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כמסע  זה  את  להגדיר  אוהב  לא  "אני 
תרומות" אומר אלי שבירו, ראש עיריית 

אריאל מזה שנתיים וחצי.
כדי  לארה"ב  נסעתי  אפריל  "בסוף 
בארה"ב,  שלנו,  ידידים  לפגוש 
ובעיר  ישראל  במדינת  בנו,  שתומכים 
שותפים  להיות  מעוניינים  והם  אריאל 
לקבץ  נסעתי  לא  שלנו.  בפרוייקטים 
הדברים  את  לספר  כדי  הלכתי  נדבות, 
בעיר  כאן  עושים  שאנחנו  המדהימים 
ולחפש שותפים אמיתיים שבאים להיות 
כאן איתנו על עגלה מנצחת. וזאת בעצם 

הייתה המטרה של המסע הזה."
ראש העיר נפגש עם ג'ים סוארס, מנכ"ל 
איתו  לדון  מנת  על  אריאל"  של  "תומכים 
על המשך חיזוק והפיתוח של אריאל ועל 
התוכניות לשנים הבאות. בנוסף, התראיין 
ראש העיר בתוכנית רדיו "אמריקן פרנדס 
אוף ישראל" אשר מגיע למיליוני מאזינים 
החשיבות  על  דיבר  העיר  ראש  בארה"ב, 
המצב  על  אריאל,  של  ההיסטורית 
ישראלים  בין  הקיום  דו  ועל  הביטחוני 

לפלסטינאים. 
שלי  הראשון  בסיור  הייתי  שנה  "לפני 
הגיעה  בדאלאס.  כנס  ועשינו  בארה"ב 
אלי אישה מבוגרת שאמרה שהיא הייתה 
אותי  לפגוש  לה  ויצא  לפני  שנה  באריאל 
קטנה,  תרומה  לי  לתת  רוצה  והיא  כאן, 
אחרי זה כשבדקנו מה היא נתנה, מסתבר 
שהיא תרמה לנו 30 אלף דולר, התקשרנו 
להודות לה ואמרתי שהפעם אני זה שאבוא 
אליה כדי להודות לה על התמיכה. מתברר 
שהיא גרה כ400-500 קילומטר מדאלאס, 
 5 הזה,  המרחק  את  נסעה  היא  כלומר 
להביע  כדי  דאלאס  עד  נסיעה  שעות 
תמיכה בנו ולעזור לנו. אותה האישה עזרה 

זו  דולר,  אלף   35 עוד  לנו  ונתנה  לנו שוב 
דוגמא לאנשי פשוטים, אנשים שאין להם 
כ"כ הרבה כסף והם בכל זאת רוצים לעזור 

לעיר אריאל."
באיזה אופן התקיימו הפגישות ?

חופשה,  של  סוג  שזה  חושבים  "אנשים 
לניו  טסנו  מטורפים.  הזמנים  לוחות  אבל 
יורק שם יצאנו לשתי פגישות וכבר למחרת 
להגיע  כדי  כיוון  לכל  שעות  שלוש  נסענו 
ביום  ג'רזי.  בניו  בנו  שתומכת  לקבוצה 
חשובה,  מאוד  פגישה  לנו  הייתה  השלישי 
מיליון  חצי  את  לנו  שהביאה  פגישה  אותה 
הנוספים להשלמת מרכז הצעירים.  הדולר 
זה תומך שתרם לנו גם בשנה שעברה וגם 
בפרוייקט,  מאמין  באמת  הוא  כי  השנה, 
בזכותו אנחנו באמת יכולים גם להשלים את 
הבניה של מרכז הצעירים וגם נוכל להפעיל 
במסע  בסה"כ  הקרובה.  בשנה  כבר  אותו 
אלבמה,  בפלורידה,  יורק,  בניו  הייתי  הזה 
דאלאס, לוס אנג'לס וסאן פרנסיסקו. אתה 
מגיע לכל מקום לסדר גודל של שלושה ימים 
מאוד אינטנסיביים עם הרבה מאוד פגישות, 
ומסיימים  בבוקר  מאוד  מוקדם  מתחילים 
מאוד מאוחר בלילה, אבל זה מביא תוצאות."
הנאספות  והתרומות  הרבה  התמיכה 
שבחזון  פרויקטים  למימוש  מועברות 
העיר ובניהם: אתר ההנצחה של רון נחמן, 
פרויקט ע"ס מיליון דולר. מרכז הצעירים 
שנבנה, פרויקט של כ-2 מיליון דולר. כמו 
לאחר  יפעל  אשר  רפואי  מוקד  יוקם  כן 
ויתן טיפול  שעות פעילות קופות החולים 
ומענה לתושבים. המוקד צפוי לפעול עוד 

השנה. 
החינוך  במערכת  הם  שלנו  "הפרוייקטים 
את  חנכו  לאחרונה  רק  הצעירים,  ולמען 
"מחולות  החוג  פועל  בו  ברוש  אולם 

אלף   20 למעלה  השקענו  שם  העמים", 
הרבה  בזכות  הכל  אומר  אני  שוב  שקל. 
בדור  להשקיע  לי  חשוב  תמיכה.  מאוד 

הצעיר כי אני מאמין שהם העתיד שלנו"
השקעה בדור העתיד

עם  שבירו  נפגש  המסע  במהלך 
סנדי  שבאלבמה,  מובייל  עיריית  ראש 
של  תאומה  עיר  היא  מובייל  סטימפסון. 
אריאל בארה"ב, שיתוף הפעולה המיוחד 
וראשי  הערים  בין  חזק  לקשר  גרם  הזה 
הערים אף בחנו את האופציה למשלחות 

נוער וסטודנטים מהעיר. 
"מובייל דומה לאריאל, אנחנו חווים חוויות 
רה"ע  גם  העיר.  ייעול  עניין  בכל  דומות, 

עזר לנו, זה מאוד מחמם את הלב."
מסע מסגנון זה ידוע בשיטת חבר מביא 
זאת  בשיטה  נעשה  הגיוס  האם  חבר, 
גם כאן? או השתמשתם בשיטת שיווק 

נוספת? 
"באופן עקרוני זה נכון, אתה פוגש תורמים 
וכל  שלהם  החברים  את  לך  מכירים  והם 
הפעם  ומתרחב.  הולך  הזה  המעגל  פעם 
עשינו דבר נוסף: בפלורידה ובלוס אנג'לס 
הקהילה היהודית חגגה את יום העצמאות 
את  הצגנו  בו  דוכן  הקמנו  ישראל.  של 
ולקחו  מאוד  התעניינו  אנשים  העיר, 
אנשים  עם  נפגשתי  בפלורידה  חומרים. 
היהודית.  בקהילה  השפעה  להם  שיש 
הריביירה,  פרלמנט  את  פגשתי  במיאמי 
דעת  מובילי  שהם  ישראלים  של  קבוצה 
בקהילה שנפגשים אחת לשבוע ודנים בכל 
ועל  אריאל  על  להם  סיפרתי  נושאים,  מיני 
הפרויקטים, אמנם לא הצלחתי לגייס כסף 
מהקהילה, אבל אני מאמין שהם יבואו לכאן, 
יסיירו איתנו, יראו את הדברים שאנו עושים, 

ואין לי ספק שהם יצטרפו ויסייעו."

הקהל  מצד  נתקלת  תגובות  באיזה 
האמריקאי? 

אוהדות.  לא  שהן  בתגובות  נתקלתי  "לא 
פרנסיסקו,  בסן  רכב  שכרנו  מזה,  יותר 
השומר ביציאה לקח את התעודות לבדיקה, 
"מיסטר  ואמר:  התעודה  על  הסתכל 
שבירו, תגיד לביבי שאנחנו אוהבים אותו 
והיו  אחת  דוגמא  זו  בו".  תומכים  ואנחנו 
עוד הרבה תגובות כאלה מציבור שאנחנו 
שאנחנו  שמעו  שבאקראי  מכירים,  לא 

לאחר חג הפסח, יצא ראש העיר אלי שבירו למסע 
נוסף, בארה"ב, על מנת להביא לגייס תמיכה בקרב 
הקהילות האמריקאיות. במהלך המסע נפגש שבירו 

עם תומכים רבים ואף הצליח להביא להכרה ותמיכה 
גדולה בעיר אריאל.

נתקלתי  לא  כללי  באופן  עברית.  מדברים 
בתגובות עוינות, לשמחתי הרבה."
עם הפנים למסע הבא 

ראש  לגייס  הצליח  הזה  המסע  במהלך 
העיר אלי שבירו למען השלמת פרויקטים 
בין מיליון ומיליון וחצי דולר, כאשר לדבריו 
לאחר המסע הבא יצליחו להגיע קרוב ל2 

מיליון דולר. 
"אני מאמין שמה שאנחנו עושים בהסברה 
אנחנו  כי  ישראל,  למדינת  גם  טוב  הוא 

המחזור הראשון של בית הספר לפעילים 
נפתח והוכיח כי רוח ההתנדבות באריאל 
הפרויקט  את  העוז.  במלוא  נושבת 
הייחודי חנך ויזם מנכ"ל גוונים אריאל, 
ינה  ידי  על  הפועל  אל  ויצא  אורני  שי 
וגידים  עור  קרם  הפרוייקט  רוזן.  גונן 
המרכז  בין  פעולה  לשיתוף  הודות  גם 
אריאל,  עיריית  'גוונים',  הקהילתי 
המועצה האזורית שומרון, אוניברסיטת 
והתאגדות  למתנ"סים  החברה  אריאל, 

המרכזים הקהילתיים בישראל.
כשני  ונמשך  בנובמבר  נפתח  הקורס 
שעה  ארך  מפגש  כל  כאשר  סמסטרים 

וחצי. 
בהרצאות  התאפיין  הראשון  הסמסטר 
חלק  לקחו  בהם  אשר  הרחב  לקהל 
בעיר  שונים  מארגונים  מתנדבים  מאות 

ובשומרון. 
מרצים מהשורה הראשונה 

כללו  בהרצאות  דנו  בהם  הנושאים 
הייתה  שכותרתם  שיעורים  היתר  בין 

 התנדבות נובעת מרצון טוב ומאהבת האדם אך
 גם להתנדבות יש תורה המשכללת ומקדמת אותה.

מחזור ראשון של בי"ס לפעילים סיים את שנת 
הלימודים ואתם מוזמנים להצטרף. 

למנהיג  ממתנדב  כלים  הענקת 
כעיר  אריאל  של  חזונה  בקהילה, 
זמן  רק  שאיננו  הפנאי  מתנדבת, 
ניו  קהילתית,  ונראות  תקשורת  פנוי, 
וגיוס  איתור  ורעיונאות,  יזמות  מדיה, 
ועוד...  האזרחית  החברה  משאבים, 
הגיעו  אליהם  המרתקות  ההרצאות 
על  נערכו  כאחד  ומבוגרים  נוער  בני- 
המחלקה  מנהל  הירשפלד-  יורי  ידי 
בחברה  ומתנדבים  ציבוריות  להנהלות 
וראש  מייסד  מגנוס-  חיליק  למתנ"סים, 
וחילוץ  איתור  "מגנוס  החילוץ  יחידת 
בינלאומי", עופרה אלקובי- יוזמת הקמת 
מייסדת  אלטשולר-  ועדי  עצם  מח  בנק 
קרמבו"  של  כנפיים  הנוער"  ארגון 
בעולם  המשפיעים  מהצעירים  ואחת 
באנשי  מדובר  "טיים".  מגזין  פי  על 
שהעניקו  ומעלה  משכמם  מקצוע 
כלים מקצועיים למשתתפי בית הספר 
לפעילים, על מנת להעשירם ולהעצים 

את חווית ההתנדבות ככל הניתן. 

במתכונת  התקיים  השני  הסמסטר 
מפגשים מצומצמים ואישיים יותר והועברו 
יזמות".  "מחולל  מארגון  מרצות  זוג  ע"י 
אינטראקטיבית  הרצאה  כללו  המפגשים 

ועבודת צוות. 
סוגי  במפגשים:  שהועברו  נושאים 
יזמית,  חשיבה  לפיתוח  משחק  שת"פים, 

כלים מעשיים והצגת פרוייקט. 
הגיש  משתתף  כל  הסמסטר  בתום 
ויבחר  יבחן  מתוכם  קהילתי  פרוייקט 

פרוייקט לביצוע.
מחזור חדש יפתח בשנה הקרובה

במאי האחרון התקיים ערב הוקרה מרגש 
הוקדש  כולו  שכל  בעיר  התרבות  בהיכל 
זה  מיוחד  בערב  הקהילתיים.  למתנדבים 
למתנדבים  הוקרה  תעודות   33 הוענקו 
לכבוד  היתר  בין  השונים  מהתחומים 
ההשקעה המרובה מזמנם, מתן תשומת 
חברה  ליצירת  בדרך  והאכפתיות  הלב 

מכילה וטובה יותר.
בית הספר הייחודי יפעל גם בשנה החדשה 
תוך שימת דגש על מפגשים נוספים רבי 
מוצהרת  במטרה  אריאל,  למתנדבי  עניין 
בעירנו.  המתנדבים  שורת  את  להעצים 
למרכז  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
הקהילתי גוונים המועצה האזורית שומרון 

ומתנ"ס שומרון וארגוני ההתנדבות.
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קבלת פנים חגיגית בדאלאס, טקסס

מובייל  עיריית  מראש  מקבל  רה"ע 
סנדי סטימפסון את מפתח העיר 

מאת: יאנה פקורין

מאת: נטע שמיר

המסע לגיוס 
התמיכה

המסע לגיוס 
התמיכה

עם סיום שנת תשע"ה, רצינו לשתף אתכם התושבים בעשיה 
העירונית ובפרוייקטים המיוחדים של השנה החולפת

והחלומות  האתגרים  המשימות,  את  עמכם  לחלוק  כן,  וכמו 
לקראת השנה שתבוא עלינו לטובה.

גיליון זה נכתב במסגרת שיתוף פעולה ייחודי בין מחלקת הדוברות 
של העירייה לבין בי"ס לתקשורת באוניברסיטת אריאל. כל הכתבות 

אותן תקראו נכתבו ע"י סטודנטים שנה ג' לעיתונאות.

דבר מערכת
כמה  בפניכם  לחשוף  בחרנו  המוניציפליים  לעדכונים  מעבר 
בי"ס  שבילים,  פרוייקט  כגון:  מיוחדים  חברתיים  מפעלים 

למתנדבים, מתנדבי שנת השירות של תנועת הצופים ועוד.
כמו כן, החלטנו לספר גם כמה סיפורים אישיים של תושבים יקרים 
יוסי  אריאל:  לנו שהם חלק מקהילת  הוא  למופת שכבוד  ודמויות 

לנציאנו ואורה אנטר, לקרוא ולשאוב אנרגיות לשנה שלמה.
שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת!

ישראל,  מדינת  כעל  אריאל  על  מדברים 
על המצב שאנו נמצאים בו, בצורה כזאת 
שאנחנו  המסרים  את  מעבירים  אנחנו 

רוצים ומגבירים את האהדה לציבור. "

ההתנדבות היא שליחות, 
המנהיגות היא מופת!
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עצרנו לרגע, ולקחנו את מנהלי מוסדות 
קולחת  לשיחה  העירוניים  החינוך 
ומרתקת בעיצומה של חופשת הקיץ כדי 
שעברה,  הלימודים  שנת  על  להתבונן 

וזאת שמגיעה.
לתלמידים,  הסתיימה  הלימודים  שנת 
הולכים  אתם  מה  עבורכם.  לא  אבל 

לעשות בקיץ הקרוב?

