
ויסעו, ויחנו, ויק...                                                                           כתב: מוטקה
הקיבוץ של  הראשונות  בשנותיו  בעיות.  מעט  לא  גם  אבל  רבות,  ברכות  עלינו  מביא  המודרני   העולם 
 היתה המכונית מצרך נדיר. היתה אז משאית ששירתה את הקיבוץ בהובלת סחורות לקיבוץ ומחוצה

לו, והיא שימשה גם להובלת נוסעים.
 מדי פעם היתה נתלית רשימה על לוח-המודעות, ובה ניתן היה להירשם לנסיעה להצגה. בבוא היום
ספסלים של  שורות  ארבע  המקומית:  במסגריה  שנבנו  ספסלי-הישיבה  המשאית  על   הועמסו 
 כשהישיבה אינה עם כיוון הנסיעה, אלא עם מבט לצד. מתי-המעט שזכו לנהוג במשאית היו בחזקת
הנסיעה מאחור.  ומטלטלים  קופצים  האחרים  בעוד  ב'קבינה',  לשבת  זכו  ובני-משפחותיהם   ,VIP 
 חזרה מהעיר הגדולה לאחר הארוע, כללה גם הפסקה הכרחית בסטקיית "אסא" בצומת בית-דגן, או

בגלידה "רוויה" המפורסמת ברמלה.
היתה החנייה  רב.  היה  בקיבוץ  והשטח  מעטות,  מכוניות  רק  והיו  מאחר  בקיבוץ,  היו  לא  חנייה   בעיות 
לענפים מכוניות  נוספו  הזמן  חלוף  עם  חזרו.  ולשם  הרכבים  יצאו  משם  חדר-האוכל,   באזור 
הצטיידו הקיבוץ,  מרחבי  יציאה  שחייבו  ענפים  והפרדס,  הכותנה  הגד"ש,   ולבעלי-התפקידים. 
שהוצפו במקומות  והמעבר  דרכי-העפר,  את  בבטחה  לחצות  בדרך-כלל,  שיכלו,  ובג’יפים,   בטנדרים 
במים הרווי  לאזור  מחוץ  אל  הרכב  לגרירת  טרקטור  הבאת  ונדרשה  בבוץ,  שקעו  הם  לעיתים   במים. 

ובבוץ.

החיים זה לא מה שהיה פעם

מידעון קיבוץ נחשון
העיתון הנפוץ ביותר בנחשון ובנותיה
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בקיבוצנו" "מהנעשה  של  הגליונות   בארבעת 
 שהופיעו עד כה, ניסינו להישאר בצל ולא לציין
אבל להופעתו.  האחראים  של  שמותיהם   את 
בקשות מספר  וקיבלנו  שטעינו,   מסתבר 
 מקוראים שנזדהה ונחשוף את עצמנו. ומאחר

ש'קול המון כקול שדי', אנו נענים לבקשות:

מנהל תוכן וטוחן: איציק ניב
ייעוץ מקצועי ומדעי: מוטקה

משתעשעת בעריכה: אפרת שוב
שרותי שכפול והפצה: עדי כהן

עזרה וסיוע נפשי: הנושא בטיפול

(המשך בעמוד הבא)



ויסעו, ויחנו, ויק... (המשך)
הפרדס, אנשי  ואת  רכז-הקניות  את  שימשו  הם  היום  במהלך  לסידור.  הצטרפו  'טרנזיטים'   וגם 
הארץ. ברחבי  קרובים  ולביקור  לבילוי  לנסיעות  החברים  את  שימשו  הם  ובערב    אחר-הצהריים 
נרשמו ערב  מדי  'פרייבט'.  ובהמשך  טנדר,  בתחילה  צמוד.  רכב  היה  לגזבר,  בעיקר   לבעלי-התפקידים, 
עבודתו, יום  בסיום  אוסף  היה  הוא  לעתים  הגדולה.  לעיר  הגזבר  עם  לנסיעה  ואחרים   סטודנטים 

במקום מוסכם, את החברים שנסעו לעיר למטרות שונות.
חלקן החברים.  של  פרטיות  מכוניות  להופיע  החלו  בקיבוץ  שחל  המהפך  ובעקבות  חלפו,   השנים 
חניית צפיפות  מכך...  יותר  או  שנייה"  מ"יד  בדרך-כלל  נקנו,  וחלקן  למקום-העבודה,  שייכות   היו 
 הרכבים ברחבי הקיבוץ הלכה וגברה. מגרש-החנייה ליד חדר-אוכל מילא את תפקידו היטב בשעות
 היום, אבל נותר ריק בשעות הערב והלילה, שבהן החברים חנו קרוב ככל האפשר אל ביתם, לאחר

שפרקו את סלי-המזון שקנו במרכזי-הקניות בדרכם הביתה.
ולתושבים לאורחים  וגם  לחברים  עליה-ברכב,  למוקד  הקיץ  בחודשי  הפכה   בריכת-השחייה 
עם הזדהו  שבוודאי  האזור,  לתושבי  קל  לא  למבצע  זה  באזור  החנייה  הפכה  לפיכך,   מהסביבה. 

