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וקיץ שקט...

גליון  99 / 894יוני  9109ט‘ תמוז תשע“ב

שיהיה חופש גדול!

אסף גביש  82 -שנים לנופלו
יוסף קושמרו  41 -שנים למותו
אברהם ברק  3 -שנים למותו
בחודש יוני השנה ציינו  14שנה למלחמת
ששת הימים ו 33-שנה למלחמת לבנון
שנמשכה ונמשכה ונמשכה...
וגם השנה ,בחודש יוני ,נושבות רוחות
מאיימות ,הגבולות אינם שקטים,
ובלב הפחדים.

ְּפ ָח ִדים
רעיה הרניק

שלֹום
ָאביב ֶא ָחד ְב ָ
ָברְנּו עֹוד ִ
עַ
ְשו ְס ָתו
ַעכ ָ
ִימים לְַאט
ֻּת ֵּפי ַה ַטםַ -טם ַמ ְרע ִ
ֵּמ ַהצָפֹון ָהרָחֹוק .עֹוד לִפְנֵּי ַהּיֹורֶה
ְח ָמה
ְח ָמה? ִמל ָ
ִת ְפרֹץ ִמל ָ
נֹוסעִים צָפֹונָה
ְקים שּוב ְ
מֹובילֵּי ַה ַטנ ִ
ִ
ֶשרִים
ָפי בְנֵּי ָהע ְ
ִשי וְר ִ
וְיֹונִי י ַ
ְפצִים ַבגְבּולֹות.
ְבר ְמשּוכ ָ
כָ
ְמן
אּולַי לִפְנֵּי ָה ַחגִים .אּולַי ִבז ַ
ְאה
כְמֹו ְביֹום כִפּור .שּוב ִנר ֶ
ָבן
ֶאת ַה ַטלִיתֹות כְמֹו ֶדגֶל ל ָ
ֶקע ַה ַח ִקי וְרֶקַע ַהדָם.
עַל ר ַ
ְגֹובר
הֹול ְך ו ֵּ
קֹול ַה ֻּת ִפים ֵּ
ַמ ֲהדּורָה ַה ָבָאה.
ִמ ַמ ֲהדּורַת ֲחדָשֹות ל ַ
כְמֹו כֹוכָב ַהצָפֹון ִפ ְצצַת ְתאּורָה
ִבכֶה בלַילָה ַה ָבא.
צֹופר י ְ
קֹול ַה ָ
ְח ָמה.
שֹומעַתִ :מל ָ
ֲאנִי ַ
מתוך "משירי הר-הרצל ירושלים"
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יש כאלה שמציינים את חודש יוני כחודש של פירות הקיץ העסיסיים  -חמצמצים  -מתוקים.
יש שקופצים למים בכל רגע פנוי.
יש כאלה שעבורם משחקי היורוליג מהווים כרגע את מרכז העולם.
לצוותי החינוך באשר הם זהו חודש של סיומים והתחלות ,לתלמידים שבינינו זהו חודש של בחינות
ומסיבות סיום.
לחלקנו זהו חודש שמזכיר מלחמות.
לכולנו כבר חם.
אתר האינטרנט המקומי רוחש פעילות ,ולשם שינוי ,האווירה לרוב חיובית ומפרגנת.
תודו שכשהרגליים מדברות ,הלשון יכולה טיפה לנוח.

ומה בעלון הפעם?
קצת באווירה מחוייכת – כתבה שנעשתה ע"י דקלה רגב ,על כינויים מוכרים יותר ומוכרים פחות –
וניסיון לאתר את המקורות.
ראיון עם אסטל גבע ,לא מן הוותיקים ,אך כבר לא מעט שנים בקיבוץ ( 32שנים ליתר דיוק).
האמנם כולנו מכירים? או שרק נדמה לנו שאנו מכירים.
בחרנו גם לפרסם סיפור אודות חברותא מעניינת בין חיה אברהמי וליאורה לוי .הסיפור לקוח מעיתון
מקור ראשון ,וכיוון שלא רבים הקוראים אותו מבין חברי הקיבוץ – יש טעם לחזור ולפרסם אותו
בביטאון שלנו.
עוד פרק ביומן הריצה של עמרי רז ,והפעם – עד שעות ספורות לתחילת המרתון.
עתליה מביאה בשיתוף עם הארכיון עוד פרק בתולדות הקיבוץ  -והפעם :גידול הבוטנים.
לא נפקד מקומם של המדורים הקבועים ,וגם כמה דברים אישיים של חברים.
והברכות הפעם הם לתלמידים שיוצאים לחופשה ,למורים שזוכים לקצת מנוחה ,למדריכים שעומסים
על כתפיהם את החופש הגדול ,ולדרור שלנו שראשו בשחקים ,והפעם זה רשמי!
שתי התנצלויות על עריכה רשלנית של העלון הקודם:

-

בר שהייתה בצוות חג שבועות והנחתה את הבאת הביכורים היא בר שניצר (משפחה נקלטת).

-

השיר ”חתול בדירה ריקה“ הוא מפרי עטה של ויסלבה שימבורסקה.
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 .13
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
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קיץ
חום יוני-אוגוסט כבר כאן (או אולי יוני-ספטמבר?) והמפלט היחיד מחוץ למזגן היא
עדיין הבריכה העגולה והצוננת שלנו .השנה זכינו למציל משלנו (אייל פיינבלט) בחור חרוץ
ואחראי .כולי תקווה שעם רצון טוב וסיוע מאנשי הגן ,צוות הגד"ש והמתרחצים ,נצליח להעביר את העונה
הבוערת בבטחה ובהנאה .במהלך יולי מתוכנן גיוס נוסף לניקוי שני של הבריכה ,הציבור מוזמן!
בינתיים מתקדם לו היורוליג בצעדי ענק לסיום ,הערבים הקסומים בבית אליהו מתקרבים אל סופם .עוד
מעט הכל ייגמר ,ונידרש לחזור מהאסקפיזם האירופי למציאות הישראלית (העניין הזה בקיץ עם איראן,
מחאה חברתית? יוקר מחייה ועוד )...לא נורא ,עוד קצת מילואים ,כמה שבועות בכבשן ואז תחל
האולימפיאדה בלונדון ,עוד הפרת שיגרה מרעננת...
בקיץ הזה נידרש בכל זאת לכמה החלטות ובהם:


הפעלת טבלאות האיזון



אישור המאזן שאמור לכלול השנה מהלך מכריע של טיפול בחוב הנידחה



קבלת החלטות עקרוניות בנושאי חינוך  -כעתיד ביה"ס יחדיו והלינה בנעורים

עבודה לא חסרה...