נועה לוזון, מנהלת בי"ס עליזה בגין:
לבית  משקיעים  מחפשים  אנחנו  בקיץ 
דברים  שלי  לתלמידים  לתת  כדי  הספר, 
קולגות  עם  קשר  יוצרת  אני  חדשים. 
כל  של  יח"צ  אשת  מכרה  לי  יש  מהעבר, 
בנוסף,  בארץ,  הגדולות  ההייטק  חברות 
אני בודקת דרך האינטרנט, כל מיני תכניות 
חינוכיות שפנו אליי, וברגע שאנחנו נפגשים 

הדברים מסתדרים."
שוש שמיר, מנהלת מחלקת גני ילדים:

מתי  רואה  ולא  לחופשה  יוצאת  לא  אני 
אצא לחופשה. בגני ילדים אנחנו בתקופה 
לפי  העברות  של  תקופה  שיבוצים,  לאחר 
השנה  לקראת  והכנה  ההורים,  בקשות 
הבאה, תשע"ו. יהיו לנו 30 גני ילדים, 800 
תלמידים, ממלכתי וממ"ד . בנוסף, אנחנו 
בשנה  בעיקר  הגדולה  להגירה  מחכים 
הבאה בזכות הבניה החדשה באריאל, תגיע 
בעיקר  ונוספת  חדשה  אוכלוסיה  בקרוב 

במזרח העיר.
חנה בן מרגי, מנהלת בי"ס נחשונים:

הספר  בבית  אצלי  בחופש,  לא  עדיין  אני 
מתקיים בית ספר קיץ, כיתות א'-ב', אז מדי 
העבודה  את  ומשלבת  מבקרת  אני  פעם 
שעדיין קיימת יחד עם בית ספר קיץ. אני 
וחושבת  העצמי  הניהול  נושא  את  לומדת 
ניהול  הזו.  הכותרת  תחת  הבאה  שנה  על 
עצמי זה לנהל את בית הספר כעסק לכל 
דבר כדי להניב יותר פירות שיועילו לכולם 

בסופו של דבר. 
תכניות  בבניית  מאוד  עסוק  שלי  הצוות 
לבית  ייחודיות  בעלי  ספריות  בית  לימודים 
עם  בהלימה  היא  שלנו  הייחודיות  הספר. 
על  שמדברת  שלנו  החינוכית  התפיסה 
הוא  והכיוון  והמורים  התלמיד  העצמת 
אז  אישית.  להעצמה  כמנוף  יצירתיות 

מומחים  איזה  בחופש:  גם  עובד  הראש 
למצות  כדי  בהתאם  להיערך  איך  להזמין, 
גם  ומקווים  לתלמידים  המיטב  את  ולתת 

קצת לחופש.
דפנה פרסמן, מנהלת בי"ס מילקן:

ממשיכים,  ועכשיו  חופש,  ליומיים  יצאתי 
עד  חופש  לא  זה  הזמן,  כל  עובד  הראש 
עצמי"  לנו"ניהול  שאמרו  מהרגע  הסוף. 
את  להעלות  איך  לחשוב  ממשיך  אתה 

השונים.  בתחומים  קדימה  הספר  בית 
זה  הספר  בית  של  העיקריים  התחומים 
אומנויות  בריאות,  מדעים,  רובוטיקה, 

ושימוש חוזר בדברים.
יש לי פארק מדעים לכיתות ה'- ו' ואני רוצה 
מערכת  לסדר  ו',  עד  מא'  לשם  שיכנסו 
שהילדים יכנסו וישתלבו ולכן אנחנו מכינים 

תכניות ומערכת בהתאם.

והזכאות  באריאל  השנתי  הממוצע  מה 
אנחנו  היכן  הנוכחית?  בשנה  לבגרות 
עומדים ביחס למערכת החינוך בישראל?

אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך:
דרמטית  עליה  יש  האחרונות  בשנתיים 
מאוד בזכאות לבגרות מ61 אחוזים קפצנו 
ל77 אחוזים. הצפי שלנו לשנה הבאה הוא 

בתחרות  גם  התחרו  הם  שעברה  שנה 
FLL בתחרות מחוזית וזכו כקבוצה בשנה 
הראשונה. המורה יצר תכנית לכיתות ג' על 
הילדים  כל  טלפונים.  של  מעבירים  בסיס 
שבנו מיצגים, הניעו אותם דרך המעביר של 
אני  בגדולתה.  המצאה  הייתה  זו  הטלפון, 
חושבת שברמה שהילדים נמצאים עכשיו 
אנחנו נצטרך עוד ערכות והודעתי זאת כבר 

לראש העיר, כי הילדים פשוט"טסים". 
עופר ארן, מנהל בי"ס ממ"ד אור זבולון:

שהייתה  וההתלהבות  השיא  יום  בעקבות 
בקרב הילדים שהגיעו להציג, קצת הרגשנו 
מאוד  ומעט  שם  היו  הם  שרק  החמצה 
סיום  לקראת  אז  מדובר.  במה  ראו  ילדים 
וכל  יום בית ספרי ברובוטיקה  השנה עשו 
פשוט  הייתה  זו  נחשפו,  הספר  בית  ילדי 
חגיגה. זו היתה הפעם הראשונה שהצוות 
והמחנכות הבינו מה הילדים עושים בכיתה 

ולא רצו לצאת, זה היה פסטיבל של ממש.
אביגיל סאמין, מנהלת קרית חינוך אורט 

יובלי אריאל:
קמפוסים-  משני  מורכב  שלי  הספר  בית 
של  הרבה מסגרות  לנו  יש  וחט"ע.  חט"ב 
רובוטיקה: יש לנו התמחות בכיתות ז' ו ח' 
בשבוע.  שעות  ארבע  שלומדים  ילדים  של 
טכנולוגית  המדעית  העתודה  את  לנו  יש 
שבתוך התכנית שלהם יש רובוטיקה, וגם 
בתחרויות  מצוינות שהם מתחרים  תכנית 
השנה  בחט"ב.  רק  זה  וכל   ,FLL כמו 
הקבוצות הללו זכו במקום ראשון בתחרות 

הטכנומכני. 
מכטרוניקה,  לנו  יש  העליונה  בחטיבה 
בעתודה  להבחן  מיועדים  שם  הילדים 
מצטיינת.  לתעודה  ולומדים  טכנולוגית 

הילדים לומדים בתוך בית הספר במעבדות 
מהמשוכללות בארץ ולומדים גם במעבדות 
בפרס  שם  זכו  הם  באוניברסיטה. 
ברובוטיקה  בתחרות  בארץ  שני  מקום 
יזמות  פרויקט  לנו  יש  ב"אורטיאדה". 
נפגשים  הם  בו  במכוטרוניקה  טכנולוגית 
עם אנשי הייטק ומפתחים רעיונות פורצי 
ביקר  הקודם  החינוך  כששר  לתחום.  דרך 

הם שיתפו אותו ברעיונות.
אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך:

יש לנו גם נבחרת עירונית ביחד עם חברה 
והנבחרת  והטכניון,   YTEK שנקראת 
תלמידי  וכמה  כמה  שמונה  הזו  הארצית 
אריאל  יובלי  באורט  לומדים  שכולם  ח', 
זכו במקום שני בטכניון וקיבלו פרס משר 

המדע דני דנון.
הגן,  מגיל  רובוטיקה  להכניס  הוא  הרעיון 
מאוד  למידה  להכניס  הוא  העל  מטרת 
ומפתחת  מאפשרת  נעימה,  משמעותית, 
באופן בדוק חשיבה לוגית. במדינת ישראל 
ל5  בסוף  שמגיעים  ילדים  מאוד  מעט  יש 
יח"ל מתמטיקה ובזכות הרובוטיקה אנחנו 
נכניס יותר ויותר תלמידים שיגיעו בסוף ל5 
חשיבה  אצלם  ותתפתח  מתמטיקה  יח"ל 

לוגית.

בתי  בין  פעולה  שיתוף  התקיים  האם 
זה  וכיצד  אריאל  לאוניברסיטת  הספר 

התבטא?

אביגיל סאמין, מנהלת קרית אורט יובלי 
אריאל:

אריאל  יובלי  אורט  החינוך  קריית  תלמידי 
האונ'. עם  פעולה  משיתוף  מאוד  נהנים 

המהפכה במערכת 
החינוך ממשיכה 

תשע"ה היתה שנה מיוחדת במערכת החינוך באריאל. 
הרבה השקעה וחדשנות במיוחד בתחום הרובוטיקה 

והמדעים. השגשוג והשיפור ניכרים בתוצאות, הן בטווח 
הקצר והן בטווח הארוך.

מאת: יניב מובשוביץ

יריד רובוטיקה עירוני

צוות מנהלי מערכת החינוך באריאל תשע"ה

מאוד  עבודה  בזכות  וזה  גבוה,  יותר  עוד 
לתלמיד,  מוותר  שלא  צוות  של  מקצועית 
להורים של התלמיד ולא מוותר לעצמו. רק 
תלמיד  לכל  מדוגמת  תכנית  בניית  בזכות 
לפי הצרכים שלו והתגייסות מלאה של כל 
הצוות מצליחים להגיע לתוצאות המרגשות 
את  להגדיל  ליעד  לנו  שמנו  בנוסף,  האלו. 
לצה"ל,  בגיוס  שיוצאים  הקצינים  כמות 

אנחנו רוצים להוביל מנהיגות.
החינוך,  קרית  מנהלת  סאמין,  אביגיל 

אורט יובלי אריאל:
הזכאות  אחוזי  עליית  על  להסתכל  אפשר 
התעודה,  איכות  על  להסתכל  ואפשר 
יותר  האיכות:  של  במדדים  גם  עליה  ויש 
יחידות במתמטיקה  ב5  תלמידים שנבחנו 
ואנגלית ומקצועות הבחירה. יש עליה מאוד 
חדה של תלמידים שהלכו לעתודה מדעית 
טכנולוגית, וזה גם הודות להשקעה גדולה 

מאוד של הצוות.
העיר אריאל נמצאת במקום הרביעי בארץ 
בגיוס גברים ובמקום העשירי בארץ בגיוס 
נשים. בית הספר שלנו מוביל עם אחוזים 
כושר  מיצוי  על  רק  גבוהים:  מאוד  מאוד 
אחוז  מ95  למעלה  משמעותי,  וגיוס  קרבי 
גיוס גברים ולמעלה מ99 אחוז גיוס נשים, 
לתפקידים  הן  מתגייסים  התלמידים  אז 
טכנולוגיים  לתפקידים  והן  משמעותיים 

הודות לידע הטכנולוגי שהם רוכשים.

ופורץ  כמצליח  ידוע  הרובוטיקה  תחום 
הנעשה  על  לספר  תוכלו  מה  דרך, 

מהגילאים הרכים ועד תלמידי התיכון?

שוש שמיר, מנהלת מח' גני ילדים:
החובה  גני  לכל  נכנס  הרובוקטיקה  תחום 
ברוב  פיילוט.  היה  קודמות  ששנים  לאחר 
הגננות  שתי  כאשר  רבה  בהצלחה  הגנים 
שהדריכו  אלה  הן  הפיילוט  את  שעשו 
עשרה  אחת  רכשה  הרשות  הגננות.  את 
ראינו  ובעצם  מהגנים,  אחד  לכל  ערכות 
של  המוסף  הערך  את  השנה  כל  במהלך 
הרובוטיקה בכל גן. הילדים עבדו בקבוצות 
קטנות והתנסו בעבודה, תוך כדי עניין של 
לנו  היה  צוות.  ועבודת  מתמטיקה  שפה, 
את  שהציגו  שלנו  הגנים  של  סיורים  יום 
העבודות שהם עשו, אחת מהגננות הציגה 
את התחום הזה גם בכנס ארצי של גננות, 
וכתבה בנושא נעשתה בעיתון הארצי"דע-

גן".
דפנה פרסמן, מנהלת בי"ס מילקן:

יש אצלנו פרויקטים ברובוטיקה מכיתות ג' 
פרוייקטים  מיני  כל  מכינים  הילדים  ו'.  עד 

לכרבע  הגיע  הפעולה  שיתוף  השנה  רק 
השכבות  מכל  הילדים  שקלים.  מיליון 
לומדים באונ', מפעמיים בשנה ועד באופן 
קבוע. התכניות פותחו בשילוב עם האונ', 
המפגשים הללו מביאים את הילדים שלנו 
דוגמא  כמותם.  שאין  ולהישגים  לרמה 
בזכות  ביוטכנולוגיה:  במגמת  היא  אחת 
התלמידים  באונ',  במעבדות  שלמדו  כך 
בארץ,  ביותר  המתקדמת  ברמה  נמצאים 
ואת זה אמרה המפקחת של משרד החינוך.

שוש שמיר, מנהלת מח' גני ילדים:
לנו  היה  באונ'  המרפאות  עם  בשיתוף 
השנה פרוייקט עם ילדים דו לשוניים בגיל 
לאחר  ילדים  לגני  נכנסו  סטודנטים   ,3
שלראשונה  הילדים  את  איתרו  שהגננות 
פגשו את השפה העברית בגן, שעד היום 
ילידי  שהם  אף  על  בבית  רוסית  רק  דיברו 
הארץ. בעזרת האונ' הצלחנו לטפל בילדים 

עם בעיות שפה.
אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך:

שסטודנטים  הסכם  האונ'  עם  חתמנו 
את  יעשו  בפסיכו'  תואר  שמסיימים 
החינוך  במערכת  שלהם  הגמר  פרוייקט 
ופר"ח,  סוציאלית  עבודה  גם  וכך  בעיר, 
בחינוך  מאוד  מעורבים  הסטודנטים  ולכן 

ומוסיפים לעיר.

באיזה גיל נדרשים תלמידי העיר להתנדב 
הפעילות?  במסגרת  המחויבויות  ומהן 

כיצד זה תורם לקהילה?

החינוך,  קרית  מנהלת  סאמין,  אביגיל 
אורט יובלי אריאל: 

לוקחים חלק בפעולות התנדבות.  בחט"ב 

 המשך בעמוד הבא
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משתתפים  התלמידים  העליונה  בחטיבה 
מתוקף החובה של תכנית הבגרות. יש לנו 
קבוצת תלמידים שמתנדבים בבית הזיכרון. 
כמדריכים  משמשים  כבר  הם  בתיכון 

ומקבלים ידע רב בנושא השואה.
נועה לוזון, מנהלת בי"ס עליזה בגין:

בשיתוף  האוטיסטי  בגן  התנדבות  ישנה 
את  אימצנו  כן  כמו  שמיר,  שוש  עם 
מועדון  שהוא  הדרך"  מועדון"אמצע 

קשישים.
דפנה פרסמן, מנהלת בי"ס מילקן:

אנחנו מעודדים התנדבות בשכבות אחרות 
בתוך בית הספר. חלק מהתפקיד הוא אחר 
הצהריים. פעם אחת אילנה הגיעה לטקס, 
וראתה ילד בכיתה ה' עם כל הצרור של אב 
הבית, אז אמרנו לה: "זה אב הבית של אחר 

הצהריים".

היה  לנצור, מה  רגעים שתרצו  היו  ודאי 
רגע השיא בשנת הלימודים החולפת?