נהגים המחפשים חנייה בעיר הגדולה בשעות היום.
החלו בתשתיות  ההשקעות  ובמסגרת  העם,  שוועת  את  שמעו  בנחשון  הבכירים   בעלי-התפקידים 
לעכשיו נכון  צמודה.  מדרכה  גם  המחייבים  תקניים,  מגרשי-חנייה  ובבניית  הכבישים  שולי   בשיפוץ 
 מוקפת הבריכה משלושת צדדיה במגרשי-חנייה מודרניים, ונקווה שיפתרו את בעיית העומס בימי

החמסין הלוהטים - כאשר שיירות של מכוניות תעלינה אל הבריכה מכל קצוות הקיבוץ והאזור.
 עתה ממתינים לתורם חברים המתגוררים בשכונות שבהן החנייה עדיין אינה מוסדרת, והם מאוד

מקווים לראות בעתיד הקרוב פתרונות חנייה גם לאזורים נוספים אשר "רוויים" במכוניות.

היו ימים, חבר..
 איפה הם הימים היפים של "לפרה

 האדומה יש עגלה קטנה חומה"?
 לאן נעלם לו "יש בדיר טלה קטן

 וכולו לבן לבן"? מי עוד זוכר היום
 את "הנה אמא הדוגרת היא

 הולכת ומנקרת"? ומתי לאחרונה
 לא אצנו אל "בואו נא לראות מהר,

 טרקטור בא אל החצר"? ואיך
 שכחנו כי "האוטו שלנו גדול וירוק,

 האוטו שלנו נוסע רחוק"? נכון,
 טרם שכחנו את "בוא אלי פרפר

 נחמד שב אצלי על כף-היד" וגם
 את "מי נובח כל הזמן זה כלבי

 הנאמן", אך כמו שאומרים: החיים
 זה לא בדיוק מה שהיה פעם...

איור: אורה איתן מתוך ”שדוני“ של מירה מאיר



 

ששת הימים שלנו
ביום חמישי 29 ביוני 2017

בשעה 20:30 במועדון לחבר

נציין 50 שנה למלחמת ששת הימים
בקיבוץ נחשון

בתכנית:

תערוכה

פורום ראיונות:

 - מישוב ספר למרכז הארץ

- אירועי הימים והשתתפות נחשון בכיבוש לטרון

קטעים מ"על הרכס" ודפי קשר

  חלוקת החוברת "ששת הימים שלנו" שנת היובל

חברים ותושבים מוזמנים לערב
בואו לשמוע על מורשת המקום!



פאסיב-אגרסיב-אינטנסיב

 העליזים) ואי -התאמתן לרוחבי-פס
 ולמהירויות כיום;

 ד. עלויות-כספיות גבוהות של מרבית
 צרכני הטלפוניה, הטלוויזיה והאינטרנט,
ששוועתם(?) עלתה לשמיים והגיעה ל...

 פרוייקט-התקשורת התחיל באוגוסט
 2016 ו'תפס טרמפ' על חפירות פרוייקט
–החשמל ובכך צומצמה עלותו-הכספית.

עבודות-הביצוע סבלו מלא-מעט
 קשיים:

 1. חוסר תיעוד מעודכן של מערכות
 2. החובה להימנע ממעבר במגרשים

פרטיים של חברים;
 3. נגישות קשה מאד למספר מבנים;

 4. הצורך בתיאומים 'מורכבים' עם
  דיירים באזורים מסויימים.

 

(המשך בעמוד הבא)

או: מוטקה מסביר על פרוייקט הסיב-האופטי

 או-טו-טו מסתיימת תרועת הפסטיבלים
 לפרוייקט-הסיב-האופטי - בשמו הרשמי
 "פרוייקט תקשורת, אינטרנט וטלוויזיה",
 ומוטקה - שניהל אותו, כדרכו, בהרבה

 עקשנות והתמדה הפסיק (כמעט)
 לרדוף אחרי כל המתכננים והיועצים
 והחופרים והמשחילים והמתקינים -

 וכמובן, אחרי חברות וחברי נחשון - וזהו
 בדיוק הזמן לתפוס אותו לסיכומים

ולתובנות.

ארבע סיבות דחפו לביצוע פרוייקט זה:
 א. מעבר נחשון לחברת-חשמל עצמאית
 "אורות נחשון" והורדת מערכות הכבלים

מן האוויר אל מתחת לקרקע;
 ב. תהליך שיוך-הדירות והחובה להוציא

 את קווי-התקשורת ממגרשים פרטיים
של חברים ל'תפרים' שבין המגרשים;

ג. מצבם הסופני של מערכות-
התקשורת הישנות (עוד מימי יחזקאל

רגיעון
 המדורים הקבועים שלנו: "הפרוטוקולים של נבחרי נחשון", "מה תרצו לעשות

 כשתהיו גדולים?", "השיר לא סתם הוא רק מתחיל" - יצאו לחופשה קצרה, וישובו
 ממנה כשהם מחוזקים, שזופים, עליזים, רעננים, משודרגים, מפתיעים, מתרוננים

(אל תמחק כלום!)