התחדשות
בין כל אלה מתנהל בחודשים האחרונים תהליך מהותי של התאמת הנהלת החשבונות לקיבוץ המתחדש
ולאתגרי הקליטה ,התאגוד הנוסף והמעבר לטכנולוגיית המידע של המאה ה .84-התהליך קשה ומורכב ,ודורש
סבלנות על מנת שיצליח .נאחל מכאן הצלחה לכל העוסקים במלאכה ,ונודה ליעקב גל שאמור לסיים את
עבודתו רבת השנים בניר אליהו ,לאחר שהמערכת תתייצב .בהצלחה למירי והצוות באתגרים המורכבים,
ותקווה שהחברים הוותיקים יפסיקו לבקר בבתי החולים! החלמה מהירה מכאן לשושק'ה ושרוניה.
הצלחה נאחל גם לרכזת החינוך החדשה – לוטם – ולצוות החדש בכחל-עורבני.

שכונה חדשה?
ואולם  -הפרוייקט הגדול והמורכב ביותר שעומד בפנינו בקיץ הזה – הוא הבנייה של השכונה החדשה .נראה
שאין סוף לבלת"מים ולעיכובים שמציבות רשויות המדינה ,גופי התכנון ומינהל מקרקעי ישראל – בדרך
להיתרים המיוחלים .גם כאן נידרש לסבלנות עד אין קץ ,ותקווה שבקיץ הזה יחלו הטרקטורים לעבוד בשטח.
ברכות לכל המשפחות שהסכימו לקחת חלק באימוץ המשפחות הנקלטות ,מי ייתן ונצליח למרות כל
העיכובים לעמוד ביעד –איכלוס בשנה"ל התשע"ד – ספטמבר  .8343אשרי המאמין.

הולכים בדרך
בינתיים ,בשקט בשקט צמח מספר החברים לשיא של  ,411עם כניסתה של מרים קרומן לבית הקבע .במהלך
הקיץ צפויה להצטרף לכוחותינו משפחת קאליפה הצעירה ,ולקראת חג המשק צפויה הצבעה נוספת לקבלה
לחברות של בני משק (מחזור  .)8348אם לא יהיו עיכובים ,נעבור עד סוף השנה את רף  423החברים!
כך – צעד צעד ,אנו מבססים את השותפות הקיבוצית בדרך לעתיד בטוח ואופטימי ,כשנוכחותם של הנקלטים
כבר מורגשת ,אם בדשאים ובחגים ,אם במסדרונות הכלבו הצרים ועם בוועדות ובצוותים (למשל צוות
הבטיחות בדרכים שרובו נקלטים).
עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו,
כשהחזון ברור האופק לפנינו והשמיים הם הגבול –
נימרוד
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מערכת העלון מברכת את חנה מאור שקיבלה אות מתנדבת
מצטיינת בטקס בבי"ח מאיר.
חנה היא אחת מן החברות שמתנדבות בבית החולים לאורך
שנים ארוכות ,ועושות עבודה מסורה וראוייה לכל שבח.
יישר כוח לכולכן ,וברכות חמות לחנה מאור ,שתזכי לעוד
הרבה שנים טובות של נתינה.

דרורי
מי היה מאמין שהאסטרונאוט הכי גדול בקיבוץ יהפוך לטייס?
ולא סתם טייס ,טייס קרב! מי אחראי שם על המיונים אה? סתם...
חבר יקר שלנו ,תמיד האמנו בך וידענו שהחכמה
והאינטליגנציה הגבוהה שלך עוד יביאו אותך רחוק,
כי כשאתה רוצה משהו ,אתה משיג אותו!
תמשיך לתת את כל כולך ,ויחד עם זאת לא
לקחת שום דבר במובן מאליו .ולמרות שתטוס
גבוה ,אנחנו נדאג לשמור אותך קרוב לקרקע
עם הראש בעננים.
מאחלים לך הצלחה וסיפוק בהמשך הדרך,
סומכים עליך שתגיע גבוה ,אבל הכי הכי חשוב -
תשמור על עצמך! כי אין עוד אחד כמוך!