נועה לוזון, מנהלת בי"ס עליזה בגין:
לקצר  ביקשו  ב30.6  כשהילדים  מבחינתי, 
הלימודים  את  ולהמשיך  החופשה  את 
לצאת  לא  ביקשו  רובם  כרגיל.  למחרת 
לחופש, ובפרט הכיתות של ליקויי הלמידה. 
כל ילד לקוי למידה משתלב בכיתה רגילה, 
בכל  משותפות.  פעילויות  יש  שכבה  ובכל 
הפעילויות החברתיות כולם לוקחים חלק.
בהצגה האחרונה שהעלנו בבי"ס 70 אחוז 

מהתלמידים של ליקויי למידה השתתפו.
דפנה פרסמן, מנהלת בי"ס מילקן:

האחרונים  בימים  אבל  שיאים,  הרבה  היו 
ריגשו אותי ילדי כיתות ה' שמגיעים יום יום 
לקייטנות של כיתות א' ב', מאפרים אותם 
ומשחקים איתם. במקום לנוח בבית וללכת 
את  להפעיל  יום  כל  מגיעים  הם  לבריכה, 

הילדים.
חנה בן מרגי, מנהלת בי"ס נחשונים:

לידי  אצלי  שבאים  שיא  רגעי  הרבה  היו 
עושים:  שהילדים  הערכיים  בדברים  ביטוי 
כמו מועצת תלמידים שאירגנה מופע של 
בדיור  הקשישים  אצל  צעירים  כשרונות 
המוגן, שיתוף פעולה שקיים בין בית הספר 
לבין בית הספר הדתי"נווה אריאל". בתחום 
המדעים: המורות עשו חקר עם ילדי כיתה 
חקר  ליריד  הגיעה  העבודות  ואחת  ו', 
ובנוסף  מכובד.  מאוד  הישג  שזה  מחוזי 
יריד קהילתי של יזמות שמתקיים כל שנה 

לקהילה כולה.
שוש שמיר, מנהלת מח' גני ילדים:

העיר  בכל  מפוזרת  הילדים  גני  מערכת 
וביום העצמאות בו אנו עורכים טקס שכל 
ילדי הגן מגיעים ביחד ומאגד אותם ואפשר 
שהילדים  דברים  זו  בהזדמנות  לראות 
עירונית  חגיגה  בשנה,  ועוברים  עושים 

גדולה בהיכל הספורט.
עופר ארן, מנהל בי"ס ממ"ד אור זבולון:

כל  לאורך  שנמשך  שיא  היה  שלנו  השיא 
השנה, ובאיזשהו מקום אני מתכוון לשילוב 
של המורה עידו, שהוא מורה למתמטיקה 

יחידות  דיור. מאות  יחידות  ל900  קרוב  במיצוי של  אנחנו  "כיום 
נבנות ברחוב הערבה ובגבעת האוניברסיטה, בנוסף לקרוב ל40 
יחידות באזור ה'מגה' של שתי קבוצות רכישה. יש עוד 50 דירות 
דיור  יחידות   60 וגם  בקרוב,  להתחיל  צריכה  והבנייה  ששווקו 
סיימנו  הפיתוח  גל  בעקבות  אחרונים.  מכרז  בשלבי  שנמצאות 
ואנחנו  שלנו  ערים(  בינוי  )תכנית  התב"עות  מחסנית  כל  את 
יושבת רק על  העיר אריאל  עובדים על קידום של תב"ע חדשה". 
רבע מהשטח המוניציפאלי שלה ויכולה לגדול בעוד שלושה רבעים 
באריאל  דיור  יחידות   2800 יכללו  חדשות  תב"עות  שלוש  נוספים. 
מערב ודרום. "בנושא הזה אנחנו צריכים לעבור את מדור הגיהינום 
בשנתיים  העירייה  מנכ"ל  אומר  הפקדה"  לפרסום  באישור  האחרון 

האחרונות, אבי עזר.
למסכת  מתכוון  הוא  האחרון'  הגיהינום  'מדור  על  מדבר  כשעזר 
הארוכה שנדרש ראש העיר לעבור בעבור כל פרויקט בנפרד. מאחר 
והעיר נמצאת מעבר לקו הירוק יש צורך באישורים מדיניים לבנייה 
בעיר. "הרבה מהדברים נובעים מלחצים מצד ארה"ב ולכן חלקם לא 
יוצאים לדרך. הבעיה היא לא רק בהיתר הבנייה, אלא בדרך להיתר 
בצינורות  ועובדים  עובדים מול משרד הבינוי,  בגדול אנחנו  הבנייה. 
כאלה ואחרים מול גורמים נוספים לרבות לשכת ראש הממשלה. יש 
דברים שנעצרים ממש על שולחנו של ראש הממשלה. אפשר לומר 

שבסופו של דבר ראש הממשלה מאשר כאן כל שיווק שיוצא". 
פינוי-בינוי בשכונת"מודל בטון"

למרות הקשיים הרבים שנערמים בדרך, הבנייה באריאל לא עוצרת 
שראש  הנוכחיים  הפרויקטים  בין  אלו.  ברגעים  גם  ונמשכת  לרגע 
העיר  ממשלה  שבהחלטת  בינוי  פינוי  פרויקט  את  יש  מקדם  העיר 
דיור  יחידות   198 יפונו  הפרויקט  במסגרת  בפרויקט.  להיכלל  זכתה 
שנבנו כשהעיר הוקמה בשנות השבעים, וייבנו במקומן 1600 יחידות 
העירייה,  באזור  בינוי  פינוי  של  נוסף  פרויקט  צפוי  בנוסף,  חדשות. 
הפרויקט עבר את השלב הראשון בוועדת משרד הבינוי וכרגע מחכה 
לעבור את השלב השני ולקבל את אישור הממשלה. "כל אתר העירייה 
מיועד לפינוי בינוי, זה שטח של 98 דונם. מדובר על הורדה של כל 
בית  של  הורדה  בנוסף  נורמלי.  עירייה  מבנה  ובניית  האשקוביות 
הדיור המוגן 'גן עדן' ולבנות בית אבות על קומות, עם כל המתקנים 
וביתר  שצריכים להיות, לרבות בריכת שחייה שאני רואה במו עיניי. 

השטח ייבנו עוד 1100 יחידות דיור". 
הקצאת משאבים רבים למוסדות חינוך 

בנוסף ליחידות הדיור שנבנות בעיר ללא הפסקה דואג ראש העיר גם 
למוסדות החינוך בעיר שצפויים לגדול כנגזרת של הבנייה המסיבית. 
שני בתי ספר יסודיים שופצו והסתיימה בניית שני גנים ברחוב ברק. 
ארבע כיתות גן שכבר יש להן אישורים יבנו עוד השנה בעלות כוללת 
של קרוב ל5 מיליון שקלים. בגבעת האוניברסיטה ייבנה בבת אחת בית 
ספר יסודי עם 12 כיתות לימוד, פרויקט של 16 מיליון שקלים. "אנחנו 
מקדמים בנייה של שלושה מעונות יום; בגבעת האוניברסיטה, באזור 

רחוב הערבה ובאזור רחוב הגלבוע. התכנון כמעט הושלם, ההיתרים 
שמשרד  היא  הכוונה  אבל  קיים  לא  עדיין  התקציב  קיימים,  בחלקם 
הכלכלה יתקצב את זה על פי הנורמות שלו. ברגע שיהיה תקצוב לזה 
אנחנו נצא לדרך. רק לסבר את האוזן עלות של מעון כזה עם שלוש 
כיתות גן של 470 מ"ר, היא בסדר גודל של 3.5 מיליון שקלים. וגם, 
במסגרת הראייה של ראש העיר אנחנו משפצים את גינות גני הילדים 
על פי סדרי עדיפויות. בשנה שעברה עשינו 6 גנים ואנחנו במגמה 

להמשיך ולשפץ חצרות גנים נוספים"
גם בתחום הספורט ראש העיר משקיע לא מעט. מגרש הספורט 
בבית הספר היובל עבר קירוי, לידו נבנה מגרש קט-רגל חדיש עם 
פארק משחקים גדול. בימים אלה מוקם בבית הספר עליזה בגין 
1.2 מיליון ₪. ה'מיני גולף' הוכשר  מגרש רב תכליתי בעלות של 
מגמשת.  בהם  והורכבה  שופצו  משחקים  גני  מעט  לא  והונגש. 
"מגמשת זה אומר כ300,000 ₪ לטובת התושבים שלא יתפלשו 
יש תכנית לבנות אולם  בין התכנונים  ובעפר שנמצא שם".  בחול 
על  העומדות  הגבוהות  העלויות  בגלל  שמתעכב  גדול  ספורט 
ל200  יציעים  להיות  צפויים  באולם  שקלים.  מיליון  ל15  קרוב 
לנצל  צריך  כאלה  500 מ"ר. "משאבים  בגודל של  ומרתף  אנשים 
שעות  ואחרי  ספר  לבית  ישויך  האולם  לכן  שלהם  במקסימום 

הלימודים הוא יופעל לחוגים של המתנ"ס". 
לגבי התעסוקה של אלפי התושבים החדשים.  אין חששות  למנכ"ל 
באפריל 2016 צפוי להיחנך הקניון בעיר עם שטחי מסחר ומשרדים 
שיספק  לוי'  'רמי  של  לסופר  בנוסף  זאת  מ"ר.   10,000 של  בגודל 
כושר  כל  את  כמעט  ממצה  התעשיות  פארק  תעסוקה.  מקומות 
הקליטה שלו וראש העיר פועל להרחבה שלו ב1,300 דונמים נוספים 
מה שכמובן יביא אתו מקומות עבודה נוספים. האוניברסיטה צפויה 
לעשרים  סטודנטים  אלף  עשר  מחמישה  הקרובות  בשנים  לגדול 
וחמישה אלף, גידול שיגרור ביקוש של עוד קרוב ל3,000 עובדים. הוא 
גם מציין את מרכז הצעירים שצפוי להיפתח בדצמבר ויעזור בהכוונת 

צעירים לתעסוקה. 
יותר ביקוש מהיצע 

עזר מספר על לא מעט פרויקטים נוספים. "ראש העיר מקדם את 
ראשונים'  'מרכז  שנקרא  נחמן  רון  של  לזכרו  ההנצחה  אתר 

בפארק המנהיגות, שצפוי להסתיים בדצמבר הקרוב. הוא דאג 
מעל  שנבנה  הצעירים  למרכז  דולר  מיליון  של  תרומה  לעוד 
הבריכה". מתוכננת השקעה ברחוב עפרון ושיפוץ המדרכה 
של  בעלות  הביטחון  גדר  כביש  וסלילת  חירם  מבצע  ברחוב 
מעל מיליון שקלים. שיפור פארק המנהיגות במימון העירייה, 

'נצרים'  ותורמים מחו"ל. אתר הקרוונים של  משרדי ממשלה 
צפוי להתפנות בקרוב כשתושביו יעברו לאחר 10 שנים לבתי 
בן שמונה קומות עם 50  ייבנה מגדל  ובמקומו  הקבע שלהם, 

אנו  שבו  שיא'  'דגל  פרויקט  על  עובד  העיר  "ראש  דיור.  יחידות 
רוצים לבנות 60 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך עבור זוגות צעירים 
תושבי העיר. ראש העיר נתן את ברכתו לפרויקט והנושא ייצא לדרך".
הגדול.  והביקוש  התושבים  רצון  שביעות  על  מספר  עזר  לסיום, 
כאן.  שלהם  מהמגורים  מרוצים  התושבים  רוב  שעשינו  "מבחינות 
לוקחים  דברים שאנחנו  של  מכלול  לידי  באה  הזאת  רצון  השביעות 

בחשבון: הצד הפורמלי, צד פיתוח העיר, גינון וניקיון העיר. יש 
כאלה שנמנעים לבוא לכאן בגלל החשש להסדר מדיני אבל זו 
עודף  לנו  יש  הוא הפוך,  ולא שלנו. המצב שלנו  בעיה שלהם 
ביקוש ואין לנו מספיק היצע. ככל שיהיה לנו יותר היצע יבואו 

לכאן יותר ויותר. השאיפה שלנו היא לגדול".

קשה לפספס את תנופת הבנייה בעיר בשנה 
האחרונה, נראה שכמעט בכל רחוב ושכונה 
יש בניין חדש, שיפוץ של המדרכה, חידוש 

גן המשחקים ועוד. על הפיתוח המרשים 
אחראי מנכ"ל העירייה, אבי עזר שמספר 

על הפרויקטים שהסתיימו, על הבנייה 
שמתבצעת בימים אלו ועל התכנונים לעתיד.

מאת: מיה טל

כאן בונים! אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך

אביגיל סאמין, מנהלת קריית החינוך 
אורט יובלי אריאל 

דפנה פרסמן, מנהלת בי"ס מילקן 

חנה בן מרגי, מנהלת בי"ס נחשונים

נעה לוזון, מנהלת בי"ס עליזה בגין 

עופר ארן, מנהל בי"ס ממ"ד אור זבולון

שוש שמיר, מנהלת מח' גני ילדים 
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הכלבה  עם  מגיע  הוא  לגמרי.  עיוור  והוא 
שלו פעמיים בשבוע לבית הספר, וזה פשוט 
מרגש לראות את הילדים איך הם לוקחים 
אותו מהמונית ומובילים אותו לכיתה. אלו 
ילדים עם קושי בהתנהגות ואיך שהוא יוצא 
מהכיתה הם מתפרקים.אבל כשהוא מגיע, 
בטיול  הערכה.  ומלאי  דום  עומדים  הם 
צוות שיצאנו בסוף השנה, לקחנו אותו ולא 
ויתרנו לו והוא רץ איתנו בניווט ובבאולינג 

הוא זכה מקום ראשון.
החינוך  קרית  מנהלת  סאמין,  אביגיל 

אורט יובלי אריאל:
לכל  בוגרים  כנס  עשינו  השנה  לראשונה 
שעברה.  בשנה  הלימודים  את  שסיים  מי 
לקבל  כדי  מהצבא  הישר  הגיעו  הבוגרים 
מאוד  היה  והמפגש  הבגרות  תעודות  את 
ודיברו שהם כל כך  מרגש. הבוגרים כתבו 
מתגעגעים, והמחנכות הכינו להם הפתעה, 
ואנחנו הולכים להפוך את זה למסורת. גם 
לא  שהי"בניקים  אותי  ריגש  השנה  בסוף 
והרגישו  לעזוב  רצו  לא  ממש  ללכת,  רצו 

שייכות עצומה לבית הספר.
אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך:

כששר החינוך הקודם, שי פירון אמר בסיום 
ממוקמת  שלנו  שהעיר  אצלינו  הביקור 
החינוך  מערכת  אבל  מסוים,  בדירוג 
כפול  בדירוג  שלנו  העיר  כאילו  מתנהגת 

מזה, זה הרשים אותנו נורא.

בפתח.  עומדת  תשע"ו  הלימודים  שנת 
מטרותיכם  ומה  שלכם  השאיפה  מה 

לשנה הקרובה?

עופר ארן, מנהל בי"ס ממ"ד אור זבולון:
קודם  היא  הספר  בבית  שלנו  השאיפה 
על  יבוא  לא  שזה  לעולם  אבל  להתמקצע, 
המורה,  ראיית  לפני  האדם  ראיית  חשבון 
וברגע שזה יתהפך אנחנו בבעיה. אם נראה 
לפני  והתלמיד  האדם  לפני  המורה  את 
הילד, אז זו בעיה. לכן אנחנו ממשיכים בקו 

שאנחנו מובילים.
נועה לוזון, מנהלת בי"ס עליזה בגין:

עושים  שאנחנו  מה  את  לעשות  להמשיך 
באהבה.

החינוך  קרית  מנהלת  סאמין,  אביגיל 
אורט יובלי אריאל:

להמשיך לעשות את כל מה שאנחנו עושים 
עוד יותר טוב.

חנה בן מרגי, מנהלת בי"ס נחשונים:
תוך  לעצמנו  שהצבנו  היעדים  את  להשיג 
כיף  יהיה  ושלילדים  חוויתית  למידה  כדי 

לקום בבוקר ולהגיע לבית הספר.
אילנה נולמן, מנהלת אגף החינוך:

המנהלים  של  הזו  הנפלאה  בקבוצה  זכינו 
ואני  העליונה,  מהמעלה  החינוך  ואנשי 
בי.  שמתקנאים  חינוך  אנשי  שיש  יודעת 
שאנחנו  המדהימות  והתוצאות  המהפכות 
שעברה,  ובשנה  השנה  אליהם  מגיעים 
שיודעים  הללו  החינוך  אנשי  בזכות  המון 
ותמיד  מרפים  ולא  רוצים  הם  מה  בדיוק 

באהבה ענקית.

