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חג השבועות היפה מאחורינו ,ולפנינו קיץ ארוך ,חם כנראה ,וללא ימי חג .נעבור אותו כמו שעברנו את
אלה שלפניו...
דבריו של נימרוד קושרים בין חג השבועות לבין חיינו בקיבוץ ובמדינה ,ומזכירים לנו שחג הוא
הזדמנות טובה להודות על מה שנפל בחלקנו ,להתגאות במה שבנו ידינו ,ולשאוף לתיקון כל מה
שצריך עדיין תיקון.
מגילת רות ,מגילה שעוסקת בזכויות אדם ,בזכויות הגר ,ובמקומה של האישה בחברה – היא טכסט
חשוב מאוד גם לימינו ,טכסט מעורר למחשבה ופעולה .האם ניתן להתייחס בכבוד לאנשים שנמצאים
בשוליים? האם מי שיורד לשבור שבר בארץ רחוקה ראוי ליחס אנושי? האם אישה שהחליטה לקשור
את גורלה בגורל העם הזה היא שוות זכויות ,או שלעד תצטרך להוכיח את נאמנותה .והאם בעלי ההון
חייבים לחברה שבה הם חיים ,או שהם יכולים לחיות מנותקים מן האנשים הפשוטים ,קשי-היום?
למזלנו ,בא הטכסט העתיק ומוכיח שהתנהגות אנושית אצילית ומתחשבת יש בה כדי לתגמל את
עושיה .מי ייתן ונוכל גם אנחנו לנהוג כך ,ולזכור שהגלגל מסתובב.
הראיון הפעם הוא עם יפתח צדפי ,חבר קיבוץ מדור הביניים .וכמו תמיד ,גם כשנדמה שאנחנו
מכירים כבר כל -כך הרבה שנים ,ההפתעה תמיד מגיעה .קצת ממחשבותיו של יפתח מובאות בשיחה
זו ,ופותחות אפשרויות חדשות לעניין ,בדיקה והתייחסות.
בעזרת הארכיון ,עתליה ,והחברים המרואיינים נפרש עוד פרק בתולדות הקיבוץ ,וכמובן – חידה
חדשה.
ובצד המדורים הקבועים מובא עוד פרק מיומנו של עמרי ,וכל זאת בצד התפתחות מרשימה של ענף
הריצה והטריאתלון בקיבוץ .לפני זמן לא רב השתתפו במרוץ "מהר לעמק" (כעין מרוץ שליחים) 01
ספורטאים מניר-אליהו .מקווה להביא מקולותיהם לעלון הבא.
בקשה חוזרת – אנא העבירו חומר לעלון!!! יש מקום למגוון המחשבות ,הדעות והחוויות שלכם.
קריאה נעימה,
נטע

עורכת ראשית :נטע בארי
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :ליזה בוחסירה ,עתליה אייל ,הדסה ראובני,
דור הורביץ ,שלי בורץ

מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל BANIR@NIREL.ORG.IL

או להכניס לתא דואר מספר .01
מחכים לשמוע מכם...

להערות ,רעיונות ,דעות וסתם לראות את העלון בצבעוני  -כנסו לאתר הקיבוץ
(ובדרך תמצאו גם כתבות ,סקרים ,תמונות ,הודעות ועוד ועוד)

