אגרת מספר  171כליל ומערת הדורבן ליד ג'ת
ב - 17.1.2020-סיור בוקר של לפני גשם ,בעקבותיה של עדי זרחי 28 .משתתפים .נפגשנו בחנייה
הגדולה ליד גינת הירקות האורגנית בכליל .ביקרנו ב –  4נקודות בכליל( .נשאר מקום לסיורים מפגשים
עם אומני כליל השונים) .פתחנו בבית הקפה של תמי עם הסיפור האישי ועם סיפורו של הישוב ומעמדו
הסטטוטורי .המשכנו לביקור ב"ג'רה" – הסטודיו של בתיה ואלון – סיפור אישי ואומנות של זכוכית
וקרמיקה .בהמשך פגשנו את שירי וקלפי הפלא שלה ,במעגל של פתיחות .הסיום בכליל היה בגינת
הירקות האורגנית .מכליל עלינו לג'ת ,שם פגשנו את פהים שהוביל אותנו למערת הדורבן  /הדורבנים.
הגשם חיכה בסבלנות.
בית הקפה של תמי
אוהל על שלד עץ ,עם אווירה כלילה (לא טעות כתיב ,זה משחק מילים) .אווירה קצת היפית ,לא
מכופתרת ,אופיינית ליישוב כליל .למעשה זו מסעדה ובית קפה.
תמי היא בת אלונים .התחתנה עם שלמה איש נען ועברה לשם .למדה אומנות והייתה גננת .בעלה למד
בטכניון .כשסיים את הלימודים הוא לא רצה לחזור לנען .במקביל חברה שלה שגרה באוהל בכליל לחצה
עליה לבוא ולהיות גננת במקום .כך הם הגיעו בשנת  1980לכליל .הסוכנות נתנה תקציב לבניית צריף
לגננת 7 .שנים תמי הייתה גננת בכליל ,אחר כך הלכה ללמד אומנות.
לימים הגיע זוג צעיר לכליל .הם בנו אוהל בדואי ליד הבוסתן  /גינה אורגנית .הזוג הזה עבר תהליך של
חזרה בתשובה ועברו לגור במושב דתי .תמי שיצאה לפנסיה קנתה את האוהל והפכה אותו בעידוד
חברותיה לבית קפה מסעדה .המקום מתאים לקבוצות קטנות ואינטימיות ,קבוצות שרוצות לשמוע ולחוות
– לא לכל קבוצה .אפשר להזמין אוכל אישי ,אפשר "לסגור" על אוכל מראש .יש שירותים .כמובן בתיאום
מראש .מספר הנייד 0523261898
תחילתו של הישוב כליל בשנת  .1978תמי סיפרה על החברה שלה ,בת של עורך דין עשיר,
שהתאהבה בגיל  17במורה לדרמה מראש פינה .שם היא התאהבה באיש אחר – שלמה מוסמוס.
מוסמוס עמד בראש חבורת "הקשר התאילנדי" ,חבורה שהבריחה סמים לארץ .כל אנשי החבורה היו
בוגרי "בצלאל" .החבורה הזאת התארגנה לקניית שטחים מדרוזים כאן בכליל ,.בעזרתו של האבא
העשיר .יענקלה פרידמן מהסוכנות אימץ אותם .זו הייתה ההתחלה.
סטטוטורית – אין תב"א .תכנית המתאר כרגע נמצאת בהפקדה ,יש עליה  151התנגדויות – זה אומר
תהליך ארוך של שנים .עדי הוסיפה שהישוב נמצא בתהליך הסדרה מצד המנהל ,משנת .2000
יש בנייה לא חוקית .הוצאו בעבר צווי הריסה ,בודדים מהם גם מומשו .לכן הבנייה היום בעיקרה קלה –
אוהלים או מבנים יבילים .יש שכונת יורטים חדשה על שטחים של חצי דונם (כי מחיר הקרקע האמיר
מאד) – צפוף .אנשי כליל קוראים לשכונה – "ניו-יורט" .המועצה האזורית – מטה אשר – הייתה חיובית
כלפי הישוב "האחר" ,לאורך כל הדרך .בעבר הייתה גם תביעה משפטית של אגודת "הימנעותה" כלפי 6
משפחות ,כפולשים .אחרי סבבי משפט ,הם משלמים סכומים סמליים ל"הימנעותה" .רוב האדמות נקנו
כאדמות חקלאיות ,אדמות פרטיות ,לא דרך המנהל .חלקן רשומות כנחלה 42 .המשפחות הראשונות
מאוגדים באגודה חקלאית .אלו המשפחות שקנו כאן  10דונם ,ויש להן היתרי בנייה .המצב מורכב .ועד
האגודה עוסק בעיקר בתכנית המתאר ובאגודת המים .היה בעבר ניסיון לאחד את "שני המעמדות
בישוב" בעזרת דני עברי – הניסיון נכשל.
