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מרחיב את הגבולות
אלפי אנשים נהרו לפסטיבל אינדינגב התשיעי.

מה אומרים בעולם המוזיקה על התופעה? • עמ' 10

 

חברים יש גם ב'דן'
בקרוב ייפרדו תושבי אשכול מהאוטובוסים של 

חברת אגד. האם הם מרוצים מהשירות? • עמ' 14

לומדים שלום 
20 שנה לרצח רבין ובמדינה המתח עדיין באוויר. 

בבתי הספר מנסים לתת לו משמעות חינוכית • עמ' 3
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בעניין שריפות פסולת חקלאית
ענן  בתוך  כעת  יושב  הייתי  לא  אם 
הייתי  שלא  כנראה  ומסריח,  שרוף 
אז מתוך הענן השרוף  כותב אליכם. 
זה כאן",  "הודו  לו בשם:  שאני קורא 
בעיתון  לכתבה  להגיב  רוצה  אני 

האחרון שכתבה נגה גדג'. 

כל דבר שקשור בכסף יש לו פיתרון. מה 
במדינת  ברורים  מאוד  חוקים  שיש  גם 

עומ כולם  הכתבה  שלפי  רק  וישראל, 
יפתור להם  ומחקים שמישהו אחר  דים 
לפתור  כסף  להם  שייתן  או  הבעיה  את 

אותה. )לפנות את הפסולת שלהם(. 

של  בידיים  נמצא  שהמפתח  בטוח  אני 
וראש המועצה. רק במידה שאנחנו הצי

בריאותנו  על  לשמור  ממנו  נדרוש  בור 
ביותר מכתבה אחת  צורך  יש  כך  ולשם 

בעיתון המקומי. 

בריאותית  סכנה  מהווה  מזוהם  אוויר 
אנחנו  שאליהם  הסכנות  מרוב  גדולה 

דווקא כן מתייחסים ביום-יום.

אורי מריאנו, תלמי יוסף

תודה למארגני האינדינגב
דברים שלמדתי מביקור באינדינגב:

מהתקהלות.  לסלוד  תמיד  צריך  שלא 
יחפה  שהליכה  כנראה  להיפך;  לפעמים 
במדע  נקרא  הוא  )כך  גבולות  חול  על 
שההמונים  לאווירה;  מועילה  בחיי!(   –
ממושמעים,  מסודרים,  להיות  יכולים 
זמן  לאורך  ונינוחים  שקטים  חייכניים, 
שעות  לעמוד  שאפשר  לעזור;  ונכונים 
במה  בהופעת  ולשמוח  הרגליים  על 

וכש מאורגן  כשהכל  להתעייף;  ומבלי 
ומתכננים  מראש  דבר  כל  על  חושבים 
בהתאם – אתה רק נהנה בקרב רבבת בני 
אדם, כולל תינוקות שלא בוכים.                                                      

   דן גזית

מוכנים לקריאה
20 תושבי אשכול סיימו לאחרונה בהצלחה קורס נהגי אמבולנס

קורס נהגי אמבולנס במועצה שבו לקחו 
20 תושבים, הסתיים באחרוו  חלק מעל

הנהגים  לקבוצת  מצטרפים  ובוגריו  נה, 
הוותיקה של המועצה.

את  כולל  במועצה  האמבולנסים  מערך 
ניידת טי גם  פועלת  ותחנת מד"א שבה 

פול נמרץ ובנוסף 8 אמבולנסים 
סופה,  אברהם,  )שדי  בישובים 
ניר יצחק, נירים, ניר עוז, רעים, 
המופעלים  ובארי(,   כיסופים 

ע"י נהגים מתנדבים. 

מחלקת  מנהלת  תבורי,  ענת 
שארגנה  במועצה  הבריאות 
וליוותה את הקורס: "אין צורך 
בחשיבותה  במילים  להכביר 
המהירה  הראשונה  העזרה  של 

והמקצועית באזור כשלנו. 

"תוספת כל כך משמעותית של חובשים 
ונהגים מעלה את תחושת הביטחון. אני 

הפ ולמדריך  הקורס  על  למד"א  ומודה 
ההשקעה  על  בלומנטל,  מנחם  רמדיק, 
במערך  המתנדבים   ולכל  והמקצועיות 

החירום והבריאות במועצה".
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ממושב  מלול  מאיר  עם  הפגישה 
בשבילי  היתה   )22 )עמ'  ישע 
שהתחלתי  מאז  מרגשת  הכי 
ותיקים".  "סיפורי  הפרויקט  את 
בשמחה  אותי  הכניס  מאיר 
ענה  מהמפגש,  התרגש  לביתו, 
ושיתף אותי  לב לשאלותיי  בחפץ 
ארצה  העלייה  מימי  בזיכרונותיו 
שהוא  המסע  המושב.  ימי  וראשית 
עומד  הוא  אבל   - קל  היה  לא  עבר 
ובצדק.  כפיו,  בעמל  וגאה  זקוף 
תודה  אסירי  להיות  צריכים  אנחנו 
לדור המייסדים שחרש את התלמים 
שנקרא  הפורח  בשדה  הראשונים 

מועצה אזורית אשכול.
גבולות  במצפה  אינדינגב  פסטיבל 
תרבותית  לתופעה  מזמן  כבר  הפך 
וביסס  ממנה  להתעלם  אפשר  שאי 
את מעמדו כאחד מאירועי המוזיקה 
גם  בישראל.  והמיוחדים  החשובים 
אלפי  הפסטיבל  אליו  משך  השנה 
גדג'  נגה  הארץ.  רחבי  מכל  אנשים 
דיברה עם אנשים בתעשיית המוזיקה, 
בניסיון להבין מה הופך אותו לכל כך 

חשוב ומשמעותי )עמ' 10(.
אשכול.  ספורטיבית  מועצה 
נערך  במגן  גבוה.   בדופק  חיים 
 )24 )עמ'  משתתפים  רב  טריאתלון 
מרשימה  בהפקה  הגילאים  לכל 
נפתחה  הבשור  ובעין  הקיבוץ,  של 
ילדי  לכל  שפתוחה  צעירה  קבוצה 
לשבוע;  אחת  ומתאמנת  המועצה 
מתחרות  חזרה  שלנו  הג'ודו  נבחרת 
אכזבה;  לא  וכרגיל,  לעונה,  ראשונה 
רועי קסטנבאום מסופה עבר ללמוד 
ולהתאמן בוינגייט ונבחרת הכדורשת 

נשים הצטרפה לליגה אזורית. 
קריאה נעימה.

יובל רויטמן
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בבתי  השנה  שנערכו  הטקסים 
ז"ל,  רבין  יצחק  של  לזכרו  הספר 
 - העגול  מהמספר  להתעלם  יכלו  לא 
החברתי  הקיטוב  ומאווירת  שנה   20
שמתקרבת לטמפרטורה של אותם ימים 

שבהם רבין נרצח. 

טקסים  שני  התקיימו  הבשור  בנופי 
ולחטיבת  העליונה  לחטיבה  נפרדים: 
התרכזו  הביניים  בחטיבת  הביניים. 

הודעתו  אז:  שנשמעו  ובמילים  בקולות 
ישראל  "ממשלת   - הבר  איתן  של 
של  ונאומו  ותדהמה..."  בצער  מודיעה 
בחטיבה  האלימות.  סכנת  על  רבין 
העליונה נוספו לזה איזכורים של דברים 

שנאמרים ונעשים היום. 

שהדגיש  טקס  התקיים  הבשור  ביובלי 
לסבלנות  הערך  את  שאת  ביתר  השנה 
וסובלנות, אהבת האחר והשונה ובעיקר 

הקריאה: די לאלימות.  שכבה ה' הופיעה 
ולגיל  הרך  לגיל   - פעמיים  הטקס  עם 

הבוגר, מפאת חוסר מקום באולם.

בניצני אשכול נערך טקס שקט ומאופק. 
פרחים  והנחת  העובדות  תיאור  מלבד 
כמסר  האירוע  נלקח  סמלית  מצבה  על 
וכבוד האדם   אנושי בדבר תרבות הדיון 
באשר הוא. בעיקר האדם שבבית הספר.

    

עשרים שנה לרצח רבין בבתי הספר

אירועי הגדר
היא  כיום  באזור  חיינו  מציאות 
ביטחוניים  אירועים  שכשיש 
מיד  אנחנו  ביפו,  או  בירושלים 
נכנסים ל'כוננות ספיגה" ולאפשרות 

של זליגת האירועים אלינו. 

הארץ  ברחבי  שהיכה  הקשה  הטרור  גל 
העלה את רמת הדריכות שלנו ונערכנו 
אותנו  יגררו  שהאירועים  לאפשרות 
הרצועה.  מכיוון  ביטחונית  להסלמה 
נשמר  כאן  היחסי  השקט  לשמחתנו, 
והצלחנו לשמור על שגרת חיים תקינה. 