 המשך מעמוד קודם



בחיל  כרנ"ג  קבע  משירות  השתחרר  אמנם  לנציאנו  יוסי 
הרפואה כבר לפני יותר מחמש שנים, אבל זה לא מנע ממנו 
לארוז תיק ביום ולשים פעמיו לקטמנדו בחודש מאי האחרון, 
על  ההודעה  את  "קיבלתי  נפאל.  על  ירד  כבד  שאסון  לאחר 
עם  המלח  בים  אז  "הייתי  נזכר.  הוא  בבוקר"  בשבת  האסון 
חברים. אבל שמעתי על רעידת האדמה, התקשרתי למפקדה, 

וכמה שעות אחר כך כבר הייתי על המטוס".
לנציאנו, תושב אריאל בן 56 נשוי לאורית ואב לאלינור )24( ולנופר 
בבי"ח  הלוגיסטיקה  כמפקד  שימש  מונית,  ובעל  עצמאי   )19(
שדה של המשלחת, באסון שפקד את נפאל וגם באילו שהקדימו 
אותו. ליוסי יש רזומה מרשים של עזרה למדינות מוכות אסון: יפן, 

מקדוניה, טורקיה ואפילו רואנדה, לפני כמעט שלושה עשורים.
"כשקורה אירע כזה, מפקד המשלחת – אל"מ שהוא רופא מתחיל 
להרכיב את הצוות עפ"י אילוצים: כמה חדרי ניתוח צריכים, כמה 
רופאי ילדים, כמה אורתופדים ועוד. יש פק"ל קבוע של אנשי צוות, 
ואז המשחק הוא בין רופאי ילדים לכלליים. אחרי שהוגדר היעד, 
הרפואי  הציוד  כל  את  לבנות  ומתחיל  יושב  לוגיסטי  כמנהל  אני 
תמיד  מישראל  בי"ח שדה שנשלח  שדה.  בי"ח  להקמת  הדרוש 
מגיע כגוף עצמאי ללא תלות במדינה הנזקקת. את כל התשתיות 
אנו מביאים מהארץ. בסך הכל משלחת כזאת יוצאת עם 90 טון 
ציוד כש60 טון זה ציוד של בי"הח וכל השאר הוא ציוד לוגיסטי – 

אוכל ומים שלהם דואג פיקוד העורף".

בתים הרוסים ובי"ח נטוש 
אנשי   200 הכל  ובסך  רפואה,  אנשי  כ120  מנה  החילוץ  צוות 
הקמת  שדה:  בי"ח  הקמת  על  שקדו  הגעתם  שמרגע  צוות 
התאוששות  חדרי  דמים,  מעבדת  רנטגן,  חדרי  ניתוח,  חדרי 
והלם ואפילו חדרי לידה מצוידים בעשרות מיטות. ובכן, המילה 
בין  "חדרים" אולי מעט מטעה: מדובר באוהלי בד שמוקמים 
המוכר  ביותר  המתקדם  הרפואי  הציוד  את  מכילים  אך  לילה, 
חולים  בית  ליד  נעשתה  המאולתרת  הרפואה. הקמתו  בעולם 
וכח אדם. "הרבה  כיוון שלא היו בו חשמל  צבאי שלא תפקד, 
מי  היה  לא  לדאוג למשפחותיהם, ככה שגם  מהרופאים הלכו 

שיעבוד שם בכלל".
ספר לי על ההגעה לשטח. איך מתחילים?

"תוך 20 שעות מרגע הנחיתה בית החולים התחיל לטפל בפצועים 
וחולים. הרבה אנשים שהגיעו באו מההריסות, אבל הרבה באו כי 

הם פשוט היו מוזנחים ורצו לקבל טיפול מישראלים."
איך התרשמת מהנזק במקום?

"קטסטרופה. הבתים שם זה כמו חימר, והכל נהיה משטח אחד. 
הצבאי.  המבנה  של  מנחת  היה  ולידינו  מסוקים,  זה  שחילץ  מי 
באו"ם ידעו על היכולות שלנו אז את כל הפצועים הקשים הביאו 
היו  אבל הם  רפואה,  צוותי  עם  מדינות  עוד  למרות שהיו  אלינו, 

מזעריים. שלנו היה הרציני והגדול ביותר."
תאר לי את התנאים במקום. איפה למשל התקלחתם?

כל אחד מתקלח עם  אז  יש 'משמעת מים',  "בימים הראשונים 
בקבוק מי עדן. מבחינת שירותים – אין. החיילים המקומיים עזרו 
לנו לעשות גומות ולגדר אותן ואלו היו השירותים שלנו. מי שיוצא 
למשלחת כזאת, לא מעניינים אותו התנאים. אדרנלין זורם בגוף 
כזה  דבר  היה  לא  סטופ.  נון  עבדו  הניתוח  חדרי  הצוות.  כל  של 
שמישהו אמר שהוא עייף. מה שהניע את כולם היה הצלת חיים."

והצלתם?
חמש  מתוכן  לידות,  שמונה  היו  חיים.  ליצור  עזרנו  כל,  "קודם 
קיסרי. בסך הכל הגיעו 1600 מטופלים. מתוכם 8 במצב אנוש. 
היו שני מקרים של הצלת חיים מפציעה אנושה. יש את הבחורה 
והגיעה  ישראלים  ע"י  מההריסות  ימים  חמישה  לאחר  שחולצה 
אלינו במצב אנוש לגמרי. היא עברה סדרת ניתוחים ארוכה אבל 
אפילו  היא  האחרונים  וביומיים  אותה  לייצב  הצליחו  הרופאים 

ישבה איתנו על כסא גלגלים."
מה המראה הכי קשה שנחרט לך בזיכרון?

היה  הוא  הידיים.  שתי  את  לו  שקטעו  לאחר  אלינו  שהגיע  "ילד 
היו  ואז  אותו  לייצב  הצליחו  ימים  מספר  ואחרי  הכרה  מחוסר 
צריכים לשקם אותו וללמד אותו ללכת, ואז את רואה אותו קם על 
הרגליים ומתחיל ללכת בקושי רב על קביים. זה היה נורא. אחרי 
ובלי  ידיים  בלי  אותו  רואה  אתה  אבל  ללכת.  התחיל  הוא  יומיים 
לו  שישימו  ישראל  לא  זה  איתו'?  יהיה  'מה  אומר  ואתה  רגליים 
תותבת ויהיה בסדר. אין כלום. אבל העיקר שהוא המשיך לחיות", 
הוא נאנח ומיד מספר לי על נקודת המבט הבהירה שלו. "מקרה 
הטריים  התינוקות  את  מוציאים  בבוקר  הלידות.  כל  זה  משמח 

לשמש, ואין מראה יותר יפה מזה. נולדו שתי בנות ובן. זה עושה 
שמחה בלב."

מה המקומיים אמרו על ישראל?
"עצם העובדה שבאו אלינו ולא הלכו למקום אחר כי הם מכירים את 
ישראל, אומרת הכל. הם שמעו עליה ועל הטיפולים שהמשלחת 
וכשהסתובבנו  הריסות  לראות  יצאנו  השני  ביום  מעניקה. 
בשווקים שמענו 'ישראל, ישראל, שמענו שהקמתם בית חולים'. 
אפילו היו נשים שהעדיפו, בלי קשר לאסון, ללדת אצלנו מאשר 
בחדרי הלידה שלהם. כל אמא שילדה קיבלה שקית עם מוצצים 

ובקבוקים במתנה. היו דמעות בעיניים שלהם כשהלכנו."
ודאי היו געגועים הביתה. איך שמרתם על קשר?

"יחד איתנו יצא גדוד הקשר שהקים מערך עם טלפונים חופשיים, 
ישראלי,  שהגיע  ברגע  לזה,  מעבר  תמיד.  להתקשר  שיכולנו  כך 

הדבר הראשון שעשינו הוא לתת לו לדבר עם המשפחה.
גאווה ישראלית

"ברגע שישראלים שמעו שיש בי"ח שלנו התחילו להגיעו חברה 
מה  כל  עם   – לעזור  ובאו  הטיול  את  עצרו   – ישראלים  צעירים 
שאפשר: אלונקות, מנהלה ועוד. באו בין 30-50 נערות ונערים. 
זו הייתה גאוותם על המדינה, על צה"ל. בנוסף גם טיפלנו בשני 

אזרחים ישראלים, שקיבלו טיפול רפואי.
אצלנו  ישן   – צמוד  סיוע  קיבלנו  ממנו  בנפאל,  ישראל  "שגריר 
במאהל. בן אדם מבוגר. כשנגמר לנו המזון הוא הלך לדאוג לנו 
למזון –מכיוון שהוא לא כשר, חיבר אותנו עם אנשי חב"ד שהביאו 

מזון דרך הודו. 
"אכלנו בעיקר מנות קרב. במדינות זרות לא נוגעים באוכל שלהם 
– ירקות לוקחים מהארץ לארבעה ימים ואח"כ צריך לקנות, אבל 
נשארו  היה.  לא  לחם  אין,  ביצים  המים.  בגלל  עלינו,  אסרו  שם 
מצות מחב"ד אז אכלנו מצות. אבל זה שולי. מה שעניין את כולם 

כל הזמן זה הצלת חיים. 
ימים  "מאותה שבת בשמונה כשהגעתי למפקדה עברו ארבעה 
שלא עצמתי עין. אבל אין מה לעשות – יש משימה ונקראים לדגל, 
וצריך לזוז כי בצד השני מחכים אנשים. היה כבר תור ארוך בחמש 
בבוקר. היו הרבה נפאלים שדיברו עברית משהות בארץ ולקחנו 
אותם כמתורגמנים. כשראו את הטיפול אנשים דפקו על השערים 
כדי שנקבל אותם. זה הצוות של מדינת ישראל. "הוא אומר ביותר 

משמץ של גאווה.

איך עברו הלילות? אילו מחשבות רצות בראש?
על  לחשוב  זמן  אין  וחצי  בשבועיים  מחשבות.  "אין  צוחק.  הוא 
כלום. ישנים 3-4 שעות בלילה. בחמש אתה כבר קם ומתחילים 
שמגיעים  ברגע  לעלות  מתחילות  המחשבות  עבודה.  יום  עוד 

לארץ, אחרי שנפגשים עם המשפחה."
המסירות הבלתי נדלית של יוסי באה לידי ביטוי לא רק במשלחת 
קווים  מאירים  שלו  העדיפויות  סדרי  התנדב.  אליה  האחרונה 

לדמותו.
"ביום של האסון בפיליפינים אחיין שלי התחתן. הייתה לי דילמה 
האם לנסוע– אם אני לא נוסע אין מישהו אחר שיארגן את הצד 
ראשונה  בעדיפות  זה  חיים  שהצלת  החלטתי  בסוף  הלוגיסטי. 
 VC הרים  הקשר  גדוד  בארץ,  החופה  שנגמרה  ברגע  ונסעתי. 
וכל האולם ראה את הברכה  וידאו( העלו אותי על מסך  )שיחת 

שלי מהפיליפינים. שמעתי אחר כך שלא נשארה עין יבשה."
טיול בנפאל? זה מפחיד 

"ברגע שמקבלים הוראה להתקפל, אני מסתכל על החולים ואומר 
'אלוהים, אנחנו פה דאגנו להכל, אבל מה יקרה מחר? מי ידאג 
להם? מי יטפל? מי ימשיך את השיקום?' אני מדבר על כריתות 
גפיים או אנשים שלא בהכרה. מה יקרה איתם הלאה? זו החרדה. 
נכון שמעבירים לבתי חולים בתיאום אבל זה לא אותו דבר. זה לא 

כמו הטיפול של הרופאים הישראלים. 
הדבר המרגש ביותר כשמתחילים להתקפל עושים מסדר ובתוך 
מורידים את  נפאל. כשמסיימים  ודגל  ישראל  דגל  מונף  המחנה 

הדגל מהתורן ומקפלים אותו.
כל בוקר, בשמונה בבוקר יש מסדר לראות שכולם ערים על מדים 
בוקר עמדו  כל  איתנו  ויחד  והולכים להחליף תורנים במחלקות. 
הרופאים המקומיים. כל בוקר. כשבסיום המסדר אנחנו שרים את 

ההמנון שלנו והם שרים את ההמנון הנפאלי. זה מרגש.
הנפאלי  והרמטכ"ל  בנפאל  ישראל  שגריר  הגיע  הסיום  בטקס 
הטיפול  על  תודה  אמר  והרמטכל  הנפאלי,  החולים  בית  ומפקד 
עושה  זה  חיים.  הרבה  הצלתם  כי   – תודה  בעיקר  אבל  והעזרה 

צמרמורת לשמוע. זה שווה הכל.
כשנחתנו בנתב"ג, בטרמניל 1. הייתה קבלת פנים מדהימה יחד 
עם ראש הממשלה ושר הבטחון בוגי שהגיעו. זה היה מאד מרגש 

ומילא אותנו בגאווה עצומה."
אם מחר תקבל קריאה, חלילה. תתייצב?

"בטח." הוא עונה בלי לחשוב. "כל עוד אני יכול לתת, ואין לי בעיה 
פיזית – אני מתייצב ראשון. אשתי יודעת – ברגע שיש רעידת אדמה – 
זה לא משנה מה קורה בחיים, זו לא שאלה. היא ישר מכינה לי תיק."

תיסע מתישהו לטייל שם?
לא. וגם בתי הקטנה, חיילת, אמרה שהיא רוצה לטייל שם. אמרתי 
לה שעל גופתי. הוא מגחך. "חסר לאן ללכת? בטוח לא לנפאל. 

זה מפחיד. "

לרעידת אדמה יוצאים 
עם כל הנשמה 

"היעד הוא הצלת חיים וזה מה שהניע את כולם" יוסי לנציאנו, תושב אריאל והמפקד 
הלוגיסיטי במשלחת של חיל הרפואה ופיקוד העורף לנפאל, מספר על הקשיים והגאוה 

בהצלת חיי אדם מעבר לים כשהטבע מתאכזר.

מאת: דור בר לביא

יוסי לנציאנו עם חברה חדשה
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הנוראי  הפיגוע  מאז  עברו  שנים   13
אנטר  אורה  שבו  שבקניה,  במומבסה 
 )15( דביר  בניה,  שני  את  איבדה   )52(
בשביל  כוחה  בכל  ונאבקה   ,)12( ונוי 
להציל את ביתה אדוה )אז בת 8, כיום 
נחתה  אנטר  משפחת  מהאש.   )21 בת 
עם  ומיד  במומבסה  התעופה  בשדה 
ישירות  הסעות  על  עלו  לשדה  הגעתם 
למלון "פרדיס", שבו תכננו לנפוש. אך 
 7:30 ובשעה  היו תכניות אחרות  לגורל 
על פי שעון ישראל, נשמע פיצוץ אדיר 

בלובי המלון.
שנסענו  לאחר  "פרדיס"  למלון  "הגענו 
דרך ארוכה ויפה להפליא. הגענו ללובי של 
ועלינו  לחדר  המפתח  את  קיבלנו  המלון, 
יחד להתרשם מהחדר. מהמרפסת נשקף 
נוף מרהיב של ים ירוק. לאחר התארגנות 
קלה, הבנים חשו רעב אז ירדנו יחד ללובי 

"נסענו למומבסה 
משפחה של חמש נפשות 

וחזרנו בקושי שלוש"

אורה אנטר נסעה לפני 13 שנים עם משפחתה לחופשה במומבסה, קניה. בפיגוע 
טרור שהתרחש שעות ספורות לאחר נחיתתם שכלה את 2 בניה- דביר ונוי. אנטר 

עברה שיקום קשה ומפרך במהלכו עברה טיפולים פיזיים ונפשיים, פעלה להנצחת 
בניה ורכשה כישורים חדשים. כיום היא מפעילה חדר מיוחד התורם למיגור האלימות 

בממ"ד אור זבולון.