על הישוב – תפיסת העולם או המשותף בין אנשי כליל היא החלטה ראשונית על חקלאות אורגנית .יש
הסכמה על מיחזור ועל אורח חיים יותר אקולוגי (טביעת כף רגל קטנה) .תמי סיפרה על מקובלת של
שימוש בשקית ניילון  5פעמים לפחות ,לפני שזורקים לזבל.
יש הרבה אומנים ,כבר מהגרעין המייסד ,ועוד נוספו – משוררים ,כותבים ,פסלים ,ציירים ועוד.

חשמל  -יש החלטה מההתחלה שלא להתחבר לחברת חשמל .ישוב בלי עמודי חשמל וחוטי חשמל .כך
כל בית משפחה הוא תחנת כוח משל עצמו ,בעיקר סולארי.
ביוב – התחילו עם בורות ספיגה .היום רובם עברו לוייטלנד – "דלוחין ירוק".
מים – מחוברים למקורות מההתחלה.
חינוך – יש בישוב  2גנים ו –  2פעוטונים .בתי ספר חיצוניים .רובם לומדים ב"מעיינות" כברי .חט"ב
ב"מנור" .לומדים גם בבי"ס "שיח" של דני לנקרי ,היום בעמקה .בבית בספר האנתרופוסופי במצובה.
ב"נטעים" בבית העמק .יש היסעים של המועצה ,מהשנה רק לבתי הספר של המועצה.
יוגה – "ממש מגיפה כאן" – יש בכליל כ 20 -מורי יוגה.
תושבים – לפני שנתיים היו בכליל  850איש .מתוכם  250ילדים.
יש חנות שמציגה ומוכרת את האומנות של האומנים המקומיים.
ג'רה
סטודיו לחרס וזכוכית .בתיה (זכוכית) –  .0524698631אלון (קרמיקה) – .0545392384
ישבנו בחצר הסטודיו ,מוקפים בעבודות של הזוג" ,פתחנו שולחן" עם הכיבוד שהבאנו.
בתיה ואלון חיים בכליל מזה  28שנים .שניהם בוגרי בצלאל .קנו את האדמה תוך כדי הלימודים .בנו בית
וסטודיו .הם חיפשו צורת חיים אלטרנטיבית – "לצאת מהגריד" .בתיה למדה בבצלאל צורפות .אנדריאס
מאייר הזמין אותה ולימד אותה עבודה בזכוכית .היא עובדת בשיטה שמבוססת על לוחות זכוכית .חומר
הגלם נקנה אצל זגג .לא מנפחת ולא מערבבת צבעים .משלבת בעבודות חומרים שונים – מתכות ,עפר,
קוורץ ועוד .שניהם מורים לאומנות יומיים בשבוע.
בתיה ואלון מקבלים קבוצות למפגשים ולסדנאות .המפגשים נעשים בחצר 45 .דקות .כאן הם מספרים
על עצמם ,על כליל ונכנסים קצת לאומנות ₪ 25 .לאדם ,כולל כיבוד ותה צמחים .קבוצות עד  50איש .יש
שירותים .הסדנאות הן התנסות בחומר או בזכוכית .שעה וחצי ₪ 80 .לאדם .בחומר יוצרים כלי על
אובניים .בזכוכית יוצרים כלי או משהו קישוטי .קבוצות של עד  20איש.
שירי
את שירי פגשנו בביתה ,צריף מושכר (פורק ממעברת עכו) .המשפחה נמצאת כבר  15שנה בכליל.
בעלה עובד בליצנות רפואית .יש להם  3ילדים .שירי עוסקת באומנות פלסטית רב תחומית מגוונת
חומרית .את עבודותיה היא מוכרת בעזרת האינטרנט .היא מקפידה על מיחזור ,וצורכת רק מיד שנייה.
שירי מדברת בשקט (רוחני ועוצמתי) .בעבר (עוד לפני לידת הילדים) היא יצאה להרפתקה יצירתית,
מתוך הבנה ואמונה אישית ,שכל מה שקיים הוא שם בגלל סיבה מסוימת .כל מפגש הוא נכון לעכשיו,
שונה מאדם לאדם ,ממקום למקום ומהיום למחר .מהמקום הזה של המודעות היא הפגישה בין מונחים
שונים (מילים בודדות) לבין ציור של תחושות והרגשות שלה לגבי אותו מונח .כל מפגש כזה של מילה
וציור הוא ייחודי ומסתיר מאחוריו סיפור אישי .כך היא יצרה קלפי פלא  /מודעות .על כל קלף יש בצד
אחד מושג  /מונח ובצדו השני ציור .הקלפים האישיים הפכו לנחלת הציבור .אנשים אהבו את היצירה.
היא הדפיסה את הקלפים ויצרה חפיסות של  56קלפים (כך היה נוח בהדפסה) .הקלפים יכולים להיות
אישיים ,ומתאימים לעבודה בקבוצה – מעגל הקשבה .וזה מה שעשינו .כל אחד בתורו הוציא מתוך הכלי
קלף מקרי (או לא) והתייחס למונח שיצא .היו ביננו ששיתפו את כולם בקלף והתייחסו אליו מנקודת ראות
אישית .ענת מאיר ,שבדרך דיברה על בודהיזם בהקשר לתושב המקום ,שלפה את המונח "אהבה" ,והיא
שיתפה אותנו להגדרה בודהיסטית של אהבה – " אהבה זו אומנות שלומדים בבית כדי לתרגל אותה
בחוץ עם כל העולם" .יפה.

ניתן לקנות אצל שירי חפיסות קלפי פלא.
מספר הנייד שלה – .0547604949
הגינה האורגנית
שני בני המקום – גל ורענן ,יזמו לפני שנים את העסק ,שתואם את רוח הישוב כליל – אקולוגיה ,איכות
סביבה ,אורגני .ירקות ללא ריסוסים כימיים .הדברה ביולוגית (חרקים טורפים ,דחיית חרקים על ידי
שתילת ירקות שונים באותה שורה ועוד) .תנאים מתאימים לירקות ולמקסום היתרונות הבריאותיים
שבהם .לאחרונה הם גם נכנסו לייצור גז מקומפוסט.
העסק הוא כלכלי .יש חנות שמוכרת את המוצרים שלהם ועוד .יום שישי הוא היום העמוס .המקום שקק
קונים .לכן גם גל לא התפנה אלינו.
הם עושים מפגשים עם קהל 45-90 .דקות .הסברים על התהליכים האורגנים ,על הסיפור האישי ועוד.
הם נותנים למודרכים סלים ומריצות ,ושולחים אותם להוציא ירקות מהאדמה .לחוש את הטבע ולטעום
אותו טרי.
לחנות קוראים "כפריה" .מספר הטלפון של גל – .0524652739
מערת הדורבן  /דורבנים בג'ת
בג'ת פגשנו את פהים סוויטי האחראי על התיירות בכפר – .0506278205
הליכה של כמה דקות בחורש נמוך ,בשביל שנפרץ לאחרונה בידי בני נוער מהכפר ,הביאה אותנו אל
מצוק מרשים מעל נחל גיתה .יש פתח ברור ,צריך להתכופף .לילך הנחשונית גילתה שלא ממש נעים
במערה .יש בה שני חזירים מתים .אחד הוצא מיד ,אבל הריח לא היה מזמין ,ורק יורם הדר נכנס את 99
המטרים פנימה .בכל מקרה המערה בעלת מפלס אחד ויש בה גם נטיפים.
איך להגיע? כשבאים לכפר ממערב ,פונים בכיכר ימינה .הכביש יורד ואחר כך עולה .בעליה יש מימין גן
עם מתקני כושר .חונים ,ודרך הגן מתחילים את השביל .כ –  400מטר ,כרבע שעה.

תודה לעדי זרחי על סיור נעים ומלמד .כן ירבו.

ריכוז מספרי טלפון
תמי – בית קפה מסעדה – 0523261898
ג'רה  -בתיה (זכוכית) –  ,0524698631אלון (קרמיקה) – .0545392384
שירי – קלפי פלא .0547604949 -
גל – גינה אורגנית וחנות "כפריה" .0524652739 -
פהים  -האחראי על התיירות בג'ת .0506278205 -