www.nirel.org.il
בניר  -גליון  - 13/2/2132 - 794עמוד 3

ברכה לחג שבועות
חג השבועות שחל יום ועוד שבעה שבועות לספירת העומר ,הוא היחידי
מבין שלושת הרגלים שתאריכו אינו מצויין במפורש בתורה ,ושאין לו
"חול המועד" .למרות זאת אסף חג זה במרוצת השנים תכנים ,שמות
ומנהגים "מלוא הטנא" .כבר בספר "שמות" נקרא הרגל גם "חג הקציר"
משום שבתקופה זו מתבצע קציר החיטים – שניתן לראותו בשדותינו
בימים אלה ממש ,כשחבילות הקש הזהובות רובצות בשדות החיטה.
בהמשך עם הקמת המקדש ע"י שלמה המלך הפך התאריך למועד תחילת הבאת הביכורים לבית המקדש –
תקופה שנמשכה מדי שנה עד לימי החנוכה וזיכתה את החג בשם נוסף" :חג הביכורים" .מצוות העלאת
הביכורים הגיע לסופה עם חורבן בית שני ,אך חג הביכורים חודש ע"י אבותינו החלוצים ,מאז ראשית המפעל
הציוני בארץ ישראל ,עם חידוש עבודת האדמה ע"י העם היושב בציון ,ולאחר מכן הקמת מדינת ישראל – בית
שלישי אם תרצו...
מאז ימי חז"ל ,שודך לתאריך זה ע"פ המסורת ,היום שבו נערך מעמד הר סיני ,והחג קיבל את שמו כ"חג מתן
תורה" .אנו קיבלנו על עצמנו לזכור את יום השבת לקדשו ,ולכבד אם ואב ,ומשתדלים מאד לקיים את "לא
תרצח"" ,לא תנאף"" ,לא תגנוב" ,לא לתת עדות שקר ,ו"לא לחמוד" ,וכמובן לא לשאת את שם אלוהים
לשווא( ...בעזרת השם ,ברוך השם וכו')...
שמות נוספים כ"עצרת"" ,יום הקהל" ו"יום החמישים" זיכו את הרגל בראשי התיבות הממותגים "חקת
שבעה" (חמישים ,קציר ,תורה ,שבועות ,ביכורים ,עצרת ,הקהל).
ברבות השנים הוסיפו בני ישראל ,ולאחר מכן קהילות ישראל ,מנהגים הקשורים בחג ושמותיו ומילאוהו תוכן
כ"טנא מנחה" :מנהג עתיק יומין היה לקשט את בתי הכנסת בירק ,כסמל לביכורים ולהרמוניה עם הטבע -
מנהג שדעך עקב הדמיון לקישוט עץ חג המולד הנוצרי ,אך בימינו גם הוא זכה לתחייה מחודשת ,והוא בא
לידי ביטוי בקישוט הבמות ותהלוכת הכלים החקלאיים.
לימוד התורה כל הלילה במה שקרוי "תיקון ליל שבועות"" ,הפיוט" וקריאת "מגילת רות" כולם מנהגים
שהשתרשו ברוב קהילות ישראל .עם זאת הסובלנות לגר ,ליתום ולאלמנה קצת נשכחו בשנים האחרונות,
אפילו ע"י מי שמציגים עצמם כיהודים כשרים במיוחד( ...שר הפנים למשל).
נמשיך בקירוב לבבות  -אכילת מאכלי חלב מקורה ביהדות צרפת ואשכנז של ימה"ב בכמיהה ל"ארץ זבת
חלב ודבש" – כשהמילה "חלב" בגימטרייה ערכה  ,01כארבעים הימים ששהה משה על הר סיני ,בטרם חזר
אל העם עם לוחות הברית .מיהודי צפון אפריקה לעומת זאת ,הגיע המנהג של התזת מים על היוצאים
מ"הפיוט" בבית הכנסת ...מנהג שבימים של מחסור במים ודשאים מצהיבים ,יש להחליפו במנהגים ברי
קיימא .בנושא זה ממשיך הקיבוץ כבר מזה חצי יובל למחזר את מי הקולחין ,ולהשקות עימם את המטעים,
ולהשתמש בבריכת ההשקייה הן כנוי לגן האירועים והן לרחצה ושחייה בימים חמים .דוגמא ומופת למחזור
וחיסכון במים.
וכך אנו כאן ,חוליה חביבה אך לא אחרונה בשרשרת בת אלפי שנים :בני ישראל  -קהילות ישראל  -ומדינת
ישראל  -תורמים את חלקנו ופרשנותנו לקיום חג השבועות ,הבאה לידי ביטוי בקיום המסורת שהנחילה לעם
ישראל ההתיישבות העובדת .בחידוש תהלוכות הביכורים ,והכלים החקלאיים שהלכה והשתכללה עם השנים,
ונוספו לה ביכורי ענפים גם מתחום התעשייה והשירותים ,וגולת הכותרת – ביכורי התינוקות שנולדו
משבועות ועד שבועות – סמל להמשכיות מחד והתחדשות מאידך .והשנה ,לראשונה ,עולים על בימתנו גם
ביכורי הקליטה הגדולה שמי ייתן ובשנה הקרובה יבנו כאן את ביתם – בביתנו.
בברכת חג שבועות שמח לכל קיבוץ ניר אליהו.
נימרוד
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כרגיל בפתיחה ,אני נותנת הסבר על התהליך .יפתח מדבר בשקט ,אני מפחדת שלא אצליח לפענח את
ההקלטה .מציעה שיתחיל מזה שיתאר את סדר היום שלו בעבודה ,את סדר השבוע.
על הבוקר?
כן ,על הבוקר ,לא צריך למהר .אתה קם בבוקר ,במה הראש שלך עסוק?
להכניס את אורי לגן .זו המשימה הראשונה ,והיא תמיד שלי .אבל במה באמת הראש שלי עסוק .המסגריה
מתנהלת כאילו היא עסק פרטי ,הכל עובר דרכי ,אני כל הזמן טרוד .הרבה לקוחות הם לקוחות פרטיים ,וגם
אם הלקוחות הם חברות ,יש טרדה יום -יומית .גם אם כאילו אין מה לעשות ,יש כל הזמן באאאז .מה עוד לא
הספקת ,מה אתה צריך לסיים ,להשיג את העבודה הבאה ,זו מן הוויה של עצמאי .כל הזמן בלופ ,גם כשהכל
בסדר ,אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות רגוע .כי בפנים אתה חייב לייצר את הדבר הבא ,ואתה חייב
למישהו תשובה ,וגם אם אתה לא חייב למישהו ,אתה חייב לעובדים שאתה מעסיק .אתה חייב למערכת
שאתה מייצג .ולכן העבודה הולכת איתי כל היום ,והיא מורכבת גם מההיבט האישי ,וגם מההיבט המקצועי.
תאר את התהליך
התהליך הוא שמישהו ממליץ עלינו ,אנחנו אף פעם לא מפרסמים .ואז יש מפגש ,בודקים סוג של התאמה
בינך ,בין הלקוח ובין המפקח שעובד מולך ,וגם האדריכל .זה יכול להיות וילה או בית מטורף לגמרי ,שהוא
הרבה מעבר לווילה ,לפעמים מדובר באחד האדריכלים הבולטים בארץ ,אבל לא בטוח שהוא ירצה אותך .אני
צריך ליצור רושם מהיר מאוד שכדאי לקחת אותנו .ואחרי זה ,עניין של כמה זה יעלה .אף תוכנית היא לא
גמורה .האדריכל מייצר מתווה ויזואלי ,בעל המקצוע אומר אם יש איזושהי בעיה ,ומה הוא יכול להציע
כפתרון.
אתה שותף בתכנון?
כן .נפגשים :הקונסטרוקטור ,המפקח ובעל המקצוע .בדר"כ בעל המקצוע מציע את הפתרונות,
והקונסטרוקטור מאשר.
תן לי דוגמא לאלמנטים שאתם בונים
מעקות למשל ,בתכנון למעקות יש מראה כללי – אבל איך הם מתחברים ,איך הם עושים את המהלכים ,יש
