפרה לילדים בהרצאה תיאטרלית את סיפורה 

האישי: כיצד החליטה לבד בגיל 14 לפרסם 
הצעירה בארץ.את ספריה, שהפכו אותה לסופרת המצליחה 

הזמרת דין דין אביב 
והסופרת אמונה אלון

גילי ג'רפי בטקס הענקת תעודת ההצטיינות  בקריאה. 
בתמונה משמאל גילי וחבריה
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לצד הקריירה המרשימה שבנה כל אחד מהם, הקפידו נאוה 
פליישלר ואברהם דקל, שני תושבי קריית עקרון, לטפח באהבה 

רבה את כשרונם האמנותי לאורך השנים והציגו מיצירותיהם ביישוב 
ואף בכנסת ישראל .ידי זהב          

הדבר הראשון שבו 
נתין להבחין כשעוברים 

בשער ביתה של האמנית 
נאוה פליישלר, הוא 

חלון הוויטראז' הצבעוני 
והמרשים המתנוסס 
בחזית הבית ומספק 

הצצה מקדימה לנפשה 
היצירתית. למרות 

שהעשייה האמנותית 
שזורה כמו חוט שני 

לאורך חייה הבוגרים, 
עבור פליישלר, עובדת 

סוציאלית קלינית 
)בוגרת תואר שני( 
ופסיכותרפיסטית, 

האמנות אינה מקצוע 
אלא תחביב המאפשר 

לה ביטוי עצמי 
והתמודדות עם צפונות 

ליבה. 
היא בת 50, נראית 

צעירה וחייכנית ובשנים 
האחרונות עברה מהפך 

אישי ומקצועי. לפני כחמש 
שנים וחצי ילדה את בנה 

הבכור ולפני כשנתיים 
וחצי פרשה משירותה 

כקצינה לבריאות הנפש 
בצבא. במקביל, עברה עם 

משפחתה מגן יבנה לקריית 
עקרון ופתחה בביתה 

ביישוב, קליניקה עצמאית. 
לפליישלר ניסיון רב 

בתחום הטיפולי כקב"נית 
לשעבר וכמי שעסקה 

במגוון תפקידים פרטניים 
וניהוליים. היא בוגרת 

קורס הדרכת קבוצות וכיום מטפלת בבני 
נוער ובמבוגרים ומציעה גם הדרכת 

הורים. הקליניקה שלה היא מקום נעים 
וחם המכיל גם מגוון גדול של יצירותיה, 

בנוסף ליצירות האמנות 
המפוזרות 

בבית, הנוגעות 
בתחומים 

רבים מעולם 
האמנות - 
ויטראז'ים, 
ציורי שמן, 

פיסול 
בחומרים 

ושנים ועוד.
"הצורך 

ליצור 
הוא חלק 

ממני מאז 
ומעולם 

ואני 
אוהבת 
ללמוד 

ולהשתלם בכמה שיותר תחומי אמנות. 
התחלתי לפני שנים רבות בחוגי פיסול בחימר 

ובקרמיקה ולאט לאט פלשתי גם לפיסול 
באמצעות עיסת נייר. עם השנים הגעתי לציור 

בשמן ולאמנות הוויטראז' הגעתי כשפרשתי 

מהצבא". 
לפני כשנה יצאה המועצה המקומית במיזם 
אמנותי ופנתה לתושבים בעלי כשרון ונגיעה 
לציור, לקחת חלק במיזם ולצייר ציור הקשור 
ביישוב. הנושא שבחרה נאווה לצייר היה "ישן 

מול חדש", "ועד היום הציור שלי תלוי בספרייה 
הציבורית". 

לצאת מהקופסה
מה מעניקה לך האמנות?

"חיות, תחושה של חופש, פתיחות ואושר ומה 
שיפה בה הוא היכולת לשלב אותה בטיפול 

פסיכותרפי. אין יצירה מושלמת ואין טוב או לא 
טוב. יש יצירה שנכונה לכל אחד מאתנו ומבטאת 

את מה שרצינו לומר".
איך זה מתקשר לפן הטיפולי?

"האמנות היא דרך ביטוי של הנפש, של המאוויים 
שלנו או של קונפליקטים ורבדים לא מודעים. 