פאסיב-אגרסיב-אינטנסיב - המשך

 מערכת-סיבים-אופטיים באה במקומה
 של מערכת-כבלי-הנחושת, הישנה-מאד

 והמועדת-לתקלות, שסבלה רבות מכל
 עבודות-השיפוץ שנעשו בקיבוץ בשנים

 האחרונות, וכן גם מהבעיות הקשות של
גילה המתבגר.

תהליך העבודה כלל ארבעה שלבים:
 א. התקנת "פילרים" שכונתיים ליד

הבתים;
ב. הכנסת סיבים לבתים;

 ג. השחלת קווים-ראשיים והוספת
"בריכות-מעבר";

ד. התקנת "מודמים" ומקלטים בבתים.

הסבר למתחבר:
 סיב-אופטי עשוי מזכוכית אשר עטופה

 בפלסטיק ומעביר את שלושת הצרכנים -
 טלפוניה, טלוויזיה ואינטרנט –

 ברוחב-פס גדול יותר ובמהירויות גבוהות
יותר.

 מה נקבל במערכת-תקשורת חדשה זו?
טלפוניה ואינטרנט.

 כל בעל-דירה (לא שוכרי-דירות!) קיבל
שני קווי-טלפון משופרים וגם מערכת-

  אינטרנט עם רוחב-פס גבוה והעברת-
מידע במהירויות גדולות. כל הסובלים

 קשיים באינטרנט - יפתחו "קריאה"
ב"הורייזן" 03-6178181.

טלוויזיה
 נושא זה מטופל ע"י מוטקה וקיש,

שבקרוב
 יפרסם הרשמה לחברים המעוניינים
 במעבר מ"יס" אל "הוט". אגב, כל מי
 שחפץ לשמור אמונים ל"יס", יישאר

 וימשיך לחיות באמונתו.. אז למה
       בכל-זאת לעבור ל"הוט"?

 נבדק ונמצא שהצרכנים שייקחו מ"הוט"
 את החבילה - ערוצים ותוספות - שהם

 לוקחים היום מ"יס", יחסכו מדי חודש
 כ-100 ש"ח – ויקבלו גם ממיר-מקליט

וממיר- HD בחינם!

 ולסיום, סיפור מהחיים:
 חבר נחשון עובד ביישוב סמוך ונדרש שם

 להעביר באינטרנט קבצים כבדים. מאז
 הכנסת הסיב-האופטי לנחשון, הוא מביא
 לביתו את כל ה'חומר הכבד' ומעלה אותו

     כאן לאינטרנט.

בעמוד הבא - תשובת עפר ויונתן לכל הנסערים



סערת חיוב התשתיות   עפר ויונתן
(עבור השימוש והאינטרנט החל מיוני   השבוע לאחר ההודעה על שינוי החיובים עבור התקשורת 
עבור ש’’ח   75 של  סך  לחייב  החלטנו  שרירותי  שבאופן  כך  על  רבות  פניות  לידי  הגיעו   במאי) 

התשתית ו-75 ש’’ח עבור האינטרנט. ברצוננו להבהיר מספר נקודות.

ההחלטה בדבר עלות התשתית התקבלה בישיבת המזכירות שנערכה בתאריך 9.3.2106.
ומודרנית חזקה  תשתית  שיאפשרו  אופטיים  סיבים  להכניס  כולל  ממהלך  חלק  הייתה   ההחלטה 
 והורדת התשלום  הכבד עבור טלוויזיה ערוצית של יס מ 240-230  ש"ח למנוי  לסכום סביר .כך

שחבר שצורך את כל מרכיבי התקשורת ישלם כ-100 ש’’ח פחות כל חודש .
 הודעה נוספת על כך יצאה לציבור ב 12-2016 רק עיכוב של ביצע בפועל של חיבור הבתים לסיב

האופטי גרם לדחייה עד למאי 2017
כי מצאה  הביקורת   2017 במרץ  זו  החלטה  לבדוק  הביקורת  לוועדת  הציבור  של  פנייה   הייתה 
והובאה המקובלים  בפורומים  כנדרש  התקבלה  התשתיות  בגין  התשלום  העלאת  בדבר   ההחלטה 
עלות הינה  עדיין  התקשרות,  תשתית  לאחזקת  ש’’ח   75 של  המחיר  גם  כנדרש.  הציבור   לידיעת 
 סבירה בהתחשב בתמורה. יש לזכור כי שדרוג התשתיות הינו מהלך מתבקש והכרחי לטווח הארוך,
 כך שהפגיעה בחברים קטנה לעומת התועלת העתידית על כל פנים יש לבחון שנית את התשלום
את לשנות  שמא  או  כנו  על  להשאירו  האם  להחליט  לממצאים  ובהתאם  שנה,  בעוד  ההיטל   בגין 

מודל הגבייה וכך נעשה.