כל הזמן השתנות ,בתוך גרם מדרגות ,איך מתחברים לקומה ,כל דבר כזה הוא מקום להתייחסות .כל עבודה,
בכל בית ,היא שונה :או במראה ,או במקצב.
תמחרת ,נתת הצעת מחיר ,קיבלת עבודה...
לא קיבלתי .מתחילים משאים ומתנים על הכסף .פה צריך המון ניסיון  -כמה אני יכול להתקפל ,כי בהמשך
יתווספו דברים .צריך לדעת למה אתה חשוף .למשל אם יש שינויים ,לדאוג שתקבל תוספת כספית ,ואם משהו
שונה לטובתך – שלא יקוזז ממך .מקצוענות בתחום המסחר ,צריך המון מרווחים ,לראות את התמונה
הכללית.
זו נישה מאוד קטנה ,יש מתחרים טובים ,קולגות ראויים ,דבר שמאתגר את כולם ,ואז גם המחירים בהתאם.
אז פעם זה אתה ,ופעם זה מישהו אחר ,זה מסתדר ,יש עבודה לכולם .אבל עבודה טובה בשבילנו  -צריך לדעת
לזהות אותה ,ובמשא ומתן צריך לדעת לאן אתה יכול להגיע ,אחרי שהבנת את רצף הפעולות שצריך לעשות.
איפה החלקים הקלים ואיפה החלקים המורכבים .ואחרי שעשית את כל הסיבוב הזה ,וקיבלת את העבודה,
אז נכנסים לפרטי ביצוע .שזה סיבוב מאוד ארוך ,וזה כבר עם איתי (השותף במסגריה) .הוא איש ביצוע ,הוא
טוב בזה .כשההזמנה נכנסת לעבודה ,הוא לוקח אותה ומתקדם.
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אני לא עובד כמעט פיזית ,אלא רק אם הענף מאוד עמוס .לא אכנס לעבודות שיכולות להתמשך ולהתפרס על-
פני חודש או חודשיים ,כי אני צריך להיות כל הזמן זמין לאנשים.
ביני ובין איתי יש חלוקה ברורה של תחומי אחריות ,וזה מאוד עוזר ליצור סדר בבלגאן .יש פה משהו שישנו,
שאני בניתי ,והוא מפרנס אותי ,אבל לי באופן אישי ,זה לא מאוד מעניין.
מה זאת אומרת?
היום -יום מאוד רדוד ,למרות שאנחנו עובדים עם אנשים מאוד נחשבים ,ויש דברים שהם מאתגרים ,אבל
באופן אישי זה לא החלום שלי.
איפה החלום שלך?
החלום שלי הוא ליצור .אין לזה סיכוי כלכלי .אם הייתי יכול ,הייתי יושב ויוצר ,פותח לעצמי מקום יוצר –
סביר להניח שמה שהייתי עושה היה שימושי ,אבל עד שאתה לא עושה את זה ...המון שנים חשבתי שאצליח
להגיע לאיזושהי קונסטלציה שאצליח לקחת לעצמי זמן ,גם לדאוג שזה יתגמל .עם השנים גיליתי
שהסיטואציה שואבת בצורה כזאת ,שאני לא אוכל לשבת וליצור .תמיד מבפנים אני שאוב.
גם מסיבה משפחתית אין לך פנאי...
לא המצאתי כלום .כמו כל אחד ממעמד הביניים שצריך לפרנס את המשפחה שלו .עכשיו אני מצליח ליצור
את המצבים כך שאוכל להתקיים ולחיות בנוחות .אני מקבל את הכוחות של החיים ,ואני בודק אם עשיתי מה
שאני יכול כדי לחיות בשלום עם עצמי .אין לי מצבים שאני מרפה .לוקח כל הזמן אחריות למה שאני חושב
שצריך לקרות.
אבל היום -יום עשוי מעוד מעגל ,מעגל של הוראה ,מעגל מופלא .ההוראה בעיצוב היא מאוד מורכבת ,פעם מי
שהיה מלמד – היתה לו חזקה על הידע .התלמידים היו צריכים דרכו להשיג את הידע .היום למרצה אין ידע
יותר מאשר למישהו אחר .הידע זמין כל הזמן ,בכל זמן .היתרון הגדול של המורה הוא היכולת לחבר אותו עם
עוד דברים ,איך להשתמש בו ,לאן להפנות אותו .איזה הקשרים ניתן ליצור ,זה נקרא ניסיון.
ב"שנקר" אני מלמד בשתי מחלקות :מחלקה לעיצוב תעשייתי ובמחלקה לתכשיטים( .שני קורסים בכל
מחלקה ,כיומיים בשבוע) .קורס אחד בעיצוב תעשייתי ,שהוא קורס מרכזי של שנה א' ,אנחנו מלמדים שניים,
ביחד (פיני ליבוביץ ואני) .המנהלת של מוזיאון העיצוב בחולון ראתה את העבודות שלנו עם הסטודנטים,
והזמינה אותנו להיות אורחים של המוזיאון ,כך שהקורס שלנו פעל בתוכו .שם ראו אותנו עובדים במשך
סמסטר ,מתקדמים משבוע לשבוע .היה אפשר לראות את מה שקרה בתהליך ,גם תוצרים בתלת-ממד ,וגם
היתה תערוכה שמספרת על הרצף של עשר שנים שאנחנו פועלים בקורס הזה .הוא תועד בזמן אמת,
ובאינטרנט היה ניתן לראות את רצף השיעורים .היו לזה הדים מאוד גדולים ,בכל העולם ,אנשים היו סקרנים
מאוד לסיטואציה.
היכולת שלך להביא מישהו צעיר לעשות משהו בעיניים תמימות ,מצריכה ממך לפעול בלהפעיל ,בעת ובעונה
אחת לאפשר וליצור טריגרים לפעול .סוג של מניפולציה ,כדי להפעיל משהו אתה מוציא את עצמך ,ומפעיל
אותו מהצדדים .זה נורא מופשט ,כי כל השלב הראשון מתעסק באבסטרקט .מתעסקים באבסטרקט ומגיבים
בחומר .כל היתר התבוננות.
אבל עדיין אתה שם .אם היית שם את עצמך במרכז אולי הדברים לא היו קורים ,הוצאת את האגו שלך ,נתת
לתלמידים את המקום...
בדיוק .אחד הדברים שאני מרגיש שהשוני שלי בא לידי ביטוי ,חוסר בטחון אולי ,אני חושב שאני פוגש אותם
בגובה העיניים.
אולי צניעות ולא חוסר בטחון
יכול להיות .יש מי שמדבר עוד לפני שהוא מקשיב ואני מעדיף להקשיב ...קשה לי אבל אני מבין שזה הדבר
הראשון שצריך לעשות .לאפשר למישהו להגיד את המחשבות שלו בקול רם  -יותר חשוב מהקשבה .עצם זה
שהן נאמרו ,כבר יש תהליך :היכולת לראות ,היכולת לתרגם למלל ,ואז לייצר דבר פיזי .לראות זה גם
להראות .רוב הקורס שלנו עובר דרך המצלמה .גילינו שבשביל להבין מה מישהו חושב ,אנחנו צריכים לראות
איך הוא מסתכל ,והוא מראה לנו את זה בעזרת המצלמה.
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אז בעצם אתה קצת יוצר דרך אנשים אחרים
מאוד .אני פוגש את הרצונות שלהם לעשות משהו ,ואני מציע להם איך אני הייתי בודק את זה .ואז אני מקבל
תשובות ,וזה מעניין אותי .עם השנים ,הדברים שנבנו בתוך הקורס ,הם הדברים שמעניינים אותי ואת פיני.
חלק מן הקורס מתנהל כשיחה בינינו ,מעל הראש שלהם .בינינו אנחנו דנים בדברים שהם עשו ,בנוכחותם .ואז
הם למעשה משתתפים בדיון ומבינים איך אנשים מדברים על אובייקט.