אוהבים אותך המון וגאים בך,
דור צעיר וחברי קיבוץ ניר אליהו
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אולי נתחיל מהעבודה ,היום יום ,הרבה מהיום יום שלך ,הרבה שנים.
אני בארץ משנת  ,4714הגעתי בחודש מאי .בהתחלה עבדתי בבית-ילדים ,בנובמבר התחלתי לעבוד במפעל ,לא
פול-טיים אלא רק כשהיה יצוא( .עדיין במבנה הישן) .רק ביוני  17קלמן החליט שהוא רוצה שאני אהיה
מזכירה פול-טיים .ועדת חינוך – מיקי לנגשטטר – אני זוכרת ,מאוד לא הסכימה עם זה שאני לא עובדת
בבית ילדים ,לא שהייתי כזה נכס ,אבל אישה עובדת בחינוך וזהו!
אני זוכרת שהיו ישיבות של ועדת עבודה וועדת חינוך ,ואז קלמן אמר לי" :את לא תחליטי איפה את עובדת,
תשאירי לי את המלחמות ".ככה .לא סתם אמרתי בהלוויה שלו שבגללו אני עובדת בפלסטניר.
מה למדת לפני שעלית ארצה?
התחלתי ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ,ואחרי שנה וחצי החלטתי שזה לא בשבילי ,והלכתי לעבוד כעוזרת
(ג'וניור) לרואה חשבון בחברה גדולה ,שבה אבא שלי היה שותף .היינו עושים ביקורת ספרים אצל הלקוחות.
בחברה רצו שאחתום ואתחיל ללמוד ראיית חשבון (שנת עבודה תמורת שנת לימודים) .אני אמרתי :לא ,אני
עולה ארצה ואני לא נשארת  7-1שנים כדי ללמוד .ככה עבדתי שנה וחצי ,ואז עליתי ארצה.
כשהגעתי לארץ ,להדפיס ידעתי ,אנגלית היתה לי ,אז סול רימר (מהגרעין שלי) ביקש שאני אדפיס מסמכים
לייצוא .הייתי מדפיסה בהתחלה על המכונה של צבי ,שהוא הביא מהשליחות .קטנה כזאת .בהתחלת עבודתי
במפעל לא היו הרבה טלפונים ,ואני לא אחת שיכולה לשבת בחיבוק ידיים ,אז יום אחד סתם לקחתי להסתכל
על חשבונית אחת מהשולחן של קלמן ,עשיתי חיבור של כל המספרים ,וראיתי שיש טעות .אמרתי לו" :קלמן,
אתה יודע שיש כאן טעות?" ואז התחלתי לבדוק שמה שכתוב בחשבונית זה מה שקיבלנו .התחלתי לבדוק את
המלאי ,שעד אז לא היו עושים ממש .הכנתי כרטיסים ידניים ,כותבת מה יצא ומה נכנס.
לפי התיאור שלך את הקמת את הנהלת החשבונות בפלסטניר
כן ,לא היה לפני זה ,היה רק בקיבוץ .ואז גדלנו וגדלנו ,עברנו לבניין החדש בשנת  ,12הייתי גם מזכירה וגם
הנה"ח ,כלבויניק כזה .כשילדתי את מתן הכנסתי את יהודית חיניץ ,והיא המשיכה לעבוד כמזכירה גם אחרי
שחזרתי .כשילדתי את נועה הכנסתי את ציונה ,ואז היא הפכה להיות המזכירה .כשילדתי את יואב זה היה
נסל שנכנס .הוא בא להחליף אותי ונשאר לעבוד במפעל כמה שנים טובות אחרי זה .המזכירה היתה ציונה,
ואחריה אהובה .רק אח"כ עשיתי שני קורסים בהנהלת חשבונות .אני מאוד אוהבת את העבודה הזו ,מוצאת
בזה אתגר 31 ,שנים!
שלושים ושבע שנים שאת צועדת כל בוקר לפלסטניר ,למעט חופשות לידה.
כן ,בדיוק ככה .אבל המתכונת השתנתה .במשך הרבה זמן אמרתי לאילן שזה מעל יכולתי ,הייתי באה
לפעמים בשבתות ,עובדת גם בימי שישי .בסוף הוא הסכים ,והכנסנו את נאוה .מאז עברו כבר  41שנה .לפני
כמה שנים נכנסה יסמין כחשבת ומנהלת הכספים.
אני עושה בנקים ,מטפלת בחשבוניות של ספקים ,יבוא ,הקשר הפיננסי עם הקיבוץ ,תשלומים לספקים ,יצוא,
ניהול חשבונות של פלסטניר ( UKחברת שיווק שהקמנו באנגליה) והרבה תיוק ,וגם ...מקפלת תלושי שכר
שאסתר מכינה .לא משעמם ,כל הזמן דברים משתנים .אני אף פעם לא קמה בבוקר ואומרת" :אויש ,אני
צריכה ללכת לעבודה" ,נכון שלפעמים קשה ונמאס ,ואני מתעצבנת ,אבל אני ממש ממש נהנית מהעבודה.
אני זוכרת שמסביב גועשות הרוחות ,ואת עושה את העבודה שלך .מרוכזת.
לפעמים אני סוגרת את הדלת .אני סובלת מן הרעש של האחרים .לא יכולה לעבוד עם רדיו ,הצעקות
מהפרוזדור ...אני אף פעם לא מבינה למה זה ככה ,חתמנו בשנה שעברה על אמנה של תרבות דיבור ,התנהגות.
זה תלוי בחדר ישיבות .אצלנו הרבה דברים קורים מסביב לקולר...
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הקשר לאבא שלך לא היה ברור לי מקודם ,את קצת ממשיכה מה שהוא עשה...
לא בדיוק ,כי אני לא עושה ביקורת .אבל בכל פעם שאני משתמשת במכונת חישוב אני חושבת עליו .היינו
עובדים עם מכונה לא חשמלית ,כזאת עם ידית .והוא תמיד אמר לי :משתמשים בראש ,לא במכונה .הוא היה
עובר על מספרים כמו מכונה .פעם היה לנו סיפור – הלכנו לעשות ביקורת במפעל שייצר צעצועים וקישוטים
לחג המולד .מסכמים ויש הפרש ,ואנחנו לא מצליחים למצוא את הטעות .בודקים את הספרים שוב ושוב ,ולא
מוצאים .בסוף אני לוקחת את הסרט של המכונה ומגלה שלא ניקינו את המכונה בתחילת היום .אני מגיעה
למשרד ,ואבא שלי שואל ,נו איך היתה הביקורת? אני מספרת לו והוא אומר" :אמרתי לך לא להשתמש
במכונה ".הוא לא כל-כך הספיק לעבוד על מחשב ,הוא נפטר ב .77-בסוף חייו היה לו משרד קטן ואז הוא
הכניס מחשבים.
את לימדת אותו לעבוד על מחשב?
לא ,לא הייתי נוסעת הרבה הביתה ,רק מאז שהוא נפטר אני נוסעת כל שנה .ההורים היו באים כל שנה לפה.
הרבה פעמים אני חושבת אם אבא שלי היה נהנה מפייסבוק .כל המכשירים החשמליים הראשונים היו אצלנו,
אבל אני באמת לא יודעת .עד שהוא נפטר לא היה להם טלפון נייד.
ספרי איך עלית לארץ
עליתי כשהייתי בת  .84הייתי חלק מגרעין להב ,שנוסד ע"י חברים שגדולים ממני בשנתיים שלוש .בשנת 4713
החלטתי שאני מצטרפת .במחנה (ינואר  )11קראו לי לישיבה של הגרעין ואמרו לי :תשמעי ,את לא לומדת
באוניברסיטה ,הקיבוץ צריך אותנו( ,זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים) ואת צריכה לעלות עם הקבוצה
הראשונה בפברואר .אמרתי שעוד לא הכנתי את עצמי ואת ההורים שלי לכך שאני עולה בעוד חודש .אז אמרו
לי :אם את לא עולה יחד איתם ,אז את לא מתקבלת לגרעין כרגע .אז לא הייתי בגרעין .בפברואר  11הקבוצה
הראשונה עלתה ארצה לניר -אליהו ,והייתי במסיבת פרידה מן החברים שעושים עלייה ,ואז פליסיטי סוורדלו
אמרה לי" :אחרי שניסע תנסי להתקבל עוד פעם ".אחרי כמה חודשים פניתי שוב .עליתי במאי  ,14ובאתי ישר
לקיבוץ .המצחיק הוא שמהגרעין היחידים שנשארו הם אני ואילן .אילן בכלל היה בגרעין עירוני לכרמיאל,
והגרעין התפרק והוא הצטרף לגרעין להב .כל שאר חברי גרעין להב נמצאים איפה שהם נמצאים .חלק בארץ
והרוב בארצות תבל .גם הווארד שהצטרף רק לאולפן נשאר בקיבוץ.
מי שהתחתן עם ישראלי ותיק ,כנראה שהיה לו יותר קל להישאר
כן ,זה עזר לאינטגרציה .לחלק מאיתנו לא היתה פה מסגרת תמיכה .לחלקנו לא היו מקצועות ,כי למדו
באוניברסיטה לימודי רוח.
אז עלית שנה אחרי שהחלטת ,איך ההורים שלך קיבלו את זה?
הם קיבלו את זה בסדר גמור ותמכו בהחלטה שלי למרות שהם לא חשבו לעלות בעצמם .אבא שלי היה אוסף
תרומות לישראל ,היה הולך מדלת לדלת .ההורים שלי מאנגליה ,הם התחתנו ושבוע אחרי החתונה הפליגו
לדרום -אפריקה ,בעקבות הסבים שלי שעזבו את אנגליה ובאו לשם ,התחילו חיים חדשים .התרבות אצלנו
היתה אנגלית.
איך הסתדרת לעבור מתרבות כזאת לתרבות הישראלית?
לא יודעת ,מישהו חזר מישראל לדרום-אפריקה אחרי שהייתי פה כמה חודשים ,וסיפר שאסטל
 ...has taken to the kibbutz like a pig to shitכנראה שנכנסתי ישר לעניינים .בהתחלה הייתי מתלבשת
אחרי העבודה ,עם עקבים ,שמלות ארוכות ,אבל זה עבר די מהר .לא היה לי קשה ,אולי בגלל החינוך של
התנועה .מגיל  ,44כל החינוך שלנו היה לעלות לקיבוץ .בשנת  4718באתי כמדריכה לקורס הדרכה ל 7-שבועות.
הייתי אז בת  47והרגשתי שבאתי הביתה .שהינו תקופה בקיבוץ צרעה.
כשעליתי באו לקחת אותי משדה התעופה מרלן וקאליפה .אני רואה אותו ואני אומרת" :קאליפה!" הוא לא
הבין מה קורה .הכרתי אותו מתמונות שחברה הראתה לי .וגם בינג ופרנסיס באו .נסענו בפז'ו (פיוז'ו) וחושך
מצריים כל הדרך .הגעתי לקיבוץ באמצע הלילה ,הורידו אותי בחדר .מרלן אמרה" :מחר בבוקר אני באה
לאסוף אותך ".בחדר היו  3מיטות מברזל עם דיקט ,פיקה פרחוני וכרית .היו לי מגבות שהבאתי .הלכתי לישון
בערך ב . 1-בבוקר יצאתי למרפסת והסתכלתי על הקיבוץ ,פעם ראשונה .חיכיתי למרלן .הלכנו למחסן בגדים
לסמן ,לחדר -אוכל לאכול ,ואז אני הולכת על המדרכה אני רואה את רותי קאופמן הולכת מולי.
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אמרתי לה בעברית הכי טובה שלי" :בוקר טוב" ,ואני זוכרת שהיא הסתכלה עלי כאילו נפלתי מהירח .ליד
חדר האוכל ראיתי את האבן ולא הבנתי למה כתוב בני-ברק (בלי ניקוד ,חשבתי שזו העיר) .שאלתי את מרלן,
ואז היא אמרה לי שצריך לקרוא בני ברק ,ומי הוא היה וסיפרה את הסיפור של גרעין שונית( .הגרעין השני
שלי )...למחרת התחלתי לעבוד בצופית .אנשים התחילו להגיע בשביל האולפן וחילקו את כולם למשפחות.
הווארד ואני ידענו שאנחנו אחים ,אבל לא היתה לנו משפחה .בסוף מצאו לנו הורים עם תינוקת – רחלי
ומיכה .וזהו .זו היתה הקליטה.
מתי הכרת את מיקי?
אחרי שהגעתי ,באוגוסט ,היתה חתונה של ארבעה זוגות :מרסי ואיז'ו ,איציק ויעל ,תלי ועירית ,אפרת ומומו.
ככה הכרתי את כולם ,אבל מיקי לא היה .בנובמבר או דצמבר הלכתי יום אחד לחדר-אוכל ובדרך שני בחורים
עומדים ע"י בית ילדים .איציק ואח של איציק ,ככה חשבתי .היי היי ועברתי הלאה .השני היה מיקי ,הוא הגיע
מקנדה משליחות של הסוכנות למחנות הקיץ (ניגן באקורדיון) ,זה היה סתם ביקור ,לראות את החבר'ה ,הוא
לא תכנן להיות פה .אני לא זוכרת מתי זה התחיל ,דצמבר או ינואר .הוא גר עם פיקסמן בחדר ,כי כל האחרים
כבר היו מסודרים בזוגות .אז אנחנו התחלנו בסוף  .14מאז אנחנו יחד.
בעצם דרך הקשר עם מיקי יותר נכנסת לחברה בקיבוץ
כן ,לגרעין שלהם (שונית) ,וגם החבר'ה שלו מקרית אונו קלטו אותי מאוד יפה ,הם צוחקים שאני זוכרת את
הסיפורים שלהם מהילדות יותר מהם .במרץ  4712היה מבצע ליטני .גייסו את מיקי בשבת בלילה אחרי
האוטובוס ("אוטובוס הדמים") ,לא היו טלפונים ולא שמענו כלום ,עד שמנחם בא יום אחד ומסר ד"ש ממיקי.
הבנת משהו?
לא ,עד שהילדים שלי הגיעו לצבא ,זה לא דיבר אלי .היה נורא ,כי הוא היה היחידי שגוייס מהמילואימניקים,
ולא היה לי עם מי לדבר .מרלן היתה מזכירה והיא שואלת אותי :מתי אתם רוצים להתחתן? אמרתי לה שאני
לא שמעתי כלום ממיקי ואני אפילו לא יודעת אם הוא חי .כשהוא הגיע הביתה ,החלטנו שאנחנו מתחתנים
באוקטובר ,ואז גם הדר ורמי החליטו שהם מתחתנים ,ועשינו חתונה משותפת .החופה שלנו היתה ליד הדקל
ברווקיה ,על הדשא ,ההופעה מאחורי הצריף של ואלרי ,ובחדר אוכל היתה הרקדה .זה היה כל-כך יפה .חדר
אוכל היה בשיפוצים ,ועל הקרשים הילדים ציירו ציורים שיהיה יותר יפה.
אז בגלל מרלן התחתנתם...
משנת  17גרנו ביחד בחדר שבזוזה ואלישבע פינו .היו זמנים טובים ברווקיה ,היה נורא כיף .אחרי החתונה
רצינו לנסוע לאירופה ,אז בני נור ,שהיה מרכז ועדת עבודה ,אמר לנו אתם יכולים לנסוע בחודש זה וזה .נסענו
ביוני  17לחודש וחצי ,מתן נולד שנה אח"כ.
איך היה בשבילך בית תינוקות?
פתחו את בית התינוקות כשהוא היה בן  3חודשים ,וזה היה אידיאלי .היה לי קשה כי הנקתי מלא ,והייתי שם
המון ,רצה כל הזמן .אבל מבחינות אחרות לא היה קשה .בדרום אפריקה כבר שאלתי אם יש בניר-אליהו לינה
משפחתית ,אז אמרו שהקיבוץ בשלבי הבנייה .כשמתן נולד כבר ישנו בבתים .הרוב היה בסדר .היינו שלוש
שילדנו ביחד מינדי ,פליסיטי קלבנסקי ואני .היינו כל הזמן יחד .בבית ילדים היה כיף להיפגש ,אמהות ואבות.
זיכרונות מאוד טובים .היינו יושבות ומניקות ,אהובה יושבת עם העיתון פרוש על הרצפה ,ומספרת לנו מה
קורה בעולם .היתה חברותא מאד נחמדה .הילדים שם הם כמו הילדים שלי ,עד היום .ממש כמו אחים .גבי
ואהובה נשארו איתנו עד הגנון ,היה לנו מזל ,היה מצויין.
לא היה לך אף פעם קונפליקט ,הכל בסדר? אני שואלת אם זו האישיות שלך כזו?
בגיל  84יצאתי מבית ההורים ,אז הייתי צריכה להתחיל חיים ,בחרתי לבוא לפה .כנראה הכל היה בזמן הנכון
ועם האנשים הנכונים.
הזמן הנכון ,המקום הנכון  ,קרה פעם שהרגשת שזה לא נכון?
עד עכשיו לא.
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יש משהו שלא נראה לך ,משהו שאת רוצה לשנות ,לא מתאים לך?
לא ,ממש לא .אני לא רואה את עצמי במקום אחר ,לא במדינה אחרת .לא אכפת לי שיהיה לי איזה בית קטן
באיזה ווילג‘ באנגליה ,אבל זה נחמד לחודש ,לא הייתי יכולה לחיות ככה .זה המקום שלי .מהרגע שעליתי
לארץ זה ברור לי .אמא שלי אמרה לי יש לי מקום לחזור ,אבל לא ניסתה לשכנע אותי לחזור .גם אח שלי עלה
לארץ .אמא שלי גם עזבה את ההורים שלה מאנגליה.
וכשמתן הלך לצבא...
כשמתן היה בן  1אמרתי למיקי ,מה יהיה כשמתן יהיה בגיל הצבא .זה הפחיד אותי .אני לא קניתי לו אף פעם
נשק .כשהוא היה קטן הוא רצה רובה ,בסוף אחרים קנו לו ,אני לא .כשהוא הגיע פעם ראשונה מהצבא,
והבנתי שזה לא פורים ,זה נשק אמיתי ,זה עשה לי רע .אבל אתה זורם עם זה .טנקים ,קורס מט"קים ,הוא
היה בלבנון ,סגר מעגל ,היה בין האחרונים לצאת כשמיקי היה בין הראשונים להיכנס ,שירות ארוך בלבנון .זה
היה מפחיד אבל לקחתי את זה לא כבד ,למרות שבדרך כלל אני רואה שחורות .יש לי דאגות .לומדים לחיות
עם כל דבר .אפשר לעשות קשיים מכל דבר ,זה עניין של בחירה.
עכשיו כשנועה ופבל התרחקו
קשה לי ,אני אמא ברווזה ,רוצה את כל האפרוחים סביבי .רציתי שכל הילדים יבנו בתים מסביבנו בקיבוץ.
אני צריכה להתרגל שהאפרוחים עפים מהקן  -גם אני עשיתי אותו הדבר להורים שלי ואמא שלי התרגלה לזה.
גם את כזו ,לא? שלמה עם מה שאת עושה
רוב הזמן .לפעמים אני כמו סקרלט אוהרה" :אחשוב על זה מחר" .לפעמים אני מתעצבנת מהישיבות של
הנהלת הקהילה ,ואח"כ לוקח לי הרבה זמן להירדם .בגלל זה גם הפסקתי לבוא לאסיפות.
איזה חלומות יש לך?
אני רוצה ללמוד תנ"ך ,אבל בערב אני עייפה .צריכה למצוא את הזמן .מאוד מעניין אותי כל הנושא של אילן
יוחסין ,אני מתה על זה .לעשות אילן יוחסין למשפחה .אני מסדרת תמונות ושקופיות מהילדות שלנו .עשיתי
ספר על אבא שלי .לדברים האלה אני רוצה יותר זמן .כשאצא לפנסיה זה מה שאעשה .לקרוא בעברית ספר,
וליהנות מזה.
אני חולמת להפליג מסביב לעולם ,מאז ומתמיד .רק בשנים האחרונות התחלנו לטייל (עד עכשיו כל הנסיעות
היו לביקורי משפחה) .השנה נסענו ,זה היה לא מתוכנן בכלל (לא מתאים לי) .ביום ראשון אמרנו שאולי
נוסעים ,וביום שני נסענו .מיקי חיפש באינטרנט ,התקשר ואמר מה דעתך על רוסיה? יש טיול שיוצא .רק
בצהריים הייתה לנו תשובה שיש מקום .בלילה נסענו .לרוסיה! לא בטן-גב( .היינו שם כשגלעד שליט חזר)...
התחלתם בגדול...
אני נוסעת לאמא שלי כל שנה וקצת דוחה את החלומות שלי .אני אוהבת להפליג ,כילדה היינו מפליגים
לאנגליה ,ומבלים חופשות על אוניה .ואיזה עוד חלומות? אני אוהבת להכין ספרים במחשב ,אולי אפתח פעם
עסק כזה .לראות את הילדים שלי מבסוטים ,מה שהם בוחרים ,שיהיה להם טוב .ובריאות .לראות איך
המקום הזה יצא .אני מאוד חוששת מהקליטה ,בעד ,אבל חוששת.
את הבית אני חולמת לשפץ ,אבל לחשוב שאני צריכה לארוז את הבית ,את הבוידעם .אני מה"אוגרים" .מאוד
קשה לי להיפטר מדברים ,ולחשוב שאני צריכה לפרק ולהוציא את הכל מהגג? זה נורא .בבית שלנו אין
שינויים ,לא מזיזים רהיטים .אני מרובעת ,מתאימה למקצוע ,לא עושה דברים חדשים.
לבוא לארץ זה היה מספיק .לא ראיתי את זה אז כמשהו דרסטי .אולי בגלל שלא ראיתי את זה כדרסטי אני
עוד פה .עליתי לא בגלל דחיפה משם ,אלא בגלל משיכה מפה .ציונות .כבר בשנת  18הרגשתי שהגעתי הביתה.
זה כנראה מה שחיפשתי .הקיבוץ זה הבית שלי ,המדינה זה הבית שלי .אני פה יותר שנים ממה שהייתי שם,
ופה זה המקום .והכל יבוא עם הזמן.