עם זאת, מה שהיווה מבחינתנו ״עליית 
מדרגה״ מסוימת במציאות הביטחונית, 
והפרות  האזרחיות  ההתקוממויות  הן 
הסדר לאורך הגבול. התמונות שפורסמו 
הסדר  הפרות  של  התקשורת  בכלי 
מסוימים  שבמקרים  לגדר  בסמיכות 
אותנו  הותירו  לא  לשטחנו,  חדרו  אף 
בקשר  היינו  האירועים  בכל  אדישים. 
ישיר ובזמן אמת עם גורמי הצבא באזור, 
נמצאים  שהאירועים  והבהירו  ששבו 
נשקף  לא  ושלרגע  מלאה  בשליטה 
איום על יישובינו. לכן גם לא היה צורך 

לתושבים.  מיוחדות  הנחיות  בהוצאת 
מול  יחסי  באיפוק  לנקוט  בחר  הצבא 
מאסיבי,  כוח  להפעיל  ולא  האירועים 
דבר שהיה מביא לתוצאות בלתי רצויות 
משמעותית  להסלמה  האזור  ולגרירת 
את  יש  שלצבא  ספק  לי  אין  ומיותרת. 
עם  להתמודד  והאמצעים  הכלים  כל 
נשקפת  היתה  ואילו  שכאלה  אירועים 
סכנה ליישובינו היה פועל בהתאם כדי 

להגן עליהם.

חייבים מכשול
למרות שהאירועים היו על הגדר ורחוקים 
התקשורת  מכלי  חלק  מהישובים, 
ישובים במועצה  לציין שמות של  בחרו 
האירועים  כאילו  מוטעה  רושם  ונתנו 
שמות  ציון  הישוב.  גדר  על  מתרחשים 
היושבים העלה את החשש ואת הדאגה 
משפחותיהם  ובני  התושבים  בקרב 
תחת  נמצא  שהישוב  שסברו  בארץ 
אינדיקציה  מהווים  הישובים  מתקפה. 
בלבד של קו אווירי מהגבול ופרסום שם 
רלוונטי  לא  הוא  הזה  בהקשר  הישובים 
לדובר  פנינו  הדברים  בעקבות  ומטעה. 
ככל  להימנע  בבקשה  ולצנזורה  צה"ל 
הניתן מציון שמות הישובים בהקשר של 

אירועי הפרות סדר בגבול ולגלות הבנה 
לרגישות הגבוהה בישובים. 

עם זאת, האירועים הוכיחו לנו שוב את 
הנוכחית  הגדר  של  הרלוונטיות  חוסר 
העכשוויים.  הביטחוניים  לאתגרים 
בעקבות זאת שבנו והעלינו את דרישתנו 
להקמת המכשול לאורך הגבול, שכולל 
אמצעים  ועליה  חדשה  מאסיבית  גדר 
טכנולוגיים שנועדו לתת מענה התראתי 
שאנו  בשיחות  המנהרות.  לאיום 
מקיימים עם אנשי מערכת הביטחון אנו 
בנחיצות  מלאה  הכרה  שישנה  מבינים 
ויעילות הקמת המכשול ושכרגע נעשים 
מאמצים להשגת תקצוב. אנו ממשיכים 

ומפעילים לחץ בעניין.

כאל  חיינו  למציאות  מתייחס  איני 
שהמציאות  תקווה  בי  יש  גורל.  גזירת 
שני  מנהיגי  על  אחד.  יום  תשתנה  הזו 
כדי  האמצעים  בכל  לפעול  העמים 
לשנות את המציאות האזורית, של מרוץ 
פוסקת  בלתי  והתמגנות  התחמשות 
אני  אלימות.  לסבבי  דרוכות  והמתנות 
מצפה מהם להבטיח לנו, בשני הצדדים, 

שקט ביטחוני, ארוך טווח ובר קיימא. 

גדי ירקוני
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צי הטקס בניצני אשכולהטקס ביובלי הבשור
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עצב וזעזוע בעין הבשור
'שורשים'  במשתלת  שעבד  'מילה',  המכונה  הבטום, 
הלינץ'  קורבן   - הוא ההרוג האריתראי  בעין הבשור 
בבאר שבע. האבדה היא של חבר וגם של עובד חרוץ 

להש מקום  אין  ואולי 
השגוי  הירי  אבל  וואה, 
על הבטום, האריתראי בתחנה 

והמרכזית והלינץ' האכזר שבו
את  מעצמם  מעלים  בו,  צע 
ואצל  הבשור  בעין  ההקשרים 
משפחת  את  שמכיר  מי  כל 

שור 'משתלת  בעלי  ומלאכי, 
שים', שבה עבד הבטום ואליה 
באוטובוס  לחזור  אמור  היה 

מהתחנה בבאר שבע. 
בשנת  נמנע:  בלתי  פשוט  זה 
איה  ירי  בפיגוע  נהרגה   2002
הצעירה  הבת  ז"ל,  מלאכי 

המשפ אבי  יוסי,  ובמשפחה. 
בזהירות  זכרה  את  שומר  חה 
על  חסות  ידי  על  ובהתמדה: 
אשכול'  'איה  המחול  להקת 
שמה  על  שנתי  פרס  ידי  ועל 
הבשור'  ב'נופי  וידאו  ליוצרי 

שהוא מממן.
הגו ותעלולי  העבר  ללא  וגם 

היה  זו מכה קשה. הבטום  רל 
ברשתות  ואהוד.  חרוץ  עובד 

והחברתיות מספרים עליו חב
ורים שעבדו בשורשים. בתמו

נות ובקטעי הוידאו הוא נראה 
משועשע  'דאחקות',  בקטעי 

רצו בעברית  חיקויים  וועושה 
צה, למרות שלא היו לו הרבה 

סיבות לאושר.
זה  מיכאל,  וולדה  הבטום 
שמו המלא, שכונה בפי חבריו 

משיו ברח  מילה',  'בשורשים 
רות בצבא באריתראה, שירות 
תאריך  ללא  כעבדות  שידוע 
שלטון  על  הגנה  לשם  תפוגה 
סיני  את  מושחת.  דיקטטורי 

והגיע כמסתנן לי וחצה ברגל 
שראל. 

מז מעבודות  התפרנס  ובארץ 
העבודה  שוק  בשולי  דמנות 
עד שהגיע למשתלת שורשים, 
שם התגלה כעובד חרוץ והפך 
המורחבת  מהמשפחה  לאחד 
מספרים  כך  העובדים,  של 
שגילו  מלאכי,  ומיכל  שגיא 

ואת כישוריו, קידמו אותו בע
ובודה ומתקשים להתנער מה

זעזוע על מה שקרה לו.
בעבודה  מקומו  רק  לא  זה 
והתפקיד שמילא – זה בעיקר 
האדם שאבד והדרך האכזרית 
זה  שבה  האנוש  צלם  וחסרת 

נעשה. 
29 במותו. באו  'מילה' היה בן

ריתראה השאיר אחריו הורים 
היה  שאליהם  אחים  ושלושה 
שהרוויח   הכסף  את  שולח 
משפחת  המסורה.  בעבודתו 
מ'שורשים'  וחבריו  מלאכי 
מקווים שהמדינה תכיר בעוול 

ושנעשה לו על ידי אזרחים יש
ותזכה  ביטחון  ואנשי  ראלים 
שניתן  בפיצוי  משפחתו  את 

לנפגעי פעולות טרור.  

חזרו כדי לספר
מפולין  שבה  הבשור  מנופי  י"ב  תלמידי  משלחת 

לאחר מסע לימודי משמעותי ומרגש במיוחד

יצאה  אוקטובר  בתחילת 
משלחת של בית הספר "נופי 

המ בפולין.  למסע  והבשור" 
שלחת כללה 81 תלמידים ו-6 
מחנכות ובמהלך שמונת ימי 
המסע ביקרו חבריה באתרים 
המרד  אנדרטת  ובהם:  רבים, 
ורשה  גטו  בוורשה,  הפולני 
בית  קורצ'אק,  יאנוש  ופסל 
גטו  בלודג',  היהודי  הקברות 

אוש ההשמדה  מחנה  ולודג', 
ווויץ-בירקנאו, מחנה ההשמ

טיקוצין  העיירה  מיידנק,  דה 
נטב היהודים  תושביה  ושכל 
ההש ומחנה  ירי  בבורות  וחו 

מדה טרבלינקה.

השכו רכזת   , אלקיי םשרית 
בה וראש המשלחת מספרת: 
מאוד  מוצלח  היה  "המסע 

גורמים:  מספר  לכך  ותרמו 
ומצוין  צוות הדרכה מקצועי 

ומ השואה  לזילות  ושמתנגד 
ופועל  רגשיות  ניפולציות 
שאילת  של  שכלתנית  בדרך 
ומסרים,  ערכים  של  שאלות, 
ושל המשכיות המסע בארץ; 
מקסימה  תלמידים  קבוצת 
עזרה,  כהלכה,  שהתנהגה 
השתתפה,  שיתפה,  תרמה, 

מח צוות  וכמובן  וושאלה; 
מוקה,  )נעמי  לעניין  נכות 
עירית  קרמר,  הלר  גליה 
דוידסקו  דליה  רוטשטיין, 
שעבדו  נחומוביץ'(  ומעיין 

וקשה, בשיתוף, ברגישות, בנ
חישות ובשפה אחת. לסיכום 
- מסע מושלם".                                               

האם יוזלו המים לחקלאים
אורי  החקלאות,  שר 
בשבוע  ביקר  אריאל, 
עם  ביחד  באשכול  שעבר 
עם  ונפגש  המשרד  הנהלת 
ירקוני,  גדי  המועצה  ראש 
 ועם נציגי החקלאים במועצה.
הע לשר  הוצגו  ובביקור 
הענ החקלאית  ושייה 
הסו ומנגד  באשכול  ופה 

שאיתם  המורכבות  גיות 
באזור. החקלאים   מתמודדים 

השר  אמר  הביקור  במהלך 
בחק פוגע  המים  ושהסכם 
להתפ מאפשר  ולא  ולאים 

מול  מאמצים  נעשים  וכי  תח 
המים  ורשות  האוצר  משרד 
להורדת  פתרונות  למציאת 

מחירי המים לחקלאים.
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האחרון,  בחודש 
רבים  חודשים  לאחר 
ותכנונים,  היערכויות  של 
יצא אל הפועל שינוי מבורך 
 - הבשור  יובלי  הספר  בבית 

מש חברתי  לחינוך  ומסגרת 
לים )צהרון(. 

שיתוף  של  פרי  הוא  הצהרון 
פעולה בין נציגות ועד הורים 
לבית הספר ומחלקת החינוך 
מצוינת  דוגמה  מהווה  והוא 

לה ניתן  שאליהם  ולהישגים 
לקידום  יחד  כשפועלים  גיע 

קהילת בית הספר.

והובילה  יזמה  שהגתה,  מי 
רוו היא הצהרון  הקמת   את 

נית בן רומנו מתלמי אליהו, 
אימא לשלושה ילדים. רונית 
הורים  בקרב  צורך   זיהתה 

לי שתספק  למסגרת  ורבים 
איכותי  חברתי  חינוך  לדים 
עובדים  להורים  תאפשר  וכן 

מענה לשעות הצהריים. 

השתכנעו - ונרתמו
יעל אדר,   את  רונית שכנעה 
מנהלת אגף החינוך במועצה 
בהמשך  המסגרת,  בנחיצות 
וביחד  נוספים  הורים  נרתמו 
חברות  עם  קשר  יצרו  הם 
הארץ,  ברחבי  מפעילות 

במסג וביקרו  תכנים  ובדקו 
מק להכיר  כדי  דומות  ורות 
רוב ולגבש תפיסת הפעלה.

בית  למנהל  פנו  ההורים 
גיל יערי במטו  הספר החדש

רה לבקש מבית הספר להוות 

הפ עבור  בלבד"  ו"אכסנייה 
חי שחברה  בעוד  ועילות, 

המסגרת.  את  תפעיל  צונית 
והשיב:  לטובה  הפתיע  גיל 

שה מעוניין  שאני  רק  ו"לא 
הספר,   בבית  תפעל  מסגרת 
מעוניינים  גם  שאנחנו  אלא 
להיות המפעילים". השמחה 
גדולה.   היתה  ההורים  בקרב 
היתרונות להפעלת המסגרת 
מתוך ביה"ס ברורים - הרצף 
ועד  מהבוקר  נשמר  החינוכי 
והילדים  הצהריים  אחרי 

מכירים חלק גדול מהצוות.

נקראה  המשימה  להובלת 
מורה  מחולית,  רייצין  טניה 
ליובלי  באחרונה  שהצטרפה 
פעולה  שיתוף  ותוך  הבשור, 

ועם רונית ועם המועצה נפר
וטו הרעיונות הכלליים לתוכ

ניות עבודה. 

מס הקמת  הייתה  והמטרה 
חווייתית  איכותית,  גרת 
במחיר  זאת  ועם  ומעשירה 
בו.  לעמוד  יוכלו  שההורים 
לאחר פניות למשרד החינוך 

מסו הזנה  תוכנית  ואושרה 
עלות  את  שהוזילה  בסדת,  

הצהרון בכ-200 שקל לילד.

לי ניתנת  הצהרון  ובמסגרת 
הבית,  בשיעורי  עזרה  לדים 
מעשירים  תכנים  מועברים 

מד צוות  ידי  על  ווחווייתיים 
וב ומיומן,  מקצועי  וריכים 

מחוגים  הילדים  נהנים  נוסף 
מרפא,  צמחי  כגון  ייחודיים, 
קרמיקה  בבלונים,  יצירה 

במה הפעילות  מלבד  וועוד. 
לך השבוע, תופעל המסגרת 

בימים  החגים,  בחופשות  גם 
אך  עובדים,  ההורים  שבהם 

בית הספר סגור. 

נותרו עוד מקומות
אחרי  חודש  כמעט  היום, 
לראות  ניתן  לדרך,  היציאה 
מאושרים  ילדים  עשרות 
ברחבת  ומשחקים  רצים 

הלימו שעות  אחרי  וביה"ס 
לשלו שנרשמו  ילדים  ודים. 

מבקשים   ימים  וארבעה  שה 
לש הפעילות  את  ולהרחיב 

עוד  כרגע  נותרו  מלא.  בוע 
שהתפנו.  מקומות  מספר 

המב נוספים  הורים  יש  ואם 
ילדיהם,  את  לשלוח  קשים 
ישמח למלא את  בית הספר 
60 תלו )השורות למקסימום 

מידים(.

מאריכים את היום ביובלי הבשור
אימא אחת חלמה בגדול, שכנעה את ההורים, את המנהל ואת המועצה - ועכשיו בבית הספר פועל צהרון 

אחרי שעות הלימודים. בתוכנית - ארוחה חמה, עזרה בשיעורי בית וחוגי העשרה • עטר אופיר גנילוין

בכיסופים בונים עתיד 
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האחרון  השבוע  בסוף 
קליטה  אירוע  נערך 
בקיבוץ כיסופים: ביום שישי 
למפגש  משק  בני   20 הגיעו 
בנושא בנייה וקליטה. הבנים 
להשתלב  התעניינות  הביעו 
את  ולבנות  מחדש  בקהילה 
שבת  ביום  בקיבוץ.  ביתם 

למש קליטה  הפנינג  ונערך 
רחבי  פחות מתעניינות מכל 
את  להכיר  שבאו  הארץ, 

והקהילה ואת המקום. האור
שמשי  אוויר  ממזג  נהנו  חים 

לילדים,  מתנפחים  ומהפנינג 
בטבון,  פיתות  ליטוף,  פינת 
הסבר  הקיבוץ,  ברחבי  סיור 
ופיצות  על מסלולי הקליטה 

וגלידה לסיום.

יריית  את  סימל  האירוע 
שהחל  לתהליך  הפתיחה 
חודשים  כמה  לפני  בקיבוץ 
ובמהלכו  מיראז',  קרן  בליווי 
עוצב  ומטרות,  חזון  הוגדרו 
לוגו ונבחרה סיסמה חדשה - 
"בונים עתיד", ונפתח קמפיין 
החברתיות.  ברשתות  שיווקי 

הצמיו רכזת   , בור דנורית 
בכיסופים,  הדמוגרפית  חה 
ולא  כמעט  שכיום  מספרת 
ושיפוץ  לקנייה  בתים  נותרו 

אפשרות  פותח  והקיבוץ   -
"עד  לדבריה,  לבנייה חדשה. 
הרשמה  תימשך  השנה  סוף 

וולאחר תהליך המיון אנו מק
ווים לקלוט 10 משפחות כבר 

התוכ כאשר  הקרוב,  ובקיץ 
מגרשים   10 לשווק  היא  נית 
שכונה  ועוד  הקיבוץ  בתוך 

של 22 מגרשים".
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ה-20  שלישי  ביום 
בר נערך  ובאוקטובר, 

חוצות  יריד  המועצה  חבת 
שאליו  המסורתי  אשכול 

הגיעו כ-500 איש.  

מג היו  ביריד  והפעילויות 
לקטנ ג'ימבורי  וכללו  ווונות 

טנים, תחנות הפעלה שונות 
עם פרסים, מיני גולף, יצירה 
ודוכני מכירה שונים של יזמי 
את  ומכרו  שהציגו  אשכול, 

מרכולתם.

ביריד  השתתפו  השנה  גם 
תערוכה  שהציג  דרום,  מו"פ 
וירקות  פירות  של  מרשימה 
ופרויקט  אשכול  מתוצרת 

"ביו בי" - הדברה ביולוגית.

שה הרבים  אשכול  ותושבי 

נהנו  המועצה  לרחבת  גיעו 
בי כפר  של  רקע  וממוזיקת 

של  בהופעה  וקינחו  כורים 
"אודי ואביעד".

מחו מנהלת   , תמסו טמיטל 
"היה  מסרה:  התרבות,  לקת 

אנ נפלאה,  אווירה  ומקסים, 
כיף.  והרבה  מקסימים  שים 
לעצמנו  נאחל  הבאה  לשנה 
להמשיך במסורת זו עם עוד 
מקומיים  יזמים  של  מגוון 

והרבה פעילות מהנה".

ומציינים  מוסיפים  במועצה 
שזה היה אירוע חוצות היוצר 
כה  עד  שהיה  ביותר  הגדול 

מספר   מבחינת  הן  באשכול, 
מבחינת  והן  המשתתפים 
והדוכנים  הפעילויות  מגוון 

הת היוצר  חוצות  בו.  ושהיו 
קיים באחד הימים המתוחים 
בארץ  ביטחונית  מבחינה 

הג המשתתפים  כמות  וולכן 
בי והייתה  הפתיעה  ודולה 

טוי של החוסן המקומי ושל 
המורכבת  במציאות  שפיות 

שבה אנחנו חיים, נמסר.

חוצות אשכול - הכי גדול
המתח הביטחוני לא הרתיע את תושבי המועצה 

שהגיעו לאירוע חוצות היוצר הגדול ביותר עד כה 

מקהלה ייצוגית חדשה 
ונפתחה באחרונה במו
ועצה בשיתוף האולפן למוזי

ביכורים  המוזיקה  וכפר  קה 
- מקהלת בת אשכול. 

במקהלה חברים 30 תלמידים 
י"ב. המנצח,  עד  ט'  מכיתות 
קלינגהופר,  מיכאל  פרופ' 
הראשונה  החזרה  את  פתח 

תנו תרגילי  שכלל  ובחימום 
ובהמשך  וקול  נשימה  עה, 
מוצרט.  מאת  קנון  שירת 
למוזיקה,  האולפן  מנהלת 
שהתו מוסרת   , טוב ירוחמה 
בהתלהבות.  הגיבו  למידים 
זמר",  חבורת  עוד  לא  "זו 
"מדובר  רוחמה,  מדגישה 
רפרטואר  שתשיר  במקהלה 
מרנסנס   - התקופות  מכל 

רומ לקלאסי,  ועד  וובארוק 
מוזיקה  ובנוסף  ומודרני  נטי 
החלום  ועממית.  ישראלית 
להקמת מקהלה צעירה קיים 
כבר הרבה זמן ואנחנו רוצים 

ושהיא תהיה גוף ביצועי ייצו
גי", אומרת רוחמה.

 20 יערכו  המקהלה  חברי 
כשאורכו  בשנה,  מפגשים 
שלוש  הוא  מפגש  כל  של 

המוזי לצד  "מעבר  ושעות. 
יש  במקהלה  לשירה  קלי, 

חבר מבחינה  רבה  וחשיבות 
אחד  הקשבה  ומבחינת  תית 

ות הפעולה  שיתוף  ולשני. 
לכל  תורמים  הביחד  חושת 
הרבה  מהמשתתפים  אחד 

מב ומעשירים  ושמחה  וכוח 
חינה תרבותית וערכית".

"זו לא עוד חבורת זמר"
מקהלת "בת אשכול", שבה חברים 30 בני נוער מנופי 

הבשור, החלה בפעילות - והציפיות ממנה גבוהות
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צי תרגילי תנועה ונשימה בתחילת החזרה 

חוצות אשכול - מראה כללי

שולחן יצירה לילדים

ובהרכבים  ונגינה,  בשירה  הופיעו  'ביכורים'  המוזיקה  כפר  תלמידי 
מתחלפים במשך כל האירוע 
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שנים  שלוש  כמעט 
התה שהתחיל  ומאז 

ליך, הצביעו בחודש האחרון 
ומ שינוי  בעד  אורים  וחברי 

עבר מקיבוץ שיתופי למודל 
"רשת ביטחון".   

הראשונות  הצבעות  בשתי 
שנערכו ביוני ובספטמבר לא 
לשינוי,  הדרוש  הרוב  הושג 
שעומד על 75%, ובאוקטובר 
נערכה הצבעה נוספת, שבה 
מחברי   78% של  רוב  הושג 
הקיבוץ )129 בעד ו-37 נגד( - 

והתהליך יצא לדרך.

השינוי הגיע מהאנשים
רייפי גולדמן, חבר מזכירות 
תהליך  את  שהוביל  אורים 
יישומו,  על  ואחראי  השינוי 

ומספר שהתהליך החל בתחי
לת  2013, אז בוצעו ראיונות 
הקיבוץ.  חברי  עם  אישיים 
החברים  הצביעו  "בראיונות 
היו  שהם  נושאים  כמה  על 
היה  ואפשר   - לשנות  רוצים 
לכיוון  חותרים  שהם  להבין 

של קיבוץ מתחדש".

צוות  הוקם  הראיונות  לאחר 
עקרו מתווה  שניסח  והיגוי  

לאחר  באסיפה.  נות שאושר 
שבהם  משנה  צוותי   8 מכן 
הקיו מחברי   60 חברים  היו 
לה המתווה  את  פרטו  ובוץ 

ומפורטות,  מעשיות  צעות 
חזרה  ביחד  חיבר  שאותן 
אחת  להצעה  ההיגוי  צוות 

קוהרנטית. 

הסו ההצעה  על  וההצבעה 
להיערך  אמורה  היתה  פית 
שמבצע  אלא   ,2014 בקיץ 

התו את  שיבש  איתן'  ו'צוק 

לדיון  חזר  והנושא   - כניות 
ציבורי בדצמבר אשתקד.

"הערבות תישמר"
הסיבה  היתה  מה  רייפי, 

העיקרית לשינוי?

"המבנה הדמוגרפי. בנים לא 
חזרו לקיבוץ".

ומה השינוי העיקרי שהקי
בוץ הולך לעבור?

בז'רגון  מכונה  "ההחלטה 
ביט רשת  'מודל  והקיבוצי 
וחון': חברים יקבלו שכר, יש

למו מסים והערבות ההדדית 
יהיה  הראשון  המס  תישמר. 
או  גולגולת  מס   - אחיד  מס 

קהילה,  מס 
ו  ד י ק פ ת ו
את  לממן 
הפעילויות 
המשותפות 
 . ו ר א ש י י ש
השני   המס 
מס  הוא 
פרוגרסיבי 

ער ושמממן 
הדדית  בות 

נו וותמיכה 
במוס וספת 
משות ודות 

פים.

המסים  שאישרנו  "במודל 
ההדדית  והערבות  גבוהים 
את  שמרנו  מקיפה.  מאוד 

וליבת השיתוף הקיבוצי – חי
ותרבות  סיעוד  בריאות,  נוך, 
כמשותפים ובמימון המסים. 
שינינו  שלא  חושבים  אנחנו 

ובאופן קיצוני את אופי הקי
שמסי חברים  יש  אבל  ובוץ, 

בות אידאולוגיות לקחו מהם 
את הקיבוץ". 

מה יקרה עכשיו?

עברה  ליישום  "האחריות 
צוות  יש  הקיבוץ.  למוסדות 
את  ללוות  שאחראי  מרכז 
היישום. התחלנו להיפגש עם 

והמוס התפקידים  בעלי  וכל 
התש את  להכין  כדי  ודות 

היא  ההערכה  למעבר.  תית 
חודשים  שלושה  ייקח  שזה 
זה  את  להפעיל  עד שנתחיל 

בפועל". 

מה התחושות?

המתח  התפוגג  "הקלה. 
עדיין  ההצבעה.  לפני  שהיה 

ויש חששות, אבל יש גם תק
וווה שפתחתנו דף חדש להת

חדשות ולצמיחה".

ומה אומרים המתנגדים?
מהו אחד  היה  מרקו  סמרק 
"לא  השינוי:  נגד  מצביעים 
לשינוי,  התנגדות  לי  היתה 
הצוות  של  להצעה  אלא 

ניתנה  לא   - נעולה  שהיתה 
בס לדון  אפשרות  ולחברים 
ולקבל הח ועיפים ספציפיים 

לטות על שינויים ספציפיים". 

מה למשל?

"ההצעה לא דיברה על בעיית 
כש הדמוגרפית.  והצמיחה 

לנו  נאמר  רציני  דיון  דרשנו 
שעצם השינוי יביא עימו את 

הצמיחה.

מקו לא  המיסוי  שיטת  ו"גם 
ובלת", אומר מרק, "מי שמר

וויח הכי מעט )רשת ביטחון( 
יותר  מסים  באחוזים  משלם 

אל שמרוויח  ממי  וגבוהים 
פיים עד ארבעת אלפים שקל 

מס  הביטחון.  לרשת  מעל 
מאוד  גבוה  הוא  הגולגולת 

לס ולא מתאים  וולא מקובל 
והתמיכה  הסבסוד  גם  ביבה. 

מס לא  צעירות  ובמשפחות 
פיקים ולא מידתיים.

מרק,  אומר  "ולבסוף", 
שלא  לתיקון  הצעות  "הובאו 
אך  ההצעה,  לרוח  מנוגדות 

הצוות סרב לדון בהן".

השינוי אושר: קיבוץ אורים עובר למודל "רשת ביטחון"
ביטחון.  רשת  למודל  שיתופי  מקיבוץ  השינוי  מתווה  את   78% של  ברוב  אורים  חברי  אישרו  שעבר  בחודש 
המתנגדים טענו: "אין מספיק תמיכה במשפחות צעירות", התומכים: "הערבות תישאר גבוהה" • יובל רויטמן

וד האלימות  גל  רקע  ועל 
המרכז  קיים  הסכין,  קירות 
שתי  הלחימה  לאומניות 
פנים  )קרב  קפא"פ  סדנאות 
אל פנים( – עם דגש על הגנה 

והיחלצות מתקיפות סכין. 

לסדנאות שהתקיימו באולם 
הגיעו  הבשור  בנופי  "חצב" 
ובעיקר   - משתתפים  כ-80 
- שלמדו שיטות  משתתפות 
פשוטות להיחלצות מדקירה 

וכן הגנה עצמית שימושית.

הסו גליסקו,  משה   המארגן,
שאסור  למשתתפים  ביר 
ניסיון  בשום  ראש  להקל 
גודל,   בכל  מסכין  דקירה 
עצום  הוא  שהנזק  משום 
וניסיון ההגנה הוא קטן מול 
התוקף. לדבריו, "קשה מאוד 
חיתוך  או  מדקירה  להתגונן 

חשו בידיים  וההגנה  ומסכין 
מסתיימת  תמיד  כמעט  פות 

לכן   חלקית.  אפילו  בפציעה 
להתגונן,  רק  לא  לימדתי 
להיחלץ".  איך  בעיקר  אלא 
קשר  "בלי  כי  הוסיף,  משה 
אנו  הנוכחי,  האלימות  לגל 
זה  עצמית  הגנה  מלמדים 
שנים רבות וממשיכים באופן 
וקרב  קפא"פ  ללמד  מסודר 

לה ביותר  היעיל  ככלי  ומגע 
גנה עצמית". 

צילום: יעל גליסקומוכנים תמיד

צוות השינוי באורים: מסים גבוהים וערבות מקיפה.    מרק מרקוס: אין תמיכה בצעירים  

צילום: מורדי אבני
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הפך  כבר  הוא  האחרונות  בשנים 
החצבים   - הסתיו  מסימני  לאחד 
בני  ואלפי  נודדות  הציפורים  פורחים, 
גבולות לפסטיבל  מגיעים למצפה  אדם 
הצליח  קיומו  שנות  בתשע  אינדינגב. 
האירועים  לאחד  אינדינגב  להפוך 
בישראל.  החשובים  התרבותיים 
והמקום  מהזמן  חורגת  שלו  ההשפעה 
היטב  וניכרת  מתקיים  הוא  שבהם 

במוזיקה הישראלית.

הפסטיבל  באמצעות  שניתן  המקום 
לזרם  שמחוץ  אלטרנטיבית  למוזיקה 
הזה,  היצירה  סוג  על  השפיע  המרכזי, 
זוכה  והיא  בית  לה  יש  אינדינגב  שמאז 
ההשפעה  אך  היקף.  רחבת  לחשיפה 
זריקת   - שם  נעצרת  לא  האינדינגב  של 
העידוד שניתנה למוזיקה האלטרנטיבית 
הישראלית בזכות הפסטיבל משפיעה גם 
על המיינסטרים. יצירה שנשארה בעבר 
למרכז  לחדור  כעת  מצליחה  בשוליים 
בזכות  היתר  בין   - ולטלוויזיה  לרדיו   -
באינדינגב.  לה  זוכה  שהיא  החשיפה 
שמעידים  המוזיקה  תעשיית  אנשי 
הישראלית  במוזיקה  שחל  השינוי  על 
בעשור האחרון טוענים כי יש לאינדינגב 

חלק בשינוי הזה.     

סיבה לגאווה
במועצה  אצלנו  קורה  זה  שכל  העובדה 
היא סיבה להרבה גאווה. אינדינגב נוסד 
קזדו  אסף   - המועצה  תושבי  ידי  על 
במקור  נויפלד  ומתן  מגבולות  במקור 
ומנוהל  מאורגן  היום  ועד  ניצן,  משדה 
ברובו על ידי אנשים משלנו: אסף ומתן, 
איתי דפנר מגבולות, תום גל מניר יצחק 

בן  אסף  עם  יחד  ניצן,  משדה  גל  ותום 
דוד וניבי יהלום.

המוזיקה  תעשיית  מאנשי  ביקשנו 
החשיבות  מהי  להסביר  בישראל 
לאירוע  אותו  הופך  מה   - באינדינגב 

תרבות כל כך משמעותי.

 המומחים
הוא  "אינדינגב  קוטנר.  ביואב  התחלנו 
הרדיו  איש  לנו  אומר  חשוב",  אירוע 
הרכבים  לחשוף  הזדמנות  "כל  הוותיק, 
היא  במה,  להם  לתת  מוכרים,  לא 
לזה:  הרקע  את  להבין  צריך  מבורכת. 
המוזיקה המצליחה היום בעולם ובארץ 
ניסיון  כל  לכן  ממוסחרת,  מאוד  היא 
לתת במה ומקום לשוליים זה דבר נורא 
חשוב, אחרת כולנו נהפוך למשהו מאוד 
דבר  זה  אינדינגב  זה  בגלל  מצומצם. 

נהדר והלוואי שזה ימשיך".

"גם העניין של המיקום הוא חשוב - יש 
לנגב,  אנשים  להביא  חלוצי,  משהו  כאן 
בעניין  גם  אביב.  מתל  נסיעה  שעתיים 
זה   - בעניין המוזיקלי  כמו   - הגיאוגרפי 
מאוד  זה  המעגלים,  את  להרחיב  טוב 
בהם  לשמוע  מקומות  עוד  שיש  חשוב 

מוזיקה חוץ מתל אביב".

המוזיקה  על  השפעה  יש  לאינדינגב 
בישראל גם בשאר 362 הימים בשנה? 

שדרנים  על  משפיע  כזה  אירוע  "כן. 
ליצירה  שנחשפים  מוזיקה  ומבקרי 
בדרך  אליה  מגיעים  היו  לא  שאולי 
להגיד  חשוב  אבל  נהדר.  וזה  אחרת, 
פאר   - הז'אנר  בגבולות  עדיין  שזה 
אבל  אינדינגב.  את  צריך  לא  עוד  טסי 
יש  האלטרנטיבית  המוזיקה  בתחום 
לפסטיבל הרבה השפעה. גם על הקהל, 
הפסטיבל הוא יותר מההופעות עצמן - 
עצם העובדה ש'היינו שם' יוצרת חוויה 
את  שמגלים  צעירים  לחבר'ה  חשובה 

המוזיקה". 

ועליך באופן אישי?

"אני גיליתי המון אמנים דרך אינדינגב. 
בשנים  משמיע  שאני  הרכבים  המון 
האחרונות הגעתי אליהם כשהם הופיעו 
אני  בעצמי,  שם  הייתי  לא  אם  גם  שם. 
נחשף אליהם דרך מה שאנשים אחרים 

כותבים ומדברים". 

איך זה משפיע על הלהקות שמופיעות?

תורמת  מאוד  בפסטיבל  "ההשתתפות 
שמופיעים  ההרכבים  של  להתפתחות 
בו. עצם זה שאתה מופיע באינדינגב זה 
סימן שעלית שלב. מבחינת כמות הקהל 
צריך  הרי   - היה  לא  דבר שפעם  יש פה 
לזכור שאת המוזיקה האלטרנטיבית לא 
המציאו עכשיו, אבל פעם להקות כאלו 
היו מופיעות ברוקסן או בפינגווין - ושם 
שהיה  הקהל  כל  קהל.  מאוד  מעט  היה 
בפינגווין אי פעם לא מגיע לכמות הקהל 
הרבה  פותח  זה  אחד.  באינדינגב  שיש 

אפשרויות".

במוזיקה  מרכזי  חלק  הוא  כיום  והפסטיבל  המועצה,  גבולות  את  מזמן  חצתה  כבר  מאינדינגב  ההתרגשות 
וניסינו להבין מהם מה הופך את אינדינגב לאחד  הישראלית. שוחחנו עם כמה אנשים בתעשיית המוזיקה 

האירועים התרבותיים החשובים בישראל • נגה גדג'. צילום: עודד נתן

יואב קוטנר: "אני גיליתי המון אמנים 
דרך אינדינגב. הרבה הרכבים שאני 

משמיע ברדיו בשנים האחרונות הגעתי 
אליהם כשהם הופיעו שם"
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מחלחל החוצה
מסכים  אחרונות'  מ'ידיעות  שיף  עינב 
עם קוטנר: "את החשיבות של הפסטיבל 
סצנת  על  כשמסתכלים  להבין  אפשר 
האינדינגב  לפני  הישראלית  המוזיקה 
דברים  שני  שאלו  ורואים  ואחריו, 
בתהליך  חלק  יש  לאינדינגב  שונים. 
הפיכת מוזיקה שפעם נחשבה לשוליים 

למרכזית יותר".

במוזיקה  הבדל  עשה  האינדינגב 
הישראלית?

אני  מוזיקה  כמבקר  כן.  משמעית  "חד 
כדי  שם,  להיות  צריך  שאני  מרגיש 
אני,  רק  ולא  שקורה.  במה  להתעדכן 
אינדינגב נתן לאנשים - גם אנשי תעשיית 
המוזיקה - תחושה שקורה משהו באינדי 
וכדאי להתעניין בו. הפסטיבל הביא את 
למה  להיחשף   2 וערוץ  גלגל"צ  אנשי 
בארץ,  האלטרנטיבית  במוזיקה  שקורה 
ששומעים  מה  החוצה.  זה  את  ולהוציא 
בשלושת ימים האלו מחלחל אל הגופים 
הממוסדים וזה משפיע לאורך כל השנה, 
בתוכניות  ואפילו  בטלוויזיה  ברדיו, 

ריאליטי".

מה הופך את האינדינגב לכזה?

באירופה  פסטיבלים  במספיק  "הייתי 
הזה  שהפסטיבל  להגיד  כדי  ובארה"ב 
ברמה  ההפקה  מידה.  קנה  בכל  מכובד 
התאורה,  הסאונד,   - גבוהה  מאוד 
משלו,  דנ"א  לאינדינגב  יש  הארגון. 
זה  הפסטיבל  ברחבי  מסתובבת  כשאת 
לא מרגיש כמו להיות בתוך פרסומת כמו 
באירועים אחרים, זה מרגיש נקי, חופשי, 
אווירה משפחתית וחמה. אין עוד אירוע 
שמשלב מוזיקת מטאל שאפשר להביא 

אליו ילדים ברמה של תינוקות. במיוחד 
באינדינגב  להיות  היום,  של  במציאות 

מרגיש כמו עיר מקלט".