כמו ביקור רופאים...
מאוד דומה ,אבל אני לא מנסה שהם לא יבינו .אני מתכווץ כשאנשים משתמשים במילים גבוהות .השפה היא
עברית ,הציטוטים באנגלית הם מיותרים לפי דעתי .אני לא לובש חליפה שאיננה נוחה לי .לא מתעטף במשהו
שאינו שלי.
בצד השני של הכביש אני מלווה פרוייקט גמר של שנה ד' בעיצוב תכשיטים .חומר וצורה – אחד הדברים
שיותר מעניין אותי .חומר -צורה ,דרך הקשרים תרבותיים .עובדים במתכת ,מחלקה מובילה בארץ57 ,
מהמסיימים עובדים בתחום .פועלים לתוך שולחן צורפים .עיקר הבעיה שהם מביטים למטה ,צריך להרים
להם את הסנטר ולהסתכל לאופק.
מה המקום שלך?
אני לא מומחה בתכשיטים ,מה שמעניין אותי זה להכניס לתהליך העיצוב דברים שקיימים בעולם ,עוד
רבדים .הם בדר"כ עובדים דרך החומר ,מתוך עולמם ולתוך עולמם .אם אתה יודע להסביר ,ולחבר אותם
בצורה קוגניטיבית לרצף שמתקיים בעולם – זאת העבודה שלי ,שם הקושי .לפני  3שנים ביקשו ממני לשנות
את השיטה של שנה ד' כדי שדברים יעבדו אחרת .הבעיה שאני הרבה פעמים מגיע למצבים שאני מתרוקן.
נשמע כאילו זה ממלא ולא מרוקן
צריך להיות כל הזמן ברמת עדכנות .להיות שם יום אחד לפני הסטודנטים .היום הם הולכים מאוד מהר .הם
שונים גם מסטודנטים שלמדו אצלנו לפני  5שנים .עולם דיגיטלי .פעם חינכו דרך העולם המכני ,וגדלו אנשים
עם ידע טכני ,היום הם לומדים את העולם המכני בצורה שטוחה ,דרך מגע במסך( .לעומת הדור שלנו למד
שאסור לגעת במסך) התוצאה של המגע היא ויזואלית ולא פיזית .דור שעובד שטוח ,לא למד לפרק ולהרכיב.
חצר גרוטאות ,לא? שם לומדים לעומק איך דברים עובדים.
זו באמת שיחה עלינו ,לגבי המקום שאנחנו גרים בו .חצר גרוטאות – שם זה מתחיל ,עם מלכה האס ששמה
את זה במרכז .התעסקות פיזית של ילדים ,עניין של מרחב .אנחנו כולנו מתעסקים בלקיים משהו ,כך שאין
לנו זמן להסתכל על האופק .הכי פשוט זה להבין שצריך לקלוט אנשים כדי למלא חלל דמוגרפי .אבל הסגנון
של המקום – זו סוגייה יותר מורכבת .אני חושב בהקשר הזה שאין לנו חזון .זה שאנשים יבואו ,זה לא
מספיק .אם אנחנו רוצים ליצור הוויה מיוחדת ,צריך להתעסק בגוף ,בחינוך ,בבריאות .אפשר להפוך את
המקום הזה לאיכותי .הבסיס הוא חינוך .להקים בית ספר מיוחד ,מרכז של יצירה .מקום ללא רעש ,הוויה
אסטטית ,ואז תהיה לו סיבה טובה להיות מה שהוא.
עם אנשים חדשים ואנרגיות חדשות אולי נצליח לעשות מה שאנחנו לא מצליחים.
כולנו בתוך הלופ .כדי ליצור חזון צריך אופק ,לעלות למגדל ,להסתכל רחוק .בשביל זה צריך להוציא מישהו
מהעדר ,שיישאר בצד .צריך שמישהו יעלה ,יראה מעבר ,מעבר לאורח חיים הנוכחי שלנו .אני חושב שברגע
שהיה קורה מהלך כזה ,הרבה דברים היו קורים בבת אחת.
אנחנו בעצם במהלך הישרדותי ,מפנים את כל האנרגיות להישרדות .כשיש לך ילדים קטנים אתה חייב
להיות בבית-ילדים ב 0077-וב .00077-גם אחר-כך אתה אף פעם לא משוחרר ממטלות המשפחה ,אבל ב-
 00077אתה לא חייב לקחת את הילד ,כאילו משהו שגם היישוב צריך לעבור.
אם ככה הקהילה חיה ,כלומר היא צריכה כרגע לקחת את הילדים ,אז אני אומר שבדיוק כרגע צריך לדבר על
אופק ועל צביון של ישוב ,ועל מחשבות .כי מחשבות צריכות להתגבש ,צריכה להיות בהן הפנמה .לחשוב שזה
יקרה עם הקליטה זו טעות מספר אחת.
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אבל כמו שפעם פיני היה בתפקיד של לחפש מפעל ,היום צריך מישהו שינסה לגבש צביון ,אופי למקום" .מקום
שקולט אנשים" זה לא הצביון .מה ייווצר כשיבואו אנשים חדשים? אני חושב שצריכה להיות תמונה שאנחנו
חושבים שהיא העתיד שלנו.
אתה מדבר ברמה מאוד גבוהה ,כנראה שאתה חי בכמה ספירות
אין לנו שום אפשרות אחרת .יש כאן רמה גבוהה של אפאתיות .סיבה ברורה :אני קורא לזה חיים – יש
חוקים .מטפלים בילדים ,מטפלים בהורים ,ואני מקבל .אבל אם בתוך החיים האלה לא נייצר את הדבר
הגבוה הזה ,נישאר כמו כולם .לא השארנו אחרינו כלום .כבר בשביל הזה מבית-ברל לניר-אליהו ,שם אתה
מרגיש את ירידת מפלס הרעש .התמזל מזלנו ,לחיות באמצע אבל בצד .בשקט .אני מסתובב עם התחושה
שחייב להיאמר משהו משמעותי .הסביבה הפאסיבית יכולה להפוך גם את האנשים החדשים לפאסיביים.
חלק מגורל .אני מאמין בלקיחת אחריות לידיים שלך ,לא לחכות.
אולי יש לנו חלום שיכול להיפגש .אני רוצה שנעשה גינה קהילתית.
יש לי חלום לעשות חממת ותיקים ,חממה שהיא כלכלית .פרוייקט של גיל הזהב .יש פה בסיס של אנשים בעלי
ידע והשכלה חקלאית .שתהיה לאנשים בגיל הזהב הזדמנות לבוא באחד מן השלבים של היום.
בחזון צריך להיות רצף שיידע להכיל את כל הדברים שקורים במילא .הגנים פועלים במילא ,יצור האוכל
קורה במילא ,הפעילויות של קטי ,זוהר ,מינדי ,ואלרי ,רחלי ואחרים – כולם קיימים ממילא .ברגע שתהיה
כותרת כל הדברים הנפלאים שקיימים כאן יכנסו מתחת לכותרת .זה צריך להיות כלכלי .אם אפשר להציג
את זה כחזון ,לספר סיפור ,למצוא מכנה משותף ,לרתום את כל הסביבה שלנו לדבר אחד .צריך להיות מהלך
מאוד מתוחכם שמצד שני הוא מאוד תמים .אם כל הסיפור מסתדר ,וצריך לעשות כל מה שצריך ,אנשים
באים אליך כי אתה מאמין במה שאתה עושה.
פעם ראשונה שאני מדבר עם מישהו בתוך מרוץ העכברים ,וכדי לדבר צריך לשבת.
אתה אומר שאנחנו לא מתפנים לדבר ,להגות ,להקשיב למחשבות שלנו.
עצרת אותי באמצע היום .הייתי יכול לחשוב שאת מבזבזת לי את הזמן,
אבל קרה לי משהו טוב ,כי יכולתי להגיד בקול רם את מה שאני
חושב .והמחשבות האלה חשובות לכולנו .בסוף השיחה הגענו
לנקודה שממנה צריך להתחיל את השיחה הבאה ,אשמח שזה
יקרה.