בוקר.  ארוחת  לקבל  ניתן  אם  לראות 
צוות  של  מהרקדניות  התרשמו  ונוי  דביר 
ואדוה  ממני,  עין  במרחק  בלובי  הבידור 
אלברט  עם  שדיברתי  בזמן  לידי  עמדה 
ישראלי  טיולים  מדריך  ז"ל,  אווילה  דה 
מהר  קרה  הכל  בפיגוע.  השלישי  וההרוג 
שהעיף  אדיר  פיצוץ  נשמע  לפתע  מאוד. 
אותי למרחק רב, וכשהצלחתי להתאושש 
היד.  את  לי  החזיקה  אדוה  נזכרתי שביתי 
חיפשתי אותה והיא הייתה מכוסה בחול. 
להישאר  לה  הוריתי  אליי,  אותה  משכתי 
במקום בזמן שאני מחפשת את דביר ונוי. 
עם  דביר  של  השיניים  את  ראיתי  לפתע, 
הגשר עליו ואת היד עם השעון של נוי- זה 
בנים.  יותר  לי  שאין  שהבנתי  הרגע  היה 
לא  הפעם  עפתי,  ושוב  נוסף,  פיצוץ  היה 
יכולתי להמשיך לעמוד. ידעתי שאני חייבת 
ראיתי  אך  ומהר,  משם  אדוה  את  להוציא 
והבנתי  אותנו  מקיפה  שאש 
לבד.  לצאת  תצליח  לא  שאדוה 
ביקשתי ממנה לעזור לי לעמוד 
'אמא  לי בתשובה  ואדוה ענתה 
מלאה  ואת  בבטן  ברזל  לך  יש 
להתעלם  לה  אמרתי  בדם'. 
שאני  כדי  אותי  ושתחבק  מזה 
ניסיתי  אותה.  לעטוף  אוכל 
פצועות.  היו  רגליי  אך  ללכת, 
בזמן  שלי  היחידה  המחשבה 
אדוה  את  להוציא  הייתה  הזה 
הקטנה שלי מהאש בחיים. תוך 
נשמע  ותפילות  מחשבות  כדי 
הדף  מכולם.  החזק  הפיצוץ 
אדוה  ואת  אותי  הוציא  הפיצוץ 
ממעגל האש הנורא. אני זוכרת 
שוב  ההכרה  את  שאיבדתי 
את  שיחפשו  וביקשתי  ושוב, 
רמי, בעלי. התעוררתי לתחושת 
טלטולים וראיתי את רמי מנסה 
והתעלפתי  הדם  את  לי  לעצור 
שאני  האחרונה  החוויה  שוב. 
הישראלי  במטוס  הייתה  זוכרת 
עם רופאים צבאיים. רופא צבאי 
אמר לי שלוקחים אותי לישראל- 

נסענו לטיול כל המשפחה, חמש נפשות 
תקופה  עברתי  שלוש.  בקושי  וחזרנו 
וכשהתעוררתי  בניתוחים  מלאה  ארוכה 
אותי  ושאלו  סביבי  עמדו  הרופאים  כל 
כי  לדבר  יכולתי  לא  הפיגוע.  על  שאלות 
לכן  ראש,  ועד  רגל  מכף  חבושה  הייתי 
לסימונים.  ודף  עט  לי  נתנו  הרופאים 
לסמן  צריכה  הייתי  "כן"  להגיד  בשביל 
קווים.  שני  "לא"  להגיד  ובשביל  אחד,  קו 
שאני  להם  אמרתי  שסימנתי  הקווים  עם 
ושאני  בניי,  מות  על  הפיגוע,  על  יודעת 
רוצה לראות את אדוה. זאת הייתה הדרך 
היחידה שבה סיפרו לי על המוות של דביר 
ונוי. רק השנה, כשהייתי בהרצאה שדיברו 
על  הודעה  על החשיבות של העברת  בה 
מוות של קרוב משפחה, הבנתי למה אצלי 

לא נסגרו מעגלים מעולם."
שנה וחצי בבית חולים 

עם  להתמודד  ונאלצה  לארץ  שבה  אנטר, 
אובדן גדול ופציעה קשה מאוד. היא העבירה 
בפתח  בלינסון  החולים  בבית  ארוך  זמן 
ביתה  המחלקות.  בין  שם  ועברה  תקווה 
אדוה, השתחררה מבית החולים לאחר כחצי 
שנה של טיפולים וקיבלה אישור להתאחסן 
במלונית של "עזר מציון" עם אביה, שהיה 
במצב נפשי קשה- בכדי שיוכלו לטפל יחדיו 
באורה הפצועה. בזכות עיריית אריאל ובית 
את  פיספסה  לא  אדוה  "מילקן",  הספר 
כיתתה  עם  החסר  את  והשלימה  לימודיה 
כשנה  לאחר  סגור.  במעגל  טלוויזיה  דרך 
בקשה  אורה  הגישה  החולים,  בבית  וחצי 
והצטרפה  החולים  מבית  להשתחרר 

למלונית עם ביתה ובעלה.
ועוד  עוד  ונוספו  נמשכו  שלי  "הטיפולים 
טיפולי  פיזיותרפיה,  התחלתי  ניתוחים. 
עור  השתלת  גם  ונוספה  ריאות  אוזניים, 
בראשי. במשך השנים התרופות הפסיקו 
כך  כל  לא  כבר  גם  והטיפולים  להשפיע 
עזרו. הגוף שלי התעייף מלשאת את העול 
הכבד במשך כ13 שנים. העול אומנם לא 
והגוף  גדול  אותי  הכאב שעוטף  אבל  גדל 
טיפולים  עוברת  אני  היום  עד  חלש.  שלי 
פיזיים ונפשיים דרך ביטוח לאומי. עברנו 

משפחתי,  פסיכולוג  אצל  משותף  טיפול 
פסיכולוג  אצל  בנפרד  טופל  אחד  כל  וגם 
אצל  מטופלת  אני  היום  עד  אישי. 
פסיכולוגית על מנת להתמודד עם הכאב. 
שאני  הארוך  והתהליך  שחוויתי  הפציעה 
הנכות  את  לקבל  מנת  על  הם  עוברת 
לי  נראה  לא  הכאב.  על  ולהקל  ולהבין 
שאוכל אי פעם להחלים פיזית ונפשית כי 
מנכות,  או  מאובדן  להחלים  כזה  דבר  אין 

אפשר רק לנסות להקל על המצב הזה ."
הקהילה באריאל מתגייסת 

נרתמו  רבים  אנשים  הפיגוע,  לאחר 
משפחת  אנטר.  משפחת  של  לעזרתם 
והיא  הפיגוע  לאחר  רבות  סייעה  סולומון 
כמשפחה  עבורם  היום  עד  שם  נמצאת 
ואדוה  נמרץ  "כשהייתי בטיפול  דבר.  לכל 
הייתה מאושפזת בבית החולים "שניידר" 
טיפלה  סולומון  משפחת  תקווה,  בפתח 
ועד  מאז  עבורנו  שם  והם  הזמן  כל  בנו 
משפחת  של  הילדים  ושני,  דור  היום. 
סולומון, "אימצו" את אדוה להיות אחותם 
ערב  בכל  אוכלים  אנחנו  הפיגוע.  מאז 
שישי ארוחה יחד כבר 13 שנים. אני מאוד 
מאמינה שאם ה' לוקח משהו הוא תמיד 
הוא  איתנו-  גם  וכך  בחזרה  כמה  פי  נותן 
לקח לנו את המשפחה ובאותו זמן נתן לנו 

המון משפחות חדשות שדואגות לנו."
"מירוץ  את  באריאל  מקיימים  שנה,  מדי 
והן תלמידי  הן בתנועת הצופים  הלפיד". 
י"ב של התיכון. המירוץ מוקדש לזכרם של 
דביר ונוי שלמדו בחטיבת הביניים "היובל" 
יום  בכסלו,  כ"ג  ביום  חייהם  את  וקיפחו 

לפני הדלקת נר ראשון של חנוכה.
את המורשת הזו התחיל אדם גדול בשם 
יוסי לנציאנו, שהכרנו אותו לאחר הפיגוע 

דרך המשלחת הצבאית של חיל הרפואה. 
יוסי באותה התקופה היה אחד המנהלים 
לדירתנו  הגיע  הוא  באריאל.  הצופים  של 
מסוגלים  היינו  )לא  באריאל  השכורה 
מאיתנו  וביקש  הישן(  לביתנו  לחזור 
להשתתף בטקס הלפיד לזכר הבנים שלי. 
הכיר  שלא  שאדם  מהעובדה  התרגשתי 
אותנו מוכן לעשות כל כך הרבה בשבילנו 
הצטרפו  ואדוה  רמי  שהסכמנו.  וכמובן 
את  ברכב  נסעתי  ואני  המירוץ  למסלול 
התרגשתי  ונפעמתי.  הארוכה  הדרך  כל 
מהעיר  תושבים  המון  לראות  מאוד 
עצר  שהגיע,  מי  כל  במירוץ.  משתתפים 
לזכרם של  דומיה  לדקת  הישן  ביתנו  ליד 
דביר ונוי. זה היה רגע שמילא לי את הלב 
החלול ומאוד עזר לכאב שלי. זה מחמם 
כזו  רבה  ואהבה  תמיכה  לקבל  הלב  את 
עד  וישנם  היו  שתמיד  אריאל  מתושבי 
נהיה  הטקס  לשנה  משנה  לצידנו.  היום 
משתתפים  ותמיד  מכובד  ויותר  יותר 
חברים,  העירייה,  חברי  העיר,  ראש  בו 
משפחה ואנשי צבא. אך בשנה העשירית 
לזכרם, החלטנו כמשפחה שזה קשה לנו 
מדי להגיע לטקס בכל שנה כי זה מכביד 
האחרון  בטקס  וכך  כאבנו,  על  נפשית 
לזכרם.  עשור  סגרנו  אליו,  שהגענו 
במשך  שנה  בכל  נערך  הלפיד"  "מרוץ 
שהתחלפה  ואפילו  שעברו,  השנים  ה13 
החדשים  המנהלים  הצופים,  הנהלת 
חרץ  שלנציאנו  המורשת  את  ממשיכים 

בחיי הצופים."
הספריה- אנדרטה חיה ופעילה 

אנטר  משפחת  הלפיד",  "מירוץ  מלבד 
את  להנציח  נוספות  דרכים  על  חשבה 
ילדיהם, והחליטו להקים אנדרטה לזכרם. 

של  הספר  בית  מנהלת  עם  "התייעצנו 
נולמן,  אילנה  היקרה,  וחברתנו  ונוי  דביר 
איך כדאי לנו לעצב את האנדרטה לזכרם 
לאילנה  סיפרנו  כשנפגשנו,  בנינו.  של 
לזכרם  אנדרטה  רק  רוצים  לא  שאנחנו 
לזכור אותם חיים  לנו  אלא משהו שיעזור 
ופעילים ולא סתם שמות על אבן. לכן עלה 
הרעיון להקים ספרייה בבית הספר "יובלי 
הזמנו  הרעיון.  את  אהבנו  ומאוד  אריאל" 
שלט גדול שעליו כתוב: "לזכרם של דביר 
להקים  לנו  עזרה  אילנה  ז"ל".  אנטר  ונוי 
פינה חמה עם תמונה של בניי. הספרייה 
הספר  בבית  היום  עד  קיימת  לזכרם 

ובעינינו זו האנדרטה הכי חיה שיש."
על  לחשוב  לא  משתדלת  אנטר  כיום, 
בשביל  כוחות  ומוצאת  הנורא  הפיגוע 
מאוד  "אני  ואופטימית.  חיובית  להישאר 
כי כאשר  לא רוצה לשקוע במרה שחורה 
עולות בי מחשבות על הפיגוע מיד מגיעות 
איתן המחשבות על האובדן הגדול ביותר 
להמון  מובילות  המחשבות  בניי.  שני  של 
היו  היום אם הם  היו  איך הם  על  שאלות 
אצלי  מדגישות  האלה  והשאלות  בחיים 
את החסר וגורמות לי לקוצר נשימה וכאב 
חד. אני מעדיפה להסתכל תמיד על האור 
בקצה המנהרה, להתעסק בביתי האהובה 

אדוה ולחשוב על עשייה חיובית.
הזמן לא מרפא 

ידועה לכולנו האמרה שהזמן הוא הרופא 
של  למוות  נוגע  כשזה  אך  ביותר,  הטוב 
לא מרפא את  כנראה שהזמן  אדם אהוב, 
מרגישה  אני  "לפעמים  לעולם.  הכאב 
 13 רק  שעברו  לי  ומוזר  עובר  לא  שהזמן 
אומרת  אני  ולפעמים  הפיגוע,  מאז  שנים 
'וואו עברו כבר 13 שנים'. הזמן לא מרפא 

שר החינוך לשעבר, שי פירון מבקר ב"חדר של אור"

משפחת אנטר לפני האסון

מאת: חן בר
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הכאב.  על  להקל  עוזר  לפעמים  אבל 
ורואים  קדימה  מסתכלים  כשאנחנו 
ומגשימה  בחייה  מתקדמת  אדוה  את 
איתה  ביחד  אנחנו  גם  אז  חלומות, 
מעיזים לחלום מעט. מה שמיוחד עבורי 
וצומחת  גדלה  אדוה  את  לראות  הוא 
היא  מה  בדיוק  שיודעת  אישה  להיות 
בית  את  סיימה  שאדוה  לאחר  רוצה. 
הספר התיכון, היא מאוד רצתה להתקבל 
ל"קרקל" ולהיות לוחמת. הבעיה הייתה 
פצועה,  רגלה  כף  כנכה-  מוגדרת  שהיא 
ויש צלקות וכוויות גדולות בחלקי גופה. 
וויתרה ולאחר מספר ועדות  אך היא לא 
את  להגשים  הצליחה  היא  צבאיות, 
להירדם  הצלחנו  לא  ואנחנו  חלומה 
בלילה עד שסיימה בהצלחה את השירות 

הצבאי שחלמה עליו."
כשאנטר השתחררה מבית החולים לאחר 
כשלוש שנים של טיפול צמוד בבית החולים 
למרות  באריאל.  לגור  חזרה  היא  בלינסון, 
שהתקשתה בשגרת החיים החדשה שלה, 
היא החליטה שהיא חייבת למצוא תעסוקה 
שהוביל  שלה,  הבא  הצעד  לביתה.  מחוץ 
אותה להצלחה שלא האמינה שהיא יכולה 
של  היועצת  אצל  התחיל  אליה-  להגיע 
ביטוח לאומי, סיגלית מרקוביץ'. "סיפרתי 
להישאר  אותי  מדכא  שמאוד  לסיגלית 
בי  שיש  המחשבה  אותי  ומתסכלת  בבית 
רצון אך אין בי יכולת. היא מיד שאלה אותי 
ועניתי  מה היה החלום שלי לפני הפיגוע 
אותי  דחפה  היא  מיד  ללמוד.  שרציתי  לה 
להגשים את החלום שלי ואני מבלי לחשוב 
עניתי לה 'להתחיל ללמוד בגילי? אני בת 
-41 אין לי בגרויות ולמדתי רק ציור אופנה 
לי  סיגלית הציעה  זאת,  בתיכון'. בעקבות 
לעבור אבחון והתוצאות היו שבנוסף לכל 
עם  למידה  לקוית  גם  אני  שלי  הנכויות 
התוצאות  עם  חזרתי  וריכוז.  קשב  בעיות 
לסיגלית ואמרתי לה 'עם כל זה אין סיכוי 
שאוכל ללמוד'. סיגלית הפנתה אותי לבית 
לי  שעזר  פרת",  "רום  צה"ל,  לנכי  הספר 
להשלים את כל הבגרויות ומשם הדרך שלי 
את  סיימתי  שלב  אחרי  שלב  וכך  נפרצה. 
לי חשק  כל הבגרויות. הבגרויות רק עשו 
מעמיקה  חשיבה  ואחרי  ללמוד,  להמשיך 

ללימודים  נפשית  מוכנה  שאני  החלטתי 
שלי  ושהחלום  אילן,  בר  באוניברסיטת 

ללמוד חינוך."
תחילה אורה השתלבה במסלול למבוגרים 
אך לאחר שיחה עם דיקן אוניברסיטת בר 
אילן שהתגאה בהישגיה, הוחלט להעביר 

את אנטר למסלול חינוך לגיל הרך. 
הלימודים,  במסלולי  התאהבה  אורה 
וקיבלה תמיכה רבה מגורמים שונים. על 
הגשימה  היא  בעצמה  האמינה  שלא  אף 
וכיום היא בעלת בגרות  את חלומה הישן 
בחינוך  ראשון  תואר  פסיכומטרי,  מלאה, 
באומנות  משני  במסלול  תואר  הרך,  לגיל 
חינוכי  בייעוץ  שני  תואר  בעלת  יהודית, 

