
waw,HErnmmrבביתהיאמניכו^נחנך'ביתvnv

החרדייםוהאמניםהיוצריםזכויותאתלראשונהישמר

עמוד 1



בית

היוצר

אורבךשתימית

מהתמונותמכיריםאתםזןוביואליאת

מופיעשאינואףעל'משפחה/עיתוןשל

אותןיוצרפשוטהואפעם.אףבהן

למעלות'לישירהמפורסםהלחןאת

בועשורביםישראלייםשזמרים

עדיןלבעל-הנגינהשייכתםלאשימוש,

חידונייוסףוהיוצרהמלחיןהנפש,

גועמושמוליקאתששמעהשופע

ונחמןהעצמות','עדהתרגש14ה-בן

כיוצרכובעים,שניעלמרקדסלצר

הרכביםשלשהעלוכמנצחספרותי

המשותףהמכנהילדיםמקהלותשל

שהתכנסוהללוהחרדייםהאמניםבין

מגמהעלמלמדאחתיריעהתחת

מתאגדיםהחרדייםהאמניםמשתנה:

רקולאזכויותיהםעללהגנה

אורבךשתימית

קובץואלילדומןיעקבצילום:

עמוד 2



מצלמה׳עםונולדכמעטקוביןאליצלםן^״

לפטירתעדכךעלידעשבכללבליביד',

ידעלאכללזצ״ל,שבתירביהגאוןאביו,

אחרירקצילומים.של׳מורשת׳לוהועברהכי

אתבקרבונשאשאביולעובדהנחשףפטירתו,

לתמונה.המשפחתיתהאהבה

בגילצפת.בעירוגדלנולד29בןקובין,

אליהיהמאז,בחייו.הראשונההמצלמהאתקיבל

מצלמתההםהימיםשלמצלמהעםמסתובב

למשקפתיותרשדמתהודקיקהארוכהביתית׳וופל׳

מתארהואלתחוםמשיכתואתלמצלמה.מאשר

מילדות.כברמעצמהשבושלהעצמאיתכשאיפה

גיליתינישואי,בתקופתנפטר,שאבאאתרי״רק

מציגהיה״אבאמשחזר.הואמוכשר״,צלםשהיה

והתמונותובעולם,בארץבתערוכותאמנותואת

12לרכושהצלחתימהזמןלפנילמכירה.הוצגו

נעצרהואלמזכרת״.לישנותרוידיופריתצלומים

״כאןבערגה.בהןומדפדףהמגרהאלגוחןלרגע,

מברזיהמיםלשתותשמנסהחייםבעלאבאהנציח

פהודפים;קסתנר,שלטקסטורהיצרשםברחוב;

דיוקןוהנהלבנבןשלגמרבדעטוימיוחדנוףתפס

מזכרתזולי.ידועהאינהשזהותותרדיאדםשל

שלי״.מאבאנצח

לחלקוהפכההמצלמההלכהקובין,שגדלככל

מסוימת,לעבודהנמשךלאמעולםממנו.אינטגרלי

תקופההרף.ללאאליושדיברהצילוםתחוםמלבד

אתשילבבהוגםההוראה,בעבודתעסקמסוימת

תלמידיוכלאתצילםהשנהבתחילתתחביבו.

טובהשנהכרטיסילהכיןכדיהספרביתבגינת

התעקשהשנה,בסוףמהםנפרדכאשרמהודרים.