ואולי באמת נקודת הסיום בשיחה הזו היא נקודת התחלה
למשהו חדש בקיבוץ שלנו? מתי בפעם האחרונה התנהלה אצלנו
שיחה ,שיחה של הקשבה למחשבות? חומר למחשבה.
ראיינה :נטע

בניר  -גליון  - 13/2/2132 - 794עמוד 8

עוד פרק מן היומן של עמרי רז שנכתב לקראת מרתון טבריה
דאשתקד .בין פרק לפרק נוספים עוד רצים מהקיבוץ שגומאים
מרחקים ,בהצלחה!

ארוכה הדרך לטבריה  -פרק שישי
 – 00/01/07סוף שבוע שבעה עשר
"שירות לחקלאי צדוק" .הדבר הראשון שאנחנו רואים עם כניסתנו לשביל המוביל לחנייה בגן השלושה ,הלא
הוא הסחנה ,הוא משאית גדולה ועליה הכיתוב הזה" .שירות לחקלאי צדוק" .רבע השעה הקרובה ,עד
שזוחלים לחניה ,עוברת עלינו בדיון המרתק בשאלה האם מדובר בחקלאי בשם צדוק שמקבל שירות
מהמשאית הזאת ,או שמא צדוק הוא הוא זה אשר מספק שירות לחקלאי ,כל חקלאי שרק ירצה בשירות
שכזה .מצדוק.
אבל הקדמנו פה קצת את המאוחר .מה מעשינו בסחנה? לזה נגיע עוד מעט .לפני כן עובר עלינו שבוע סולידי.
בבוקר יום ראשון ,אנחנו רצים בשעה רגילה ,מזג אויר קריר בחוץ ועשרה קילומטרים לפנינו .אני מחכה
לדור ,שלפתע מופיע עם הטייץ הארוך שקנה באחת מגיחותיו לחו"ל .המראה מרשים ומקצועי עד מאוד,
ומתברר גם כמיותר .אחרי שמתחממים חם למדי.
יום אחרי אנחנו מתנסים לראשונה בריצה בגשם .לקראת הסוף ,תופס אותנו גשם חזק למדי שתוך שלוש
דקות הופך את כל הבגדים לספוגים ,המכנסיים והחולצה נדבקים לגוף וההרגשה קרירה ושונה .אנחנו דווקא
מרוצים מזה כי צריך להתרגל לריצה בגשם באימונים .מי יודע איזה מזג אויר יהיה בטבריה בינואר ואנחנו
צריכים להיות מוכנים להכל .לרוץ בגשם זה לא אידיאלי ,אבל גם לא סוף העולם.
יום שישי .חצי מרתון בית שאן ,או בשמו במלא ,אליפות ישראל בחצי מרתון – עמק המעיינות .ערב קודם
אנחנו אוכלים את ארוחת הפסטה בולונז המסורתית .ברבע לשבע בבוקר יוצאים לכיוון העמק .עשרים שנה
לא הייתי באזור הגלבוע .מתבייש לומר אבל זאת כנראה האמת .אני מאוד מתרגש לעבור מתחת לרכס הרי
הגלבוע ,ליד הקיבוצים גבע ,יזרעאל ,עין-חרוד ,תל-יוסף ,בית-השיטה ,חפציבה ,בית-אלפא ניר-דויד וגם שדה
נחום ומסילות.אנחנו בפקק לפני הכניסה לחניה  -למה פקק? כי השנה נרשמו לריצה מספר שיא של למעלה מ –  0711רצים.
אווירת חג .פוגשים בחנייה את משפחת תרצה ווייצמן זנגי שבאו ללוות את יערה .היא מתחרה ומועמדת
לניצחון ,כך שמענו .עוד אנחנו פוגשים בחנייה את רפי רז .לוקחים מספרי חזה ,מצטלמים ,מתלבשים
והולכים לעשות חימום.
לפני החימום נפרדים מרפי .הוא עוד מספיק לשלוח לי הערה פסימית לפיה הוא לא מבין למה בא עד פה .יכול
היה לעשות את האימון הזה בים לבד .יחד עם הכוונה שהעלה בתחילת השבוע לרוץ פה שני סיבובים וכבר
לסיים עם סיפור המרתון ,אני מסיק שהוא באיזה משברון מנטאלי .דווקא עכשיו .דווקא כשהסיום קרב.
קובעים להיפגש בסוף הריצה" .נחכה לך" ,אני אומר לו .מלא חיילים מסביבנו ,הרבה קבוצות ריצה
מאורגנות ,עם חולצות מרשימות .אנחנו כבר מצאנו את הלוגו שלנו למועדון הרצים שהקמנו .אני לא יכול
לחשוף אותו עדיין.
לקראת הזינוק אי אפשר להתעלם מהכרוז הנעים ,איש מבוגר ,ששולט בעניינים ,מרכז את הרצים ,מספק
פרטים על המסלול ועל העמק ומזניק את המקצים .מחפשים למי הוא דומה ומגיעים למסקנה שזהו פיני של
העמק.
זינוק .מתחילים לרוץ .קצת צפוף בהתחלה אבל אחר כך נפתח .מסלול נחמד .מישורי .עוברים ליד חפציבה,
בית-אלפא ,בית-השיטה ,שדה-נחום ,בתוך העיר בית-שאן ,מסילות ,ניר-דוד ומסיימים בנקודת ההתחלה בגן
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השלושה .מזג האוויר מאיר לנו פנים פחות או יותר ,אין תלונות .תחנות מים מלאות עם ילדים חביבים,
המוני רצים בכל הקצבים .במהלך הריצה אני חושב על אבא .מקווה שהולך לו טוב .אנחנו בקצב טיפה יותר
מהיר מהרגיל אבל לא מתפתים להאיץ למרות שהגוף מרגיש שאפשר .כמעט ואין מעודדים לאורך המסלול.
פה ושם כמה ילדים בכניסה לקיבוץ .איזה משפחה עם שלט "סופר אמא" .קצת סקרנים .אותי זה מאכזב.
אני אומר לדור שאם אני גר ליד מירוץ כזה וזה תלוי בי ,אני עושה הכל כדי שכל מערכת החינוך ,הגנים,
הענפים ,כולם יוצאים לכביש ומעודדים .חינוך לספורט ולתרבות ספורט .אין הרבה דברים יותר חשובים
מזה .בשיא הרצינות .לא יודע למה זה לא קורה פה בעמק.
בקילומטר השמונה עשר אני שואל את דור כמה זמן אנחנו רצים .שעה וארבעים וארבע דקות התשובה.
חישוב מהיר בראש אומר שכדי לרדת משעתיים אנחנו צריכים לעשות את שלושת הקילומטרים הנותרים
בפחות משש עשרה דקות .כלומר ,להגביר די משמעותית .אני מעלה את הנקודה בחשש .דור מאוד קפדן
בעניין השמירה על הזמנים ועבודה לפי התוכנית .לכן אני מיד מסייג את דבריי ואומר שלא כדאי .יש לנו את
הקצב שלנו שלפיו אנחנו מתאמנים .בטבריה אנחנו רק רוצים לסיים .לקראת פריז ,אם נמשיך ,ננסה לשפר
גם את הזמנים .אבל לא עכשיו .ולא כדאי עכשיו להגביר כי זה רק יסכן את הגוף ,פחות מחודש לפני המרתון.
לא כדאי להיפצע .אם חס וחלילה ניפצע בגלל שניגרר עכשיו להגברת קצת מיותרת לא נסלח לעצמנו .דור
מסכים עם כל מילה שלי .מחליטים פה אחד לא להגביר ולשמור על אותו קצב .לא מסיימים את המשפט ובו
זמנית שנינו מתחילים להגביר.
יאללה .להיפצע .לא להיפצע .כן להיפצע .חארטה .יש הזדמנות לרדת משעתיים בחצי מרתון .הולכים על זה.
הקצב הוא עכשיו חזק יחסית למה שאנחנו מורגלים .פחות מחמש דקות לקילומטר .רצים מהר .מרגישים
טוב .מבסוטים מזה שרצים מהר ומרגישים טוב .מרגישים עוד יותר טוב מכך שמבסוטים ורצים יותר מהר.
לפני הסיום מגבירים עוד קצת .סיימנו .שעה ,חמישים ותשע דקות ושלושים ואחת שניות .יפה .מאוד
מרוצים.
מקבלים בקבוק מים ,אשכולית טעימה .דור הולך לאוטו להביא בגדים ארוכים .אני פונה לתור להחזרת
מספרי החזה ולקבלת חולצת המירוץ והמדליה .פתאום אני רואה את אבא .הוא כבר עם השקית .איך
הספיק? מסתבר שרפי רז ,בחצי המרתון הראשון בחייו ,קצת לפני גיל חמישים ותשע ,סיים שתי דקות לפנינו.
שעה חמישים ושבע .מדהים .אני בשוק .הוא במצב רוח מצוין .עכשיו הוא כבר חושב לרוץ איתנו את המרתון.
מדהים .אחר כך עוד קינח בטבילה בסחנה .למה לא הצטרפתי?!?
מגיעים הביתה קצת עייפים ומאוד מרוצים .די מהר מגלים שיערה ניצחה בתחרות הנשים והיא אלופת
ישראל בחצי מרתון .איזה כבוד .איזה
קצב .פחות מארבע דקות לקילומטר .לא
אנושי כמעט .שאפו גדול והרבה כבוד
ליערה .אנחנו נתראה בטבריה כנראה.
בהמשך היום מתפרסמות התוצאות
באינטרנט .דור ממהר לשלוח לי מייל":
לא מבין איך אתה מקום  0791ואני ,0790
למרות שעשינו אותו זמן .כנראה בגלל
שאני מזרחי".
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 – 01/01/07סוף שבוע שמונה עשר
אז מה היה לנו השבוע? שבוע לא קל עבר על כוחותינו .זה התחיל בתחילת שבוע סוער עם גשם בלתי נגמר
ורוחות קיצוניות .אין ממש חשק לרוץ .בנוסף ,אלעד מקיא משבת אחר הצהריים .מקיא בלי להפסיק
וכתוצאה מכך מתייבש ומתאשפז ביום שני בערב ליומיים של אינפוזיה בבית חולים .אני לגמרי לא בפוקוס
של ריצה .אין זמן .גם לא מצב רוח .למרות זאת אני חושב על הריצות ומרגיש שאני חייב לחזור לעניינים
במהרה .לכן ,כשחוזרים ביום רביעי בצהריים מבית חולים הדבר הראשון שאני עושה הוא לשים נעלי ריצה
ולצאת לשדה לשמונה קילומטר בבוץ .הרגשה מעולה .לא הייתה ברירה.
אנחנו מתכוננים ל"מסכמת" שלנו .בפורום הריצה באינטרנט אנחנו נרשמים לריצה שמארגנים כמה חבר'ה
בשבת באזור גבעת עדה .חשבנו לעשות את הריצה הארוכה האחרונה שלנו על המסלול בטבריה ,אבל בגבעת
עדה מבטיחים תחנות מים והרבה משתתפים .נשמע מפתה .בשישי בערב אוכלים פסטה ,ובשבת בחמש ורבע
כבר יוצאים לדרך .בשש וחצי בדיוק הזנקה.
המסלול מתחיל בכשני ק"מ בדרך עפר .בסופה של הריצה מגיעים לכביש ממנו הגענו .הכל מתוקתק .כל 3-7
ק"מ תחנת מים 31 .מ' לפני התחנה יש פח גדול לזרוק בו את העטיפה של הג'לים ,וכך דור לא צריך לזרוק
לרצפה .בתחנה מחולקות כוסות מים וכוסות עם משקה איזוטוני ,הכל בידי אנשים חייכנים ומעודדים.
בתחנה אחת יש גם בננות וג'לים שמחולקים לכל דורש .בנוסף ,בכל תחנה יש ארגז לזרוק בו את השכבות
העליונות של הביגוד אחרי שהגוף מתחמם .הארגזים מחכים לנו אחר כך בנקודת הסיום .אחרי כל תחנה פח
נוסף לכוסות הריקות .אף אחד לא מעיז לזרוק מחוץ לפח.
לאורך הדרך חביות עם סימוני ק"מ .אנחנו מסתכלים קדימה ואחורה .נחשול של אנשים שבאו בבוקר קר של
שבת ופשוט רצים שעות .אווירה מדהימה .הקצב שלנו מהיר יחסית .בין  7:07ל 7:71-לק"מ .משביע רצון .אני
מרגיש מצוין .בדיעבד מסתבר שדור פחות .קשה לו וכואב לו בנקודה מסוימת באזור התחת .זה לא ניכר עליו
בריצה .מדברים לעיתים ,נהנים מהמוסיקה שיש בחלק מהתחנות ,מתוך רכב פתוח העומד בצד.
במהלך הריצה אנחנו נזכרים שבדרך לפה היינו די רדומים .כל אצן חובב שמכבד את עצמו צריך שיהיה לו
איזה שיר מעורר .משהו שיכניס בו אנרגיה .אנחנו רצים בלי מוסיקה באוזניות .אבל לאחרונה מה שמעיר
אותנו בדרך לריצה הם שני שירים :שירו האלמותי של הזמר האגדי חיים משה – "הקולות של פיראוס",
ושירו של שלמה ארצי מתוך הופעה" -נבראתי לך" .דור שם את חיים משה באוטו ואנחנו שרים בקולי קולות
ומתעוררים לחלוטין .שיר ענק .במהלך הריצה אנחנו חושבים לפנות לחיים משה ולבקש שיבוא לשיר לנו
במרתון עצמו בלייב .השיחה בטח תישמע כך" :שלום ,חיים משה?"" .כן .איך אני יכול לעזור?"" .תגיד ,אתה
עושה חתונות ,בר מצוות ,מרתונים?" .אנחנו בטוחים שיסכים .שוקלים גם פנייה לשלמה ארצי.
באחת מתחנות השתיה ,אחרי  03ק"מ ריצה ,אנחנו שומעים את "בגלל הרוח" בביצוע לאה שבת .שיר מעורר
השראה בפני עצמו .מחליטים שהוא השיר של הק"מ ה .03-הוא גם מאוד מאפיין את מזג האוויר בריצה.
שמש נעימה אבל רוח אדירה .ממש חזקה ,בפנים ,ומקשה על הריצה .אבל זה אימון טוב לטבריה.
מגבירים קצת לקראת הסוף ומסיימים את הריצה 30 .ק"מ .הכי הרבה שלנו אי פעם .אני מרגיש מצוין.
השרירים כואבים אבל טוב לי .לדור פחות .כואב לו .הקצב טוב 7:05 ,לק"מ ,קצת יותר משלוש שעות ו05-
דק' של ריצה .עושים שחרור בנקודת הסיום .פה כבר מחכה פריסה מהסרטים .לחמניות ,מיצים טבעיים,
ממרחים .אני לא רואה כלום .מול עיני רק לחמניות טריות ושוקולד למריחה .אני רואה את השחר העולה
ומאבד כל שיקול דעת .שתי לחמניות נגמרות במהירות השווה לקצב שיא עולם .עושים שחרור יסודי,
מתיחות ,וצועדים לאוטו.
בדרך לאוטו עובר מולנו מישהו ואומר לנו בקול רם ,ספק כועס ,ספק מתלוצץ,
"לא הפסקתם לדבר כל הריצה" .אנחנו צוחקים ואני עוד עונה משהו ,לא זוכר
מה .אחר כך הגענו למסקנה שהוא היה כעוס .לא נורא .אין על מה להתנצל.
דור אומר שהטבענו חותם בריצה .בעוד  31שנה ,אחרי  01מרתונים ,אולי נהיה
מוכרים בעולם הריצה כזוג המדבר.
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יצחק לוי22 ,
שמחה‘לה כספי21 ,
יונה פלג99 ,
אליס ביוקאורל99 ,
אאידה דולב97 ,
יעקב שקד91 ,
רחלי הררי91 ,