ואף מחזיקה בשתי תעודות הוראה.
חדר של אור

אנטר  החליטה  לימודיה,  את  כשסיימה 
ילדים  בחינוך  לעזור  מעוניינת  שהיא 
של  את"החדר  הקימה  ולכן  ספר  בבתי 
לשפר  שנועד  התנדבותי  פרויקט  אור"- 
ועוזר בהפחתת  את האקלים הבית ספרי 
הספר.  בית  תלמידי  בקרב  אלימות 
התקבלתי לבית ספר היסודי "טל", בראש 
להבין  התחלתי  שם  ומהתנהלותי  בעין. 
כמה ידיי המורים כבולות לפעמים אל מול 

זקוקים  התלמידים  כמה  וגם  התלמידים, 
לפרויקט–  הרעיון  עלה  מכאן  לעזרה. 
ולגרור  טובה  להתנהגות  תלמידים  לעודד 
יותר.  טוב  להתנהג  אחרים  תלמידים 
הצגתי את הרעיון בפני מנהלת בית הספר, 
אורלי פיגלר והתחלנו את הפרויקט. מטרת 
הפעילות "בחדר של אור" היא פעילות של 
כיף כתגמול חיובי להתנהגות טובה, פעילות 
במערך  לימודית  המתקשים  לתלמידים 
היוצאים  תלמידים  ואיסוף  ואיתור  הכיתה 
השיעורים.  במהלך  הלימוד  לכיתות  מחוץ 
הספר  בית  מכיתות  באחת  ממוקם  החדר 
לפעילויות  חומרים  של  רחב  מגוון  בו  ויש 
פופים  יצירה,  קופסה,  משחקי   : שונות 
מיום  לאחר כשלוש שנים  ושטיח.  למנוחה 
ראינו  הספר,  בבית  הפרויקט  של  היווסדו 
הייתה  מעולות.  תוצאות  מניב  שהחדר 
הפחתה ניכרת באלימות, התלמידים מאוד 
מסביב  והתגובות  לחדר  להגיע  התאמצו 
השנייה  השנה  במהלך  חיוביות.  היו  כמובן 
סיפרתי  העין,  בראש  רץ  הפרויקט  שבה 
באריאל,  החינוך  למנהלת  הפרויקט  על 
נולמן. היא מאוד התלהבה ורצתה  אילנה 
את הפרויקט גם באריאל. בשנת תשע"ה, 
גם  ההתנדבותי  הפרויקט  את  התחלתי 
זבולון".  באריאל, בבית הספר הדתי "אור 
מבית  אור"  של  "החדר  את  העתקתי 
באריאל  ספר  לבית  העין  בראש  הספר 
וציפיתי לבעיות מפני שקשה לשלב בתוך 
אך  חדש.  משהו  מובנת  לימודים  מערכת 
באופן  ואוהב  חם  קשר  נוצר  זאת  למרות 
מיידי ואנשי המקצוע בבית הספר עזרו לי 
לבצע את ההתנדבות שלי בצורה הטובה 
מדהימה  בצורה  פועל  הפרויקט  ביותר. 
בבית הספר- אנחנו מתקדמים לאט-לאט 
אבל בטוח. הפרויקט נותן לי הרבה הנאה 
הקטנים  הילדים  כאשר  בייחוד  וסיפוק, 
אין  לחיבוק-  אלי  ניגשים  הספר  מבית 

מילים לתאר את הכוח שזה נותן לי."
מקום  כל  מאירה  היא,  כן  כשמה  אורה 
שאליו היא הולכת ומפזרת סביבה ניצוצות 
קשה  אירוע  שעברה  למרות  תקווה.  של 
לעצמה  וויתרה  לא  מעולם  היא  מנשוא, 

והגיעה רחוק הרבה מעבר לציפיותיה.

דביר ונוי אנטר ז"ל 

תלמידי י"ב רצים במירוץ הלפיד המסורתי מקברות המכבים לאריאל 

12

גימנסטראדה ראשונה באריאל

יום ההליכה העולמי גם באריאל

 חגיגות בר המצווה של בי"ס להיפ
הופ וברייקדאנס,"קריס קרוס" אריאל

בט"ו בשבט האחרון, אריאל אירחה לראשונה את תחרות 
הגימנסטראדה.

7 קבוצות מכל רחבי המדינה הגיעו להיכל הספורט לאחר 
אימונים של חודשים.

הקהל האריאלי זכה למופעים מרהיבים של התעמלות קרקע 
ואקרובטיקה.

אריאל משקיעה בתחום הספורט והתוצאות בשטח מדברות בעד עצמן. הישגים מדהימים בארץ ובעולם זה עניין שבשגרה. 

ב-11.11 אריאל הצטרפה ל-160 המדינות ברחבי העולם 
שמציינות את יום ההליכה הבינלאומי. 

1000 תלמידים, עובדי עיריית אריאל והמרכז הקהילתי 
"גוונים" צעדו בשבילים מקושטים וזכו בסוף היום גם 

לפעילויות קצביות ומקפיצות.

מאות תלמידים בכיתות ד'-ה' נפגשו עם קבוצת ספורטאים 
חסונים מליגות העל של כדורסל כסאות הגלגלים ולמדו 

שיעור על יציאה ממשברים, אומץ וקבלת השונה.

מפגש חינוכי-ערכי עם צמרת ספורטאי 
הכדורסל על כסאות גלגלים

את הנר הראשון של חנוכה חגגו במחלקת הספורט של 
אריאל עם ילדי הגן וכיתות א' שהופיעו לראשונה 

בחייהם. במופע שנקרא "נר ראשון- במה ראשונה" הופיעו 
בנות קבוצות המחול וילדות התעמלות קרקע.

נר ראשון - במה ראשונה

בחג החנוכה התקיימה באריאל לראשונה אליפות קטרגל 
פתוחה בחסות ראש העיר.

בטורניר השתתפו קבוצות מאריאל והשומרון וביניהם גם 
נציגי אוניברסיטת אריאל.

300 תלמידים חגגו "בר מצווה" לבית ספר להיפ הופ 
וברייקדאנס "קריס קרוס" באריאל.

אליפות אריאל הפתוחה בקטרגל

עיר בתנועה מתמדת
להלן מספר אירועי ספורט שהתקיימו בשנה החולפת:

 המשך מעמוד קודם
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 מכל קצוות הארץ הגיעו לאריאל, מתנדבי שנת שירות של הצופים אשר מקדישים
שנה יקרה בין התיכון לצבא למען שבט עוז והקהילה כולה

 כשעלה מהשטח צורך למצוא פעילות לשעות הפנאי עבור בוגרים בעלי
צרכים מיוחדים, ורד טוויל, חברת מועצה צעירה הרימה את הכפפה. למעלה משנתיים 

פועל בעיר פרוייקט מרגש ומיוחד במינו. הגיע הזמן שגם אתם תכירו. 

עם  בינינו  הסתובבו  צעירים  חמישה 
פגשו  הם  השנה,  במהלך  חאקי  מדי 
הנערים  את  הספר,  בבתי  הילדים  את 
המבוגרים  ואת  הצהריים  אחר  בשעות 
טלי  דביר,  עדי,  דנה,  ברחוב.  כך  סתם 
ויובל הם חמישה חבר'ה, בני 18, שדחו 
לתושבי  לתרום  ובאו  בשנה  הגיוס  את 
אריאל מטעם תנועת הצופים. הצטרפנו 
שנערכת  שלהם  הקומונה  לישיבת 
החברתי  המלווה  סטיבן  עם  שבוע  מדי 
בניסיון  הצופים,  מהנהגת  והמקצועי 
לסכם את שנת הפעילות שלהם באריאל.

מה מטרת שנת השירות שלכם?
טלי: "אפשר לומר על הצופים שזה הבית 
יהיו  שהצופים  רוצה  אתה  כולנו.  של 
מפותחים בכל המקומות בארץ, ובמקומות 
חלשים צריך לעזור. היציאה לשנת שירות 
ערכים  אלה  חברתית,  מעורבות  היא 

שגדלנו עליהם בתנועה".
י'  כיתות  על  דגש  שמים  "אנחנו  דביר: 
ומחזקים אותם בשביל לפתח אותם להיות 
הפרויקט  אם  בש"ש.  צורך  ללא  עצמאיים 
את  שיובילו  אלה  יהיו  הם  יצליח  הזה 

השבט".
מה החשיבות של תנועות הנוער 

מבחינתכם?

כבר מעל לשנתיים במיני גולף העירוני 
מעורר  משהו  קורה  אריאל  העיר  של 

השראה. 
מידיי יום שלישי בשעה 17:30, מארגנת 
"שבילים",  פרויקט  את  טוויל  ורד 
המקנה פעילות לשעות הפנאי לבוגרים 
אילנה  הגתה  אותו  בעיר,  אוטיסטים 

נולמן, מנהלת אגף החינוך בעירייה.

בעיר  מועצה  כחברת  משמשת  טוויל 
ובחייה המקצועיים מנהלת קשרי לקוחות 
 .AVIV AMCG ושיווק של חברת הייעוץ
לתרומה  פועלת  האחרונות  שנים  בחמש 
בקהילה במסגרות שונות כמו בית חולים 
כן  כמו  ועוד.  אקי"ם  עמותת  בלינסון, 

מקדמת נושא נגישות בעיר ובכלל.
"מדהים לראות את השינוי" 

של  ליבם  תוך  אל  מיוחד  במסע  מדובר 
ונוער עם צרכים מיוחדים, תושביי  ילדים 
ושיתוף  חברתית  להכרה  שזוכים  העיר 
פעולה עם מגוון פעילויות בעיר וארגונים, 

ביניהם גם תנועת הנוער "בני עקיבא".
הם   )17( ואור   )17( אביתר   ,)14( עמית 
שמחת  ומלאי  אנרגטיים  כובשים,  ילדים 
הוא  בשבילם  "שבילים"  פרויקט  חיים. 
אחד  לשחק  וליהנות,  אליו  להגיע  מקום 

עם השני, ולגלות דברים חדשים.
עם  לילדים  הספר  בבית  לומד  עמית, 

לא  זה  אחרת,  בצורה  חינוך  "זה  דביר: 
בית ספר שצריך לשים דגש על הלימודים 
פה  מבחן.  לעוד  ולרוץ  בגרות  לעוד  ולרוץ 
ולהתרכז  יכול לשים לב לאדם עצמו  אתה 

בחינוך".
בתי  בין  מתחלקים  החבר'ה  בבקרים 
הספר היסודיים, החטיבה והמרכז הארצי 
להטמעת ערכים ומנהיגות. ובשעות אחר 
הצהריים הם מתנדבים בפרלמנט הנוער 
ובמיני- האתגרי  בחוג  מדריכים  העירוני, 
הצופים  לפעילות  בנוסף  זה  כל  גולף. 

הרגילה בשבט 'עוז' בעיר.

איזה פעילויות עשיתם לאורך השנה?
טלי: "בסוכות בנינו סוכה קהילתית לילדים 
ולנוער כדי שיוכלו לשבת שם בלילה במקום 
להסתובב ושתהיה להם איזושהי מסגרת". 
דביר: "בחופשת חנוכה עשינו פינת יצירה 
מוצלחת,  די  שהייתה  במרכז  ומשחקים 

המון ילדים באו והשתתפו".
למידה  מרכז  של  פרויקט  לנו  "יש  עדי: 
להם  ועוזרים  ילדים  מלמדים  שאנחנו 
הייתה  הכללית  המטרה  הבית.  בשיעורי 
שהנוער שבא ללמוד יעזור אחר כך לילדים 

הקטנים יותר. אבל זה עבד חלקית".
יובל: "אני מתנדב במיני גולף עם קבוצה 
של כיתה י' שעושים שם מחויבות אישית 

"צעד  לציון,  בראשון  מיוחדים  צרכים 
לגלוש  במחשב,  לשחק  אוהב  קדימה", 
בעוד  תוכנות,  עם  ולהתעסק  באינטרנט 
אביתר ואור, שלומדים יחדיו בבית הספר 
ספר  בית  כן  גם  בנתניה,  הלוי"  "יהודה 
אוהבים  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים 
זה  ולשחק  הארץ,  ברחביי  לטייל  בעיקר 
הרמוניה  השלושה  יוצרים  יחד,  זה.  עם 
הפרויקט  במסגרת  והכל  משותפת, 

בניצוחה של טוויל. 
"מדהים לראות את השינוי שהם עוברים", 
מפספסים  לא  "הם  טוויל,  מספרת 
ולהיות  לפה  לבוא  אוהבים  הם  מפגשים, 

לשני,  אחד  עוזרים  יחד, 
ומלוים זה את זה".

חודשים,  מספר  לפניי  עד 
נגיש  היה  לא  גולף  המיני 
כיסא  שיושב  ועמית  לנכים, 
אל  להגיע  התקשה  גלגלים, 
פינת המשחק. עיריית אריאל 
וכעת  המקום,  את  שיפצה 
משחקים  למגרש  משמש 
נגיש גם לנכים. "חשובה לנו 
יוכלו  בה  והקלות  הנגישות 

"מדובר  טוויל,  אומרת  למקום",  להגיע 
בשבילם במשהו שהם מחכים להגיע אליו, 

ואני שמחה שעכשיו הוא כך".
תאטרון, סדנאות ואייל גולן 

הפרוייקט שובץ בפעילויות רבות: הצגות 
בספריה  ביקורים  התרבות,  בהיכל 
גם  ועוד.  בישולים  יצירות,  העירונית, 
לביקור  זוכים  לעיר  שמגיעים  אומנים 
אייל  היה  האחרון  הפרויקט,  מילדיי 
טרם  מקרוב  פגשו  אותו  בהופעתו,  גולן, 
מאושר",  קרנו  פשוט  "הם  ההופעה. 
רוח,  בקוצר  לזה  חיכו  "הם  ורד,  מספרת 

והיו כל כך מאושרים לפגוש אותו". 
לא  בעיר  עקיבא",  "בני  הנוער  תנועת 

צריכים  שהם  השעות   60 במסגרת 
להתנדב".

והזמנו  פורימון  עשינו  "בפורים  טלי: 
מתנפחים  היו  בעיר.  התושבים  כל  את 
קרוסלה  עם  הצופים  של  ומתקנים 

וספינת פיראטים שאנחנו בנינו".
דביר: "יש לנו פרויקט שבימי שישי בערב 
אחת לשבועיים אנחנו מזמינים קבוצה של 
כיתות ט' ואנחנו נותנים להם את המקום 
שלנו בשבט. ככה הם לא שותים כי אנחנו 
להכניס  או  להיכנס שיכורים  לא מסכימים 
אלכוהול לשבט. וגם יש להם מקום לשבת 

בלי שיעיפו אותם ב12 בלילה".
גדולה,  קומונה  בדירת  יחד  גרים  הם 
על  תלויות  השנה  מפעילויות  תמונות 
דירת  על  שמדובר  וממחישות  הקירות, 
צעירים ולא סלון רגיל של משפחה. הדירה 
מינימליים  ורהיטים  בפריטים  מצוידת 
זמנם  את מרבית  כי  בלבד  לצורך מחייה 

עושים המתנדבים מחוץ לדירה.

איזה שיתופי פעולה יש לכם עם 
העירייה?

היא  עוזרת,  מאוד  "העירייה  סטיבן: 
היא  השבט,  מבנה  את  עכשיו  שיפצה 
שזה  הקומונה  של  הדירה  את  מממנת 
המון, וכמובן התמיכות כמו לכל תנועות 
שתנועות  חשוב  העיר  לראש  הנוער. 
הנוער יצליחו, הוא פותח את הדלת לכל 

דבר שהם צריכים". 

רגע לפני שאתם עוזבים, מה תרצו 
לומר לתושבי העיר?