היום,בנפרד.ותלמידתלמידכלעםלהצטלם

לומספריםהםשבגרו,הילדיםאתפוגשכשהוא

אותם.מלוותעדייןהללושהתמונות

הצבאית,הרבנותבמסגרתבהיותובהמשך,גם

חזקההמצלמהכיעליו,הממוניםמהרהבינו

שנערכוכיףבימיהצילוםלאחראיהפךוכךממנו,

ואפילורשמייםבטקסיםדתיות,שכוללמשפחות

ארגן.שהצבאלמשפחותמזוןבחלוקות

להתמקצע...אלאברירהנותרהלאכברכן,אחרי

סוגיכלאתעבר׳גברא׳,בסטודיוהתמחהקובין

אלויצאלצילום,הקשוריםהאפשרייםהקורסים

היסטוריההשארכלבמצלמה.חמושהדרך

תמונות.ואלבומי

•••

שהוציאהתדש-ישןהלחןאתשמעתםלאאם

שמעתםלאשעבר,בשבועצור׳ל׳מעוזקודונויוסף

נפשעדיןבעל-נגינהקרדונר,במיטבו.מנגן׳׳בעל

בזכותהרבהלציבורנחשףלחייו,הארבעיםבשנות

הרבהלמעלות׳.׳שירשיצרהמפורסםהלהיט

שמקורויודעיםכולםולאבניגון,השתמשוזמרים

בקרדונר.

עולםאתלהכירזכהבטרםעוד13בגיל

לעולםשייךשהואקרדונרהביןוהמצוות,התורה

כלהספר:ביתשלהשנתיבטיולזההיההמוזיקה.

אתמצאהואופתאוםבמעגל,ישבוהתלמידים

למחרת,בקשב.מאזיניםכשכולםלבד,שרעצמו

ומשםזמרבתחרותלהשתתףהמורהממנוביקש

העירלאירועיבשירהחלקואתלתרוםגםהתל

בגיטרהלנגןלמדבהמשךנולד.בהתקווה,פתח

צבאיות.בלהקותושרתובקלידים

באולפןמחברייאחדאתפגשתי24״בגיל

הכרתילאלמעשה,אבלאביבי.תלהקלטות

ששבליסיפרהואלחלוטין.השתנהמראהואותו.

ישרים׳׳מסילתספרליהעניקהחברבתשובה.

קרדונרמספרבו״,עיינתילביישושלאוכדי

חדש.עולם״גיליתינוצצות.ועיניול׳משפחה׳

מניןמטרתו,ואתהיהודיתכליתאתפתאוםהבנתי

לעזובהחלטתיחוזרת.היאולאןהנשמהחוצבה

הבורא״.אלולחזורהכל

לפרושרצונועלמאודכעסוקרדונרשלחבריו

להשליםבלהטשקועהיההואאךהנגינה,מעולם

נחמןרבישללתורתונחשףיותרמאותרהכל.את

ישבתיאחד״ערבמקומו.אתמצאושםמברסלב

נקודהישיהודיבכלכיאומרנחמןשרביוקראתי

הואובהצדיק,בחינתישאחדבכלבחברו,שאין

לעבודתחבריוולבלבואתולעוררלהאירצריך

בראשי.התרוצצומחשבותהמוןיתברך.השם

עסקתישבהןהאלההשניםכלשאוליחשתי,

לשווא״.היולאהמוזיקה,בעולם

הגיטרהאתקרדונרנטלשבהרהוריו,האורעם

קראה״תשמח",ומילים.מנגינהממנו.פרץולתן

הרע,אתרקתראה״אלששומע,מילכלנשמתו

וגםנסתר,דברישברעגםכיהטוב,אתתראה

שרהטוב״.אתומצאתפשנסתרדברישבך

עולםאתיותרעזבלאמאז,לעצמו.והתכוון

ברורהכוונהמתוךבועוסקוהואוהניגון,השירה

בחיי״.להשם״אשירהלקיים

•••

הולךשקולו14בןנערהואגוטמןשמוליק

מצדבירושהעוברהזההכישרוןלמרחקים.

מפוארת.חזניםשושלתאמו,משפחת

להחזיקאוהבשמוליקהיהתינוקבהיותו״כבר

אביומשתזרמיקרופון",בתורלצידוולשירמקל

הסירים.ועלהשולחןעלתופףכךאחרשרגא.