למיקום יש חלק בזה?

"בטח. חלק בלתי נפרד מזה זה המקום 
אפשר  אי  מתקיים.  הפסטיבל  שבו 
להפריד את האינדינגב מהנגב - להוציא 
להפריד  כמו  זה  מהנגב  אינדינגב  את 
בגישה,  מתבטא  זה  מהגוף.  נשמה 
הייתי  אם  האוויר.  במזג  בטמפרמנט, 
הנגב  גאה.  מאוד  הייתי  הנגב  תושב 
החזה  על  האינדינגב  את  לשאת  צריך 
בארץ  אזור  לאף  אין   - עצומה  בגאווה 
בישראל  אזור  לאף  אין  כזה.  פסטיבל 
כמו  ומגובש  מנומק,  מאופיין,  אירוע 
כזה  פסטיבל  של  קיום  האינדינגב. 
בישראל זה נס. ובהתחשב במה שעובר 
והעובדה  נס.  בכלל  זה  עזה  עוטף  על 
שבשנה שעברה הפסטיבל התקיים מיד 
זה  נס.  יותר  עוד  זה    - איתן  צוק  אחרי 
לא ייאמן שכל זה צמח מרעיון של שני 
חבר'ה צעירים )מתן ואסף( שחוץ מחזון 

ואמונה לא היה להם כלום".

נותן מקפצה
"החשיבות של אינדינגב היא בזה שהוא 
מציג מול הרבה אנשים הרכבים חדשים 
מרשת  כסיף  יוסי  אומר  מוכרים",  ולא 
ההרכבים  את  מכיר  לא  הקהל  "רוב  ג'. 
וזו ההזדמנות שלו להיחשף  שמופיעים 
שמגיעים  אלו  גם  חדשים.  לדברים 
לפסטיבל בגלל שהוא 'אין' ולאו דווקא 
בגלל המוזיקה, נחשפים לחומרים שלא 
באים  היו  אלמלא  אליהם  נחשפים  היו 

לאינדינגב".

מושפעת  בישראל  האינדי  סצינת 
מאינדינגב?

"הצלחה של פסטיבל כזה - שהיא ממש 
לפיתוח  חשובה   - מאליה  מובנת  לא 
אנחנו  ובאמת  בישראל.  אחרת  מוזיקה 
רואים שבשנים האחרות יש הרבה יותר 

אינדי מפעם".

כעורך  עבורך  חשיבות  לפסטיבל  יש 
מוזיקלי ושדרן רדיו?

מופיע  מי  בודק  שנה  כל  אני  "כן, 
את  ביוטיוב  ומחפש  באינדינגב, 
להם.  ומאזין  מכיר  לא  שאני  ההרכבים 
מיוחדת  תוכנית  עושה  אני  שנה  כל 
להקות  ומארח  אינדינגב  לכבוד  ברדיו 
לא מוכרות, ואני בכוונה מבקש שישלחו 
אני  ככה  מוכרים.  פחות  ההכי  את  לי 
אני  מהם  וחלק  אמנים,  להרבה  נחשף 
הפסטיבל  כך.  אחר  גם  לשדר  ממשיך 
התעשייה  אנשי  בפני  דלת  פותח  הזה 

לבדוק מה קורה, להתעדכן".

ואיך הפסטיבל משפיע על האמנים?

"זה נותן דלק לאמנים, ויש כמה הרכבים 
שאחרי  נכון  האינדינגב.  דרך  שפרצו 
שהפסטיבל נגמר רוב ההרכבים חוזרים 
ימשיכו  חלקם  אבל  שלהם,  לאלמוניות 
אסתר  מקפצה.  להם  נותן  ואינדינגב 
מוכרת  בקושי  הייתה  לדוגמה,  רדא, 
ואינדינגב הקפיץ אותה. רוב  ההרכבים 
בדרך  מופיעים  באינדינגב  שמופיעים 
וזו  קטנים,  מאוד  במקומות  כלל 
קהל  מול  להיחשף  שלהם  ההזדמנות 
גדול. פסטיבלים כאלה נותנים רוח גבית 

למי שרוצה לעשות מוזיקה אחרת".

 האמנים
כמו שאמרו אנשי התעשייה,  אינדינגב, 
ולאמנים.  להרכבים  מקפצה  מהווה 
עשו  מצליחות  להקות  מעט  לא  ואכן, 

שם את צעדיהן הראשונים.        

רגע  תופסת  אני  הקולקטיב  להקת  את 
הופעות  לסיבוב  ממריאים  שהם  לפני 
הלהקה  האחרונות  בשנים  בהודו. 
להצלחה  וזוכה  העולם  בכל  מופיעה 
הופיעו  הקולקטיב  ובחו"ל.  בארץ 

עינב שיף, ידיעות אחרונות: "אין 
בישראל אירוע מאופיין, מנומק, 
ומגובש כמו האינדינגב. קיום של 

פסטיבל כזה בישראל זה נס"

המשך בעמוד הבא
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גם  אך  רבים,  בינלאומיים  בפסטיבלים 
הם חושבים שאין כמו אינדינגב.    

"אינדינגב הוא מוסד יקר שנעשה על ידי 
רועי  אומר  ואכפתיים",  יקרים  אנשים 
"גם הפסטיבל עצמו  ריק סולן הלהקה, 
גדל והתפתח עם השנים, והיום הוא כבר 
יותר מסוף שבוע של מפלט, אלא חלק 
מהותי בתעשיית המוזיקה הישראלית".  

איך הגעתם להופיע באינדינגב?

הייתה  שלנו  הראשונה  "ההופעה 
ועידן  אני  ב-2007.  הראשון,  באינדינגב 
החלטה  עם  מחו"ל  חזרנו  רבינוביץ' 
לרדוף אחרי העניינים המוזיקליים שלנו. 
שמענו שעומד להתקיים פסטיבל בנגב, 
הייתה  כבר  המופיעים  רשימת  אבל 
למארגנים,  הצקנו  זאת  בכל  מלאה. 
ואפילו נסענו לעזור בהקמה, ובסוף נתנו 
לנו להיות מופע הסגירה של הפסטיבל 

מול איזה עשרים איש. 

"שנה אחרי זה הופענו באינדינגב כגלגול 
לא  כשעוד  הקולקטיב,  של  מוקדם 
בשנת  מוקלט.  דבר  שום  עדיין  לנו  היו 
בלונדון  שלנו  מהגלות  חזרנו   2009
החלטנו  ואז  באינדינגב  להופיע  בשביל 
עוד  זה  אחרי  הופענו  לארץ.  לחזור  גם 
שלוש פעמים בפסטיבל, עם האלבומים 
מופיעים  תמיד  אנחנו  שלנו.  החדשים 
נייר  וזה  חדש,  חומר  עם  בפסטיבל 
החדשה  ההופעה  לאיך  טוב  לקמוס 

מתקבלת בקרב אוזניים טריות".

השפיעה  באינדינגב  ההופעה  איך 
עליכם כלהקה?

"ההופעות בפסטיבל היו תמיד ציון דרך 
עבורנו, סוג של שיא, הן מבחינת כמות 
היינו  שאנחנו  איפה  מבחינת  והן  קהל 
קידם  שם  להופיע  בקריירה.  שלב  בכל 
ובהתחלה  אנשים,  לעוד  אותנו  וחשף 
תמיד התייחסנו לשאר ההופעות בשנה 
כמקפצה והזדמנות להופיע באינדינגב".

מקום שמגרה ליצור
הזמר שי צברי, הופיע באינדינגב בשלוש 
השנים האחרונות, יחד עם הלהקה שלו 
התיכון'.  המזרח  של  הגרוב  'נבחרת 
הראשונה  הפעם  הייתה  "באינדינגב 
קהל  מול  הופענו  ואני  שלי  שהלהקה 
אז  אלבום  לנו  היה  לא  עוד  גדול.  ממש 
הראשונות  הפעמים  אחת  הייתה  וזו 
הכרה  מקבלים  שאנחנו  שהרגשנו 
גם  אחרות,  מבהופעות  יותר  וחשיפה 
בגלל כמות הקהל וגם בגלל שבאינדינגב 
מוזיקה,  אוהב  שהקהל  תחושה  יש 
מאוד  הייתה  שם  ההופעה  מורגש.  וזה 

משמעותית בשבילי".

אתה חושב שלאינדינגב יש השפעה על 
האמנים שמופיעים בו?

מורכבת  תמיד  אמן  של  "התפתחות 
אחד,  מדבר  ולא  דברים  של  ממצבור 
נחשפו  אמנים  שהרבה  ספק  אין  אבל 
קידם  וזה  גדול  מאוד  לקהל  באינדינגב 
אותם. גם מבחינה אמנותית - זה מקום 
שמגרה אותך ליצור בשבילו, הפסטיבל 
נותן לאמנים חופש  והמפגש עם הקהל 

ותמריץ לעשייה".

אתה חושב שחלק מהעניין זה המיקום 
של הפסטיבל? 

"בטוח. חלק מאוד משמעותי באינדינגב 
זה שהוא קורה במדבר. אני באופן אישי 
מאוד אוהב את האזור, ויש לי גם חברים 
כשאני  לשם.  להגיע  לי  וכיף  בצאלים 
קו  את  עובר  שאני  איך  דרומה,  נוסע 
קריית גת קורה לי משהו טוב, אני נרגע 
ושמח. החלק הזה של הנגב יש בו שקט 
זה  שלי  הפנטזיה  האזנה.  לך  שמאפשר 
שזה  מאמין  ואני  אצלכם,  לגור  לבוא 

יקרה מתישהו".

 המכורים
אחת  היא  אינדינגב  של  הייחודיות 
ישראלים  מעט  לא  שיש  הסיבות 

ולא  שנה,  אחר  שנה  אליו  שמגיעים 
מפסידים אף פסטיבל. שאלנו כמה מהם 
מה מביא אותם כל אוקטובר לארוז שק 
למצפה  ימים  לשלושה  ולהגיע  שינה 

גבולות. 

עבר  השרון(,  מרמת   32 )בן  גפני  הדר 
החודש  אבל  בברצלונה,  לגור  השנה 

גבולות:  במצפה  ולבו  בספרד  גופו  היה 
לחברים  מספר  עצמי  את  מוצא  "אני 
באמצע  הפסטיבל  על  בברצלונה  כאן 
המדבר, שתמיד רוקדים בו, וכולם תמיד 
נחמדים בו, ותמיד קשובים בו למוזיקה 

חדשה, וקורים בו רק דברים טובים".

כמה פעמים היית באינדינגב?

הייתי  הראשון.  מהפסטיבל  "שבע, 
בפסטיבלים בחוץ לארץ ואינדינגב הוא 
אחד הפסטיבלים הטובים בעולם. בימים 
להתגעגע  סיבות  מאוד  מעט  יש  אלו 
לארץ, אבל חבל לי מאוד שאני מפספס 

את האינדינגב השנה".

איתי סקלי )בן 46 מעמק חפר, מתכנת( 
מגיע לאינדינגב מהשנה הראשונה, ועוד 
לא הפסיד אף פסטיבל, כבר תשע שנים. 

מצוין,  מאורגן  מעולה.  פסטיבל  "זה 
המיקום אחלה, מזג אוויר טוב וכיף שם. 
זו הפכה להיות החופשה השנתית שלי, 
ובא  בבית  המשפחה  את  משאיר  אני 

לשלושה ימים". 

אתה בא בשביל המוזיקה?

הולך  אני  מוזיקה.  לשמוע  בא  אני  "כן. 
השנה  במשך  גם  הופעות  להרבה 
לשמוע  שלי  ההזדמנות  זו  ואינדינגב 

שי צברי: "באינדינגב הייתה 
הפעם הראשונה שהלהקה שלי 

ואני הופענו מול קהל ממש 
גדול. ההופעה שם הייתה מאוד 

משמעותית בשבילי"

המשך מהעמוד הקודם
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למרות המצב הביטחוני הרגיש, 
התשיעי  לאינדינגב  הכרטיסים 
תחילתו.  לפני  ימים  כמה  כבר  אזלו 
הביקוש היה עצום ואלפי אנשים נהרו 
בשעות אחר הצהריים של יום חמישי 
ה-15 באוקטובר למצפה גבולות בכדי 

לתפוס מקום במתחם האוהלים. 

האוכל בדוכנים היה מגוון ובמחירים 
ברים  בשני  גם האלכוהול.  כך  נוחים, 
גדולים שהוצבו בסמוך לשתי הבמות 
הרבים,  האמנות  מיצגי  המרכזיות. 
קיבלו  הקודמות,  מהשנים  בשונה 

ומקום של כבוד ונפרשו במתחם הפס
טיבל כולו ואף מחוצה לו: ספסלי נוי 

בפוזי אסטרונאוטים  בובות  וגבוהים, 
ועוד  ליליים  אור  מיצגי  שונות,  ציות 

רבים מתוחכמים וטובים. 

והסדר  הארגון  את  לראות  כיף  היה 
האבטחה  הנוחות,  הקופות  המופתי: 
והמחשבה  והניקיון  הפריעה  שלא 
על הסביבה - כך למשל פחי האשפה 
שכולם היו שקים של תוצרת חקלאית 
כוס  שימלא  למי  חינם  בירה  כוס  או 

שלמה בבדלי סיגריות מהרצפה.

קשה למצות בשלושה ימים את מגוון 
בין  הפסטיבל.  שהציע  האטרקציות 
גיחה למתחם האמנים,  במה לבמה,  

והאוהלים, עצירה לסחלב לילי חם ומ

רגיע ואחריו מיד בירה קרה. 

קותימאן,  פינגרס,  טייני  גדג',  אביב 
פורטיס,  ורמי  רוח  הילה  טאטרן, 
שפרץ לבמה והפתיע את הקהל - הם 
רק חלק מהשמות המוכרים שמילאו 

את הבמה המרכזית.

)29(, סוו תא דורון טלמון 
בורדו"  "ג'יין  להקת  לנית 
מהירה,  לשיחה  תופס  אני 
עליית  לפני  דקות  מספר 

מת "אני  לבמה:  וההרכב 
רגשת בטירוף להיות כאן. 
מועמדות  הגשות   5 אחרי 

קיב בפסטיבל  ולהשתתף 
הנהד ההזדמנות  את  ולנו 

את  מעריכה  אני  הזו.  רת 
וש מרחוק  שהגיע  והקהל 

פה,  אותנו  לשמוע  מחכה 
והאדר מטורפת  והאווירה 

נלין זורם בכל הגוף". 

מתחת לאף
מצוין  היה   2015 אינדינגב 
האינדי  הפקת  את  והציג 

הפס בסצנת  והמושקעת 
הוא  בארץ.  שלנו  טיבלים 
מקודמו,  טוב  אירוע  היה 

מקו מצוין  היה  הוא  ושגם 

ומיושמים  מופקים  הלקחים  דמו. 
משנה לשנה וכך משדרגים את הפקת 

אדי במהירות  הזו  המרשימה  והענק 
ממש   - הרב  למזלנו   - שנמצאת  רה, 

מתחת לאף שלנו. 

משתבח עם השנים בר צ'פט ביקר באינדינגב, רקד בהופעות, שתה ואכל בדוכנים,
 דיבר עם אמנים וחזר עם הרבה חוויות - וגם עם כמה תובנות חשובות 

בר בשטח

ולא  לשמוע  רוצה  שאני  דברים  המון 
שאני  דברים  גם  יש  פעם.  אף  שמעתי 
מקום  בשום  אראה  לא  ושאני  מכיר  לא 

אחר".

27 מתל אביב, לומדת  רעות זורמן )בת 
תואר שני בתרפיה במוזיקה(, כבר הייתה 

בשמונה אינדינגבים.

 - הופעות  המון  זה  פסטיבלים  שמונה 
יש הופעה שאת זוכרת במיוחד?

"קרולינה - עד אז הכרתי אותה כ'אחת 
לנצח  עליה  לחשוב  ויכולתי  מהרדיו' 
כמישהי שאני לא מתחברת אליה, אבל 
אותי  הפילה  באינדינגב  שלה  ההופעה 

ועכשיו אני מעריצה אותה".

שנה  לאינדינגב  לחזור  לך  גורם  מה 
אחרי שנה?

בעולם  כאילו  שהם  ימים  שלושה  "אלו 
אנשים  ורק  מוזיקה,  רק  בו  שיש  אחר, 
וקמים  באוהל,  מנגנים  ורק  חמודים, 
שיום  אנשים  עם  סלט  ומכינים  בבוקר 
לפני זה לא הכרת. ההופעות באינדינגב 
הן ההופעות עם הקהל הכי טוב בעולם, 

מפרגן ואוהב".

יש לפסטיבל השפעה גם בשאר השנה?

כמה  אני  הפסטיבל  אחרי  כל  "קודם 
שבועות ב'היי'. חוץ מזה כל פסטיבל אני 
מכירה אנשים שהקשר איתם נמשך כל 
שהכרתי  חברים  לי  שיש  ויוצא  השנה, 
נחשפתי   - מוזיקה  מבחינת  באינדינגב. 

טאטרן  שם להרבה מוזיקה חדשה, כמו 
לדוגמה, שמאז שראיתי אותם באינדינגב 

התחלתי ללכת להופעות שלהם". 

אביב,  מתל   31 )בת  פרוקופף  אביטל 
מנהלת תקשורת פנים ארגונית(, מגיעה 
"עם   .2011 משנת  לאינדינגב  קבוע 
השנים זה כבר הפך ממש לטקס - מרגע 
האמנים:  ורשימת  התאריך  שנחשפים 

הקולגות  של  )בעיקר  הנפשית  ההכנה 
בסופ"ש  זמינה  אהיה  שלא  בעבודה, 
איזה  להגיע,  החברים  דרבון  הזה(, 
הופעות בשום פנים ואופן אסור לפספס. 
במיוחד  משובח  היה  הפסטיבל  השנה 
לי  שגרם  מה  האמנים,  היצע  מבחינת 

להתרוצץ כמו מטורפת בין הבמות". 

שם  פוגשת  חברים?  עם  מגיעה  את 
אנשים? 

לכל  קבוע  אתי  שמגיע  ידיד  לי  "יש 
את  מוצאים  אנחנו  שנה  וכל  אינדינגב, 
עצמנו עם אנשים אחרים במאהל, חלקם 
זה  כך.  גם אחר  הופכים לחברים טובים 
אחד הדברים הקסומים עבורי באינדינגב 
כי  שנה.  בכל  לשם  לחזור  לי  שגורמים 
מצוין  פסטיבל  שזה  לעובדה  מעבר 
למוזיקה  אדירה  פלטפורמה  שמעניק 
עצמאית, זה פסטיבל של אנשים טובים 
שאוהבים ומעריכים מוזיקה ויצירה. לזה 
כמובן יש להוסיף את הקסם של המדבר, 
שמאפשר ניתוק טוטאלי ליומיים וקצת 
והנה, סידרתי  מכל הכאוס של השגרה, 

לעצמי התמכרות". 

הדר גפני: "הייתי בהרבה פסטיבלים 
בחוץ לארץ ואינדינגב הוא אחד 

הפסטיבלים הטובים בעולם. זה כמו 
חלום שנמשך שלושה ימים"
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כבר שנים שהאוטובוסים הירוקים 
נפרד  בלתי  חלק  הם  "אגד"  של 

מאת לרבים  אם  גם  באשכול.  ומהנוף 
מימי  מעורפל  זיכרון  אלא  אינם  הם  נו 

בשי מדובר  אחרים  רבים  עבור  והצבא, 
רות חיוני מאוד. 

של  נאמנים  צרכנים  שאתם  בין  אך 
מזד רק  שאתם  ובין  הירוק  והאוטובוס 

חלים מאחוריו בכביש 232, הגיעה העת 
להיפרד. לפני כמה חודשים תם ההסכם 
"אגד  חברת  עם  התחבורה  משרד  של 

ותעבורה", שהחזיקה עד כה ברישיון לה
ופעיל את קווי השירות בצפון הנגב. בחו

2015 זכתה חברת "דן" במכרז,  דש מאי 
והיא אמורה להתחיל בהפעלת שירותיה 
בפברואר 2016. יצאנו לשטח כדי לבדוק 
תושבי  של  לצרכים  "אגד"  ענתה  האם 
אשכול ומה רצוי שהחברים ב"דן" ייקחו 

לתשומת לבם.

הרכבת עזבה את התחנה
ושוב  שוב  עצמה  על  שחזרה  טענה 
האוטובוסים  בין  התיאום  לחוסר  נגעה 

בש הרכבת  לתחנת  מאשכול  והיוצאים 
פעמים  הצער,  למרבה  ולהפך.  דרות 
רבות מגיע האוטובוס מאשכול לתחנה 
שהרכבת  אחרי  ספורות  דקות  בשדרות 
השעות  השני  בכיוון  גם  אותה.  עזבה 
מן  היורדים  נוסעים  מתואמות.  אינן 

לג מופתעים  אינם  מזמן  כבר  והרכבת 
לות שהאוטובוס לאשכול עבר זה עתה. 
הפעילה  שלו  טענו  מהנוסעים  רבים 
לתחנות  מיוחד  הסעות  שירות  "אגד" 
שאליה   – ובנתיבות  בשדרות  הרכבת 
אין אוטובוס ישיר כלל – הייתה עוגמת 

הנפש נמנעת בקלות. 

האוטובו את  גם  מאפיין  תיאום  וחוסר 
ומאשקלון  מתל-אביב  היוצאים  סים 
מענה  שייתנו  במקום  אשכול.  לכיוון 

לכמה שיותר נוסעים בשעות רבות ככל 
בחלק  האוטובוסים  נוסעים  האפשר, 
ניכר של הדרך בשעות חופפות, זה לצד 
השעה  באותה  למועצה  ומגיעים  זה, 
בדיוק. נוסעים המבקשים לעלות לאחד 
משני הקווים האלה ומחמיצים את שעת 
הבא  לאוטובוס  לחכות  נאלצים  השין, 

יותר משלוש שעות.

מהמועצה לדקל - בשעה ורבע
לאוטובוסים  נוגעות  נוספות  טענות 
מהמועצה  הנוסעים  את  המפזרים 
ליישובים. הקו בתדירות הנמוכה ביותר 
הוא זה הנוסע לחבל שלום )קו 12( – בסך 
הכול 3 קווים ביום חול )לעומת 8 קווים 
ומילא מעטים,  לדוגמה(.  צוחר  ליישובי 

ואבל הם גם איטיים מאוד: למשל, אוטו
בשעה  המועצה  מרחבת  שיוצא  בוס 
סמוך  רק  ליעדו  יגיע  דקל  לכיוון   10:45

לחצות היום. 

מה לאוטובוס  נוגעת  אחרונה  וטענה 
14א'(.  )קו  בצאלים  הבסיס  אל  מועצה 
אוטובוסים  יוצאים  לא  הבוקר  בשעות 
צריכים  מהמועצה  וחיילים  הבסיס,  אל 

ולנסוע דרך אופקים. בשעות אחר הצה
ריים והערב יוצאים שלושה אוטובוסים 
מאחד  שירדו  חיילים  זאת,  עם  לבסיס. 
למועצה  המגיעים  האוטובוסים  משני 
לחכות  ייאלצו  ומב"ש(  )מת"א  ב-20:30 
של  לבואו  עד  דקות  וארבעים  שעה 

האוטובוס האחרון לבסיס.

ונוסעים רבים שדיברתי עמם הביעו ספ
את  לשנות  שלהם  ליכולת  באשר  קנות 
מי  בפריפריה,  זה  "ככה  שינוי.  הטעון 

להבין  צריך  מהמרכז  רחוק  לגור  שבא 
הכול  שכאן  וברור  מחיר,  יש  שלריחוק 

הרבה פחות זמין ונגיש". 

תגובות
בדרום"  "דן  חברת  נמסר:  "דן"  מחברת 
 2016 תפעל בצפון הנגב החל מפברואר 

וותהיה קשובה לצרכי התושבים ולביקו
אודות התחבורה  כה  עד  רות שהועברו 
למדים  אנו  זה  בשלב  באזור.  הציבורית 
את צרכי האוכלוסייה באזור, מצטיידים 

הת את  ובוחנים  חדישים  ובאוטובוסים 
הנסיעה  נתיבי  הזמנים,  לוחות  שתיות. 
והשירות על כל מאפייניו צפויים להיות 
משודרגים משמעותית. אנו מזמינים את 
כלל נוסעי התחבורה הציבורית לשלוח 
אלינו הצעות ייעול שיעזרו לנו להפעיל 
את התחבורה הציבורית בצורה הטובה 

ביותר.  

במו  ממשרד התחבורה נמסר בתגובה:
בפברואר  שיוקם  החדש  המערך  סגרת 
תדירות  תתוגבר  אשכול,  במרחב   2016

חד קוים  וייפתחו  המדוברים,  והקווים 
סנ בנושא  גם  דגש  יינתן  כן,  כמו  ושים. 

האוטובוסים  של  הזמנים  לוחות  כרון 
והרכבות לטובת ציבור הנוסעים.  

"האחו בתגובה: נמסר  תעבורה   מאגד 
שירות,  קווי  מסלול  קביעת  על  ריות 

ותדירות וזמני נסיעה, לרבות תיאום הנ
היא בסמכות  ישראל,  רכבת  סיעות עם 
אין  תעבורה  לאגד  התחבורה.  משרד 
ללא  נסיעות  או  קווים  להפעיל  סמכות 
התחבורה.  משרד  של  והנחייה  אישור 
מתבו ו-379   36 הקווים כי  לציין,   ראוי 

ססים על נוסעים שמגיעים מהקווים 11, 
ו-15 ולכן כל שינוי בתדירות   14  ,13  ,12
של  שינוי  יחייב  מהם  אחד  של  ובזמן 
במידה  זאת,  עם  האחרים.  הקווים  כל 
אותה  נמלא  בנושא  הנחייה  ותתקבל 

כלשונה".

התח אגף  מנהל  עמר,  אהרון  ותגובת 
עם  שקיימנו  "בישיבה  במועצה:  בורה 

ביק והתחבורה  הביטחון  משרדי  ונציגי 
שנו לתגבר את קווי האוטובוס מאשכול 
לתל אביב )ולהפך( ביום א' ו-ה', לתגבר 
את הקו לירושלים ואת הקווים היוצאים 

והע הצהריים  אחר  בשעות  ומהמועצה 
רב. בקשות נוספות שהעלינו הן תיאום 

ומלא של האוטובוסים עם הרכבות מש
דרות, ובהמשך גם מאופקים ומנתיבות. 
הקו  של  תגבור  ביקשנו  אשכול  בתוך 
כך שיגיע  ופיצולו לשניים,  לחבל שלום 

צא לבסיס  הקו  ותגבור  לחלוציות,  וגם 
לים. ישנן בקשות שכבר אושרו ואחרות 
שכולן  מקווים  אנו  אך  נבדקות,  שעוד 
והשינויים  התגבורים  כל  בחיוב.  ייענו 
שתחל  מיום  לתוקפם  ייכנסו  שיאושרו 

וחברת "דן" להפעיל את שירותיה באזו
רנו".

גם ב'דן' יש חברים
בפברואר ייפרדו תושבי אשכול מהאוטובוסים של אגד לטובת אלו של 
דן. תם פרחי יצאה לשטח כדי לבדוק האם ענתה "אגד" על הצרכים של 

התושבים במועצה - ומה כדאי שהחברים ב"דן" ייקחו לתשומת לבם

ארכיון 232
ם: 

צילו

"מי שבא לגור רחוק מהמרכז צריך 
להבין שלריחוק יש מחיר - וברור 

שכאן הכול הרבה פחות זמין ונגיש" 