עדי: "יש מקום כזה שנקרא צופים שיכול 
תבואו  אם  נשמח  בשבילכם,  בית  להוות 
בשבילכם  שפתוח  המקום  את  ותנצלו 

ומזמין אתכם!". 
ומבוגרים  נוער  בני  "שצעירים,  סטיבן: 
יסתכלו על הסביבה ויתחילו לקחת אחריות 
חברתית באריאל. יש אנשים שבאו מבחוץ 
לתרום  כדי  בשנה  החיים שלהם  את  ודחו 
ונגיע  שהלוואי  חושב  אני  אריאל.  לתושבי 
למצב שלא צריך אותם, כי הקהילה לוקחת 
אחריות על עצמה ובני הנוער לוקחים את 

האחריות. זה בעיני החזון". 

ובהצלחה למתנדבי הש"ש החדשים! 

חם  בחיבוק  לפרויקט.  אדישה  נשארה 
ואוהב, הם אימצו את עמית, אביתר ואור, 
ושילבו אותם במסגרת קבועה של פעילות 
"אני אוהב מאוד  "יובל".  שבועית, בשבט 
ללכת לשם", אומר אביתר"אנחנו מטיילים 

הרבה ומשחקים".
"יותר משאני נותנת אני מקבלת חזרה" 
פעם בשבוע, מתבצע המפגש במיני גולף, 
מדובר בשעה אחת בשבוע לה מצפים אור 
אביתר, ועמית. "אני קוראת לאנשים לבוא 
ולקחת חלק בפרויקט המדהים הזה, יותר 
חזרה".  מקבלת  אני  נותנת,  שאני  ממה 
לימודים  מלגת  מציע  הפיס"  "מפעל 

לסטודנטים עבור תרומה לקהילה. בנוסף, 
תלמידי תיכון במסגרת "בגרות חברתית", 
אליו  ולהירשם  לפרויקט  להירתם  יכולים 
ואם  הקרוב,  באוקטובר  שיתקיים  בכנס 
ברצונכם מתוך רצון טוב לתרום מזמנכם, 
מהפרויקט  חלק  להיות  מוזמנים  אתם 

המבורך הזה.
המילה  קיימת  לא  באריאל  גולף  במיני 
הוא  חלק  ולהיות  לעזור  הרצון  "שונה", 
המופלאים  שלושת  את  שמוביל  מה 
האלה להצלחות בתחום החברתי והאישי, 
את  שמובילה  מה  היא  אישית  העצמה 
וההורים  ורד  ואת  להצלחה,  שלושתם 

להתרגש כל שבוע מחדש. 

עוז לתמורה
שבילי הלב 

מאת: נוי בן ג'ויה מאת: מיה טל

שלג בחי- בר אריאל הדגל הגדול בשומרון מונף בגאווה בכניסה לעיר 

סלפי עם ורד

 אירוע לציון 25 שנה לעליה מבריה"מ לשעבר במעמד
שר הקליטה זאב אלקין והופעה של דנה אינטרנשיונל 

 פתיחת אירועי הקיץ- הופעה של אייל גולן במעמד
שרת התרבות והספורט מירי רגב 

שלושת המופלאים: מימין: 
אור, אביתר ועמית
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בשנים האחרונות אריאל מככבת בראש מצעדי הערים בעלות אחוז הגיוס ומיצוי 
הכושר הקרבי הגבוה בארץ. חניכי תנועת "אחריי" בעיר מסבירים את התופעה 

עם הרבה רעל בעיניים. 

בצה"ל,  אדם  כוח  אגף  נתוני 
גיוס,  אחוזי  שקלול  על  שמתבססים 
המיצוי  ואחוז  ללחימה  המיצוי  אחוז 
בפירסומם  לאריאל  העניקו   - לקצונה 
בקרב  הרביעי  המקום  את  האחרון 
כ87.5%,  של  גיוס  שיעור  עם  גברים 
נשים  בקרב  העשירי  המקום  ואת 
הערים  כ80.3%.  של  גיוס  שיעור  עם 
מודיעין,  הן  הגיוס"  ב"ציון  המובילות 
אריאל  השרון,  הוד  עילית,  יוקנעם 
ורעננה בגברים, הוד השרון, נס ציונה, 
גבעתיים, רמת השרון ומודיעין בנשים. 
צעירים רבים מכינים את עצמם עוד לפני 
יום הגיוס המיוחל על מנת להגיע לצה"ל 
הסלנג  לפי  או  מוטיבציה,  ומלאי  מוכנים 
עמותת  'שוקיסטים'.  פחות  הצבאי: 
חברתית  חינוכית  עמותה  היא  "אחריי!" 
מנהיגות  להצמיח  במטרה  הפועלת 
בקרב  חברתית  מעורבות  ולעודד  צעירה 
בני נוער וצעירים הנמצאים שנים ספורות 

לפני הגיוס לצבא. 
ציונות בוערת

החניכים ב"אחריי!" בעיר אריאל, מגיעים 
ליד  לפעולות  ורביעי  שני  בימי  מדי שבוע 
ומסבירים  באריאל  המיניגולף  מועדון 
מדוע כל כך חשוב להם להתגייס לצה"ל. 

שהערכים  מסביר   ,18 בן  עשור,  עומר 
לצבא  להתגייס  ברצון  אותו  שמנחים 
שבוערת  הציונות  זה  לקרבי  ובמיוחד 

חושב  "אני  שלו.  השליחות  ותחושת  בו 
טמונים  להיות  צריכים  האלה  שהדברים 
של  בסופו  כי  בארץ  הנוער  בני  כל  אצל 
בגיל  לכאן  עלו  רובנו  של  הסבים  דבר, 
צעיר ונלחמו על מנת שתהיה לנו מדינה, 
העבודה  את  שנמשיך  מאוד  חשוב  לכן 
אנחנו  שאם  להבין  חשוב  שעשו.  הקשה 
אחד  אף  שלנו  המדינה  עבור  נתגייס  לא 

אחר לא יעשה את זה במקומנו".
של  לדבריו  מצטרף   ,18 בן  גרופר,  עדי 
אנשים  "הרבה  ומסביר:  לקבוצה  חברו 
ולכן  מדינה  לנו  שתהיה  בשביל  נהרגו 
חשוב לי מאוד לתרום את חלקי. אם כל מי 

שלא רוצה להתגייס- לא יתגייס, לא יהיה 
לנו את הצבא החזק שלנו. כל אחד צריך 

לתת מה שהוא יכול, וכמה שהוא יכול."
להתגייס  חולם  שנים  כבר  עשור,  עומר   
לחיל רגלים ומתרגש מאוד מהגיוס הקרוב 
להגיע  שאצליח  מקווה  מאוד  "אני  שלו. 
לקרבי- זה החלום שלי ולפי דעתי זה הכי 
יש  בצה"ל  ללוחמים  בעיניי  לי.  מתאים 
חשיבות אדירה כי הם מציבים בסיכון את 

הדבר הכי חשוב שיש - החיים."
"לדעתי כל תפקיד בצבא חשוב. מי שיכול 
צריך  התאמה-  מבחינת  לקרבי  ללכת 
לשבץ  החליט  הצבא  ואם  לזה,  לשאוף 
חייל בתפקיד אחר, חשוב להשלים עם זה 
ולתת את כל כולך בכל תפקיד שתשובץ". 

אומר גרופר בנחישות. 
ממש לא דור האייפון

הדור הנוכחי שעתיד להתגייס לצבא, נולד 
שהשתלטו  בטכנולוגיות  מרובה  לעולם 
טכנולוגיות  כולנו.  של  יום  היום  חיי  על 
הישן  הדור  לתפיסה שגויה של  גרמו  אלו 
הצעיר  לדור  וגרמו  החדש,  הדור  כלפיי 
"בתקופה  רצינות.  חוסר  של  למוניטין 
לבנון  מלחמת  כמו  העבר  מלחמות  של 
הכיפורים  יום  ומלחמת  הראשונה 
כאל  לצבא  שהתגייסו  לצעירים  התייחסו 
מפונקים.  כאל  מתייחסים  אלינו  גיבורים, 
לא  ממש  וזה  האייפון"  אותנו"דור  מכנים 
מה שאנחנו. כמו צעירי העבר- גם אנחנו 
רוצים לתרום, ומוכנים לתת מעצמנו ללא 

 "קשה באימונים,
 קל בטירונות"

מאת: חן בר

איכותי  נוער  שלנו  במדינה  יש  תנאים. 
לשירות  ולהתגייס  מעצמו  לתת  שמחכה 
בארץ  הנוער  על  התדמית  משמעותי. 
נכונה  לא  ממש   2015 שנת  של  ישראל 
אוהד  אומר  אותה".  לשנות  הזמן  והגיע 

שירזי, בן 18.
את  מנצלים  אפילו  ב"אחריי!"  הנוער  בני 
את  אחד  לדרבן  בכדי  הטכנולוגית  הבמה 
והמוטיבציה  לגיוס, העלאת המורל  השני 
עתידים  שהם  מה  על  בדיחות  וסיפור 

לחוות ממש בקרוב בגיוסם לצה"ל.
שנקראת  ווטסאפ  קבוצת  לנו  "יש 
המון  שם  לדבר  לנו  יוצא  "הקוקוסים". 
עצות,  נותנים  אנחנו   - על הצבא  פעמים 
יש  היתר  ובין  השני  את  אחד  מדרבנים 
לנו שפה  נהייתה  לנו גם בדיחות משלנו. 
משותפת והעובדה שנהיינו חברים כל כך 
טובים נותנת לנו המון כוח באימונים של 

הקבוצה. "גרופר מספר בהתרגשות.
רבות  סיבות  הקרובים-  החברים  מלבד 
הרגע  לפני  הצעירים  על  משפיעות 
המכריע שבו הם מחליטים לאיזה תפקיד 
להגיע: התקשורת שמקיפה  מכוונים  הם 
שבהם  הספר  בתי  המשפחה,  כולנו,  את 
הביטחוני  המצב  וכמובן  לומדים,  הם 

הרעוע במדינה שמורגש מדי יום ביומו.
גאים באריאל

כי  מספרת   ,17 בת  שבליוב,  אלינה 
על  השפיעה  אותה  שמקיפה  הסביבה 
רצונה להתגייס לצה"ל. "הצבא הוא חלק 
החברים  עם  שלי  מהשיחות  נפרד  בלתי 
בשנה  שהתרחש  איתן"  מבצע"צוק  וגם 
מאוד.  עליי  והשפיע  לליבי  נגע  שעברה 
המבצע  במהלך  לטלוויזיה  דבוקה  הייתי 
וזה רק חיזק אצלי את הרצון והמוטיבציה 

להתגייס לצבא."

ואומר  אלינה  של  לדבריה  מוסיף  עשור, 
רצונו  על  שמשפיעה  המרכזית  שהסיבה 
לגיוס היא דווקא העיר שבה הוא מתגורר. 
"לא סתם שנה אחרי שנה אריאל ממוקמת 
והשיבוץ  גבוה באחוזי הגיוס  בדירוג מאוד 
שהמצב  בעיר  חיים  אנחנו  ללוחמה. 
מקום  בכל  בה.  מורגש  מאוד  הביטחוני 
שאנחנו נמצאים מדגישים לנו את חשיבות 
ובקרב  החברים  עם  הספר,  בבתי  הגיוס- 
כיף  העיר-  של  גאווה  מן  יש  המשפחה. 
רק  וזה  גבוה  מדורגת  אריאל  את  לראות 

גורם לנו לרצות להמשיך כך בכל שנה."
מקיימים  באריאל  התיכוניים  בבתי הספר 
שמטרתם  שונים  ומפגשים  אירועים 
'לשבור את הקרח' בין צה"ל והתלמידים- 
הכנה  החילות,  של  יותר  טובה  הכרה 
בקרב  המורל  והעלאת  לגיוס  נפשית 

התלמידים.
יובלי  'אורט  הספר  בבית  שלמד  גרופר, 
אריאל', מספר כי הפעילויות של בתי הספר 
תורמות מאוד להכנה נפשית לגיוס ושהוא 
לקיימן.  הספר  בתי  ברצון  מאוד  תומך 
'יום  לנו השנה פעילות שנקראת  "הייתה 
בעקבות לוחמים'. הפעילות הייתה מאוד 
כל  על  מידע  קיבלנו  ומועילה.  נחמדה 
הגיעו  חיילים  בצה"ל,  שקיימים  החילות 
שרצינו  שונים  דברים  על  לנו  והסבירו 

לדעת ולא ידענו את מי לשאול". 
שלי  הספר  לבית  פעמים  מספר  "הגיעו 
בזכות  ראשון.  צו  על  לנו  להסביר  בכדי 
ההסברים שקיבלנו הכנתי את עצמי למה 
בית הספר  טוב.  יותר  הרבה  לי  שמצופה 
שלי גם קיים פעילות של"כנס מתגייסים" 
לנו  שיעזרו  דברים  מיני  כל  קיבלנו  שבה 
 ,18 בת  פירונדי,  ענבל  "מוסיפה  בצבא. 

חברתו לשכבה.

הדבר  הוא  הצבא  בעיניו  כי  מספר  עשור 
הכי ישראלי שיש. "צה"ל מאחד את כולם. 
ביחידות השונות בצבא יש אנשים שמאוד 
וכולם  שונים אחד מהשני מכל הבחינות, 
בשום  אחת.  מטרה  למען  מתאחדים 
שהאנשים  יחשבו  לא  בעולם  אחר  מקום 
כלשהי  בדרך  לשני  אחד  קשורים  האלה 
והופכים  מתאחדים  כולם  בצה"ל  אבל 

למשפחה אחת גדולה."
קדושת החיים

כשנתיים  צבאית  בפנימייה  למד  עשור, 
להגיד-  שנהג  שהעריץ  מורה  על  ומספר 
'אל תמותו בעד ארצנו, אלא תגרמו לאויב 
ואף  למות  טוב  "לא  ארצו'.  למען  למות 
אחד לא רוצה למות. אנחנו נמצאים במצב 
כזה, שלפעמים אנשים צריכים לקפח את 
חייהם כי לא נותרה ברירה אחרת. אנחנו 
לא אוהבים להילחם כי מלחמה היא דבר 
מכוער- אבל אם כבר צריך למות אז לפחות 
והאנשים  שלך  המדינה  לטובת  ככה- 

שאתה אוהב". 
גל מלייב, בן 27, המדריך של בני הנוער אוהבי 
ארץ-ישראל ב"אחריי!" והאדם שמעניק להם 
את הערכים הנחוצים והמוטיבציה הנדרשת 
חניכיו  דבריי  את  מסכם  לצה"ל  הגיוס  לפני 
ואומר"במורשת שלנו כעם אנחנו מקדשים 
ורודף  את החיים. אנחנו עם שאוהב שלום 
שלום ואנחנו מוכנים להקריב הרבה בכדי 
המרכזית  הסיבה  גם  זאת  זה-  את  לשמר 
שאנחנו מתגייסים לצה"ל. אנחנו מסכנים 
של  החיים  את  לשמר  מנת  על  חיינו  את 
לשרת'  'איפה  של  המשקל  שלנו.  העם 
זאת  פעמים  הרבה  אבל  משמעותי  הוא 
רק כותרת ומה שמשנה באמת זה איך אני 
הכי  בצורה  לי  שייתנו  התפקיד  את  אבצע 

משמעותית שאני יכול".
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הסקרנות והציפייה לקניון החדש גוברות ככל שמתקדמת 
הבניה בשד' ירושלים. סמנכ"ל הניהול והשיווק של חברת 

 "מגה אור" גולן עיני מספק תשובות לשאלות שמעניינות
את כולם: מתי הקניון יפתח ואילו חנויות יהיו בו?

מתי בפעם האחרונה לקחתם את עצמכם עד קצה גבול היכולת? מתי בפעם האחרונה 
 התבוננתם עמוק אל הנפש, ואמרתם"אני אצליח, דבר לא יעמוד בעדי"?

ובכן, קשה לענות על השאלה הזו עד שמתמודדים עם הפחד באמת.