וקצת לגבי הפרטים עצמם:

100 כלומר  בביתנו.  שהיה  טלפון  קו  כל  עבור  ש’’ח  ו-25  האינטרנט  עבור  ש’’ח   75 שילמנו   בעבר 
 ש’’ח למרבית החברים ו 125 ש’’ח לחלק אחר של החברים. יש לציין שבתקופת האינטרנט שסופק
לעכשיו נכון  התקופה.  בסוף  ל-18/1  התקופה  בתחילת   5/1 בין  נע  הפס  רוחב   ADSL  בשיטת  
 החברים מקבלים 40/40 ובהמשך רוחב הפס יעלה. ההבדל בין שתי השיטות הוא גדול הן מבחינת

הביצועים והן מבחינת נושא התקלות.
אנשים המחוברים ל-YES ובעתיד ל-HOT  ומשתמשים ב-VOD  ירגישו שיפור עצום בביצוע.

 תשתית הטלפוניה בת למעלה מ-30 שנה הינה בשלבי קריסה וחברים רבים נותקו מהטלפוניה ללא
 יכולת מענה, כולל חברים שזקוקים למערכת מצוקה. המערכת החדשה נותנת פתרון לכל אותם

חברים.
כרוך היה  הדבר  החשמל  מערכות  משדרוג  התקשורת  שדרוג  ביצוע  את  מפרידים  והיינו   במידה 

בעלויות גבוהות נוספות וחפירת הקיבוץ פעם נוספת.
וטלפוניה בנחשון  לאורך השנים חברים התלוננו שעלויות התקשורת הכוללות טלוויזיה אינטרנט 
כל על  משלמים  רבים  שחברים  התברר  שעשינו  בבדיקה  אחרים.  וקיבוצים  ממקומות   גבוהות 
 החבילה (הכוללת טלפון אינטרנט וטלויזיה) בין 300 ל-500 ש’’ח. במידה ואותם חברים יקנו את
תוספת למרות  ש’’ח   100 בלפחות  תוזל  העלות   – וטלוויזיה  טלפוניה  אינטרנט  שירותים:   אותם 

ה-50 ש’’ח עבור התשתית החדשה כאשר היכולות משתפרות בצורה משמעותית.

פועלת שכבר   YES חברת  עם  להישאר  העדפנו   HOT-ו  YES עם   ומתן  המשא  שבמהלך  לציין   יש 
בנחשון,  אלא, ש-YES לא היו מוכנים לתת מחירים שפויים.

עפר נאור – מנהל הקהילה ,  יונתן לביא – מנהל אחזקות



על סבלנות ופחים אחרים
כתב: דגן עלי / ועדת-הסביבה

                                       
     החשש הכי גדול שלי בחג-השבועות הוא לשמור על החולצה הלבנה שלי נקייה.
 החל מכוס-היין השנייה ועד לפירוק הבמה המאובקת, חולפים מולי חברים עם
פנוי. החשש השני שלי הוא ילדים מתרוצץ בכל חריץ  וים של   צלחות עמוסות, 
במבט מפלסטיק.  צלחת  שם  ולראות  הפסולת-האורגנית,  פח  לתוך   להביט 
 ראשון, חשש זה הפך לאכזבה וניסיתי למוסס אותו ולהפוך אותו להבנה, שכל

 תהליך לוקח זמן.

"מי שנוטע עצים מתכנן לשנים,
 מי שמחנך אנשים מתכנן לדורות".

 משפט זה מלווה אותי בהוויה שבהעלאת המודעות ליכולת שלנו ליצור מציאות.
 הזמן, והסבלנות, הם רכיבים משמעותיים בשינוי שיחול.

נפעל לפסולת-אורגנית.  נפרדים  פחי-אשפה  יוצבו  ולהבא  מעתה  חג   בכל 
נחשון את  ונהפוך  פסולת,  בהפרדת  לחשיבות  המודעות  את  להעלות   ונמשיך 

לקהילה מודעת ומשתפת פעולה.
 אז בפעם הבאה שאתם מכינים בביתכם ארוחה, שימו שאריות פסולת-אורגנית
 בכלי נפרד מהאשפה-היבשה שבפח הכללי. ה"קומפוסטרים" הפזורים ברחבי

 הקיבוץ ייהנו מאד מתרומתכם.
כמובן שבנחשון אפשר כבר היום להפריד נייר, קרטון וזכוכיות לפחים-ייעודיים.

לעמדת-הפחים, ללוותם  הנושא,  את  לילדיהם  להסביר  מתבקשים   הורים 
הראשונות ובפעמים  סוג-פסולת,  לכל  המיוחדים  הפחים  את  להם   ולהראות 

להקפיד שהם מפרידים כראוי את האשפה למיכלים הראויים.
 תודה רבה על הסבלנות ושיתוף הפעולה.