לפני שנים, כשהייתי רווקה פיסלתי לאורך תקופה 
ארוכה זוגות והבנתי שזו היתה הדרך שלי לבטא 
את החיפוש שלי אחר זוגיות. בסלון הבית שלנו, 
ניצב פסל של אשה הרה, שהיה 
תוצר של הכמיהה שלי לילדים 

והעסיק אותי בשלב מסוים. 
לפעמים את יוצרת משהו מבלי 

להתכוון ואז התוצאה לוקחת 
אותך למקומות שלא נגעת בהם 

קודם. זה תהליך חשוב ומפתח 
שנוגע ברבדים עמוקים, עוזר 

לשחרר תקיעויות ומאפשר 
גמישות מחשבתית, לצאת 

מהקופסה". 
את חושבת על שילוב בין 

השניים?
"אני בהחלט חושבת להשתמש 

באמנות ככלי טיפולי, זה 
היעד הבא שאלמד. לעת 

עתה אני מתמקדת בעבודתי 
כפסיכותרפיסטית". 

אגב, כמי ששימשה קב"נית בצה"ל - 
מה את מייעצת להורי חיילים או כאלה 

העומדים בפני גיוס?
"להורים החוששים מהגיוס או מהשירות של 

ילדיהם אני ממליצה לברר עם עצמם מה מקור 
החששות שלהם. אם מדובר בנער ללא בעיות, 

הקושי לשחרר טמון כנראה בהם ועליהם 
לעבוד עם עצמם כדי שיוכלו לאפשר לילדם 

לבחור את דרכו בגיבוי שלהם. אם מדובר 
בנער עם בעיות רפואיות או רגשיות, חשוב לא 

להסתיר את הפרטים מהצבא כדי שהנושא לא 

בת חן בן עמי

נאוה פליישר. האמנות 
היא דרך ביטוי של 

הנפש
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יחמיר ואז עלול הנער למצוא עצמו ללא מסגרת 
תומכת או מטפלת.

"הצבא כיום פתוח ומאפשר פתרונות שונים, 
כמו גם טיפול אצל קב"ן - שהוא מטפל לכל דבר 
וממש לא צריך לחשוש להגיע אליו. על כל טיפול 
או שיחה חל חיסיון מוחלט", מסבירה פליישלר. 

"הורים שנתקלים בדכדוך אצל ילדם, בקשיים, 
בדיבור שלילי או כזה שמעיד על לחץ - יכולים 

להתקשר למפקד ולהציף דברים או לפנות 
לקצין פניות ציבור, הנמצא כיום בכל בסיס וחייב 

להעביר את הפנייה למפקד".

להגיע לשיא בגיל 70 
את הצייר אברהם דקל, 70, מכירים כמעט כל 

תושבי שכונת חבצלת הצעירה. דקל, נשוי לנלי, 
אב לשניים וסב לחמישה הוא אחד התושבים 
הראשונים בשכונה, לכאן הגיע לפני 18 שנים 

מראשון לציון ומאז הוא פעיל ועושה רבות למען 
פיתוחה. למי שמכיר את יצירותיו המרשימות, 

קשה להאמין שרק לפני מספר שנים החל 
לצייר. לאורך כ-38 שנים שימש מנהל פרויקטים 
לוגיסטיים של מטוסי קרב אמריקניים בתעשייה 

האווירית ומשיצא לגמלאות, חיפש לעצמו 
תעסוקה והחליט ללמוד ציור.

"תמיד אהבתי לצייר אך לא היה לי זמן. גידלתי 
שני ילדים, הייתי עמוס בעבודה ולא התפניתי 
לכך", הוא מספר. "כשיצאתי לגמלאות סקרן 

אותי ללמוד טכניקות של ציור. התחלתי במתנ"ס 
ביישוב, היתה לי מדריכה נהדרת שנתנה 

לי להתבטא בחופשיותוהעניקה לי טכניקות 
בסיסיות. אחר כך כבר חיפשתי הדרכה יותר 

מקצועית, פניתי לאמנית מוכרת, ביקשתי 

שתחנוך אותי ולמדתי אצלה את 
הטכניקות המורכבות. בהמשך, 

התחלתי להציג בתערוכות 
ולעשות חיל".  

איך קיבלה המשפחה את 
הקריירה החדשה שלך?

"בהפתעה רבה. הם לא האמינו 
שאני יכול לצייר כל-כך יפה. אשתי 

מרותקת מהעבודות שלי. היא 
מאוד מאוד גאה בי ושמחה לקבל 

מחמאות על הציורים שלי!". 
לאחרונה, לקח חלק בתערוכת 

ציורים בינלאומית בכנסת, וזכה 
להימנות עם אמנים נבחרים 

נוספים מכל העולם, שציוריהם 
נבחרו להיתלות בהיכל. "שמעתי 

שמתקיימת תחרות ציור 
בינלאומית לגיל הזהב, בנושא 

'וכתתו חרבותיהם לאתים'. אני 
דווקא לא מאמין גדול בשלום 

ויודע שבתנאים הקיימים זה לא 
אפשרי, לכן החלטתי לצייר ציור 

שהוא אנטי תזה לשלום". דקל 
צייר ציור לו קרא "אהבה בחרב" 

ונושאו הוא חטיפת כלה. "כנראה 

שהגישה שלי היתה הפוכה משל כולם וזה מה 
שהדליק את מי שבחרו את הציורים המובילים". 

בסופו של דבר, נבחרו 34 ציורים מתוך כ-400 
ציורים שהגיעו ארצה מכל העולם, ואלה, יצרו 

תערוכה מרשימה אשר הוצגה בכנסת. 
לפתיחת התערוכה הגיעו חברי כנסת, ראשי 

ערים ונציגים מחו"ל. "גם ראש המועצה שלנו, 
חובב צברי, הגיע והפתיע אותי עם תעודה 

מיוחדת שהעניק לי", מתרגש דקל. "זו היתה 
הפעם הראשונה שביקרתי בכנסת, התרגשתי 

מהכבוד ומההערכה כלפי ואמרתי לעצמי שהנה, 
בגיל 70 הגעתי לשיא שאפילו האמנית שלימדה 

אותי לא זכתה לו".  
היצירות שלך מתאפיינות בנוכחות חזקה 

וממגנטת. מה הסוד? 
"הרישום המדויק על הבד, התאמת הצבעים 

ויצירת הרקע המושלם. זה הסוד".
מה אתה מצייר?

"ציורים שיש בהם חיים. אני לא אוהב לצייר 
נופים ואבסטרקט לא מושך אותי. מעניין אותי 

לספר סיפור שיש בו עוצמה וחיים. כשאני מצייר 
אני בעננים ויכול לשקוע בעבודה ימים ולילות 

ללא הפסקה, עד שאסיים אותה". 

הציורים 
שלו על גבול הפנטזיה, 

נראים כאילו יצאו 
מהאגדות. "המלט 

ואופליה", "הקוסם", "חיזור 
ביער" - הם רק חלק מאוסף 

עשיר של ציורים ייחודיים, 
החושפים נשמה פיוטית 

ועולם פנימי עשיר.
כראוי לתושב קריית עקרון, הציג אברהם דקל 

את התערוכה הראשונה שלו במתנ"ס המקומי 
ולהפתעתו, כבר אז הצליח למכור שלושה 

ציורים. בהמשך הציג במודיעין ובמקומות נוספים 
כשהשיא היה כאמור, בתערוכה בכנסת.  

פועל למען השכונה
דקל הוא ההוכחה לכך שגיל הוא רק מספר. הוא 
פעיל, נמרץ ומלא עזוז וכשהוא לא עסוק בציור, 

הוא מתפנה לעשות ולפעול למען הקהילה. "אני 
חבר בוועד שכונת חבצלת הצעירה ועושה כל 

שביכולתי על מנת לשפר את איכות החיים בה. 
בזמנו ניהלתי מאבק עם העסקים הקרובים אלינו 
המצויים מעבר לחומה - היתה שם שורה ארוכה 
של מזגנים עם מפוחים שמאוד הרעישו. הבאתי 

למקום את אנשי המשרד לאיכות הסביבה 
ובזכות זה, בעלי העסקים בנו חומה ב-300 אלף 

שקל. דאגנו שיצבעו את כל עמודי התאורה 
ברחוב והובלנו גם את פתיחת המעבר הרגלי 

את מצוקת החנייה, אז אין לי רגע דל".לביל"ו סנטר. היום אנחנו מחפשים דרך לפתור 
אברהם דקל. 