שנת  השנה  בראש  להיפתח  צפוי  באריאל  החדש  הקניון 
על  לעיר  המערבית  בכניסה  נבנה  הקניון  תשע"ז-2016. 
כביש שדרות ירושלים ומשמש דרך ראשית באריאל. מיקומו 
המרכזי יהווה מוקד משיכה גם לתושבי הישובים הסמוכים. 
לתושבי העיר תתאפשרנה אפשרויות תעסוקה חדשות והיצע 
התושבים,  יצטרכו  לא  כעת  הפנאי.  בשעות  לבילויים  רחב 
ביניהם הסטודנטים באוניברסיטה, לנסוע מרחק של עשרים 
או  הגדולים,  מהמותגים  ליהנות  כדי  הקרוב  לקניון  דקות 
מגה  הן  בהקמה  השותפות  החברות  טובה.  במסעדה  לאכול 
אור החזקות וחברת הנדל"ן של רמי לוי, אשר זכו במכרז להקמת 
המרכז המסחרי הראשון באריאל בשנת 2011. גולן עיני, סמנכ"ל 
ניהול ושיווק בחברת מגה אור, מגלה לנו שרמי לוי מצפה לפתיחת 
הקניון החל מפסח הקרוב: "היעדים הם בין פסח לראש השנה. 
באזור הרבעון השני של 2016 אנו עתידים למסור את החנויות 
לאכלוס. האכלוס עתיד להיערך פרק זמן של חודשיים-שלושה עד 

שהחנויות יסיימו לשפץ ונוכל להיכנס לפעילות."
מסחר  של  מטרים  אלף  פני  על  ישתרע  לוי  אור-רמי  מגה  קניון 
מבנה משרדים  יוקם  אליו  בצמוד  אדמה.  דונם  עשרים  פני  ועל 
בגובה 7000 מטרים בן שבע קומות, כאשר כל קומה גודלה כאלף 
מטרים. יהיו שני מפלסים – מפלס תחתון 7000 מטרים ומפלס 
מקצועות  בעלי  ישולבו  המשרדים  במבנה  מטרים.   5000 עליון 
חופשיים, ביניהם משרדים ממשלתיים. חנייה ללא תשלום תכלול 
הכביש  על  מפלס   – מפלסים  בשני  שיבנו  חנייה  מקומות   800

ומפלס עליון. ישנה הקפדה על נוחות חניה מקסימלית. 

ישנה נגישות לנכים ועגלות?
"המבנה עצמו מתוכנן בין היתר על ידי יועץ נגישות שמלווה את 
הפרויקט. אנו מקפידים על חוק תכנון הבנייה ואיתו על התקנים 

המחמירים".
סופרמרקט לצד בתי קפה ומותגים מובילים

לוי  רמי  של  הזולה  הצרכנות  במודל  יתמקד  הרשתות  תמהיל 
שיכלול רשתות אופנה לכל המשפחה ומזון. מדיניותו של רמי לוי 
דוגלת באסטרטגיה של מכירה ברמת מחירים נמוכה ללא רווחיות 
יפתח  השקמה",  לוי"שיווק  רמי  של  חברתו  באמצעות  גבוהה. 
בקניון  התחתון  במפלס  שימוקם  מטרים   4000 בהיקף  סופר 
הארוכה  העסק  בתי  רשימת  הקניון.  משטח  נכבד  חלק  ויהווה 

ערכים  להטמעת  הארצי  המרכז 
בחורש טבעי המשקיף  ומנהיגות שוכן 
על בתי העיר. מדובר בהעתק של חווה 
JH RANCH מצפון קליפורניה,  בשם 
הם  ג'והנסטון,  משפחת  שבעליה, 
אלה שדוחפים להמשך פעילות המרכז 
ארבעה  מעל  תרומות  בעזרת  בישראל. 
מיליון דולר, וביוזמתו של רון נחמן ז"ל 
הוקם המקום בעיר אריאל בשנת 2010. 
הוסיף  המכהן,  העיר  ראש  שבירו,  אלי 

רוח גבית לכל הפרויקט. 

האוירה במרכז מעוררת השראה, מבני עץ 
מקיפות  ענקיות  מסנדות  בנויים  גדולים 
ועצים  נוף הרי השומרון  על  את המקום, 
ביתן  כל  וביתן.  ביתן  כל  מקיפים  ירוקים 
ישנם  האדם.  בנפש  שונה  משהו  מעורר 
מול  פחד,  עם  התמודדות  של  האתגרים 

הרצון להצליח. "היכולת לקחת את האורח 
הפחדים  על  גם  להשתלט  קיצון,  למצב 
שמדהים  מה  זה  יחד,  הכשלים  על  וגם 

פה", מספר דלל.
מכוחות הביטחון ועד לנוער בסיכון 

הארץ,  רחבי  מכל  מגיעים  הארצי  למרכז 
נוער  שונים,  ספר  מבתי  נוער  מבני  החל 
הביטחון  כוחות  מצטיין,  ונוער  בסיכון 
בכדי  וזאת  שונים  ממשלתיים  ומשרדים 
לנו  "חשוב  המיוחדת.  החויה  את  לעבור 
שמי שמגיע לכאן, יקבל את העוצמה של 

המקום הזה", מוסיף דלל. 
המרכז,  מנכ"ל  ידי  על  מנוהל  המקום 
האמריקאים  נציג  ובעזרת  שהם  אופיר 
ערן גלזר שעובד על התוכן מול המייסדים 
את  מרכז  כאמור  דלל  האמריקאים. 

הקניון שבדרך...
"באתי גולם, המשכתי זחל, 

סיימתי פרפר"

מאת: נוי בן ג'ויהמאת: נטע שמיר

)יחד עם פוקס הום(,  ללין, קבוצת פוקס  בין השאר את  כוללת 
קרביץ, קסטרו, רנואר, ניצת הדובדבן, קנדילנד, הפיראט האדום, 
צומת ספרים, אופטיקה הלפרין, זום צילום, ריקושט, דלתא, מגה 
ספורט, בנק הפועלים, קופ"ח כללית ורמי לוי תקשורת. בתחום 
בייקרי,  בליקר  גרג,  קפה  את  ברשימה  למצוא  ניתן  המסעדנות 
פיצה עגבניה, בורגרים, לה גופרה, אצה סושי בר, ג'וני קריספי 

ורולדין. 

מה יהיה גודל החנויות? 
מטרים   250 של  גדולות  בוקס"  בגודל"ביג  תהיינה  "החנויות 
שגודלן למשל,  פוקס,  קבוצת  כמו  רשתות  ישנן  חנות.   לכל 

600-700 מטרים לחנות."

בתי עסק יעבדו בשבת?
על  שמירה  שנקרא  מה  על  ומקפיד  שלנו  שותף  הוא  לוי  "רמי 
קדושת השבת. לפיכך אנחנו נאמנים לשותפות ולא פותחים אף 

חנות בשבת."

ישנם מתחמים מיוחדים נוספים?
וספא. אנחנו במגעים  כושר  בנוגע לחדרי  ומתן  "יש כעת משא 
עם משקיע שמתכנן לפתוח מתחם ספא ומכון כושר משולב כולל 

סדנאות."
הפתעה  שצפויה  מציין  עיני  שיפתח  קולנוע  מתחם  לגבי 
העיריה  מצד  סיוע  כולל  גישושים  ישנם  נבדק,  בהמשך"הנושא 

בנושא. בהחלט צפויה הפתעה מעניינת". 

השקעה מעל 150 מיליון ש"ח
מדובר בקונספט של מרכז קניות פתוח המשולב עם שדרת רחוב 
ייחודית. ההשקעה עצומה – קרוב ל150 מיליון שקלים הושקעו 
שלו  העיצוב  ורמת  גבוהה  מאוד  בקלאסה  "הפרויקט  בפרויקט. 
הוא  הדגל.  פרויקט  שמבחינתנו  בפרויקט  מדובר  גבוהה.  מאוד 
חשוב לנו גם מבחינת רמת ההיקף שלו וגם ברמת הציונות של 

לבנות פרויקטים מעבר לקו הירוק". 

הפלסטינאים יורשו להיכנס לקניון?
ששמע  סיפר  בעצמו  והוא  העיר  ראש  עם  בישיבה  "הייתי 
שמועות כאלה ואחרות בדבר כניסת פלסטינים לקניון החדש. אין 
יקרה.  לא  זה  יעבירו את השער,  גם אם  שחר לשמועות האלה. 
אלינו." שיבוא  מי  כל  את  נקבל  מסחרי,  כגוף  שאנחנו,   למרות 
ל18  קרוב  המחזיקה  ציבורית  חברה  הינה  החזקות  אור  מגה 
מרכזי קניות ומסחר בארץ בנוסף לחמישה מרכזים לוגיסטיים. 
מהות החברה היא יזום והקמת מרכזי קניות ומרכזים לוגיסטיים 
בניהולם ממועד האכלוס. חברה קטנה בעלת 25 עובדים בלבד. 
החברה עובדת בשיתוף פעולה עם שלושה שותפים אסטרטגיים 
שמונה  של  שותפות   – והמסחר  הקמעונאות  בתחום  גדולים 
מרכזים עם קבוצת ביג מרכזי קניות, שותפות של חמישה מרכזים 
עם רמי לוי חטיבת הנדל"ן, ביניהם גם המרכז באריאל בו מחזיקה 
בנוסף  בחוזים.  תפוסה   85% השיווק  מבחינת  אור  מגה  חברת 
בהחזקה  מרכזים  ישנם  השקעות.  קרן  ריט1  לקבוצת  שותפים 

עצמאית בידי החברה. 

הפעילות ואורן שחר הוא הרכז הלוגיסטי. 
נאמנים,  מדריכים  ידי  על  מופעל  המרכז 
ולפעילות.  למקום  ואהבה  רחב  לב  בעלי 
קורסי  הכוללת  ארוכה  הכשרה  לאחר 
מוסמך  בוינגייט,  וקורס  הדרכה  הפעלה, 
במרכז  ההדרכה  ימי  את  להעביר  הצוות 
ואינטנסיביות של  באריאל. שעות ארוכות 
מסע אל תוך נפש של כל אדם ואדם שבא 

לחוות את המקום ולהתעצם ממנו.
בארבעה  מתבצעת  במרכז  הפעילות 
עבודת  פיתוח  אישית,  העצמה  מישורים: 
צוות, עבודה בקבוצה, ומנהיגות תנ"כית. 
פעם,  את המנהיגים של  לוקחים  "אנחנו 
על  ודוד שגבר  נון,  בן  יהושע  רבנו,  משה 
למנהיגות  זה  את  לשייך  ומנסים  גוליית, 

של היום." מספר דלל. 
שנערך  במקום,  הביקור  במהלך 
עוברים  היום,  צהריי  עד  הבוקר  משעות 
עצמם  תוך  אל  מסע  המשתתפים 
מנהיגות  על  דגש  שם  המרכז  וסביבתם. 
אהבת  בוגרת,  מנהיגות  וליטוש  צעירה 
וסיירות,  קיימות  השטח,  והבנת  הארץ 
וקשרי  הזוגיות  חיזוק  משפחה-  על  דגש 
הורה וילד. לכוחות הביטחון וצוותים קיים 
אהבת  ומסירות,  צוות  עבודת  על  הדגש 

השונה ותמיכה בו. 
תלמידי ו'-י"ב מבקרים אחת לשנה 

בהמשך לחזון ראש העיר וביחד עם אילנה 
נולמן, מנהלת אגף החינוך בעיריית אריאל 
נבנתה תכנית לפיה, בה כל כיתה באריאל 
מ-ו' ועד יב' מגיעה למרכז הארצי ביחד עם 
מחנכת הכיתה פעם בשנה. כיתות חינוך 

מיוחד, יגיעו פעמיים בשנה. השאיפה של 
באריאל  החינוך  אגף  ושל  הארצי  המרכז 
באריאל  הכיתות  כלל  את  להביא  היא 

לפחות פעמיים בשנה.
סיפורים רבים של קושי והצלחה מציפים 
שאני  דברים  הרבה  כך  כל  "יש  דלל,  את 
משהו  איתי  לוקח  אני  יום  כל  אשכח,  לא 
"קצין  בהתרגשות.  מספר  הוא  חדש" 
הגיע  חזק,  נראה  פניו  שעל  אדם  צבא, 
הטיפוס,  שלב  כשהגיע  ונאטם.  למקום 
ומסתגר.  לצד  הולך  דועך,  אותו  ראיתי 
יחד עם חבריו לקבוצה, הוא במהלך היום 
את  וכשעשה  לגובה,  טיפס  הוא  נפתח, 
יחד עם הקבוצה לא האמין, התמיכה  זה 
עזרה לו להיפתח, בסוף היום, במעגל בו 
במהלך  עליהם  שעבר  את  חולקים  כולם 
היום הוא אמר לי משפט שאני לעולם לא 
אשכח: באתי גולם, המשכתי זחל, סיימתי 

פרפר". 
בהמשך- אירוח כפרי כולל לינה 

מאוד.  קליפורניה מפותחת  בצפון  החווה 
אירוח,  בבתי  מלא  גדול  ביער  מדובר 
ימים  למספר  לשינה  גדולים  אוהלים 
וחדר אוכל פעיל, דבר שאין כרגע במרכז 
להתפתח.  זה  שלנו  "החלום  באריאל. 

שיהיו  שואפים  אנחנו  עוד שנתיים שלוש 
להגיע למספר  יוכלו  אורחים  פה בקתות, 

ימים, ללון פה ולאכול". 
ערכים  להטמעת  הארצי  המרכז  חווית 
ומנהיגות באריאל, יוצר הרמוניה חדשה 
הוא  היום,  של  "הרף  למקום.  וייחודית 
מהמוטו  חלק  הוא  מחר",  של  הסף 
ושביל  עץ  כל  עמוד,  כל  על  המתנוסס 
מה  הם  אהבה  של  וכח  תמיכה  במרכז. 
שמוביל את כל מי שנכנס בשערי המרכז 

לצאת עם תחושת הצלחה. 

 סמנכ"ל ניהול
 ושיווק ב"מגה אור"

גולן עיני

הדמיית הקניון העתידי 

 שר הבינוי יואב גלנט קובע
תקדים - השר הראשון שמבצע את 

קפיצת האמונה

צוות ההדרכה החדש לשנת תשע"ו. 
עומד ראשון מימין: שלמה דלל
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מספר תושבים- 19,149  

תושבים שהצטרפו- 403  

226 לידות בשנת תשע"ה  

ממוצע ילדים להורה- 2.34  

ממוצע הגילאים בעיר- 36.34  

התושב הכי מבוגר בעיר- 103  

מס' התלמידים ב5 בתי הספר    
היסודיים ועל יסודי אחד- 2377  

9 כיתות א' חדשות נוספו   

מס' התלמידים   
ב30 הגנים בעיר- 813  

אחוז הזכאים לתעודת   
בגרות- 77%  

החטיבה העליונה של אריאל    
ממוקמת בין 20% התיכונים    

הטובים ביותר בישראל!   

15,000 סטודנטים באוני' אריאל  

אנשי צוות החינוך:  

7 מנהלים    

215 מורים   

50 מנהלות גן ומנהלות     
משלימות   

43 סייעות   

13 סייעות חדשות במסגרת     
רפורמת הסייעת השניה   

מתגייסים- 131 בנים/ 139 בנות   

1850 תושבים השתתפו   
השנה בחוגים העירוניים  

257 מופעים ופעילויות התקיימו   
בהיכל התרבות  

24,263 איש ביקרו בהיכל    
התרבות   

2 גני שעשועים חדשים נבנו    
)רח' אורי בראון, רח' הציונות(  

3 גני שעשועים חודשו   
)דרך אפרתה, נחשונים וגן ברוך(   

13 שרים וח"כים ביקרו בעיר   
בשנה החולפת  

אירוע 25 שנה לחטיבת אפריים וחנוכת חורשת המח"טים בדרך אורי בראון. 

 קולנוע"אלף כוכבים". הקרנת סרט על מסך ענק, ישיבה
על מחצלות וכיבוד בשקל. 

 מתמודדי חידון התנ"ך לשנת תשע"ה עם צוות שופטי החידון
בראשות השר לשעבר, זבולון אורלב. 

טקס חתימת ברית ערים תאומות עם ציאדיר לונגה, מולדובה

אריאל במספרים תשע"ה:אריאל במספרים תשע"ה:


