
ספטמבר 2018 | בית שערים

ַאּלׂון באמצע הדרך 

???? צילום ???

בריכה

מגרש 
כדורגל

הרחבה 

אולם 
ספורט

ספארי 
פאב

"כל שנבקש לו יהי"

במהדורת חג מהודרת



3 2

ספטמבר 2018 | בית שערים

קריאה נעימה

מה באלון?

ושמחת בחגך, רוני ישי | 3 | ועד מקומי, אלכסנדר חומש  | 4 | משולחן האגודה, משה ציפורי | 5 | 
מנהלת הקרקעות, ערן מרמור |6-7| משולחנה אגודת החינוך , אודליה ארז | 8-9 | משולחנה של 
רכזת הקהילה, דיתי רויניק | 10-13 | מועדון ותיקים ,מרב וינברג ואילה רקובר  | 14 | משהו טוב, 
חן קרמר גת | 15 | פיסת היסטוריה | 16-17 | גאוות הרוגבי,  מיכל פלד ושגית מורד  | 18 | עוד קצת 
|מטבח   20-21  | גת  וחן קרמר  נוטה עפרוני  ענב  מלבשים על החגים,   |  19 רקובר|  אמנון  שוויץ, 
מקומי | 22-23 | ספרים רבותי ספרים רחל בנדרלי | 24 | חידודים | 25 | בקרוב אצלכם | 26-27 | 

קבוצה קהילתית | 28 |

מערכת:
עריכה ותוכן חן קרמר גת וענב נוטה עפרוני 

חברי מערכת וכתבי שטח אמנון רקובר ואוריה צהרי
chenkremergat@gmail.com | עיצוב גרפי חן קרמר גת

יעוץ,הבאה לדפוס, ארכיון ואיסוף החומר חוי רוזנברג ותמנה צהרי
יעוץ לשוני רתם ציפורי

דבר המערכת
ספטמבר 2018 | בית שערים

“ושמחת בחגך...והיית אך שמח”  )דברים ט”ז( רוני ישי

כל חגי תשרי בחרתי הפעם את חג הסוכות. מ
החגים הראשונים של החודש כמו ראש השנה 
ויום הכיפורים משרים אווירה של כובד ראש, של 
היא  שהשמחה  חג  אחריהם  בא  והנה  הדין  יום 
בחגך... “ושמחת  שנאמר:  בו,  המרכזית  המצווה 

האדם  רק  ולא  יד(.  ט”ז,  )דברים  שמח”  אך  והיית 
מצווה בשמחה בחג הסוכות, אלא גם התורה וגם 
המים. חוגגים בחג הסוכות את שמחתה של התורה 
– שמחת תורה, ומצווים בשמחה על המים – שמחת 

בית השואבה.
משלושת הרגלים חג הסוכות הוא האחרון בסדר 
כך  על  ומעיד  חקלאי   חג  הוא  בבסיסו  השנתי. 
זו  שנתית  בתקופה  האסיף’.  ‘חג    - הנוסף  שמו 
שיבשו  התאנים  את  ובעיקר  התבואה  את  אספו 
את  לצימוקים,  שיבשו  הענבים  את  לדבלים, 
התמרים, סיימו לדרוך את היין בגתות, אספו את 
הקש, והסתיימה לה שנה חקלאית ובפתח עמדה 
השנתית,  העונה  בשל  הבאה.  החקלאית  השנה 
מטבע הדברים, הפך חג הסוכות לחג המים, לחג 
שבו מתפללים לגשמים לקראת השנה החקלאית 
הבאה, והחג מלא בסממנים של בקשה לגשמים, 
כמו ניסוך המים על המזבח, חיבוט ערבת נחלים 

ושמחת בית השואבה.
ניסוך המים זו מצווה שנחגגה ברוב שמחה בזמן 
שבית המקדש היה קיים על ידי תושבי ירושלים 
מקורה  זו  מצווה  בשעריה.  הבאים  הרגל  ועולי 
בתקופת בית שני ואינה מצווה מן התורה. בכל 
בית  בחצר  המזבח  על  קורבנות  כשהעלו  יום 
כלומר  המזבח,  על  יין   לנסוך  נהגו  המקדש 
מקרנות  באחת  מיוחדים  בנקבים  יין  לשפוך 
המזבח. בחג הסוכות היו נוסכים בנוסף ליין גם 
והובילו  הגיחון,  ממעין  שאבו  המים  את  מים. 
אותם לבית המקדש בכל לילה משבעת ימי החג 
דרך שער המים לחצר בית המקדש. טקס הובלת 
ריקודים,  של  גדולה  בחגיגה  מלווה  היה  המים 
תרועת שופרות וכלים מוזיקליים אחרים. בבית 
נערכה  המזבח  על  המים  ניסוך  בזמן  המקדש 
 – השואבה  בית  שמחת  בשם  ענקית  שמחה 
השמחה לרגל שאיבת המים. על שמחה זו נאמר: 
ָרָאה  ֹלא   - ַהּׁשֹוֵאָבה  ֵבּית  ִשְׂמַחת  ָרָאה  ֶשֹּׁלא  ִמי 
ָחֵצר  ָהָיה  ְוֹלא   - נאמר  ועוד  ִמָיָּמיו.   ִשְׂמָחה 
ַהּׁשֹוֵאָבה  ֵבּית  ְמאֹור  ְמִאיָרה  ֶשֵׁאיָנּה  ִבּירּוָשַׁלִים 

)מסכת סוכה א - ה(.
הקרובה  החקלאית  השנה  את  לברך  נועד  הטקס 
בגשמים רבים שיבואו בִעָּתם. כנאמר במסכת ראש 
...ובחג  נידון  העולם  פרקים  “בארבעה  השנה: 

)הסוכות( נידונים על המים”.
על  ביקשו  השואבה  בית  לשמחת  בנוסף 
נחל  ערבת  מצוות  באמצעות  גם  הגשמים 
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נועד לברך 
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נידון ...ובחג 
)הסוכות( 

נידונים על 
המים”.

ואמירת הפיוט ‘הושענא’. פיוט שנקרא על שם 
את  להקיף  נהגו  נא’.  ‘הושע  החוזר  הפזמון 
נחל   ערבת  ענפי  עם  המקדש  בחצר  המזבח 
המסמלת מים כנאמר: “ולקחתם לכם ערבי נחל 
י’(  תוך אמירת ‘הושענות’ – פיוטים  )מכבים ב’ 
לעם  ושלום  בריאות  מבקשים  שבמהותם 
ישראל. גם מנהג זה מקורו מימי בית שני ולא מן 
התורה.  כיום נותר זכר למצווה זו באמירת פיוט 
‘הושענא’ בכל יום מימי החג, וביום האחרון של 
פיוטי  באמירת  להרבות  נוהגים  המועד  חול 
‘הושענא’  ועל כן נקרא יום זה ‘הושענא רבה’. 
ביום זה נוהגים גם בחיבוט ערבה בקרקע לזכר 

מצוות ערבה במקדש.
לגשמים  בקשה  של  והפן  החקלאי  הפן  על  נוסף 
שזורים בחג הסוכות ערכים רבים, הנובעים מסמלי 

החג: מן הסוכה, האושפיזין וארבעת המינים. 
צניעות,  מסמלת  שבה  הארעיות  על  הסוכה 
החומריות  העמדת  במועט,  הסתפקות  פשטות, 
באור של שיפוט וביקורת. הסוכה משדרת שווין 
בין כולם – אין עני ואין עשיר. משך שבוע ימים 
הצנועה  לסוכה  המלאים  חייו  את  אדם  מעתיק 
ונוצרת תקשורת אנושית  ומזמין אליה אורחים, 

והכנסת אורחים. 
מציין   – אורח  בארמית  שפירושו   האושפיזין 
)אורחים(  אושפיזין  שבעה  לפיה  קבלית  מסורת 
אורח  מוזמן  יום  בכל  לסוכה.  מוזמנים  רוחניים 
אחר המאציל מרוחו על הסוכה. שבעת האושפיזין 
הם: אברהם, יצחק, יעקוב, משה, אהרון יוסף ודוד 
של  אווירה  יוצרת  האושפיזין  הזמנת  המלך. 
פתיחות  הרבה  לסוכה,  וחברים  אורחים  הכנסת 

ורוחב לב.
בתכונותיהם  מזה  זה  שונים  המינים  ארבעת 
ובכל זאת מאוגדים יחד. הם מסמלים את השוני 
על  אותנו  ומלמדים  בחברה  הקיים  האנושי 

היכולת להתאחד יחד.
ונסיים בנבואה אסכטולוגית לירושלים שעתידה 
נבואה  יד(.  )זכריה,  הסוכות  בחג  להתרחש 
לירושלים  הגויים  כל  יעלו  בעתיד  שלפיה 
להשתחוות למלך ה’ צבאות דווקא בחג הסוכות 
לו  יהיה  לא  כך  ינהג  שלא  ומי  החג,  את  לחגוג 
ַהּנֹוָתר  ָכּל  "ְוָהָיה  כנאמר:  מבצורת,  ויסבול  גשם 
ָשָׁנה  ִמֵדּי  ְוָעלּו  ְירּוָשׁלִָ ם  ַעל  ַהָבִּאים  ַהּגֹוִים  ִמָכּל 
ַחג  ֶאת  ְוָלֹחג  ְצָבאֹות  ה'  ְלֶמֶלְך  ְלִהְשַׁתֲּחוֹ ת  ְבָשָׁנה 
ִמְשְׁפּחֹות  ֵמֵאת  ַיֲעֶלה  ֹלא  ֲאֶשׁר  ְוָהָיה  ַהֻסּּכֹות. 
ְצָבאֹות  ה'  ְלֶמֶלְך  ְלִהְשַׁתֲּחוֹ ת  ְירּוָשׁלִַ ם  ֶאל  ָהָאֶרץ 

ְוֹלא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהָגֶּשׁם"...)זכריה יד(. 
לירושלים  להיקשר  הסוכות  חג  זכה  החגים  מכל 
בנבואה אסכטולוגית, ומכאן חשיבותו רבת המעלה 

עד כי חז”ל כינו אותו “ַהַחג”.  

שמחות לשתף אתכם בגיליון חדש וחגיגי של עלון הכפר המשמר בתוכו את הגרעין של 
הקהילה שלנו. למילה הכתובה יש כח לעורר להזיז ולשנות. יש כאן הזדמנות ובמה לכולנו 
להביא לקהילה את המחשבות והרעיונות של כל אחד ואחת מאיתנו. אנו מזמינות אתכם 

בכל גיל לשתף אותנו בכל עניין ולהיות מעורבים. 
ולאחר קיץ חם, ועם ציפיה שתחל שנה  יקרים אנו בפתחה של שנה חדשה  אז תושבים 
את  מטפחת  חייה,  באיכות  שעוסקת  ופעילה  תוססת  קהילה  להיות  שנמשיך  וברכותיה, 

החינוך והתרבות והעזרה לזולת. 
שנצליח במעשה ידינו, כל אחד בתחומו, ושנזכה לשקט ושלווה בכל גזרות חיינו.
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ועד מקומי אלכסנדר חומש
ממשיכים י עדיין  הקיץ  סוף  של  החום  מי 

של  שעור  אותנו  ומלמדים  עוצמתם  במלוא 
קבלת החלטות שאולי היו נכונות לזמנן אך לא 
סגירת  על  להחלטות  היא  כוונתי  לזמננו, 
את  מצאו  המושב  מתושבי  חלק  הבריכה. 
בנהלל  לברכה  כמינויים  בהרשמה  הפתרון 
הרחבת  עם  שבעתיד  נקוה  מועדפים.  בתנאים 
המקורות  ימצאו  לטובה  עלינו  שתבוא  המושב 

להפעלתה של הברכה מחדש.
תקציבים  קיבלנו  האחרונים,  החודשים  במהלך 
הפרסה  כביש  להחלפת  המועצה  באמצעות 
נורקין.   – שואט  צומת  של  חדש  וביצוע 
וליתר  מהעלות  מחצית  רק  מכסים  התקציבים 
השקענו  כן  כמו  ממקורותינו.  לדאוג  עלינו 
סל  הכדור  מגרש  בשיפוץ  שקל  כ-42.000 

והחלפת התאורה בו ללדים.
הועד מתארגן למצוא מקורות מימון לקירוי מגרש 
למגרש  )לשעבר(  האמפי  והפיכת  סל  הכדור 
משחקים נוסף במימון קק”ל. קירוי מגרש  הכדורסל 
יאפשר שימוש רב יותר במשך כל ימות השנה על 
ידי הגנה משמש ומגשם.  מכיוון שנאלצנו לפנות 
את אזור האמפי בשל בניית ממ”ד בגני הילדים אנו 

מיעדים את השטח למגרש כדורגל פתוח .
המנורות  כל  החלפת  תושלם  הקרובים  בימים 
ברחובות המושב למנורות לד , הביצוע נעשה ע”י 
חברת “געש תאורה”. מימון ההשקעה נעשה ע”י 
הבאות  יגיע במשך חמש השנים  וההחזר  היצרן 
לצערנו  החשמל.  בעלות  גדול  מחסכון  כתוצאה 
אלו.  למערכות  ממשלתי  ציבורי  מימון  כל  אין 

העלות כולה הינה בסך 166.000 שקל ללא ריבית 
ב- 20 תשלומים רבעוניים לחמש שנים.

היות וחוק הנגישות הוטל עלינו, אנו חייבים לבצע 
להכין  חויבנו  לחוק.  הציבור  מבני  של  התאמות 
אנו  ראשון  בשלב  הוצאות.  אומדן  וקבלת  סקר 
לדרישות  הכנסת  בית  התאמת  את  מבצעים 
שיתקבלו  שקל   60.000 כ-  ש  כוללת  בעלות 
שני  בשלב  האזורית.  הדתית  הלשכה  באמצעות 
ע”י  לחבר  במועדון  הנגישות  את  לשפר  עלינו 
החלפת שביל הכניסה והנגשת השירותים. בעתיד 
הדואר  הפעוטונים,  במבנה  לטפל  יש  הקרוב 

והמזכירות. 
קליגר  חיה  לגב”  להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות 
רבות  לנו  העוזרת  הדתית  המועצה  מזכירת 

בתחומי עיסוקיה.
אנו  מוצקה  ופסולת  גזם  המושב,  ניקיון  בנושאי 
ממשיכים באיסוף מחזיתות הבתים אבל עדיין יש 
בעיקר  הגזם  בהוצאת  רבה  משמעת  חוסר 
האיסוף  מועדי  לפני  רב  זמן  הבתים  לחזיתות 
לעקוב  מכולם  מבקשים  אנו  לכולם.  הידועים 

אחרי ההודעות ולפעול בהתאם.
 על כולנו לעזור לעצמנו להיות מושב נקי ומסודר.

אנו מברכים על התמסדותו של ה”מועדון לחבר”, 
על הפעולות הנערכות בו במסגרת “מקבלים את 
התמדתן  על  ומירב  לאילה  ומודים  השבת” 

ומסירותם.
לכל  מאחל  המקומי  הועד  החגים  עלינו  בפרוס 
לנו  שתהיה  גדול  עד  מקטן  שערים  בית  תושבי 

שנה טובה ומלאה בפעילות ועשייה .
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משולחן האגודה משה צפורי
1. וועד הכפר היוצא סיים את כהונת ב- 9.8.2018  

וועדת  ואת  החדש  הוועד  את  אישרה  האסיפה 
הביקורת. נאחל הצלחה לשני הוועדים.

אבנר רוזנברג, גלס גדעון,   : חברי הוועד החדש 
שור שוקי, עומר בר ואריק נורקין.

הגיע  הכללית  האסיפה  ביום  ליבכם,  לתשומת 
לבחירות  לשינוי התקנון  האגודות  אישור מרשם 

לוועד הכפר  ולוועדת הביקורת.
לוועד  היוצא  הוועד  בין  חפיפה  ישיבת  נערכה 

הנכנס.
ב-  שהתקיימה  באסיפה  אושר   2017 מאזן   .2

.9.8.18
וזרזיר על אדמות בית  3. נושא הרחבת רמת ישי 

שערים  
הנושא מטופל ע”י וועדת קרקעות וועדת ת.ב.ע. 
רחבה. דוח בנושא נמסר באסיפה ע”י יו”ר הועדה 

שוקי שור.
תקציב לנושא זה אושר באסיפה הקודמת , ואם 
יהיה צורך להגדיל את התקציב הוא יובא לאישור 

האסיפה.
4. מים 

א.  קו מי שתיה מבית יצחקי לבלהה גולן הוחלף 
הכסף  התושבים,  לידיעת  רבים.  פיצוצים  עקב 

שולם מקרן חידוש רשת.
אין  ומי תשלובת   – במי השקיה  מים  ב. מכסות 

בעיות מכסה השנה. השנה היו במאגר כ-700,000  
קו”ב, ומי תשלובת קוצצו ב-10%.

ולכל   ,  22% ב-  קוצצו  להשקיה  שפירים  מים  ג. 
משק יש כ-4,100 קו”ב לשנה.

שימו לב, מספר חברים כבר חרגו ממכסתם.
מים  קו”ב   50,000 לקבל  הצלחנו  לידיעתכם, 

בעלות של 0.5 ₪ לקו”ב משדה יעקב.
5. בטחון

תוקן.  החשמל  וגם  ניקיון  עברו  המקלטים  כל 
שכבת  ועליהם  בניילון  כוסו  הגדולים  המקלטים 

אדמה.
בתקווה שלא נצטרך להשתמש במקלטים.

תיקי רופא ועזרה ראשונה עברו ריענון בעזרתה 
של תמנה צהרי.

6. ציוד צ.ח.י. 
קבלנו אישור מהמועצה לקניית ציוד צ.ח.י. בעלות 

של 20,000 ₪) השתתפות המועצה 15,000 ₪(.
נעשים  וצ.ח.י.  הביטחון  נושאי  כי  לציין  חשוב 

בשיתוף מלא עם הועד המקומי.
7. רישום משבצת 

 ,  קבלנו את האישורים מרישום משבצת – ר.מ.י 
מ.פ.י. והוועדה לבנין ערים, ועכשיו מחכים לקבל 
את כל החומר חתום לצרכי רישום. נאמר לנו שזה 

יכול לקחת עוד כ- 3 חודשים.
חג – שמח

במי השקיה 
ומי 

תשלובת 
אין בעיות 

מכסה 
השנה. 

השנה היו 
במאגר 

כ-700,000  
קו”ב, ומי 
תשלובת 

קוצצו 
ב-10%.

 \

נקוה 
שבעתיד עם 
הרחבת 
המושב 
שתבוא 
עלינו לטובה 
ימצאו 
המקורות 
להפעלתה 
של הברכה 
מחדש".

צילום : מרב וינברג צילום : מרב וינברג
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תבקשתי ע”י חברי הועדה,  לכתוב סקירה על נ
של  הקרקעות  מנהלת  שנקראת:  הועדה 

האגודה .
למעשה לאחר שוועדת הרחבה )ועדה שמנתה 7 
להצעת  בנוגע  לאגודה  המלצות  וגיבשה  חברים 
רמ”י  )רמ”י – רשות מקרקעי ישראל( וההרחבה(  
מצב  נוצר  לוועד  הסיכום  דוחות  את  הגישה 
את  להביא  מנת  על  שונות  השלמות  שנדרשו 
הכללית.  באספה  להצבעה  השונות  ההצעות 
והטיל  בנדרלי,  נועם  שורו  שוקי  אל  פנה  הועד 
סופית של  עליהם משימות שונות עד להבשלה 

ההצעות שעלו באספה.
כזכור ברוב גדול קיבלו חברי האגודה את” הצעת 

רמ”י ותכנון תב”ע רחבה“.
על  )ויתור  רמ”י  להצעת  שבנוסף  היה  הרעיון 
איוש 32 נחלות, בניית 96 בתי מגורים, שינוי תקן 
וגודל הנחלה וקבלת האדמה הזמנית שבמשבצת 
בראיה  המושב  משבצת  את  נתכנן  כקבועה( 
השנים  בעשרות  שחלו  השינויים  נוכח  עתידית 
הפעילות  גודל  הרכב,  במבנה,  האחרונות 
לאגודות  שנכנסו  נוספת  ופעילויות  החקלאית 
פרויקט  מסחר,  שטח  )לדוגמא,  החקלאיות 

סולארי וכד’( 
על מנת להניע את התהליך, לאחר אישור האספה 
הכללית הועד הטיל על מספר חברים לבחון איזה 
מסגרת נכונה יש להקים. לאחר שזו הוצגה לוועד 
מונו: שוקי שור, אבנר רוזנברג, נועם בנדרלי וערן 

מרמור לחברי “מנהלת הקרקעות של האגודה“
החלטנו על מבנה של “מנהלת”. מטרת המנהלת 
הקשור  בכל  לטיפול  ביצועי  רעיוני  גוף  להוות 
הקשורים  ההיבטים  כל  על  האגודה,  לאדמות 
החברים.  עבור  ופנימה  הגורמים,  מול  החוצה 
סיכמנו שבמרבית הנושאים נפגש, נשמע ונלמד 
נשתמש  אחרים,  של  ומניסיונם  דומים  ממקרים 
המורכבים,  לתהליכים  תומכים  מקצוע  בבעלי 
שאינם מוכרים לנו וחשובים ליישום נכון של כלל 
וניתן  מס(,  יועצי  מתכננים,  דין,  )עורכי  התהליך 

דגש עליון לשימוש מיטבי בכספי הציבור. 
שונות  ועדות  תקים  המנהלת   : העבודה  שיטת 

לתקופות שונות לטיפול במשימות שונות .
רוזנברג,  )אבנר  תב”ע  ועדת  פועלת  להיום  נכון 
יובל(  ויאיר  ויטלס  רן  גלס,  גדעון  נורקין,  אתי 

לטיפול בהחלטה ליישם תב”ע חדשה ומקיפה.
בהמשך יוקמו ועדות נוספות .

השונות  בוועדות  האגודה  חברי  כל  בעבר  כמו 
שתתוספנה  ככל  בהמשך  בהתנדבות,  פועלים 
ועדות נוספות נפנה אל הציבור בבקשה להתנדב 
ולפעול למימוש החלטת האספה הכללית בדרך 

המקצועית והטובה ביותר.
עד כאן הסברתי איך נוצרה מנהלת הקרקעות מה 

תפקידה, מטרותיה ושיטת העבודה שבחרה.
החדש  והועד  המנהלת  שולחן  על  להיום  נכון 

שנבחר מונחים מספר נושאי טיפול:
א . רמת ישי 

רמת ישי פועלת בשנים האחרונות לקדם תכנית 
הקרובים  בעשורים  אותה  תהפוך  אשר  כוללנית 
לישוב שמונה עד כ - 18,000 תושבים )פי שלשה 
התקבלו  זה  לצורך  היום(  התושבים  מממספר 
חברה  ונבחרה  השיכון  ממשרד  תכנון  תקציבי 

שהציגה לבסוף שתי אופציות .
התעשייה  ,מאזור  צפון  לכיוון  בניה  הראשונה 

לכיוון בית לחם הגלילית ונווה יער. 
השנייה לכיוון דרום, צמוד דופן לישוב הקיים על 
.M7 אדמות בית שערים לכיוון בית הקברות וגוש

והתוכנית  השנייה  האופציה  נבחרה  לצערנו 
שהוגשה מתכננת לנגוס כ - 250 דונם של אדמה 
חקלאית משובחת משטחנו. בנוסף, התוכנית הזו 
שערים.  בית  עבר  אל  ישי  רמת  בתי  את  תקרב 
יתקלו  משקים  שמספר  ייתכן   מכך  כתוצאה 
גם  שוטפת  חקלאית  פעילות  ניהול  במגבלות 
ואחרות  ריח  רעש  מגבלות  עקב  א’  בנחלה 

הקיימות כבר היום.
עמדת האגודה כעמדת המועצה האזורית :

נתנגד בכל כוחנו לאבדן של דונם אדמה אחד, אין 
לנו רצון לקבל פיצויים או להיות שותפים בתהליך 
ובלבד שנישאר עם האדמה החקלאית, נפעל בכל 

האמצעים העומדים לרשותנו.
לדיור(  הארצית  )המועצה  האוצר  משרד  מנגד, 
שלא  בצורה  תומכים  ורמ”י  הפנים  משרד 
הזו  התוכנית  במימוש  פנים  לשתי  משתמעת 
כך  בוועדות  הפקדה  לקראת  כבר  שנמצאת 
שהמאבק עומד להיות קשה ארוך ויקר. במאבקים 
מפסיד  או  מנצח  לבן,  או  שחור  אין  זה   מסוג 

ונידרש להחלטות רבות ככל שהמאבק יתארך. 
אבל  נוספים  רבים  בפרטים  אתכם  אעמיס  לא 
אציין שלמאבק הזה מספר רב מאד של מישורים: 
תכנוני, משפטי, תקשורתי, פוליטי ועוד. על מנת 
לנהל אותו נדרש זמן וקשב רב. אנו פועלים במרץ 
רב בנחישות ובזהירות הנדרשת על מנת להשיג 
שנוצר  האיום  מול  האגודה  לטובת  המרב  את 

מכיוון רמת ישי .
ב. זרזיר 

עם  בשיתוף  פועלת  זרזיר  המקומית  המועצה 
משרד הפנים לתכנון הרחבה שעיקרה פתרונות 

דיור לצעירים משוחררי צבא ושרות הביטחון .
הועדה  דרך  פועלת  זרזיר  המקומית  המועצה 

לחקירת גבולות של משרד הפנים להפקיע
כ -160 דונם אדמה חקלאית מבית שערים צמוד 
דופן לישוב הבדואי גריפאת  )חלקת הכותנה של 

דני שומן(.
גם בתהליך הזה אנו נמצאים בתאום עם המועצה 
האזורית שלנו .עמדת האגודה כאן היא שאנחנו 
תומכים רעיונית בפתרונות דיור הולמים לשכנינו 
של  הנוכחית  המשבצת  בתוך  אולם  הבדואים 
על  טרשים  שטחי  והותר  די  למצוא  ניתן  זרזיר 
מנת לממש את התוכנית שכבר קיימת ועדיין לא 
מומשה במלואה ואין שום סיבה וצורך לוותר על 
אדמה חקלאית שלנו ושל ישובים אחרים )נהלל, 

בית ספר חקלאי, בית לחם הגלילית(.
גם במקרה הזה כמו במקרה רמת ישי נפעל על פי 
היא  זה הכתובת  רק שבמקרה  אותם עקרונות 
משרד הפנים ולכן התהליך מתנהל בדרך מעט 

שונה.
ג. ועדת תב”ע 

ויאיר.  אתי,  רן,  גדעון,  אבנר,  חברים:  בוועדה 
הועדה עוסקת בתב”ע החדשה שהיא נגזרת של 
החלטת האגודה לקבל את הצעת רמ”י, ולתכנן 
המושב  )מרכז  המחנה  שטח  את  מחדש 
את  וכן  המושב(  של  הנלווים  והשירותים 
והעתידית,  הקיימת  החקלאית  הפעילות 
מול מחלקת  פועלת  הועדה  נוספות.  ופעילויות 
פגישות  כבר מספר  נערכו  הנדסה של המוא”ז. 

ומיד לאחר פגרת הקיץ ייצאו סיכומים ראשונים.
ד. פרדס וחסכון

העבודות בשכונה החדשה של רמת ישי  “פרדס 
וחסכון “ נמשכות . לאחרונה גילינו חריגה בביצוע 
עבודות התשתית של רמת ישי. החריגה באה לידי 
ביטוי בביצוע תשתיות של השכונה בתוך תחום 
המשבצת של המושב. לאור זאת נדרשנו להיעזר 
עבודה  הפסקת  צו  להוצאת  האגודה  בעו”ד 
ולהתחיל בתהליך משפטי לטיפול בבעיה. בימים 
מול  החריגה  הסדרת  בתהליך  נמצאים  אנו  אלה 

רמת ישי. 
סיכום עד כאן:

לקיומנו.  הבסיס  הם  וקרקע  מים  האגודה  נכסי 
יותר מדי פרשנויות למצב החקלאות  מבלי לתת 
בברור  לומר  ניתן  לחקלאות  המדינה  ועמדת 
באדמות  פראית  לנגיסה  ארצית  מגמה  שקיימת 
הבניה,  שטחי  מצאי  הגדלת  לטובת  חקלאיות 
והגדלת  הדיור  בתחום  המחיה  יוקר  הקטנת 
קרקע  משיווק  כתוצאה  למדינה  ההכנסות 
חקלאית לבניה. מהחברים והאגודה נדרש לעמוד 
שסביר  ונוספות  אלה  תכניות  מפני  המשמר  על 
יצוצו בהמשך, לגייס הון ומשאבים וכמה  להניח 
הקיים  על  לשמור  מנת  על  לדבר  “משוגעים” 

ולהקטין למינימום את הנזקים שייתכן ויהיו.
בעקבות קצב האירועים הזה נסקור את המצב 

גם בעלון הבא.

מנהלת הקרקעות ערן מרמור
 \

נכסי 
האגודה 

מים וקרקע 
הם הבסיס 

לקיומנו. 
ניתן לומר 

בברור 
שקיימת 

מגמה 
ארצית 
לנגיסה 
פראית 

באדמות 
חקלאיות 

לטובת 
הגדלת 

מצאי שטחי 
הבניה, 

הקטנת 
יוקר המחיה 

בתחום 
הדיור 

והגדלת 
ההכנסות 

למדינה 
כתוצאה 
משיווק 
קרקע 

חקלאית 
לבניה".

 \

נתכנן את 
משבצת 
המושב 
בראיה 
עתידית 
נוכח 
השינויים 
שחלו 
בעשרות 
השנים 
האחרונות 
במבנה, 
הרכב, גודל 
הפעילות 
החקלאית 
ופעילויות 
נוספת 
שנכנסו 
לאגודות 
החקלאיות" 
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משולחנה של אגודת החינוך

הראל   א לאלה,  ואם  לניר  נשואה   ,37 בת  ני 
מנהלת מערכות חינוך מזה שלוש  ואבישג. 
חינוך  מערכות  בניהול  שני  תואר  ובעלת  שנים 

מאוניברסיטת חיפה. 
בהדרגה  לתפקיד  נכנסתי  חודשים  שלושה  לפני 
צדדיה  כל  על  המערכת  את  להכיר  לומדת  ואני 
מערכת  מגלה  אני  ועוד.  ילדים  הורים,  צוותים, 
לפרוח  ניתן  שממנו  חזק  בסיס  בעלת  גדולה, 
ולהפריח. אני מגלה ועד חינוך משקיע, כזה הרואה 
מגוונת  וקהילה  עליונה,  כמטרה  החינוך  את 
להיכנס  שמחה  מאוד  אני  פנים.  ומסבירת 
משמעותי  חלק  ולהיות  שערים  בית  למשפחת 

מהמערכת הנהדרת שיש כאן. 
אז מה קורה בימים אלו בגנים? 

קייטנות הדר ותות עוסקות השנה בנושא העולם. 
הילדים 'עולים על מטוס' אחת לשבוע וטסים עם 

הגננות לעולמות מופלאים.
נאוה שמואלי   - גננות משרד החינוך שלנו  שתי 
יולי  בחודש  הקייטנות  את  הובילו  דנין  ויעל 
לילדים  משמעותי  כה  פדגוגי  רצף  לנו  ואיפשרו 
את  להוביל  ממשיכה  יעל  החמים.  הקיץ  בימי 

נעים להכיר אודליה ארז היא מנהלת החינוך החדשה 
כארבעה  לפני  לתפקיד  נכנסה  שערים.  בית  של 
חודשים ולומדת להכיר את המערכת על כל צדדיה.

קייטנת תות גם בחודש אוגוסט.
ודרורים ממשיכים בשגרת הקיץ  ניצן, פרפר  גני 
משחקים  מוקדמות,  בשעות  מטיילים  הנעימה 
מים,  בפעילויות  לשבוע  אחת  פועלים  בחצר, 
שרים, רוקדים, אוכלים וישנים את שנת הצהריים. 
מסיבות  קיימו  פרפר  ובגן  דרורים  ובגן  ניצן  בגן 

סיום מקסימות ומותאמות גיל.
בימים אלה אנו בשיא שיפוצי הקיץ, צבענו את גן 
תות, בגן הדר החלפנו את מקום המטבח, הרחבנו 

את דלת הכניסה, וכמובן צבענו את כל הגן. 
את  לפנות  והתחלנו  הורים  גיוס  קיימתי  כן,  כמו 
רבה,  פסולת  פינינו  דרורים.  גן  שמאחורי  החצר 
גרפנו ערימות על ערימות של עלים ופרסנו דשא 
סינטטי. החצר תעבור מתיחת פנים נוספת על ידי 
ונוכל  א'  לכיתה  העולים  הילדים  של  ההורים 
להתחיל להשתמש בה על ידי כל הגנים. מדובר 
מבחינתי בנכס של חצר מוצלת ונעימה העומדת 
עד היום ריקה ושוממה. בנוסף אני שמחה לבשר 
על תחיתלו של בניית הממ"ד של גני ניצן ופרפר, 

מה שיגדיל לנו את גן ניצן בעוד חדר. 
תודה רבה להורים שהתנדבו להגיע ולעזור. 

 אני מגלה 
מערכת 
גדולה, 
בעלת 
בסיס חזק 
שממנו 
ניתן לפרוח 
ולהפריח. 
אני מגלה 
ועד חינוך 
משקיע, 
כזה הרואה 
את החינוך 
כמטרה 
עליונה, 
וקהילה 
מגוונת 
ומסבירת 
פנים.  
אודליה ארז

חצר גן דרורים המשופצתגן הדר לאחר השיפוץ
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ילדי קייטנות תות והדר מאחלים שנה טובה 
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משולחנה של רכזת הקהילה
ועדת פרט. 1

ועדת פרט התרחבה ועברה סדנת הכשרה בת 4 
מפגשים עם עו”ס המושב – ליאת בן משה ועו”ס 

קהילתית -איילת אפשטיין.
חוג שחמט בחופש. 2

17,  נכדם של רוני ויאיר ישי, התנדב  נבו קרין, בן 
להעביר חוג שחמט חינם לילדי המושב בחודשי 

החופש.
חוג ערבית. 3

נפתחו  יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  ביוזמת 
חוגי ערבית בכל ישובי המועצה, הפרויקט נקרא 
קורס  נפתח  אצלנו  וגם  לתרבות”  כגשר  “שפה 

ערבית למתחילים עם רנין המקסימה מכעביה.
בספטמבר ממשיכים לקורס ערבית למתקדמים 
בשיתוף עם תלמידי אלונים, וילמדו שבוע אצלנו 

ושבוע אצלם.
גם מתחברים לשפה וגם מתחברים לאנשי העמק.

החלפת מדבי”ת. 4
בסוף חודש יוני אשתקד, שני אלון, המדב”ית של 

בית שערים מזה 3 שנים, סיימה את תפקידה. 
נפרדנו ממנה במהלך טיול למג’רסה. אנו מודים 
שערים  בבית  הנוער  עם  עבודתה  על  מאוד  לה 

ומאחלים לה הצלחה בהמשך הדרך.
המדבי”ית  לבל,  לאורטל  נאחל   – נשימה  באותה 

הנכנסת בהצלחה והנאה גדולה מכל הילדים.
פעילויות במהלך חופשת הקיץ באירגון ועדת . 5

נוער ובתמיכת המועצה: 
א’ - סיירת מחצלות עם אריה 

ב’ – כושר עם סער אלמקיאס
ג’ – פעילות בטבע ו .o.d.t  עם נמרוד

ד’ – הגנה עצמית עם תמיר גוטמן
קייטנת בית שערים. 6

קייטנת  הגדול,  החופש  של  הספר  בית  כשנגמר 
בית שערים יצאה לדרך.

בוקר  כל  נוער  למועדון  הגיעו  א’-ד’  מסיימי   33
לפעילויות מגוונות מאתגרות וכייפיות.

ושבוע  עולמי  שבוע  מהאגדות,  שבוע  לנו  היה 
חושים.

לקינוח הקייטנה, הגענו אפילו לפארק חוף גיא.
המופלא  ההדרכה  לצוות  להודות  ההזדמנות  זו 
לילדים:  מושלמת  אווירה  ויצר  ותכנן  שהשקיע 
אסף פרץ, רותם יורה, ערבה לוין, רז ברנר, רז כהן, 

יסמין וגפן מאיר )בן מאיר?( ושחף מגידוב.
את  שליוו  המדריכים  לעוזרי  ענקית  ותודה 
שירה  עוזרי,  ומורן  רותם  בהתנדבות:  הקייטנה 

גולדשטיין, דניאל שלי, רימון ונעמי דדוש.
נתראה בחופש הבא

מחנה קיץ ד'-ו'
חניכת חידוש מגרש הכדורסל. 7

היה משחק מרהיב. המבוגרים ניצחו ב 2 נקודות 
את הנוער.

טיול לשכבת בני המצוה. 8
בארגון ההורים, יצא בחודש מאי טיול בני המצוה 
טיילו,  עשו?  מה  בלבד,  האבות  בליווי  לכרמל 
הים  חוף  עד  לטייל  המשיכו  בשטח,  ישנו  בישלו, 

כשנגמר בית בעתלית, שם עברו סדנת גלישה מטריפה.
הספר של 

החופש 
הגדול, 

קייטנת בית 
שערים יצאה 

לדרך.
33 מסיימי 

א’-ד’ הגיעו 
למועדון 
נוער כל 

בוקר 
לפעילויות 

מגוונות 
מאתגרות 
וכייפיות" ילדי קייטנת בית שערים
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קיץ חם ומגניב 

טיול בני מצווה  

טיול בני מצווה   טיול בני מצווה  

חוג שחמטסדנת דיג'רידו



13 1213 12

ספטמבר 2018 | בית שערים

קיץ חם ומגניב קיץ חם ומגניב 

קייטנת בית שעריםפעילות בוץ

קייטנת בית שערים

מחנה קיץמחנה קיץ

חניכת חידוש המגרש  הקרנת המונדיאל בדשא בית העם

מחנה קיץ 
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הגיע לנו וקיבלנו!
הכי  הרשמה  אחוזי  על  אתגרים  מעמותת  הפרס  את  קיבלנו 
גבוהים בעמק לאירוע "גלגלים של תקוה" שהתקיים ב-24/3/18 

הפעילות כללה היכרות עם האופניים המיוחדות, 
אתגרים במדרגות, בשטח, עליות, ירידות וואדי - 
שונה  חוויה  ועברו  מאוד  התרשמו  הילדים 

ומאתגרת.
מול  הפעילות  את  שארגנה  מאיר  לקרין  תודה 
עבודת  שעושים  אתגרים  ולעמותת  העמותה 
קודש. גומא, נמרוד, יואב - תודה רבה על החוויה.

היה 
כייף, יש 

עוד 
פעם?"
אורי נחמן
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משהו טוב בית הקפה של נועם / חן קרמר גת 

הקפה ב בבית  ביקרתי  ערב  לפנות  שלישי  יום 
של נועם שביט, שפתוח מידי קיץ בימי שלישי. 
התיישבתי עם בני עומרי בשולחן בחצר הנעימה 
של משפחת שביט. לאחר שהצצנו בתפריט ובחרנו 
קינוחים מתוקים שהוצגו לראווה באזור בו עמדו 
להם  נמאס  שקצת  שרותיים  ומלצרים  ברמנים 
השירות  מסכים.  ושאר  פורטנייט  נהלל,  מבריכת 
משפחת  ידי  מעשה  טעימות  העוגות  אדיב,  היה 
הונחו  השולחנות  על  נוספים.  ומתנדבים  שביט 
ווהמטעמים.  השירות  עבור  טיפים  לאיסוף  כלים 
והכסף שנאסף, נתרם לעמותת "עזר מציון"- יותר 

מושלם מזה אין!!!
לאט  ולאט  קפה  בית  לפתוח  רציתי  "בהתחלה 
התפתח הרעיון של קפה בחצר. קפה שבו חברים 

שלי עובדים בו" מספר נעם שביט .
ענבל שביט אמא של נועם מספרת שלפני שלוש 
שנים כשהתחילו את המיזם התקשו להחליט כיצד 
העוסקים  לכל  הוגנת  בצורה  הכסף  את  לחלק 
ייתרם לעמותת  כן הוחלט שהכסף  ועל  במלאכה 

"עזר מציון" כולם הסכימו וכך נעשה מאז.

בהתחלה 
רציתי 

לפתוח 
בית קפה 

ולאט לאט 
התפתח 

הרעיון של 
קפה 

בחצר. 
קפה שבו 

חברים 
שלי 

עובדים בו"
נעם שביט

צוות העלון מדרג :

שירות                           10

טעים                            10

מותאם לילדים               10

תעסוקה לילדים בחופש 10

חינוכי ומלא השראה       10

נחזור שוב בקיץ הבא

14

מועדון ותיקים  מרב וינברג ואילה רקובר
ביום א חגגנו  ה-70  למדינה  חגיגות  ת 

שישי  יום  ולמחרת  המושב.  עם  העצמאות 
עם בוקר יצאנו כשפנינו לכיוון ירושלים.

ואחרי  התחנה  במתחם  פגשנו  המדריכה  את 
לכיוון הכנסיה הסקוטית כאשר  יצאנו  סיפורים 
פורחת  הכנסיה  החאן.  ליד  עברנו  בדרך 

בצבעוניות והנוף שנגלה ממנה מרשים ביותר.
ומשם  שאננים  ממשכנות  לתצפית  המשכנו 
מהמדריכה  נפרדנו  בגין.  במוזיאון  לביקור 
המורמונית  בכנסיה  מיוחד  לביקור  והמשכנו 
חזרנו עם  הכנסיה.  במתחם  וסיור  עוגב  לצלילי 

ערב עייפים ומרוצים.
בהמשך לחגיגות ה- 70 התקיים מפגש בנושא

הכרזת  בזמן  עשית  ומה  הייתה  איפה 
המדינה

השירים  לצלילי  ותיקים  במועדנו  נפגשנו 
שמענו והעלנו סיפורים של החברים  פעם.  של 
היו  הסיפורים  ההכרזה.  בזמן  עשו  ומה  איפה 

מעניינים ומרגשים.
חברה )הותיקים( תמשיכו כך 

ואנחנו נמשיך לעשות בשבילכם

\

נפגשנו 
במועדנו 
ותיקים 
לצלילי 
השירים 
של פעם 
שמענו 
והעלנו 
סיפורים 
של 
החברים 
איפה ומה 
עשו בזמן 
ההכרזה. 
הסיפורים 
היו 
מעניינים 
ומרגשים"
מרב ויינברג
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פיסת היסטוריה

 יובל 50 למושב בית שערים
מאת   – חרוצים  אנשים  של  מושב  שערים:  בית 

יצחק מרידור
הצרכניה  בין  שערים,  בית  מושב  של  בטבורו 
ומועדון הנוער, ניצב לוח מודעות מטופח, שהוקם 
לפני יותר מעשר שנים לקראת חג הארבעים של 
הישוב. אז שימש הלוח מקור מידע לחברים על 
חודשים  נמשכו  ההכנות  לחג.  ההכנות  מלאכת 
המושב.  מחברי  רבות  עשרות  חלק  בהן  ולקחו 
ירד  מאז  שחלף  העשור  ובמשך  תמו  החגיגות 
שימש  והוא  נעלמה  חגיגיותו  מגדולתו.  הלוח 
יום יום.  לפרסומן של סתם ידיעות והודעות של 
עתה, לקראת חג החמישים הממשמש ובא, שוב 
פוקדים את הלוח אנשי המושב, צעירים ומבוגרים. 
הם באים לשאוב מידע על הפעילות של עשרות 
לחג  בהכנות  הראש  מעל  העסוקים  החברים, 
משגשג  עובדים  מושב  הוא  שערים  בית  היובל. 
ומצליח, בין נהלל וכפר יהושע, לצד כביש נצרת 
היפים  הכפריים  הישובים  אחד  טבעון.  קרית   –
ביותר בארץ. רחובותיו רחבים מאד. בתיו טובלים 
בירק ועטורים גינות נוי מטופחות. עשרות מטרים 
זוקף  מהכניסה לכפר, באמצע "הכביש הראשי", 
האדריכלי  התכנון  "את  ענק.  אלון  עץ  צמרתו 
המוצלח של המושב שלנו" אומר לי נתק וינברג, 

לאדריכל  חייבים  "אנו  שערים,  בית  מראשוני 
ריכרד קאופמן. היה לו, לאיש הזה, הרבה מעוף. 
לפני חמישים שנה הגיש לנו תכנית כפר בדמות 
ידיים  רחב  מגרש  ובה,  פרסה  שבקצהו  מגף 
למשחקים ולחגיגות. עיצוב זה התחייב, מסתבר, 
מהמבנה הטופוגרפי של השטח: משני צדי הרכס 
יחידות  שלושים  משק,  יחידות  שבעים  תוכננו 
הציבור  מוסדות  לכל  ומגרשים  הציבור,  לעובדי 
כאנשים  ידועים  שערים  בית  אנשי  הישוב".  של 
חרוצים, חרוצים מאד. המושב, הנושא את שמה 
של העיר הקדומה ששכנה באותה סביבה, נוסד ב 
-1936 בידי עולים מיוגוסלביה. הם עזבוהו אחר 
אפרים",  "ארגון  חברי  למקום  באו  ובמקומם  כך 
שהיו אמורים להתיישב בעמק הירדן. "היה מקום 
פנוי ליד קיבוץ מסדה" – נזכרים היום ראשוני בית 
שערים – "אך הקיבוצים לא רצו בנו שם. עובדה, 
עד היום לא קם שום מושב בעמק הירדן, מעוזה 

של התנועה הקיבוצית". 
"הנוער  של  הראשון  הארגון  היה  אפרים"  "ארגון 
לא  "אותנו  עובדים.  מושב  להקים  שהלך  העובד" 
הוותיקים.  החברים  אומרים  המוסדות"  פינקו 
המשבצת שלנו קטנה בהרבה, כמעט מחצית מזו 
כמעט  תקציבים  ונהלל.  יהושע  כפר  שכנינו,  של 
שלא ניתנו נו. תמיד אמרו לנו: "אתם אנשים חרוצים, 

שיסד  מי   ,77 בן  וינברג,  נתק  תסתדרו".  כסף.  אין 
וניהל במשך 39 שנים את ארגון הקניות של מושבי 
הצפון, מיכה שומן )בנו של יצחק שומן, מראשוני 
המושב, מחברי  "ארגון אפרים"( יצחק ופרחה פלד, 
שערים  בבית  שהוציאו  בחוברת  איתי  מעלעלים 
ימי  של  דהויות  ובתמונות  הארבעים,  חג  לקראת 
המושב"  ראשוני  מאד,  קשה  עבדו  "הם  בראשית: 
חוזרים בני שיחי ואומרים: "היתה אז קופה משותפת 
וכל מי שעבד קיבל מהקופה, תמורת יום עבודתו, 
אותו סכום, לא חשוב כמה באמת הרוויח. אנשים 
נסעו שנים לעבוד בחיפה, בנמל, בחברת החשמל, 
במקורות. היו שהרוויחו 25 גרוש ליום עבודה והיו 
שהרוויחו חצי לירה – אז זה היה הרבה מאד כסף. 
השתכרו  והם  ובנאים  טובים  טייחים  ביניהם  היו 
יפה. המגורים היו בצריפים גדולים. גרו בהם כמה 
הושלמה  כאשר  זמן,  לאחר  רק  יחד.  משפחות 
של  החצרות  אל  הצריפים  הועברו  הפרצלציה, 
המשקים עצמם. יחד עם העבודה השכירה בחוץ, 
התחלנו לטפח את החקלאות. קיבלנו פרה ראשונה, 
 - שנים  בשלחין,  התחלנו  פרדה,  וחצי  סוס  חצי 
קנינו,  ירקות;  קצת  אדמה,  תפוחי  דונם  שלושה 
מים  זכויות  לירות(,   10.000( שחסכנו  במזומנים 
ופנחס  )אשכול(  שקולניק  לוי  מידי  ממקורות, 
קוזלובסקי )ספיר(. רישתנו שישה דונמים ראשונים. 

היו לנו יבולים יפים אך סבלנו מערביי הסביבה".
מאורעות 1936 ו 1939 זכורים היטב לוותיקי בית 
שערים: "היו יריות, חברים נהרגו, היתה שמירה בלי 
סוף ונאלצנו להקים קירות מגן סביב חדרי הילדים 
שגבלו בשטחים שעיבדו הערבים לידנו". 13 שנה 
חיו אנשי בית שערים ללא חשמל. זה הגיע למרכז 
המושב רק ב – 1948 ולבתי החברים רק ב – 1950.

בית שערים הוא מושב של אינדיווידואליסטים. אי 
משהו  מרירה  נימה  מאותה  להתעלם  אפשר 
המתגנבת לכל שיחה עם אנשי בית שערים כאשר 
מזכירים את השכנים, את נהלל וכפר יהושע: " הם 
המזל  שיחק  ולהם  מעשור  ביותר  אותנו  הקדימו 

לא תאמינו מה מצאה תלמה נורקין בארכיון ?! כתבה שנכתבה 
למושב.  ה-50  חג  לקראת   12.5.1986 בתאריך  "דבר"  בעיתון 

התרגשנו ולא נגענו.

\

את התכנון 
האדריכלי 
המוצלח 
של 
המושב 
שלנו" 
אומר לי 
נתק 
וינברג, 
מראשוני 
בית 
שערים, 
"אנו חייבים 
לאדריכל 
ריכרד 
קאופמן. 
היה לו, 
לאיש הזה, 
הרבה 
מעוף. 

העץ הגדול

יותר מאשר לנו. היה להם – ויש להם – יותר קרקע, 
יותר מים; הם קיבלו תקציבים שלנו לא ניתנו, כי 
כבר לא היה. בזמן ה"בום" הגדול, כאשר השוק היה 
צמא לתוצרת חקלאית, להם היה הון עצמי בשפע. 
לנו לא היה. הם יצרו ומכרו. אנחנו יצרנו פחות. הם 
פחות.  אנחנו  יפה.  והרוויחו  גדולים  לולים  הקימו 
המשותפים  במפעלים  הצלחנו  כך  כל  לא  אנחנו 
שלנו. היינו הראשונים בתנועת המושבים שביטלו 
את הצרכניה המשותפת, את המוסך המשותף, את 
המחלבה המשותפת. אבל מבחינה חברתית יש לנו 
נהלל,  איש  נחמקין,  אריק  אפילו  להתגאות.  במה 
ללמוד  יכולים  כולם  זאת,  מבחינה   " עלינו:  אמר 
לוקאל-פטריוטים  הם  שערים  בית  אנשי  מכם". 
לחצר.  חצר  בין  גדר  אצלנו  תמצא  "לא  גדולים: 
היחסים בין החברים מצוינים. מצאנו גם פתרונות 
מקוריים משלנו כדי לשמור על עקרונות המושב, 
על העזרה ההדדית". אנשי שיחי מציינים שבמושב 
אגודה  להם  יש  אבל  ליברלים  מאד  האנשים 
כאן  "אין  מאד.  וחזקה  מאד  מאורגנת  חקלאית 
הברחת תוצרת. הכל עובר את האגודה, השולטת 

בריכוז התוצרת ובשיווקה המאורגן".      
כל  כמעט  איש.   412 של  ביתם  הוא  שערים  בית 
היחידות החקלאיות, 68 מספרן כיום, מנוהלות עד 
"המקוריות".  המשפחות  בידי  הזה  היום  עצם 
המשק החקלאי בכללותו הוא רב גוני, אך המשקים 
כ-15  יש  "מתמחים".  משקים  הם  כשלעצמם 
משקים  וכ-15  היטב  מבוססות  חלב  יחידות 
לחלב,  צאן  משקי  יש  לבשר.  בקר  המגדלים 
יש  לייצוא,  וירקות  פטימים  יש  בארץ,  מהגדולים 
חממות ומשתלת ורדים, יש עצי פרי ופרדסים, יש 

אבוקדו ועצי פקאן.
בארץ.  היפים  המושבים  אחד  הוא  שערים  בית 
עמל  פרי  הוא  בו  שיש  כל  ממש.  לעיניים  תאווה 
שקדני, עבודת שנים. חג החמישים של בית שערים 
של  חגה  העובדת,  ההתיישבות  כל  של  חגה  הוא 

"ישראל היפה".

אי אפשר 
להתעלם 

מאותה 
נימה מרירה 

משהו 
המתגנבת 
לכל שיחה 

עם אנשי 
בית שערים 

כאשר 
מזכירים את 

השכנים, 
את נהלל 

וכפר 
יהושע: 

"הם הקדימו 
אותנו ביותר 

מעשור 
ולהם שיחק 
המזל יותר 
מאשר לנו. המחלבה
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גאוות הרוגבי / שגית מורד ומיכל פלד

דב מורד ואורי פלד הם שחקני נבחרת ישראל נ
לנוער ברוגבי עד גיל 16. 

בגרמניה  בתחרויות  השתתפו  האחרון  בקיץ 
וברומניה וגם במכביה לנוער שהתקיימה בחיפה.

ואח"כ  טבעון  רוגבי  בקבוצת  דרכם  את  התחילו 
עברו להתאמן בקיבוץ יזרעאל.

המועדונים  לאחד  נחשב  יזרעאל  של  המועדון 
המובילים של הרוגבי בארץ.

מהו רוגבי?
הרוגבי, הוא משחק כדור קבוצתי. כדור המשחק 

אליפטי בדומה לכדור הפוטבול.
אלים(  )לא  ואגרסיבי  פיסי  מאוד,  מהיר  משחק 
הדורש זריזות, קורדינציה, מהירות, כח וחשיבה 

אסטרטגית.
 15 - משחק בהשתתפות  גרסאות  למשחק שתי 
 7( שביעיות  רוגבי   – שנייה  וגירסה  שחקנים 
החל  אולימפי  כענף  שהוכר  שחקנים( 

מהאולמפיאדה בברזיל / ריו דה זנרו 2016.
רוגבי משחקים על מגרש דשא בגודל של מגרש 
כדורגל, בשני קצוות המגרש מוצב שער בצורת 
את  להניח  המשחק  מטרת   .H הלטינית  האות 
כל  היריבה.  הקבוצה  של  השער  ברחבת  הכדור 

הנחת כדור נקראת – טריי )גול(.

משפחת לוריה מקיבוץ החותרים בלטה במיוחד ועלתה כולה על הפודיום בסיום התחרויות. האב גיא לוריה בנה של טובה 
לוריה, זכה במקום שני בקטגוריית המאסטר בגילאי 50-59. האם נועה לוריה, הגיעה גם למקום השני בקטגוריית הנשים 
במאסטר. הבן אורי לוריה, הגיע למקום השלישי בקטגוריית מאסטר 17-29 והבת נעמי הנימנית על סגלי הנבחרות ו"אתנה" 

הוכתרה כאלופת ישראל לקדטיות, כאשר סיימה במקום הראשון.

משפחה ב"הפרעה" נוספת היא משפחת טל.  מעיין טל זכתה במקום השני באליפות ישראל באופני כביש ובאליפות 
ישראל באופני הרים לגיל 13. עופרי טל היא אלופת ישראל לגיל 12 באופני כביש והגיעה במקום השני באליפות ישראל 

לגיל 12 באופני הרים. 

מספר חוקים בסיסיים למשחק:
ברוגבי מותר לרוץ עם הכדור או לבעוט קדימה 	 

במטרה להניח טריי, אך אסור למסור קדימה. 
מוסרים רק לשחקן שנמצא מאחור או באותו קו.	 
מותר לתקל )לעצור( שחקן יריב שהכדור אצלו 	 

כגון:  רבות  מגבלות  תחת  להפילו  ניסיון  ע"י 
גובה הכתפיים. אם השחקן  נגיעה מעל  איסור 
נפל עליו להניח את הכדור על הדשא או למוסרו.

למטרה  שמו  ישראל  ומדינת  לרוגבי  האגודה 
להשתתף באולימפיאדת 2024.

נפתחה  וינגייט  האקדמיה לספורט הישגי במכון 
עידוד  בענף,  תנופה  ומורגשת  הרוגבי  לשחקני 

והקצאה של משאבים לחיזוק שחקני הנוער.

נדב מתקל את אורי

האגודה
לרוגבי 
ומדינת 
ישראל 
שמו 
למטרה 
להשתתף 
 באולימפיאדת
.2024 

נדב מורד ואורי פלד

עוד קצת שוויץ 

נעמי לוריהמשפחת לוריה עם הגביעים

גיא לוריה במקום הראשון

מעין טל במקום השני עופרי טל במקום הראשון
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מתלבשים על החגים
כמעט חג שמח ואנו כבר מרגישים את ההתחדשות באויר...יצאנו 
לשטח לבדוק את רמת ההתרגשות, איפה נאכל, מי יערוך את 

השולחן וכמובן מה הכי נכון ללבוש בעונה זו.
מאת חן קרמר גת וענב נוטה עפרוני

ספטמבר 2018 | בית שערים

אני עורכת את השולחן יחד עם אמא, בחג נלך לסבא וסבתא שלי בנתניה,ניצן אשר, כיתה א
מסדרת צלחות סכינים ומפיות ומאוד אוהבת 
יותר מידי צחוקים... לפגוש את הבני דודים שלי אני עושה איתם 

אני אוהבת ללבוש דברים צבעוניים ולבנים 
וכל האותיות בחולצה שבחרתי מתחברות ויש 
חיות ואני ממש לא אוהבת שחור.תוכי עם עלים.אני הכי אוהבת חולצות של 

וכי אני אוהב אותו מאוד.בחרתי בבגד הזה כי רציתיאיתי מאיר, כיתה א'
בחג אנחנו עם כל המשפחה וזה כיף.

אסא עפרוני, גן תות
בחרתי את חולצת הפיאטיo עם הכריש כי רציתי 
שהפייטים יהיו מיוחדים שכולם ייראו אותם. אני 

הכי אוהב בגדים ארוכים והכי לא בגדים קצרים.

רוני ואסף הבני דודים שלי ולעשות לפניו ואני הכי אוהבת לשבת ליד ראש השנה כי נולדתי שתי ימים מגיעים. אני במיוחד אוהבת את בירושלים, יש שם ארוחה וכולם בחג אנחנו נהיה אצל סבתא אילה ערבה עפרוני, כיתה א'
מתחלפים, אני ממש לא אוהבת ללבוש משהו עם פייטים ואם אפשר שהצבע יפה. הכי הכי אני אוהבת כוכבים שאני אוהבת וגם בגלל בחרתי בשמלה בגלל שזה עם איתם צחוקים. 

בגדים ורודים.

בר אשר, גן הדר

לבשתי חולצה צהובה כי זה הצהע שאני אוהבת,

 והוא כמו השמש המאירה והחצאית כי זה חגיגי.

נוגה גת, גן הדר
בחרתי בשמלה של אחותי תמר

אני אוהבת גם שמלות של נצנצים
בצבע ורוד כהה וורוד בהיר.
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מטבח מקומי   

גפילטע פיש למביני עניין  / טובה לוריה
)כמות לכ- 12 קציצות. ניתן להכפיל ואז לבשל בשני סירים כפי שיפורט להלן( 

1 ק"ג דג קרפיון טחון )עם העצמות וללא הראש(
את הראש לבקש מהקצב לחצות לרוחבו לשני חלקים למילוי

2 ביצים
1/2 כף מלח

1/2כפית פלפל לבן
1/2 כף סוכר

1/2כוס קמח מצה
1 בצל גדול + 1 גזר גדול קצוצים יחדיו דק במעבד מזון

1/2 כוס בצל מטוגן יבש )ניתן לקנות לפי משקל(
אופן ההכנה: ללוש הכל יחדיו לעיסה אחידה ולשים לשעה-שעתיים במקרר.

בסיר רחב וחצי עמוק לשים:
פרוסות משני בצלים עם הקליפה

פרוסות בעובי 1/2 ס"מ משני גזרים
1/2 כפית מלח
1/2 כפית סוכר

1/2 כפית פלפל לבן
למלא מים עד כיסוי שכבת פרוסות הבצל

להרתיח ולאחר הרתיחה להחליש האש ולהניח מעל קציצות )לא גדולות מידיי(.
בחצאי ראש הדג למלא עיסה ולהניח בסיר כאשר הקציצה פונה מעלה והראש מטה. 

לבשל על אש קטנה עם מכסה סגור במשך שעה
להמשיך לבשל על אש קטנה עם מכסה פתוח במשך חצי שעה נוספת

לכבות את האש, לכסות במכסה ולתת לכל להתקרר.
לסדר במגש פיירקס, על כל קציצה לשים פרוסת גזר לקישוט, כמיטב המסורת.

את ציר הבישול ניתן לשפוך בתחתית המגש עם הקציצות או לקרר בכלי נפרד )נהייה ג'לטיני(.
ניתן לאכול קר או חם והכי חשוב בצד חזרת איכותית.

יש שיאמרו עליו "50 גוונים של אפור", אצלי חג בלעדיו הוא לא חג אבל אף פעם לא 
הצלחתי להכין כמו שצריך. אז קבלו מתכון בועט של טובה לוריה. תודה לנעמה על 

המתכון שעובר מדור לדור לי הובטחה הצלחה.

חזרת / טובה לוריה
שורש חזרת טרי )לאחר קילוף 004 גרם(

1 סלק מבושל

לטחון יחדיו דק דק במעבד מזון להוסיף:
1 כף מחוקה סוכר
1 כף מחוקה מלח

1/2 כוס חומץ
לערבב היטב ולשמור במקרר 

בצנצנת סגורה הרמטית.