ובאותו נושא:

 מטה-יהודה, לצערנו, אינה מפנה בזמן את המיכלים למיחזור-נייר.

 אנחנו מבקשים מכולם: אם מיכל-המיחזור מלא - נא לזרוק ניירת ועיתונים
 לפחי-האשפה הרגילים, ולא להשאיר שקיות, ערמות או ארגזי ניירת ליד המיכל.

 זה מלכלך, מתעופף, ובסוף אנחנו נאלצים להכניס את זה לפחים הירוקים.

 תודה, ועדת איכות-הסביבה.



זמן פציעות

מה חדש בבריכה (שנפתחה עלי, שנפתחה?)...

 לכבוד העונה נטולת-התארים של הצהובים-כחולים, וכהזדהות עם ירידת-הליגה של
 האדומים-שחורים, וכהוקרה לכתומים-שחורים המגביעים-עוף, וכחיזוק להנחת-היסוד

 ש"פנדל טוב הוא פנדל ברשת", ובמסורת המקודשת ש"קבוצה לא מחליפים" (אך
 מכונית דווקא כן!), וכתזכורת לציבור הרוחצות והרוחצים בבריכה (בניקיון כפיהם?),

 וכהרגעה לסלוגן הטרנדי "בני-טובעים לאן?", ובניסיון (נואש?) להתמודד עם
 חום-יולי-אב-אוגוסט-ארצי-ספטמבר, וכהזדהות סולידרית עם עונת–המלפפונים

 החצי-שנתית, וכעידוד לסיסמתנו "שתוק ותמשיך לשחות", וכציון-דרך לסרט
 הבלתי-נשכח "צייד הצבעים" – ובקיצור המתבקש: גם השנה לא השתנו, משום-מה,

הצבעים (המוזרים??...) של סככות-הצל בבריכת-השחייה שלנו...

ונואיל גם להועיל:

שעות פתיחת הבריכה:
א‘-ו‘ - 14:00-19:00
שבת - 10:00-19:00

תשלום:
חברים: כניסה חופשית

בני משפחה מקרבה ראשונה: 10 ש“ח
חברים של חברים: 35 ש“ח

החיוב ייעשה ע“י המציל ולא צריך לקנות
כרטיסיות

לימודי שחייה
בכל מוצאי-שבת מקיים הרצל בבריכה שיעורים

ללימוד שחייה ולשיפור סגנונות-שחייה
מ-19:15 עד 20:00.

לפרטים נוספים: 052-3106930



זה לא כל כך נעים לראות פאב סגור
ובכן חברים, זהו זה, עברו 6 שנים - ועכשיו אנחנו סוגרים!
בסוף חודש יוני 2107 "פאב הגלריה" מסיים את פעילותו.

כולם מוזמנים לבוא להגיד שלום בסופי-השבוע הקרובים.

אוהבים אתכם.
רועי וענת.

ברכות לכל הילדים שיוצאים לחופש-הגדול
(ולהורים שלהם שלא),

 לחופש נעים ומלא חוויות!

מזל טוב לרינה ומוטקה לנישואי ספיר ויעד!

ברכות לאחים יהל, גיל, אורית, רביד

– ולמשפחות!

מה נשמע? מה קורה? מה חדש? מה כמה? מה שבע?



מראה מעל הגשר
(לפי מנגינת "כל העולם כולו גשר צר מאד")

נו, מה אתה חושב על השבתת הגשר "שלנו", שכבר קרוי "הגשרים של מחוז מד..."

לא שאני, אבל שמעתי כל מיני ניחושים, ולחשושים, ושמועות, ורחשים ולחישות...

 ואני דווקא שומע מסביבי "חבל שלא הרסנו", "חבל על הזמן", "חבל שישראל כץ לא

יספיק לגזור סרט", אז אולי הגשר ייקרא בשם המתאים והמתבקש "גשר החבלים..."

גם זה רעיון, אבל בהתחשב בכל התזוזות שלו מתאים יותר "גשר הגלילים..."

יופי, ובהזדמנות ישדרגו גם את צורתו החיצונית ויקראו לו בכלל "גשר הקשתות..."

ואם להתיישר עם הטרנד החדש - 'עם הפנים לסין' - נקרא לו "גשר הזכוכית..."

 רגע, אל תיסחף. שמעתי שהגשר התחיל לזוז ולשקוע בגלל חדירת מים ליסודותיו. ואם

המהנדסים שואלים אותנו אם אין שם במקרה מעיין קטן, אולי נקרא לו "הגשר הצף..."

 או, אז עכשיו אני כבר משוכנע בהחלט שיש הצדקה גמורה לקרוא לו – כמאמר המשורר

העממי הידוע סיימון גורפינקל - "גשר על מים סוערים..."

ובלי להתייחס לזוגות ולשלישיות, אני דווקא הייתי הולך בכיוון של "גשר הירקון..."