אתמקצועי.תיפוףלומדהואשניםששכברהיום,

לשמחכדיהצעירגוטמןמנצלשלוהשירהאמנות

קשיםמראותחזהכבר״הואונדכאים.חולים

לשיר,הגיעאליהםמיוסרים,אנשיםשלביותר

האב.מספראותו״,ותישלחיזקרקהזההדבראך

שירהתחרותבארץנערכהשניםכארבעלפני

וזכההשתתףשמוליקומצוות.תורהשומרילילדים

אזהתבטאבתחרותהשופטיםאחדהשני.במקום

שהרגשמכיווןהזההילדאתלהעבירבתרכיואמר,

ויגיעיגדלעודהואלעצמות׳.׳עדלונוגעבשירתו

האחרון,הסוכותובחגזמן,חלףלו.איחלכךרתוק,

הופיע.שםרמת-גנית,משפחהלביתשמוליקהגיע

נכחהישנההתחרותמןבדימוסשופטאותו

בסיוםשר.כששמוליקרבותדמעותוהזילבמקום,

אםאותוושאלאליוגוטמןשרגאניגשההופעה

לשלילה.נענעהאישבנו,אתמכירהוא

לאהשופטהתחרות.אתלוהזכירשרגא,האב,

שוב.בכהרקהואהאמין...

שמש,ביתרמתתושבאמןהואגםסלצר,נחמן

ובעונהבעתכובעיםעלמרקדבמקורו,חוצניק

צעיר,מגילכברהכירהכתיבהעולםאתאחת.

כבר34בןסלצר,סופר.להיותחלםלאומעולם

באנגלית,שהוציאספריםשלברקורדמחזיק

לעברית,מהםושלושהלצרפתית,תורגמושניים

עלעמודים500בןמתחספר׳הרשת׳ביניהם:

אמיתיים.קצריםסיפורםאסופת׳נגעים׳השואה,

שלו,חברעלליסיפרשליהחברותאאחד״יום

אנשיםספר.זהעללכתובהחלטתייפה.סיפור

ככהספר.עודלהוציאהחלטתיאזאותו,אהבו

חזרתיאתמול״רקבפשטות.אומרהואהמשכתי״,

בגייטסהד,סופרבתורהרצאותנתתישםמאנגליה,

חרדיים״.ריכוזיםובעודבמנצ׳סטר

׳שירהמקהלתאתסלצרמנהלהשניבכובעו

ליצירה?אמנותהופרמהאז,

אמנותכלשהופךמהאתשבעבודתם,המיוחדהדגשאתלנולהביאאמניםמכמהביקשנו

התשובות:נשמעוכך׳יצירה׳.התוארלשםראויהלהיות

שאותוכסיפוראותהלהביאואזהתמונה,אתלחיותמנסה״אני׳משפחה׳:צלםקובין,אלי

הצילום״.רגעבתוךהנשמהואתהרגשאתלשיםכתבתי.

ראשעםיחדמהעולםלתייריםמעניקרבותפעמיםאשרשמש,ביתתושבציירבדאון,משה

בסופרותעוסקהואבעבודתי״.ונשמהתוכןלהוסיףתמיד"משתדלידיו:מעשהתמונההעיר

יהודי.טקסטמוסיףאניעבודה״לכלנייר.ובמגזרותשוניםבחומריםבציורבקליגרפיה,סת״ם,

מתבטאהואלהקב״ה״,יהודיתקרבשליעבודהשכלומקווהנשמה,מוסיףאניאחרות,במילים

ברגש.

לפנימופיעבניעשר״מגילרגש:עלמדבר14ה-בןהפלאילדגוטמן,שמוליקשלאביוגם

ובאותולקום,בלישנהחציבמיטתוששכבלאדםשרהואמזמןלאלשמחם.כדיחוליםאנשים

לרקוד!״והתלקםהתולהשמוליק,שלהשירהבזכותערב,

בריההואאחד״כללהצטנע:מבקשהמפורסם,הברסלבאיוהיוצרהזמרקרדונר,יוסף

ולאשמים,מתנתזובדיוק...מהיודעלאאני,שגםוכנראהמשלה,בכליםשניחנהמיוחדת

כלום״.לימגיע

נגענו.לא
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הציורוכןבראוומשהגדול.מקוםצריךהייתי

קוביןאליצילום:במחסן״.התמונותכנסת.בתימאה״תיעדתי

בדאוןמשהציור:יצירה.מאפשרהמרחב

פיקרבקהציור:למחשבה.מקום

החרדיבמגזר"אין

מדיהמספיק

להיחשף,בשביל

הציבורלעומת

אמןכיהכללי״,

בודד,הואמטבעו

כליכולכזו״בצורה

לרעהו״לסייעאחד

פורסםעטומפרישחלקל׳משפחה׳חדשה׳.

מגילכברכימספר,הואשלוהאנגליתבמהדורה

ביןמשלבוכיוםהשירה,עולםאתאהבהואצעיר

למוזיקה.הכתיבה

שינהלהרגעעלותלםמיאמי׳ב׳פרחישרכילד

כיוםבאמת.קרהזהמאודמהרבעצמו.מקהלה

בביתנוף,בהרילדים:מקהלותעלסלצראחראי

בארץהופיעוכבראלומקהלותובמטרסדורף.שמש

מפורסמים.זמריםלצדהעולםוברחבי

אחתמטרייה

משהוישכמותם,רביםולעודהללו,האמניםלכל

הםשבועות,כמהמדייחד.אותםהמחברמשותף

ארגוןזהוהאמנים׳.׳ביתבשםמיוחדלמיזםחברים

ולמענםשמשביתהעיראמניאתלאגדשמטרתו

בעתידיאכלסזהכילשעררקניתןאךנוסד,הוא

הואעתה,לעתנוספות.מעריםחרדייםאמנים

צילום,שירה,עיקריים:תחומיםחמישהמקיף

הצילוםבתחוםדיגיטלית.ואמנותספרותציור,

הצלמיםכללעלחסותהאתשמשביתפרסהכבר

״מרכזתחתהתאגדואלה,הארץ.מרחביהחרדיים

יהודי״.לצילוםשמשבית

חורפית,שבתבמוצאינערךהפתיחהטקס

כלאתהרשיםאחדבמקוםהגדולהאמניםוקיבוץ

׳תמונהעלדיברשמשביתהעיר״ראשהנוכחים.

גגקורתתחתכאןוכשישמילים׳אלףשווהאחת

וזמריםסופריםלצדובצילום,בציורמומתיםאחת

שרגאמתארמושלמת",בתמונהשמדוברהרי

גוטמן.

מעלממקומונזכרשוואקיחייםיוסףהזמר

רקהתנגנושהוציא,הראשוניםבדיסקיםכיהבמה,

לאבבןבהיותואולם,מובהק.חסידיבסגנוןשירים

אידיש,דוברתחסידיתולאםערביתדוברמזרחי

אפילואיןשבאלבומיםהעובדהעלהאבהצטער

שבדיסקהבחנתםאםמזרחי.בסגנוןאחדשיר

מזרחיבסגנוןלמענך״״עשהשרחייםיוסףהאחרון

התשובה.היאאבכיבודמצוות

הגיטרהעםיחדלבמהעלהקרדונריוסףגם

הרחבנושעליו׳תשמח',שירואתלשירוהחלשלו

שזו״הבנתיהבמה:מעלהבטיחואףהדיבור,את

באמצעותיהודיםלשמחבעולםשליהשליחות

היהודי".הניגוןשלבכוחולבבותולקרבהשירה

קיימיםשמש״בביתסלצר,אומר״לדעתי״,

אתר:מקוםמבכליותרשמרוכזיםכשרוןאחוזי

וטוביםורביםספריםכאןמוציאיםאנשיםהמון

שביתתושבשאניכךבמוזיקה,מתעסקיםאתרים

הרעיוןעצםהנושא.אתלפתחיכולהאמנים

אכפתיותעלומלמדכשלעצמויפהההקמהשל

הואאחר״,במקוםזהאתראיתילאטוב.ורצון
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שלמשותףבמיזם״מדוברכילצייןומבקשבטוח

שמש".ביתרמתקרןעםיתדהעירייה

ולאחרהאמנים׳ל׳ביתכחברהצטרףאכןסלצר

הבמה:אלילדותולימיחזרהפתיחה,בכנסנאומו

מאמין׳׳אניהשיראתשרגולדוואנגאריעםיתד

כילדים.סולניםבוששימשו

לאמנותנרדףשם

לאמניםיישובלמקוםנרדףשםהיאשמש״בית

ציירבראון,משהאומרבכדי,ולאהעולם,מרחבי

לאחרלעירשעקרבמקורו,חוצניקשם,בעל

יוכלמבקר״כלבירושלים.מגוריםשנותתריסר

האוכלוסייה:בהרכבוהגיווןהפסיפסעללהצביע

שלוחהלהםשאיןבארץקהילהאוחוגואיןכמעט

החרדיותלהתיישבויותבניגודזאתשמש,בבית

גדולותקהילותממספרבעיקרשמורכבותהחדשות

העיר.עיקראתשמאכלסות

מסביר,הואיותר״,גדולפיזימקוםצריך"הייתי

יותר,ופתוחרחבבמקוםגםמדוברכיספקאין"אך

קהילהגםחיפשתילמחשבה.מקוםלישמעניק

אניכעתלהתבטא.מקוםלייהיהשבהיותר,קטנה

חוגמעבירואףבשכונה,הכנסתבביתכגבאימכהן

לבנים״.שבועיציור

שנותעשריםבגאווהמציגהגוטמןמשפחת

מוכיחהאמנים״קיבוץשמש.בביתמגורים

ממשלעיר,מגווןוציבוראנשיםשלזרימהעל

לפרשהמשפחהאבימנסהחבר״,מביאחבר

אוכלוסייהפה״קיימתהמעניינת.התופעהאת

השונים,האמנותבתחומיהעוסקתאיכותית

המבנהבזכותזהאוליביותר.מפורסמיםאףובה

נהניםכאןהתושביםרובהעיר:שלהטופוגרפי

אשריתרוןהאזור,וליערותלהריםפתוחמנוף

הם״.באשרלאמניםחשובהכההשראהמעניק

היוצרבית

שנותרכלעתה,לעובדה.והיהקםהאמנים׳׳בית

הלכההביתשייתןהמענהבשאלתהואלדון

האמניםזכויותיישמרווכיצדלשותפיו,למעשה

רוזנצוויג,מתיר׳המיזם,להוגהאבלבאמצעותו.

תחום״לכלשכאלה.שאלותאיןהעירייה,דובר

ושירותיםהטבותחבילתלהתאיםמשתדליםאנו

תחום״.אותואמנישלולבקשותלצרכיםבהתאם

תחוםאתיכסומקצועיותוהשתלמויותעיוןימי

גלריההקמתיקבלוהצייריםהדיגיטלית;האמנות

תחרותתיערךהצילוםבתחוםליצירותיהם,קבועה

סיורילצדהרחב,לקהלפתוחהותערוכהצילום

אטרק־באתריםמקצועיתהדרכההכולליםצילום

טיביים,

$TS1$,אטרקטיביים$TS1$

$DN2$,אטרקטיביים$DN2$דיסקהפקתהואהכיווןהמוזיקהובתחום

אלאבעבר,שנעשהכפיהפקותאוסף)"לאמיוחד

לאמנימקצועיועיבודאולפןשלתקציביתהשקעה

רוזנצוייג(.מדגישהמובילים״המוזיקה

מההרבהישקוביןאלילצלםגלריה?הזכרנו

ברחביכנסתבתימאהתיעדתי״בעבר,כך.עללומר

חיפה.מאוניברסיטתאלמוגעוזפרופ׳עםיחדהארץ

׳שוכבת'היאוכיוםכחודשייםניצבההתערוכה

ביתקירותעלשובתוקםהיאאםבמחסן.אצלי

מחדהאמניםביתאתלמנףתוכלהיאהאמנים,

גיסא״.מאידךכצלםלעבודותייביטויולתתגיסא

כמובן.היחידי,החרדיהצלםלאוהוא

רביםאמניםלאותםלסייעהיא״מטרתנו

הןומגבה,תומךמקצועיגבללאכיוםהפועלים

מבחינתוהןוהציבוריתהמקצועיתההכרהמבחינת

הקיימיםהאמצעיםכשרובלפרנסתם,אמיתיסיוע

תורהשמירתעלהמקפידיםבפניחסומיםכיום

רוזנצוויג.מדגישומצוות״,

הקושיאתמצייניםעימם,ששוחחנוהאמניםכל

מדיהמספיקהחרדיבמגזר״איןהקהל.אללפרוץ

מסבירהכללי״,הציבורלעומתלהיחשף,בשביל

שמוליק,בני,שלהיחידה״החשיפהגוטמן,שרגא

בושהחברותמקוויםאנוהאמנים.ביתדרךהיא

עכשיוכברהאמיתית.הדרךפריצתאתלותעניק

קיבלהפתיחהבטקסהופעתובעקבותלמשל,

נוספים״.לאירועיםהזמנות

לעיריותהאמניםביתשלפנייהעלמספרגוטמן

לשירה׳ענן׳׳עמודמבצעבעתהדרוםבאזור

יתוודעשבנונוסףיעדקהלזהווחיזוק.עידודשל

בטוח.הואאליו,

האמיתית.המגזריתהבעיהעלפוסחלאוקובץ

מקצועיתחרדיתהכשרהעברולאחרדים״צלמים

ועמיתייאניכך,משוםנולדה.טרםשכזומאתר

עמוסככהשגםהרחבהעולםאתכךכלמכיריםלא

איןהנכונים.למקומותלהגיעשנוכלכדיבצלמים,

מחזיקשניילדכללכך,נוסףמספקת.גישהלנו

נבלעיםהאמיתייםשהמקצועניםכךמצלמה,

חלל״.באיזשהו

האמניםהתשובה?תימצאהאמניםבביתהאם

רבותיתרוםהגיבושכיבדעתםמאוחדיםכולם

שצלם״במקרהקובין:מציעלמשלכךלמענם.

מקבלהואערבובאותומסוים,לאירועהוזמןכבר

אמןשלשםלשלוףיוכלהואנוסף,לצילוםקריאה

המצב.אתולהצילהאמניםביתבאמצעותשהכיר

למעגלטלפוןשוב,חסר,ציודעםנתקעמישהואם

פתרון".יביאשהתרחב,המכרים

בודד,הואמטבעואמןכימזכירבראוןמשה

שוות-ערךהאמניםבביתשתיווצרהחברהולכן,

אהבתמוסיףגםהזה״המיזםעצמו.בפניאחדלכל

עוצמהמעניקהאיחודוכוחהאנשים,ביןישראל

בכלל״.ובארץבעירמגוונותפעולותעודליצור

תורםלרעהו",לסייעאחדכליכולכזו"בצורה

ישנםהכללי״בציבורלתמונה,חלקואתקוביןשוב

לאתריםמגובשתבקבוצההיוצאיםצלמיםמפגשי

זאת?יעשולאהחרדייםשהצלמיםמדועשונים.

ישיבות,כמו:משלנו,לנישותגישהלנוישהרי

שנכון,מהועוד".החרדיהרחובשטיבלאך,כוללים,

טיפיםאחריםמצלמיםללמודכדאיתמידנכון:

המקצוע.לשדרוגורעיונות

האמניםכללהתפרנס,רוציםכולםהפוינט:זהו

מוכןלאשאישסודואיןהמקצוע,אתאוהבים

בארבעהסתגראחדכלעתהשעדאלאבו.לשתף

יכולהאמנים׳׳ביתבקול.קוביןחושבאמותיו,

יצירתיים.פעולהשיתופיעשרותלהוביל

נכונהלאמנות׳,גבול'איןהמפורסמתהאמרה

הזה.במקרהגםבהחלט

והמקהלהסלצונחמןמקהלות.ושניספרים15

בדרךכברהראשונההתערוכה

הראשוןבשלבמקוריים.ומיזמיםרבותתכניותעלמבשרהואוכברשעריו,אתפתחרקהבית

והאחדות,השלוםחשיבותנושאסביביצירותשמש׳:בית׳שלוםתחרותפתיחתהוכרזה

reשבטי׳יחדשלבסיסעלמשותףמכנהובנייתשוניםמגזריםביןאמוןיצירתלזה,זהכבוד/•(־

הקטגוריותמחמשאחתוכלזו,בתחרותלהשתתףהוזמנוהאמנים׳׳ביתחבריישראל׳.

jMלמקוםשתעפילהיצירהשופטים.צוותע״יתיבחרהאמנים,בבית׳חברים׳שמאיישות

׳פרסתעודתובתוספתשקל000,3בשוויערךיקרבפרסהיוצרהאמןאתתזכההראשון\\^

מופת׳.ליצירותשמשבית

הנבחרותהיצירותיוצגופסחהמועדבחולשתתקייםלמבקריםפתוחהותערוכהביריד

לתחרות.שהוגשו
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הצלחהנחל
תהפוךשורקשלעוברשבתוכהשמשבביתהאיקליפטוםחורשת

תיירותלפרויקט

1aצביצבי
״'••^ןי

חורשתכמוחמדהשבייתלנויש״אם

יערטבעיבאופןמשולביםשבההאיקליפטוס,

נשדרגשלאסיבהכלאיןמפכה,ונחלעבות

תיירותיתלאטרקציהונהפכוהמקוםאת

עבורובמיוחדמטייליםאלפילכאןשתמשוך

אלאלהצפין,יצטרכושלאשמשביתתושבי

מפותחת״,טבעמפנינתליהנותיוכלוליד

שמואלשמשביתעירייתראשסגןאומרכך

לשיקוםתוכניתמקדםאלושבימיםגרינברג,

מסודר.תיירותילפארקוהפיכתההחורשה

ששוכנתהאיקליפטוסבחורשתהמדובר

שנחנך10לכבישבסמוךשמש,לביתבכניסה

פניעלהמשתרעתזוחורשהלאחרונה.בעיר

שבתוכהבכךבמיוחדמשתבחתדונם50

בהרישתחילתושורקנחלערוץעובר

פלמחים.בחוףוסופוירושלים

אומררבים״,טבעייםנתוניםיש״למקום

היכולותכלאתלמקום״ישגרינברג,

צריךכרבשלאךתיירותילפרויקטלהפיכתו

המקום,ופיתוחלשיקוםתוכניתלהוביל

גדרות,הקמתרגל,להולכימעבריםסלילת

תאורתאףואולילישיבהמתקניםהצבת

לילה״.

תפקידובמסגרתלמקוםשנחשףגרינברג

החליטהעירונית,התחבורהועדתעלכממונה

יזםהאחרוניםובשבועותהכפפהאתלהרים

הממשלתייםהגרומיםכלעםתכופותישיבות

הקק״ל,התיירות,משרדכמוהרלוונטיים

הללוהפגישותבכלועוד.הנחליםרשות

חןבפנינתמדוברכידעיםתמימותהייתה

הארץבצפוןהנחליםשלברמהמיוחדת,

ספקללאיהיההמקוםמתאים,פיתוחולאחר

הארץ.מכללמטייליםשואבתאבן

לאחרגרינברגהעירראשסגןלדברי

החורשה,הכשרתשלהראשוןהשלבשיבוצע

עםבשיתוףנוספתתוכניתגםיקדםהוא

חיפינתגםבמקוםלהקיםעסקייםיזמים

לילדים.הפעלהופינות

כאןישנפלאאזוראיזהרואה״כשאתה

איקליפטוסיםיערשמש,לביתבכניסה

לתושביישמהלהביןקשהטבעי,.נחלעם

שהםהנחליםאתבצפון.לחפששמשבית

הבית.לידלמצואיכוליםהםשםמחפשים

ולהופכוהמקוםאתלשדרגצריךאומנם

במקוםמדוברבהחלטאבלובטיחותי,לנגיש

ולהפוךקדימהשמשביתאתלהקפיץשיכול

גרינברג.אומרתיירותי״,למוקדאותה

טורקנחלnnנווקדבקווב
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בולםאתאגף
העברותאתהשליםשמשביתבעירייתהחרדיהחינוךאגף

201הכספיםלשנתלמוסדותהתקציביות

גדצב

חרדייםחינוךמוסדותמנהליעשרות

העברותסיוםלציוןבטקסהשתתפושמשבבית

לשנתהחרדייםהחינורלמוסדותהתקציביות

כלבמהלרהועברוהמקציבים2012הכספים

הועברהתקציבשנתשלסיומהעםועתההשנה

האחרון.התשלום

עלהממונהגרינברגשמואלהעירראשסגן

משההעירראשעםיחדהחרדיהחינוראגף

ומנחםחדדיגאלהעירמועצתחבראבוטבול,

מנהליאתקידמוהחרדיהחינורמנהלברוכמן

הציבוריתהעשייהכיבפניהםוהדגישוהמוסדות

צעדכלעלמאבקיםישמהמורות,מלאתהיא

אלוברגעיםהיאהסיפוקנקודתאךושעל,

בנטלאתםונושאיםהחינוךלמוסדותשמסייעים

ישראל.עםשלהעתידדורחינוךשלהחשוב

העירייהשילמה2012הכספיםשנתבמהלך

מלואאתבעירהחרדיהחינוךמוסדותלכל

שלתקציביבסעיףמדוברהחשמל.תשלומי

לכלשהועברשקלים,מיליוןמ-למעלה

המוסדותכוללבעיר,החרדיהחינוךמוסדות

שלפירשמי׳שאינוכ׳מוכרבחוקהמוגדרים

רמוסדותמלאתקצובלקבלזכאיםאינםהחוק

חשמל.תשלומילקבלזכאיםלאשכללפטור׳

תלמידביןלהפלותלאבכדישמשביתעיריית

לכלמלאתשלוםהעיריההעניקהלתלמיד,

העיר.תלמידי

אתהמנהליםקיבלוהחשמללתקציבמעבר

השגה.שלהאחרוניםהחודשיםעלההמחאות

בכלמלאההשתתפותהמוסדותקיבלובנוסף

למרותהעירוני,המיםלתאגידהמיםתשלומי

לפיזכאיםהמוסדותכללאזהבסעיףשגם

החוק.

הדגיש"גרינברגשמואלהעירראשסגן

לאהחרדיהחינוךמחלקתכיהמנהליםבפני

׳אנחנו׳שלבהרגשההחינוךלמוסדותמתייחסת

בתחושתפועליםואנשיוהואאלאו׳הם/

ישאםהשנהאורךלכלולכרמלאהשותפות

מנסההמחלקהמיוחדים,ופרויקטיםתקלות

השמירהאתכדוגמאהביאובדבריולעזור

מיוחדתקציבשהושגהגדול,החופשבחודשי

יקבלובאבתשעהעדשלומדיםשהת״תימבכדי

זה.בחודשגםשמירהתקציב

שמשבביתהחרדייםהחינוךמוסדות

גודלבסדרבשנה,שנהמריוהולכיםמתרחבים

ולפניבעודשחלפה.מבשנהיותר%01כ-של

החינוךאגףלתפקידו,גרינברגשלכניסתו

עתהבלבד,יחידעובדהכילבעירייההחרדי

עלההעובדיםמספרעבודה,שנותארבעלאחר

עובדים100ל-מתקרבוהואמוניםעשרתבו

אלפילעשרותשירותהנותניםהחרדימהציבור

החרדי.המגזרתלמידי
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