תם ולא נשלם ,עם אסטל השיחות תמיד נמשכות ונמשכות ...ואני תוהה ומקנאה בשלמות וההשלמה.
ראיינה :נטע
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קטע מתוך :שניים ,כמו זוג עיניים  /יהודה גזבר
"...מה גורם לאנשים לצאת מתוך עצמם ולבקש חברותא? מה נותן להם הלימוד המשותף שהטקסט עצמו אינו
יכול להעניק? ואם לדייק את המילים :איזה דבר ,גדול מסך חלקיו ,יוצא מתוך הלימוד המשותף בשניים?
למעשה זוהי חברותא יוצאת דופן ,המגשרת על עולמות ,שונה מהחברותא הקלאסית הנעשית בין בני אותו גיל
ואותו רקע .זה מעניין יותר ,ואולי דווקא משם ילך ויתברר המענה לחידת משמעותה של חברותא .מענה
שאולי אינו מענה חד וחותך וברור ,ואין לכותבו שחור על גבי לבן ,אבל זהו כל סוד קסמו"...
כשיוסי הצלם מגיע הוא מציב את ליאורה וחיה בשולחן אחר ,בזוויות האור המתאימות ,מסיט את המלח
והפלפל מהשולחן ומתחיל לצלם" .אל תסתכלו למצלמה" ,אני מבקש מהן" ,תלמדו" .חיה מוציאה דף
שהביאה ליאורה ,מיטיבה את המשקפיים ומתחילה לקרוא קטע קצר משל אריך פרום .כשהיא מסיימת נוצר
רגע קטן של שקט ,ואז חיה מעירה" :אני מרגישה שזה מדבר בדיוק על החיים שלי" .הן מתחילות לדבר
ביניהן ,ללמוד יחד .נראה שלרגע הן שוכחות הכול ,את החיים ,את המקום ,הדמויות שסביבן .אין בעולמן
אלא הן והטקסט.
חיה אברהמי ( ) 73מקיבוץ ניר אליהו הייתה מורה לאמנות בבית הספר חוף השרון כשליאורה לוי ( )41ממצפה
הושעיה הובילה פרויקט בתיכונים בשם 'שבר ותיקון' ,שיועד לכיתות י"א וי"ב .בין היתר עסק הפרויקט
בחיבור שבין טקסטים ואמנות" .טקסטים מדהימים" ,מבקשת חיה להדגיש .כשאני מבקש דוגמה ,היא
אומרת" :הרב קוק ,מדרשים ,ספרות יהודית עכשווית .פתאום גיליתי שיהדות לא מתקשרת אוטומטית
לכפייה ,שיש לה" ,היא נושמת עמוקות" ,שיש מרחב".
"מהרגע הראשון היה חיבור מיידי" ,אומרת ליאורה" .נפגשנו ונהיינו חברות" .הן התחילו יחד את הפרויקט
עם הכיתה של חיה; התחילו בכיתה י"א ,והיו אמורות להמשיך גם לי"ב ,אלא שמשהו הפריע" .במהלך
הפרויקט הזה ",אומרת חיה " ,מימשתי את השבר :חליתי" .במילים אחרות :בקיץ שבין י"א לי"ב חיה חלתה
בסרטן מוח עצם.
היא פרשה מללמד .תחילה התאשפזה בכפר סבא ,אחר כך בתל השומר .וכיוון שהמרחק ביניהן הלך וגדל,
הייתה ליאורה שולחת אליה מכתב אישי בכל יום במהלך המחלה :שיר ,קטע ללימוד ,קטע של תפילה ,כמה
מילים אישיות .היא מראה כמה מהמכתבים האלה .ה'שפת אמת' מודפס במחשב ,המילים האישיות כתובות
ביד ,בעט כחול .לפעמים הייתה שולחת פרקי תהילים .פתאום מודיעה :כולם קוראים עלייך תהילים עכשיו.
"תגידי" ,הייתה ליאורה דוחקת בחיה" ,אם לא יועיל ,לא יזיק".
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לפני שנתיים עברה חיה השתלת מוח עצם עצמית ,והבריאה .היא לא חזרה ללמד ,גם לא ליצור ,אבל הקשר
עם ליאורה נמשך .לחברותא שלהן אין תדירות קבועה .הן גם לא נפגשות הרבה :רק בשביל הראיון הדרימו
שתיהן עד תל אביב .הקשר ,הן אומרות ,בעיקר טלפוני" .המשפחה שלי" ,אומרת חיה" ,כבר מכירה את
השיחות האלה .כששיחת טלפון מתארכת יותר מדי ,הם אומרים 'אה ,אלה השיחות של ליאורה'" .וכך הן
לומדות :אחת מול השנייה ,טלפונית.
ליאורה מרכזת בשנים האחרונות בית מדרש רב תחומי במכללת שאנן ,ומנהלת בית לתרבות יהודית בבית
שלה .העיסוק המרכזי הוא חיבור בין אמנות לטקסטים" .אני מקבלת בקשה מקבוצות" ,היא אומרת,
"ומתאימה להן סדנה .מתאימה את הציורים לטקסטים על פי הבקשה .אם זו קבוצה לבר מצווה ,קבוצה של
עיתונאים ,קבוצה של עובדים ביחד וכדומה .אני מכינה את הטקסטים שאני מכירה ,מרכזת ושולחת אותם
במייל לחיה" .חיה מקבלת אותם ,קוראת ,מרגישה ,מחזירה טקסטים אחרים שהיא מכירה מהתרבות
הכללית ,ואז הן מתקשרות אחת לשנייה" .חיה היא עיניים טהורות ,היא לא מכירה את כל העולם" ,אומרת
ליאורה" ,ודווקא בגלל זה היא יכולה לראות דברים שאני ,בתור מישהי שגדלה בתוך התרבות הזו ,לא רואה".
אולי זה קשור לצורת ההסתכלות של חיה .בכל דבר ,כך היא אומרת ,היא רוצה דבר חדש ,מרנין" .לנסוע איתי
בדרך חזור ",היא צוחקת" ,זה לא כמו לנסוע בדרך הלוך .לפעמים אני עצמי לא משוכנעת שזו אותה הדרך".
וגם הטקסט עצמו שהן לומדות ,בין אם זה הרב קוק ,שפת אמת ,נתיבות שלום או אריך פרום ,מאיר
ממקומות נוספים :נקודות מבט שלא שמים אליהן לב ,מקומות אחרים ,פנים חדשות.
"כשאני קוראת ,אני לא מתחברת להכול .אני בודקת מה מתעורר בי – לפעמים זה רק משפט אחד מכל
הקטעים שליאורה שולחת .אבל ככה אני לומדת ,כשכל שיר וכל טקסט באים למפגש עם האני שלי" ,אומרת
חיה" ,וככה גם ליאורה .לכן אני כל כך אוהבת לשמוע את ליאורה מקריאה .הנה ",היא מוציאה שיר מודפס
מתוך התיק שלה" ,הבאתי את זה למפגש היום .זה שיר שליאורה שלחה לי פעם קטע ממנו ,ואני עשיתי עבודת
מחקר קטנה ומצאתי את כולו" .ליאורה מתפעלת ,וחיה דוחקת בה" :נו ,תקריאי ,תקריאי" .והיא קוראת.
"אני חושבת שהחברותא הזו" ,היא אומרת אחר כך" ,היא להביא את עצמנו לנקודת המפגש ולראות מה
יוצא .אני קוראת בעיניים שלי ,חיה קוראת בעיניים שלה ,וביחד אנחנו מוציאות מכל זה משהו חדש .לכן
טקסטים כל כך מתקשרים אצלי ליצירות אמנות; זו מהותה של היצירה".