קרן צדפי19 ,
אלון אברהמי19 ,
אתגר קאופמן19 ,
נרי לנצ‘נר12 ,
ניצן מאור22 ,
שני קובלסקי27 ,
אביב מדר21 ,
בת-אל מאור21 ,

ליאוניד נובוטובסקי29 ,
אריה קזמירסקי29 ,

יהב לוינסון39 ,

מיקה מויאל22 ,

עומר מדר33 ,

קטי רפפורט74 ,

נויה ברלס31 ,

יפתח צדפי79 ,

זואי בוחסירה9 ,

מישל ביוקאורל77 ,

עפרי מדר9 ,

ירמי לביא71 ,

אוהד כדורי9 ,
עפרי לב-ארי7 ,

המדור הכי אוהב את התמונה הזאת .אחלה ביכורים!
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התשובה למבנה מהעלון הקודם0
התשובה ל" -היכן מתנוסס הדגל"  :הדגל מתנוסס על מתקן
ברזל גבוה צמוד למוסך .המתקן הינו פרויקט גמר של
ביה"ס להנדסאים – מתקן לטחינת קמח .המוסך
והמסגרייה ,שני ענפי שירות הצמודים זה לזה ,ומלווים את
הקיבוץ מראשיתו .בסוף  0900הוקם המבנה בו הם נמצאים
היום ,אם כי חלו בו הרחבות ושינויים לפי הצרכים .המוסך
– עיקר עיסוקו היה בטיפול ובשירות לטרקטורים ולציוד
החקלאי ,כאשר החקלאות בקיבוץ הייתה במיטבה ורבים
היו הטרקטורים והכלים החקלאיים .כאשר החקלאות
מסיבות שונות פחתה ,גם המוסך שינה את אופיו ,והחל
לעסוק גם במתן שירות למכוניות ובניית ציוד חקלאי.
המסגרייה – גם היא עברה עם השנים מפעילות לצרכי ענפי
הקיבוץ ,לביצוע עבודות חוץ ובעקבות כך  -עובדיה בחלקם
אינם חברי הקיבוץ.
עמיקם רגב

לחידה היו כמה פותרים...
אך במיוחד ראויה לציון שגיא ברק ,שזיהתה את המקום מיד!

מספר יובל ראובני0
התשובה ל" -היכן מתנוסס הדגל"  :הדגל מתנוסס על מתקן ברזל גבוה צמוד למוסך .המתקן הינו פרויקט
גמר של ביה"ס להנדסאים – מתקן לטחינת קמח .המוסך והמסגרייה ,שני ענפי שירות הצמודים זה לזה,
ומלווים את הקיבוץ מראשיתו .בסוף  0900הוקם המבנה בו הם נמצאים היום ,אם כי חלו בו הרחבות
ושינויים לפי הצרכים .המוסך – עיקר עיסוקו היה בטיפול ובשירות לטרקטורים ולציוד החקלאי ,כאשר
החקלאות בקיבוץ הייתה במיטבה ורבים היו
הטרקטורים והכלים החקלאיים .כאשר
החקלאות מסיבות שונות פחתה ,גם המוסך
שינה את אופיו ,והחל לעסוק גם במתן שירות
למכוניות ובניית ציוד חקלאי .המסגרייה – גם
היא עברה עם השנים מפעילות לצרכי ענפי
הקיבוץ ,לביצוע עבודות חוץ ובעקבות כך -
עובדיה בחלקם אינם חברי הקיבוץ.
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על המוסך
בוסיק ניר0
המוסך של פעם
תחילתו של המוסך בסככה הגדולה ,היום בשימוש
השלחין .שני התאים השמאליים (הדרומיים) ,שימשו
את המסגריה והמוסך .בתא הראשון היתה המסגריה
ובשני המוסך .אלו היו תאים בעלי רצפת בטון .בשאר
התאים ,בהם אוכסנו הטרקטורים המעטים שהיו אז,
היתה רצפת חול.
אנו ,גרעין "בתלם" ,הגענו לקיבוץ ב 0977-והמכונאים
שבינינו החלו מיד לעבוד במוסך .מי היה לפני שהגענו
אינני זוכר ,מאיתנו עבדו במוסך דודייה ז"ל ,יענקל'ה המאירי ואיציקו חיניץ .היה מתח בתחילה עם
הוותיקים ,אבל העניינים הסתדרו .היו אז שלושה טרקטורים זחלילים (עם שרשראות במקום גלגלים),
אינטרנש  TD6ו 0-קטרפילרים  D4 ,D2ועוד טרקטור גלגלים איטרנש  M.Dשברבות הימים הפכנו אותו
לקטפת כותנה( .גידלנו פעם כותנה בקיבוץ) .היו גם כמה כלים חקלאיים ,למשל – דיסק מחרשה ,מחרשת
סכינים ,דיסקוס ,מכבש לחבילות חציר ,קומביין קטן לדוש חיטה ועוד כלים חקלאיים קטנים .נקנה גם
טרקטור קטן – פרגסון נפט לשימושו של צ'יפה רכז הפרדס ,שפעם ביקש לבדוק אם יש דלק במיכל והדליק
גפרור .היה דלק .ולצ'יפה נחרכו הגבות והשיער.
די מוקדם עזבו המכונאים את הקיבוץ ונשאר
איציקו ,אני ,כשהייתי פנוי נכנסתי למוסך ,אחרי
שלושה חודשים גם איציקו הלך ונשארתי לבד.
הגיעו עוד חברי גרעינים ,נכנס רייטר מגרעין
"שורק" ,זה שהיה סוחט חביתה אם היה בה עודף
שומן ,אח"כ הגיע אהרון אביעד ז"ל ,גדי סלע ז"ל,
ועוד חברים .בינתיים נרכשו טרקטורים נוספים,
מכונות חקלאיות שונות והוחלט לבנות מוסך
ומסגריה חדשים (אלה הקיימים עד היום).
לפני מלחמת ששת הימים נחנך המוסך החדש
וירווח.