אבל בהתחשב בכמויות המים שנמצאו, בסוף הוא ייקרא "הגשר על נהר קוואי"

אז בוא נסכם בקצרה את 'אלמנט המים' וניתן לגשר שם מקורי וממצה: "נחל גשרון..."

רק שלא - חס וחלילה וחס, ובלי הקדמה ל"נאחס" - יקראו לו "גשר הדמעות..."

רגע, למה לא תלך עוד צעד אחד קדימה ותציע את השם ההיסטורי "גשר הדודות..."

ובגלל קרבתו ל"אנדרטת אלכסנדרוני" מישהו עוד יציע את השם "גשר אריק..."

ולפי איך שזה נראה בשטח, הוא יקבל את השם המתאים לו: "גשר אחד רחוק מדי..."

ומישהו יכול לגלות רגשות ציוניים-לאומיים ולבחור בשם המחייב "ליל הגשרים".

ואם להיות קצת יותר מעודכן, אפשר להציע שם מתוחכם וסימבולי: "גשר המי-תרים".

נקווה, טפו-טפו-טפו, שההיסטוריה לא תזכור אותו לתמיד בשם "גשר המכביה"

 ובנימה אופטימית זאת: נעבור את הגשר כשנגיע אליו - ובינתיים נחזור לשחק

ברידג'...

נכתב עבור "תאטרון גשר" כמחווה להתקנת "גשר-שיניים" לספונסר ג.ב.יעקב



HORSE CAME INTO A BAR  אר סוס אחד נכנס ְלּבַ
אומר לו הבארמן: שלום דוקטור-סוס!

אומר הסוס לבארמן: היית מאמין שאני בן לאב ערבי-גזעי ולאם-16 גזענית?
הבארמן: מצטער, אסור לנו למכור אלכוהול למפריסי-פרסה מתחת לגיל 18!

הסוס: אני לא מוכן לקבל את ה"דיו-הויסה" הזה בתור תשובה סופית.
 הבארמן: רגע, אתה כוח-סוס או סוס-עבודה?

הסוס: עזוב אותך משטויות, בוא נרביץ איזה "סוס" קטן.
הבארמן: למזוג לך בכוס או בקש?

הסוס: אולי בטעות יש לכם "מי-פה" המתאימים לשטיפת שיני-סוס?
 הבארמן: לפני שאני מוזג תגיד לי מי אתה בעצם – סוס-עץ, סוס-נדנדה, סוס-יאור,

 סוסון-ים, סוס-קרבות-דוהר, סוס-טרויאני, סוס-ורוכבו-טבע-בים, סוס-אציל, סוס-ערבי,
סוס-עבודה או...

הסוס: אל תדאג, אני הוא הסלב הזה מ"סמי וסוסו".
הבארמן: ואני חשבתי שאתה בכלל פרש.

 הסוס: תמיד חלמתי יום אחד להופיע ב"אורווה" בפתח-תקווה, אבל עכשיו...
הבארמן: תגיד, זה נכון שיש סוסים שמדברים עברית?

 הסוס: אתה מכיר את "שיר העגלון" של מישה אפלבאום?
הבארמן: דווקא לא, ואתה מכיר את "רוץ בן-סוסי, רוץ ודהר, רוץ בבקעה טוס בהר"?

 אומרת המלצרית לסוס: כל הזמן אני מנסה לשכנע אותו שאסור לו להחליף סוס מנצח.
הבארמן: איפה עשו לך תספורת-פוני כל-כך יפה?
הסוס: תגיד, יש פה בסביבה שלכם סוסות פנויות?

הבארמן: זה בסדר, בהמבורגרים שלנו אין בכלל בשר-סוס.

(המשך בעמוד הבא)

את אבל  פיספסנו,   2017 שבוע-הספר   את 
בפרס-הספרותי גרוסמן  דוד  של   זכייתו 
ביוקרתו בעולם – פרס "מאן-בוקר"  השני 
בשום נפספס  לא   -  7102 לשנת   הבריטי 
מתוכם התחרו,  ספרים  כ-10,000   אופן. 
 נבחרו 6 לשלב הסופי (בהם גם עמוס עוז).

כאות-הוקרה לסופר, ועם כל הצניעות,
אנו מביאים כאן את "גירסתנו לגרוסמן".

צילום: SAVILO-LAEL LEINAD/אי־אף־



אר (המשך) סוס אחד נכנס ְלּבַ

 הסוס: זה נכון שהמשפחה של הסייחה הכי יפה פה מתנגדת לנישואי-בוסר?
הבארמן: כן, אבל תזכור שאסור אצלנו לערבב משקאות עם זנב-סוס!

            הסוס: לא תאמין איזה דבר מוזר קרה לי בדרך ל"אסקוט".
הבארמן: אם פרש-לבן הולך אל ז'-7 ומכריז "שח" - זה נקרא "גמביט הפרש"?

 הסוס: אתמול נכנסתי לבאר של טייסי-ריסוס.
הבארמן: תגיד, שמעת שאומרים "אכן חציר העם"?