עוגת דבש / מלכה ויינברג ז"ל 
המצרכים:

1 כוס דבש
1 כוס סוכר

5 ביצים
6 כםות שמן 

2.5 כוסות קמח
חצי כפית אבקת אפייה

כפית סודה לשתיה
חצי כוס קפה

מערבבים את הדבש הסוכר הביצים והשמן היטב
לאחר מכן מוסיפים קמח, אבקת אפייה וסודה לשתיה 

ואת הקפה לעיסה אחת ואופים.

ואיך אפשר בלי עוגת דבש מנחמת להמתיק את 
החג. קבלו מתכון מבית ילדותה של מרב ויינברג. 

היא אפילו שלפה לי צילום מקורי של המתכון. 
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חידודים מדור ס)א(טירה
חידודים הינו מדור סאטירה, אין בדברים הכתובים בו לפגוע בשום איש, 

קבוצה או בעל חיים.  

זמני הדואר החדשים:
יום א' 13:20-13:30

יום ב' 12:00-12:10 
יום ג' פעמיים כי טוב הדואר סגור

יום ד' כמו יום א'
יום ה' כמו יום ג'

יום ו' ברור שסגור

בעקבות חוסר תקציב, 

צומצמה תוכנית שיפוץ 

הספסלים. במקום צביעה 

וכירוי כל הספסלים במושב 

ייצבע הספסל ליד המועדון. 

בהמשך ייערך טקס חנוכת 

הספסל הצבוע בראשות 

ראש המועצה.
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איפה תהיה ההרחבה 

בדושנה בפרסה אולי 

במסגריה? אהה בעצם כבר 

יש מסגריה!!!

בית שערים בית שערים בואו 
נתקדם לפני שיסגרו עלינו 

מכל הכיוונים

שערים לכל המרבה במחירחווות בודדים למכירה בבית מה זה?בריכה? למה? בשביל להינות מים? אין צורך רגילים בליחשמל? אין צורך נסתדר בלי
ברכות ליו"ר החדש

או במילה אחת

ִגּיִדיגּוָדה

ספרים רבותי ספרים  רחל בנדרלי

רומן ההיסטורי, שכבר טיפלנו בו בעבר, הינו ה
ז'אנר כה מגוון עד כי למעשה אפשר להגדיר 
כמעט כל ספר כשייך אליו )ואפילו ספרי המדע 
שני  העתיד(.  של  בהיסטוריה  עוסקים  הבדיוני 
הספרים שבחרתי להציג בפניכם שייכים לסוגה 
של הרומן ההיסטורי והבחירה בהם נובעת מכך 
ובעיקר  ומיוחדים  מענינים  כה  הללו  שהספרים 
בחרתי דוקא בהם משום שלדעתי לא זכו לתהודה 
ספר  כמנהגנו,  לקבל.  ראויים  שהם  והתיחסות  
אחד הינו ספרות עברית מקורית והשני מתורגם, 
ולא, אל תנסו הפעם למצוא איזה מכנה משותף 
הללו  הספרים  ששני  לכם  מבטיחה  אני  ביניהם, 
מאד שונים זה מזה ורק תו האיכות המצוין, היותם 
הרומן  לסוגת  ושייכותם  הכלים  אל  נחבאים 

ההיסטורי, מביאים אותם להיפגש במדור זה. 
הספר הראשון בו נעסוק הוא ספרו של הרב בני 
לאו - ירמיהו – גורלו של חוזה. הספר, כפי שמעיד 
שמו , עוסק בנביא ירמיהו בן חלקיה, נביא שנדחק 
זה  שהוא  משום  אולי  ההיסטוריה  לשולי  מעט 
ובנימין  יהודה  ממלכת  חורבן  את  שניבא 
וההיסטוריה העדיפה לרומם דוקא נביאי תקומה 
בטקסט  הקוראים  את  מוליך  הספר  ובניה.  
המון  בו  ויש  היסטורי  סדר  בו  שאין   - המקראי 
באופן   – מורכבים  ודימויים  מסובכים  ביטויים 
שדמות הנביא המיוסר הופכת לדמות עכשווית, 
שמעלה בעיות מוסר חברה ותרבות והקורא חש 
היום  לחיינו  רלוונטי  הזה  המיוחד  שהנביא 
אנחנו  שגם  נושאים  בם  מעלה  שהוא  והנושאים 
צריכים לעסוק בהם. מהבחינה ההיסטורית עוסק 

הספר בתקופת השפל של ממלכת יהודה ובנימין 
בתקופת המלך יאשיהו כשהוא קורא להתעוררות 
הוא  קשבת  אוזן  לו  כשאין  וגם  וערכית  מוסרית 
ממשיך במאמציו להביא דברי אמת. עוד לזכותו 
של הספר יאמר כי הוא חף מכל מימד דתי משיחי 
הזה"  לנביא  "הקשיבו  היא  ממנו  הנושבת  והרוח 

גם בימים אלה.
השני:  הספר  אל  חדה  בפניה  שהבטחתי,  וכמו 

אומנות הבישול הסובייטי מאת אניה פון ברמזן.
לא, אין זה ספר בישול כלל ועיקר וכל מי שיקרא 
)ויתענג( מוזמן לפצח את האירוניה שטמונה בשם. 
הספר עוסק בהיסטוריה של ברית המועצות מסוף 
המשטרים  הגדולות,  המהפכות  הצארים,  תקופת 
והשלטון הסובייטי, דרך תרבות האוכל של האנשים 
כל  עוברות  שעליו  הרוסי  העם  של  והמשפחות 
התהפוכות של מאה השנים האחרונות. המחברת 
נולדה למשפחה יהודית )במקרה( ובגיל 01 עזבה/

מתארת  היא  הברית.  לארצות  אימה  עם  ברחה 
רעב  של  תקופות  והומוריסטית  קולחת  בלשון 
תורים  קומונליות,  בדירות  מגורים  ומשברים, 
איסופיים של חלוקת מזון, מדיניות של המנהיגים 
השתיה  הרגלי  וכמובן  לצלחת  עד  שיורדת 
מסוים  בשלב  הפשוט.  האזרח  של  )וההשתכרות( 
ומתארת  במולדת  לביקור  לחזור  מורשית  היא 
באופן מיוחד ומקורי את השינויים בחברה הרוסית 
עם נפילת המשטר הסובייטי. כל זאת בשילוב עם 
מיוחד  ספר  בפנינו  מביא  מרתק  משפחתי  סיפור 
שאולי צריך טיפה מאמץ כדי להתחיל לקרוא אבל 

התגמול בסופו מובטח.

לא, אין זה 
ספר בישול 
כלל ועיקר 

וכל מי 
שיקרא 

)ויתענג( 
מוזמן 

לפצח את 
האירוניה 
שטמונה 

בשם. 

ספטמבר 2018 | בית שערים



26

מרץ 2018 | בית שערים

בקרוב אצלכם

יוני ומורג 
בן לאורנה וגיל סירקין

שלומית ואור
בן לאבי וורד רחום

אמוץ וענבל
בן לארזה ושלמה ז"ל גלס

הדר ואבי
בת לורד ויהודה אילי
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אלון 
בן להגר ואסף סלע

נוגה 
בת לתמר ואיזי שטרן

איתמר 
בת לאריאל ועדי רוזנברג
נכד לחוי ואבנר רוזנברג

נעם
בת לענת וחגי צהרי

נכדה לתמנה ואייל צהרי

אופק
בת לליטל ועידן אדיב

נכדה לרבקה ורפי ויינברג

הילל
בן לאיילת ואיל ספיר

נכד לארזה ושלמה ז"ל גלס

ניב
בן ל????

נכד לדליה ושי ז"ל גרייצר

הודיה
בת להדר וערן רוזנברג
נכדה לחוי ואבנר רוזנברג

עמר
בת לשקמה ואורי ברסלר

נעם
בן לניצן ורגב פלדמן

נכד ליוסי ואילה פלדמן
נין לתמרה פלד

ארי 
בן לענבר ועמית הלפנד
נכד לעידית וארז הלפנד
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קבוצה קהילתית בית שערים

של  הערימה  עם  היום  אותה  שלקחו  שראיתי  חושב  אני 
הפסולת המוצקה

08:30

שגב  ליטל  המועמדת  אילינו  תגיע  מחר  יקרים  תושבים 
14:30מוזמנים לבוא לשמוע ולהשמיע

איזה הזדמנות!!?? הוא עושה זאת כבר שנים

14:35

היה היום איסוף של פסולת מוצקה? לא אספו אצלנו כבר חודשיים, 
למה לא מודיעים? 

10:30

לנו שלחו הודעה בדואר

אנחנו לא נגיע מעדיפים לתת הזדמנות למישהו מהכפר 

אבל הדואר סגור היום לא? היה פתוח אתמול

08:10 פוקי המתוקה שלנו הלכה לאיבוד מישהו ראה?

מוצקה  פסולת  אספו  היום  בחמישי,  במקום  אתמול  אספו  גזם 
במקום   בשבוע הבא

חשבתי שהיום אוספים גזם ולא פסולת

יופי! אבל למה לא מודיעים? 

10:32

10:34

10:35

10:37

10:38

14:32
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