יובל ראובני0
בעבר עבדתי במוסך עם ולולה ,גדי סלע ז"ל ואריה קזמירסקי .כיום
אני עובד עם שחר הררי ולאוניד.
שחר אחראי על הרכב ,רכבים של המשק וגם של אנשים מבחוץ ,ואני
וליאוניד אחראים על המיכון החקלאי – תיקונים ,תחזוקה ויצור
מכונות חקלאיות.
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על המסגריה
יורם ברלס0
עבדתי במסגריה עם בני פלג ז"ל ,חביב פיינבלט ,זבולון לביא ועוד חברים שאינם כיום במשק.
התחלתי לעבוד במסגריה כשהיתה ממוקמת בסככת הטרקטורים .המקום היה פתוח לגמרי והיה חם מאוד
בקיץ וקור אימים בחורף .תנאי העבודה היו ממש גרועים.
המסגריה עשתה הכל ,כולל תיקוני מים ,הנחת צינורות ,השקיה ,תיקון דוודים חשמליים...
בנינו את הרפת ,את הכל ,את כל הסככות חוץ מהגגות .בנינו גם את מכון החליבה הראשון וגם את השני .עבד
איתנו מומחה לאינסטלציה של מכוני חליבה – הנס מזיכרון-יעקב .הוא היה מאוד קפדן .יום אחד איחרתי
לעבודה ברבע שעה ,התחלתי לעבוד ,ניסיתי לדבר איתו והוא לא ענה לי ,עבד איתי ולא דיבר .בחצי השני של
היום התרצה והסביר לי שלא דיבר איתי כי איחרתי לעבודה...
כשהיינו צריכים לתקן ברז ליד הגבול ,היינו
יורדים לשם עם חמור ,עגלה ומקלע .אחד
היה מתקן את הברז ,והשני היה שוכב עם
המקלע מול חיילי הלגיון ,שהיו כעשרה
מטר מאיתנו .לצאת לעבודה מחוץ
למסגריה לא היה פשוט – היינו צריכים
ללכת לאורווה ,לרתום את האתון לעגלה,
להעמיס את כל המכשירים ולצאת ,ובסוף
העבודה היינו צריכים להחזיר את האתון
לאורווה .יום אחד ,כשירדנו לגבול עקצה
את האתון צרעה .היא החלה להשתולל
ולברוח מהמקום( .למזלנו הספקנו לכבות
את המבער לפני שברחה) .היא רצה עד
שהגיעה הביתה ,לאורווה .כמובן שהיינו
צריכים לחזור את כל הדרך ברגל ולהביא אותה בחזרה ...היתה לנו מסורת של שתיית קפה גם במסגריה וגם
במוסך – אחרי חצי שעה של עבודה היינו כבר יושבים לשתות קפה ,אח"כ היינו הולכים לשעה לאכול ארוחת
בוקר ,וכמובן ארוחת צהריים ,שעה אחרי ארוחת הצהריים שוב הפסקת קפה ובשעה ארבע ,הכל היה נופל
מהידיים והיינו הולכים הביתה לקבל את הילדים.
שּולם הבנאי את המסגריה והמוסך החדשים ,יוזם הרעיון של
אבל גם עבדנו .חביב ואני בנינו ,בעזרתו של ֶ
הבנייה הזו היה משה דרוזדובסקי מעין -חרוד שהיה המדריך שלנו במשק .כמו כן ,בנינו במסגריה את כל
המתקנים שרואים בבתי הילדים ,לפי הדגמים של קיבוץ עין-חרוד.

ראובן יוגב0
בשנות השמונים למאה הקודמת נכנסתי לעבוד במסגריה.
כישורי הרבים הסתכמו בזה שהייתי בוגר בי"ס מקצועי.
חפיפה קצרה עם ברלס וחביב ,והופ אני אחד הברגים הרציניים במערכת ,כולה בן .00
קיטור ,דודים ,מים ,מיטות בבתי הילדים ,רפת ,ענפים  -כל אחד דרש קצת תשומת לב או תיקון קטן .במשך
הזמן נכנס זבולון ,איש המחרטה ,ומידי פעם גם נער שהעדיף עבודה על לימודים ,והייתי חונך ומלמד אותו
את רזי המקצוע .בסך הכל המסגריה זה מקום עם הווי ,מקום מאתגר שמטפל בסוגים שונים של בעיות,
מקום שיכול לתת ולתרום עוד הרבה לקהילה.
ראיינה ואספה :עתליה אייל
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» עונת הרחצה התחילה!
» וגם עבודות הכנת השטח לבניה חדשה  -עצי האיקליפטוס הוצאו עם
שורשיהם מן השטח ליד משרד השכרות ,לטובת הבניה העתידית של
משפחות צדפי-עציון וסלע  ,נו כבר שיתחילו כבר לבנות...
» שרי והווארד נסעו לבולגריה לחופשה קצרה – הידעתם ששרי חוגגת
 01החודש? אך לא רואים עליה את השנים – שפע ברכות ואיחולים ועד
.001
» מדורת ל"ג בעמר – ערב של חגיגה נפלאה שהוכנה כמובן על ידי משפחת
רגב הצעירה דלית וליפז ,וככוח חיזוק הצטרפה דותן אביגד .על תפוחי האדמה עמל כתמיד יובל ,ועל המנגל
הנמרים היקרים ,את הבצק הגמיש במיוחד הכינו חברי ענף המזון .זה היה ערב מלא תוכן ואוכל – תגידו,
יש יותר טוב מזה?
» שרוניה ופיני נסעו לביקור משפחה בגרמניה ,אך הפעם הטיול הסתיים בנפילתה של שרוניה מהאופנים.
כך קרה ששברה את הכתף ,והובלה לישראל לניתוח דחוף להחלפת הכתף .מאחלים לך שרוניה החלמה
מהירה ,כמה שפחות כאבים ,ושתחזרי במהירה לשבילים על האופנים.
» אם חיפשתם את אריה שישיר בל"ג בעומר אז התאכזבתם כי אריה ושוש נסעו לטיול בברלין וכמובן כבר
חזרו בשלום.
» כבוד למזכיר – רס"ר נימרוד מדר אשר קיבל את אות הרמטכ"ל על שירות מילואים מסור ,ואני אומרת
לכם שהוא מסור .אפילו שבתות הוא נשאר במילואים .ואין חתונה של אחד מהחברים שהוא לא הולך,
ומידי פעם מארגן ליחידה טיול שטח ,שלא ישכחו איך מנווטים .כבוד הוא לנו אדם יקר.
» גם ריישה וינטרוב נסעה לברלין לחופשה קצרה.
» רמי ורבקה צדפי נסעו למלטה לשבוע חופשה.
» החלמה מהירה לעמר קורדובה אשר עבר ניתוח תוספתן במפתיע .הילדים האלה לא מפסיקים לבלות בבית
חולים .אולי כבר תביאו נחת להורים עם בחורה נחמדה בחופה.
» חג השבועות לרבים מאתנו התחיל בעצם שבוע לפני – ראו את העשייה בקיבוץ ,המפגשים לחזרות ,
המיילים לבניית הבמה ,שיתוף פעולה ורוח צעירה זה מה שעשה את השבועות הזה .כמובן הרוח החדשה
בתרבות שניצחה על כול האירוע – שיר רז ואיתה קטי רפפורט ,קרן תשבי ,רוית אברהמי ובר פארי – כוח
חדש ישן לתפארת .איך דשא חדר האוכל התמלא בחברים ,משפחות ,בני משק ,נקלטים ואנשים שמזמן לא
ראינו ,זה היה מחמם לבבות .המסורת בהבאת הביכורים שנשמרת בקיבוץ מדור לדור ,תודה למנחים,
לזמרים ולמלווה ,לילדים הרוקדים ולבנות הבוגרות הרוקדות ,למקשטי העגלות ולנוסעים בטרקטורים.
אירוע של אושר ושמחה גדולה.
» ותוספת קטנה מאת העורכת :מנצלת את הקרבה לצלחת ,כדי לאחל
לשני ההורים שלי בריאות שלמה ,ותודה רבה לכל החברים
שמתעניינים בשלומם ועוזרים לנו לעבור ביחד את הימים האלה ,נטע
ליזה בוחסירה
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חידת החודש0
מזהים?
רמז :מימי הזוהר של החקלאות בניר אליהו.

תשובות נא לשלוח למערכת בניר או לעמיקם .תשובה של עמיקם תימסר בעלון הבא.

סוף שבוע נעים ושקט! ניפגש בבריכה...
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