עוצמה ופנטזיה
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איתן תזזו, היה בן עשר, כשעלה מאתיופיה 
לישראל עם בני משפחתו במסגרת "מבצע 

משה" בשנת 1985. למעלה מ-30 שנה עברו 
מאז ולמרות הזמן שחלף, הוא לא שוכח את 

קבלת הפנים החמה לה זכה במרכז הקליטה 
במבשרת ציון, שריככה במעט את ההלם 

התרבותי שחווה אז.
תזזו, 41, רס"ן בקבע, נשוי לשרון ואב לשלושה 

בנים, בגילאי תשע, חמש ושנה וחצי, הוא דוגמה 
מוצלחת לכור ההיתוך הישראלי. לאחר לימודיו 

התיכוניים, למד ייעוץ חינוכי כחלק מהעתודה 
הקדם-צה"לית, התגייס לצה"ל ולאורך שנים, 

שימש מאבחן ואיש קשר בלשכות הגיוס, לעולים 
החדשים שעמדו בפני גיוס לצה"ל. "האבחון 

נעשה מטעם מדור בריאות הנפש בצבא, מה 
שאפשר לנו להשתמש גם בכלים טיפוליים 

כדי לפוגג לחצים בקרב המתגייסים הצעירים, 
שממילא היו נתונים בלחץ בשל היותם חדשים 

בארץ", מסביר תזזו. באמצעות אותם כלים ועם 
הרבה סבלנות, אבחן את כישוריהם והתאמתם 
לשירות מבין עולי אתיופיה, הקשיב לרצונותיהם 

ובדק את כישוריהם, סייע לחלקם להגיע ליחידות 
קרביות והעצים את אלה שלא האמינו שהם 

מסוגלים לכך וחשו תסכול ופחד. 
"ההנחה שלי הייתה שלא מדובר בבעיות 

נפשיות, אלא בקושי להשתלב ובשוני הרב 
מהחברה", הוא מבהיר. "אחוז הגיוס מקרב 

העדה האתיופית ליחידות קרביות גבוה מאוד. 
יש הרבה מוטיבציה לשרת אולם יש גם חוסר 

התאמה לתנאי המציאות - שפה, הרגלים. 
לפיכך, חשוב היה לאבחן כל חייל ולהתאים אותו 

ליחידה הנכונה, רגילה או קרבית".
לאחרונה, מונה תזזו לראש מדור הגנה מרחבית 
בפיקוד דרום ומשמש במסגרת זו חוליה מקשרת 
בין האזרחים והרשויות לבין הצבא, ביישובי עוטף 

עזה. "בשפה הצבאית, מדובר בבדיקת ממשקי 
העבודה בין הגוף הצבאי לאזרחי. לדוגמה: אם 

בישוב מסוים יש צורך בהגברת אמצעי הבטיחות 
נוסף על הקיימים, או בתחזוקה ובתיקון אמצעים 
שאינם עונים על הדרישות, אני דואג להעביר את 

הפניה לגורמים המוסמכים בצבא".
איך נוצר התפקיד?

"בעקבות המצב הביטחוני הרגיש בגזרה 
הדרומית, ברור כיום כי נדרש מענה בטחוני 

ייחודי וקשוב ליישובים הגובלים בעזה ובאזור 
פתחת ניצנה הסמוך לגבול עם מצרים. מדובר 
ב-96 יישובים, שעלינו מוטלת האחריות לדאוג 
לביטחונם הפיזי והאישי. אין זה בהכרח טיפול 

יומיומי אלא יותר לטווח ארוך. אני נפגש עם נציגי 
היישובים, מסייר עימם בשטח, לומד את הצרכים 

ומתעדף אותם. לדוגמה, אם צריך להדק את 
מעטפת הגידור ולשדרג לגדר יותר רגישה, אני דן 

בדברים עם האחראי על כיתת הכוננות ביישוב 
ומשתף את נציג הגוף הצבאי באזור על מנת 

שביחד, נוכל למצוא את הפתרון הטוב ביותר. 
את המסקנות אני מעביר הלאה, לטיפולם של 
המקורות המתאימים בצבא. כך אני מטפל גם 

במקרים של יישובים הזקוקים לנשקים או לרכבי 
סיור נוספים וכדומה".

אל התפקיד החדש הוא מתייחס כאל סוג של 
שליחות. "ההדדיות היא עניין חשוב בהצלחת 

התפקיד", הוא מסביר. "ככל שהמידע שאני 
מקבל בשטח טוב ומפורט יותר, יהיה לי קל 

להבין את הצרכים ולפעול הלאה, לפתרון הולם. 
נציגי היישובים חשים שיש מי שמקשיב ומתייחס 

אליהם וההתייחסות הזו בהחלט מגיעה להם".

יציאת מצרים השנייה
איתן תזזו נולד וגדל בכפר ג'וראבה בחבל 

גונדאר באתיופיה, שם התגוררו מרבית היהודים 
במדינה. "היינו 12 ילדים במשפחה, כנגד 12 

השבטים. כשהייתי כבן תשע החלו דיבורים 
על התארגנות לקראת עלייה לארץ ישראל. 

התבקשנו לשמור על  דבר העלייה בסוד בשל 
התנגדות השלטונות לעלייה ולא יידענו בכך אף 

את שכנינו". 
אלא שהכפר, שהתרוקן אט אט מיושביו, העלה 
את חשדם של אנשי הממשל ואלה הגיעו לכפר 

יום לפני היציאה לדרך והחרימו את הציוד למסע, 
כמו גם את הסוסים עליהם התכוונו לרכוב בדרך. 

"הם הודיעו לנו שיחזירו את הסוסים ואת הציוד 
רק אם נשאר. אלא שאבי ז"ל היה חדור מטרה 
להגיע לארץ ישראל. בשנה שלפני, מכרנו את 

רוב הרכוש שהיה לנו, כולל חיות החצר. אבי לא 
התייאש ובמקום הסוסים קנה חמור, שלמרבה 

הצער לא החזיק מעמד ומת בדרך".
ההורים והאחים הצעירים יצאו לדרך כמתוכנן 

ונאלצו להשאיר מאחוריהם את האחים הבוגרים 
שכבר היו נשואים ושתי אחיות נוספות, אשר 

הגיעו ארצה ב"מבצע שלמה", שש שנים מאוחר 
יותר. "הדרך היתה מפרכת", הוא נזכר. "היינו 

קבוצה של קרוב ל-100 איש. הלכנו ברגל 
קילומטרים רבים לאורך קרוב לחודש ימים, עד 

שהגענו לסודן. בימים הסתתרנו מפני השלטונות 
ושודדי הדרכים ובלילות הלכנו עם הציוד על 

הוא עלה בגיל עשר מאתיופיה ב"מבצע משה", השתלב היטב בחברה הישראלית, הפך 
לקצין מוערך וסייע לחיילים עולים, למצוא את דרכם בצה"ל.לאחרונה, מונה רס"ן 

איתן תזזו, תושב קריית עקרון, לראש הגנה מרחבית בפיקוד דרום ולאיש הקשר בין 
צה"ל ליישובי עוטף עזה.התפקיד החדש, יאפשר לו למצות את יכולותיו ולתושבי 

הדרום, לישון בשקט
חנה שטרן
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גבינו, כשהבוגרים תומכים בזקנים, בנשים 
ההרות ובתינוקות. היינו מותשים מההליכה, 

מהמחסור באוכל ומים ומהחרדה שאפפה את 
כל המסע. חלק לא עמדו בקושי ונפטרו בדרך".

מה אכלתם לאורך חודש?
"בעיקר אוכל יבש - ביסקוויטים, מאפים מקמח 
שהיה קל להכין. זה הזכיר לי את יציאת מצרים, 

שגם אז ניזונו ממצות יבשות". לבסוף הגיעו 
למקום המפגש בסודן ומשם עלו ארצה בטיסה, 
כאשר האחים, שהגיעו אחריהם, עשו את הדרך 

באנייה. 
ספר על המפגש הראשון עם ישראל.

"לעומת מה שנהוג לחשוב, לא גרנו באתיופיה 
בעוני, אלא הגענו ממשפחות מבוססות, בעלות 
מעמד ורכוש. החיים באתיופיה היו טובים אבל 

הכמיהה לעלות לישראל היתה גדולה. ההלם 
הראשוני היה דווקא בסודן - כשגרנו באוהלים 

צפופים, בחום נוראי וללא תנאי היגיינה. הנחנו 
שאם עברנו את זה, יהיה לנו קל להתאקלם 

בארץ אבל כשהגענו לישראל, היינו עוד יותר 
המומים כי זה היה מפגש ראשון עם חשמל, 

מים זורמים, טעמים שלא הכרנו ואנשים בעלי 
אופי אחר. בסודן המאפיינים התרבותיים היו 

דומים. בישראל, זה היה כמו לעבור לעולם אחר, 
להתחיל מאפס".

כיצד קיבל אתכם הציבור בארץ?
"המקום הראשון אליו הגענו היה אשקלון ולאחר 

יום- יומיים הועברנו למרכז הקליטה במבשרת 
ציון, אחד המקומות הזכורים אצלי לטובה, 

שם גרתי וביליתי 13 שנה. למדתי את השפה 
והמנהגים והתחברתי למנטליות. הייתי צעיר 

מספיק כדי להיקלט בקלות. הגענו בינואר וביום 
הראשון היינו המומים מהקור הירושלמי, לעומת 

מזג האוויר הנעים באתיופיה, אבל מעבר לכך, 
תושבי הישוב היו מלאי רצון טוב. ילדי בתי הספר 

נהגו לזרוק לנו מחלונות האוטובוסים שקיות 
במבה וממתקים והם והוריהם עזרו לנו להסתדר 

עם אוכל חם ובגדים ראשוניים לחורף".
ועדיין, הקליטה לא היתה קלה. 

"ברור. חייכו אלינו, עטפו אותנו, אבל למי 
שמגיעים מתרבות שונה כל כך, זה לא מספיק. 

ההורים שלי, כמו מבוגרים רבים אחרים, חוו 
קושי שלא ניתן היה לתאר. הם נזקקו להדרכה 

בכל צעד שעשו - מההסבר על השימוש בחשמל 
ומים זורמים ועד שימוש בכסף ואוכל שלא הכירו, 

וחשו חסרי אונים. למרות שנכנסו לאולפן היה 
להם קשה לקלוט את השפה ואנחנו, הילדים, 

שימשנו להם מתרגמים. בהמשך, עזרנו לעולים 
חדשים שהגיעו אחרינו. זה הקל עליהם והחזיר לי 

את השפה האמהרית שנשכחה ממני".

חיבוק נרגש
לאורך השנים, נטמע איתן היטב בחברה 

הישראלית, למד והדריך במסגרות שונות והיה 
מקובל מאוד על סביבתו, מה שאינו מפתיע 

כשמתוודעים לאישיותו הכובשת. 
עוד לפני הגיוס לצבא, לקח חלק במכינה קדם 
צה"לית במסגרת הג'וינט והדריך נוער לקראת 
גיוס ואת השירות החל כיועץ חינוכי ובהמשך 

כאמור, עסק באבחון אוכלוסיות עולים לפני גיוס.
ספר על מקרה שנחרט אצלך.

"היו המון כאלה - נערים שחוו קושי להיקלט 
וביקשו ממני להגיע ליחידה קרבית כדי להוכיח 
לעצמם ולמשפחה שהם כן יכולים. אחד מהם 

אמר לי 'אמרו עלי שאני 'לוזר' פשוט כי לא 
מצאתי את עצמי. אם אגיע ליחידה קרבית - 
אבוא לחבק אותך'. הבנתי מהשיחה שיש לו 
פוטנציאל, פניתי למפקד של אחת היחידות, 
סיפרתי עליו והמפקד הסכים לתת לו צ'אנס. 
שנה אחר כך, בחג הסיגד בירושלים, מישהו 

חיבק אותי חיבוק ענק. זה היה הנער מאז, שהפך 
ללוחם בסיירת שקד. ראיתי מולי בחור חזק, 

בטוח בעצמו ומאושר שמהווה דוגמה לקהילה 
סביבו, והתרגשתי מאוד".

איך הגעת לקריית עקרון?
"עם סיום השירות הסדיר נכנסתי לקבע ומעט 

אחרי כן הכרתי את שרון אשתי. גרנו שנה 
במושב יציץ ומשם עברנו לקריית עקרון, שהיא 

עבורי ממש כמו פיקוד דרום - משפחה חמה. 
יש כאן פעילויות חברתיות בגנים ובבתי הספר, 
נושא החינוך מטופל היטב והאווירה הקהילתית 

תומכת ונעימה. אני ישראלי המשלב בגאווה 
את ההווה עם הערכים שעליהם חונכתי בבית 

הורי וגם לילדים שלי אני מנחיל את השפה 
והמנהגים כחלק מהישראליות שלהם".

מסר לחברה?
"שני משפטים מההלכה מובילים אותי - 'אנוכי 

עפר ואפר' - המזכיר לי את הצורך להישאר אדם 
טוב וישר ו'בשבילי נברא העולם', המסייע לי 

לקחת את התכונות הטובות, לשאוף ולהתעלות 
מעלה ללא יהירות וגם לסייע לאחרים. בכל 

ולמישהו - וזו מהותנו בעולם".אחד מאתנו יש ניצוץ שהוא יכול להגשים לעצמו 

רס"ן איתן תזזו. "נציגי היישובים 
חשים שיש מי שמקשיב להם"

בתמונה מימין, איתן ושרון ושלושת 
ילדיהם
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