הסוס: אתה יכול לדבר איתי חופשי-חופשי, אל תפחד מפיספוס.
הבארמן: גם אצלכם הילדים גדלים על ברכי "עגלה עם סוסה"?

אומרת המלצרית לסוס: אל תראה אותו ככה, אומרים שהוא גם לוחש לסוסים.
הבארמן: תגיד, תסרוקת זנב-הסוס שלך – זה טבעי?

 הסוס: לא תאמין, אבל שיחקתי תפקיד ראשי ב"הסייס של מיס דייזי"!
הבארמן: ואני דווקא חשבתי שראיתי אותך ב"הייתי סוסתו של קולונל שולץ".

  הסוס: אתה מתכוון לבן-דוד שלי מסוסיא, ששיחק גם ב"פרשי האפוקליפסה".
הבארמן: מעניין, חשבתי שהם יורים גם בסוסים.

 הסוס: אולי תסגור פה עכשיו ונלך יחד לראות "אוכפים לוהטים"?
הבארמן: אגב, ראית את "מרכבות האלים"?

 הסוס: תגיד, זה באמת נכון מה שאומרים, שאם שותים לא דוהרים?
הבארמן: מה דעתך, אם פרש-שחור מכה פרש-לבן זה נקרא אפליה-מתקנת?

 הסוס: רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה באורווה.
הבארמן: תיזהר קצת עם השתייה, שלא פתאום תאבד לי כאן כל רסן.

 הסוס: אולי אתה מכיר פה בסביבה איזה סייס מקצועי?
 אומרת המלצרית לסוס: אם תלחץ עליו קצת, תגלה שיש לך מישהו לרוץ איתו.

הבארמן: תגיד, מי אצלכם במשפחה אוחז במושכות?
 הסוס: אשתי השנייה – התמימה - חשבה שתוכל לאלף אותי.

הבארמן: עוד מעט תגיד לי שאתה גם מעשן "מרלבורו" ושותה "ג'ק דניאלס".
 הסוס: שמעתי שהאורווה הכי קרובה לכאן היא במרחק ת"ק-פרסה.

הבארמן: תגיד, כמה עלה לך לעשות צמות ברעמה?
 הסוס: אל תאמין למה שאומרים, ידידו הטוב של האדם הוא בכלל לא הכלב.

הבארמן: אתה מכיר את הסיפור על הסוס של הברון מינכהאוזן?
הסוס: אל תדון את חברך עד שתגיע לאבוסו..

הבארמן: אם לא היית מזיע כמו סוס, הייתי מציע לך עכשיו כוס-קפה.
 אומרת המלצרית לבארמן: אולי, לשם שינוי, הגיע הזמן שתהמר על הסוס הנכון?

הסוס: רבים וטובים כבר ניסו לרתום אותי לקמפיין שלהם.
הבארמן: תגיד, גם בחתונות שלכם משמיעים צהלולים מעצבנים?

(המשך בעמוד הבא)



אר (המשך) סוס אחד נכנס ְלּבַ
 הסוס: עם בעיטה שמאלית כמו שלי, אני מתפלא ש"בארסה" עדיין לא פנו אלי.

הבארמן: מילא הם, אבל אני לא מבין למה ריאל-סוסיאד לא החתימו אותך..
סוס: תשמע ממני טיפ קטן – בלכתך אל הסוסה אל תשכח את השוט!

הבארמן: תגיד, לאיזה מהירויות אתה מגיע בשטח-בנוי?
 הסוס: אל תראה אותי ככה סתם, בסוסיות אני מבין.

הבארמן: אם סוסה יוצאת מחיפה בשלוש, וסוסה יוצאת מגדרה בחמש - ניקדא ייפגשו!
  הסוס: שמעת שהציעו לי לעבור ניתוח לשינוי-מין כדי להפוך לפוני?

 אומרת המלצרית לבארמן: תראו אותכם, עוד מעט תתחילו לדקלם "רכב ישראל ופרשיו".
הבארמן: מישהו לחש על אוזני שעומדים להתחיל פה במרוצי-סוסים, אתה בעניין?

הסוס: אם תשאל אותי, מוטב לך להיות מהממהרים ולא מהמהמרים.
הבארמן: אם טרם קראת, אני ממליץ לך על "סוסה בורחת מבשורה", אחלה ספר.

הסוס: יופי, אבל קודם אני צריך לגמור את "הפרש על-גבי הסוס".
הבארמן: אתה בטח יודע, איפה אפשר ללמוד פה לעשות דראסאג'?

 אומרת המלצרית לשניהם: חבר'ה, תסגרו את שוק-הסוסים הזה ובואו ננעל את הבאר.
הבארמן: אני מחפש מזרון משערות-סוס, יש לך מושג איפה משיגים אותו?

הסוס: היה לי פעם חבר - בני-סוס - אולי שמעת עליו במקרה?
הבארמן: אגב, אני מוכר מכונית "נקסוס", מעוניין לקנות אותה?

הסוס: אולי אני מצטרף אליך לבאר בתפקיד "סו(ס)-שף", יש לי קצת ניסיון.
 הבארמן: האם שמת לב שיש אצלנו בתפריט גם צ'וריסוס?

הסוס: אנחנו לא סובלים את הביטוי "הסוס עשה את שלו, הסוס יכול ללכת".
 הבארמן: שמעתי שהמשפט "באתי, דהרתי, ניצחתי" מיוחס לך.

 הסוס: בטח, כמו ש"אפרים חוזר לאספסת" מבוסס על סיפור אמיתי.
 הבארמן: רגע, יש לך איזה קשר לקיסוס הסלב הזה?

הסוס: כמו שאומרים אצלנו – "אמור לי מי סייסך - ואומר לך מי אתה".
 הבארמן: אתה באמת חושב שהדשא של השכן ירוק יותר?

 הסוס: זה מזכיר לי את מה שאשתי אומרת לי – "אבל אני פגשתיך בשדה-תלתן".
 הבארמן: יש לך קשר להפקה הגרנדיוזית של "הסוס שחזר מן הכלור"?

אומרת המלצרית לבארמן: שמעתי שסוסי-הבר בפאטגוניה בורחים מבשורה..
הבארמן: שמעת את הבדיחה על סוס-אנגלי, סוס-צרפתי וסוס-רוסי שנכנסים לבאר?

הסוס: עוד רגע תתחיל לשיר לי את "הם רוכבים ושרים, לרגלי ההרים"...
 הבארמן: אתמול היה כאן ערב מיוחד תחת הכותרת "הסוס שידע יותר מדי".

 הסוס: אני ממש נעלב כשאני שומע שקוראים לך גנב-סוסים.
 הבארמן: תגיד, שיחקת פעם פולו כמקצוען?

 הסוס: תיזהר, אני לא יודע מה אעשה אם חס ושלום תיפול שערה אחת מזנבי.
 הבארמן: אז גם אתה מתכוון בסוף לדהור אל השקיעה לצלילי אניו מוריקונה?

הסוס: אין מצב כזה, אני דווקא מעדיף את "הפרשים הקלים"..
הבארמן: בוא נסכים על כך שכל הדברים שנאמרו כאן הם חסרי-ביסוס...



מדד המחירים לצרחן
 מחיר למסתכן או מחיר למתמסכן * מחיר למשתכנז או מחיר למתמרכז * מחיר למשתווה או

 מחיר למשתחווה * מחיר למשתכשך או מחיר למסתכסך * מחיר למתפקד או מחיר למתחרד *

 מחיר למסתאב או מחיר למתערבב * מחיר למתמנף או מחיר למתקרנף * מחיר למתעקש או

 מחיר למתקשקש * מחיר למתנחל או מחיר למתמסטל * מחיר למשתכר או מחיר למסתדר *

 מחיר למתפרנס או מחיר למתרפס * מחיר למתייאש או מחיר למתייבש * מחיר למשתנקר או

מחיר למתפקר *

 בגיליון הבא (לכבוד הקיץ שהגיע): חום יולי-אוגוסט-אלול-תשרי * חוף טוב החול

 טוף * כחול ים המים * מי יתנני חוף * כל הנחלאי"ם הולכים לים * ימין ושמאל רק

 חול וחול * חום הלב ואש הקלאב * מים רבים לא יוכלו לכבות את האכזבה *

 לפעמים הים שקט ואין גלים * סתם יום של חול * לפתע בקיץ האחרון * ים המוות

 הכחול בלאט ינוע * חופים הם לפעמים געגועים למנגל * חלון לים-התיכון * מפרש

 לבן מלבין באופק * לשבור את הגלים (שרון, אוחובסקי, גדות ) * קיץ אחד של כושר

 * לימוד שחייה בהתכתבות אצל מציל ידוע * הים האכזר * מן הים הכללי וטיפה

 משלי * מה שיותר כחול יותר עמוק * לי כל גל (מיכל, אסף) נושא מזכרת * על

שפת ים כנרת * שוטי שוטי ספינתי הים שלי גדול * שתוק ותמשיך לשחות *

 הקריאה בעמוד זה אינה מומלצת ל: חסרי-אונים, חסרי-חוליות, חסרי-שיווי-משקל,

 חסרי-מזל, חסרי-כיוון, חסרי-מוטיבציה, חסרי-חשק, חסרי-עמוד-שדרה,

 חסרי-כל, חסרי-עכבות-מיניות, חסרי-פרופורציה, חסרי-ביסוס, חסרי-מושג,

 חסרי-מעצורים, חסרי-תכלית, חסרי-כושר, חסרי-מנטליות, חסרי-כוונות-טובות,

 חסרי-התמצאות, חסרי-קונוטאציות-שליליות, חסרי-חוש-אסטתי, חסרי-מנוח,

בעלי-חזות-ממז..