לקוח מתוך המהדורה המקוונת של שבת – מוסף מקור ראשון לתורה ,הגות ,ספרות ואמנות
** למי שרוצה ליצור קשר עם ליאורה לוי ,348-8742313 :כתובת האתרwww.orryta.com :

לכל החברים והחברות שהתעניינו בשלומנו ,תמכו ועודדו ,באו לבקר
ובידם מאפים ומעשי מרקחת ,מתוקים ומלוחים.
אי אפשר שלא למהר ולהבריא ,כשאנחנו עטופים בכל כך הרבה
תמיכה ואהבה של משפחתנו ושל חברינו.
ברוך והדסה ראובני
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בניר אליהו יש פינות מוצלות עם רוח קרירה גם בשיא החום ,יש בריכה ,הווי ,תנופת קליטה מבורכת ויש גם
חברים ,ותיקים וצעירים ,שהזמן והמקום העניקו להם כינויים לא שיגרתיים .אז מה מסתתר מאחורי
"צפ"" ,גֵ'נס" ו"דאון טאון"? ואיזו
"שאראס"ֵ ,
השמות "קּוני"" ,שקד"" ,יֹו"" ,בּוּּסיק" ו"לֹולה"? מיהם ַ
משפחה העמידה דור שני לכינויים?
על כך בכתבה שלפניכם:
"בּוסיק" ניר – כשהייתי תינוק אמי נהגה להוציא אותי לחצר "לאמבטיית שמש" .ברחוב שלנו היו הערבים
רועים עם עדרי פרות ליד הבית .יום אחד ,כשאמי לא היתה בבית נכנסה פרה לחצר ,ניגשה אליי ,ומתוך
סקרנות התכופפה והסתכלה עליי .אימא שלי חזרה הביתה ופרצה בצעקות להבריח את הפרה ,ואז ניגשה
אליה הרועה הערביה ואמרה לה בערבית "בוסה בוסה" ,שבערבית פרושה "נשיקה" .הכוונה היתה לומר
"הפרה רצתה רק לתת לי נשיקה" .כשאימא סיפרה את הסיפור היא זכרה את המילה "בּוסה" ,והחליטה
להוסיף לה את המילה "יק" שפירושה מחמאה בשפה הרוסית ,ומכאן נולד הכינוי "בּוסיק" שהפך מאז ועד
היום לשמי.
ברחובות שם גדלתי היה ילד בריון ממוצא תימני שקראו לו "בּוסי" והוא היה נערץ בקרב התימנים כי היה
שרירי וחזק .בכל פעם ששמעו הילדים שקוראים לי בּוסיק ,הם הסתכלו עליי ביראה ובפחד ,כי חשבו
שהכינוי קשור לאותו "בוסי" השרירי והחזק .אחרי שהם הכירו אותי באמת הם היו מוסיפים "גם כן
בוסיק"....
אגב לאשתו של בוסיק קוראים אילנה ,אבל כולם מכירים אותה בשם לנצ'ו.
יעקב "שקד" שקד  -שקד זהו שם משפחתי משנת  .4777נולדתי בשם יעקב קדוש .השם שקד נולד בצבא,
ישבנו  33חבר'ה והחלטנו לעברת את שמות המשפחה.
בקיבוץ קוראים לי שקד כנראה מתוך נוחיות להבדיל מאחרים בקיבוץ בשם יעקב .יש גם שקוראים שקדיקו
וכשאני מגיע במשך היום לעבוד בבתי ילדים קוראים לי "סבא יעקב"( .פעם קראו כך ליעקב מזרחי ז"ל).
זאב "ולוולה" כספי – ולוולה זהו שמו המקורי שניתן לו בלידתו .בהגיעו לארץ הוסיפו את השם זאב לתעודת
הזהות כשם שני .משפחתו קוראת לו זאב.
אברהם "יֹו" קליפה  -השם יו נולד בתקופת השליחות בחו"ל ,הייתי עונה לטלפון "יו" ,וכשחזרנו לקיבוץ
המשיכו לקרוא לי ככה .אני מאוד אוהב את הכינוי הזה .בעבר הילדים היו קוראים לי אביק ,הנכדים היום
קוראים לי יה יה שזה סבא בסינית (.)yé
אברהם "בזוזה" ליבנה – בזוזה זהו שם משפחתי הקודם .החברים התחילו לקרוא לי כך בחברת הנוער ,ומאז
זה נשאר.
אורי "צ'יני" לב ארי – בהיותו בכיתה ד' או ה' בשיעור אנגלית בבית הספר ברחובות נלמד הסיפור
"" Once there was a wizard, he lived in Africa, he went to China to find a lamp
כשהגיע תורו של אורי לקרוא את הסיפור ,הוא אמר "צ'יני" במקום "צ'יינה" ומאז כולם קראו לו כך .פוריה
והילדים מעדיפים לקרוא לו אורי.
יצחק משה "מיקי" גבע – נולד כיצחק משה ע"ש הסבים משני הצדדים .מכיוון שלא יכלו לקרוא לו בשני
שמות ,וכדי לא לפגוע באף צד עשו שילוב :מ' ממשה ו-ק' מיצחק ,והתקבל השם מיקי.
הידעת? בהזמנות לחתונה של מיקי ואסטל הודפסו הזמנות שונות .בחלק כתבו יצחק ובחלק מיקי...
מתן "פאקו" גבע – דור שני לבעלי הכינויים .אבא שלי תמיד קרא לי טאקו .לפני עשר שנים בערך יוסי לוי
בעקבות הפרסומת לבושם פאקו רבן החל לקרוא לי פאקו .מי שהעביר את הכינוי המחודש הלאה היה
אבישי רוזנבלום .אבא שלי אגב ממשיך לקרוא לי טאקו.
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ואם כבר הוזכרה משפחת רוזנבלום...
יצחק "איז'ו" רוזנבלום נקרא כך בפולין .כך קראו לילדים היהודים לאחר מלחמת העולם השנייה .לפני
שנתיים בעקבות הסדרה "עספור" הפך הכינוי ללהיט.
יעקב "קּוני" פנר – לכינוי שתי גרסאות שכנראה שתיהן נכונות .בכיתה ה' קוני ועוד כמה חברים מהכיתה
עשו חיקויים מההצגה "קונילמל " ,הוא היה הכי טוב וכך השם דבק בו .לפי הגרסה השנייה מי שהדביק את
הכינוי היה שכן שלו ,שהיה שחקן כדורגל מצטיין בזמנו ,לאחר ניסיונות רבים ללמד את קוני לשחק כדורגל
הוא התייאש ואמר "איזה קונילמל אתה".
לפני שנים רבות במהלך ההתמחות בלימודי שמאות המקרקעין התברר כי במשרד אחר השייך לאחיו של בעל
המשרד עבד שמאי ותיק בשם קוני .הלקוחות היו מתבלבלים ומגיעים אליו וכך הוא נהנה מהמוניטין...
שלומית "לֹולה" רגב – אפילו הנכדים לא מכירים אותה כשלומית .לולה מספרת :להוריי היה חבר בקריית
חיים שקראו לו "לולה" וברגע ששאלו אותי לשמי הייתי עונה "לולה"( .כשהחבר "לולה" היה פוגש אותי
בקריה הוא תמיד היה אומר לי "שלום אני") .אף על פי שניתן לי השם שלומית במלחמת "איטליה – חבש"
שרצו שיהיה שלום (ויש הרבה "שלומיות" כאלו בקיבוץ) ,השלום עוד לא הגיע...
סבתא שלי התעקשה במשך השנים שאחזור לשם שלומית אך אני התעקשתי להיקרא לולה .דודי אריה ויאיר
איתן מהגרעין הם היחידים שקראו לי שלומית .גולן ברק המציא לי את השם "לי לה לו".
דור "דאון טאון" הורביץ  -בגיל  47כשגרנו בנעורים ,היינו קבוצה גדולה והעבירו אותי להתגורר בקרוואן
מעבר לשביל לכיוון גני הילדים ,בשל מצוקת חדרים .אני היחיד שעברתי לשם ועומר קורדובה החליט
להמציא לי ולמקום את השם "דאון טאון" ()Down Town
מי שקורא לי כך זה רק החבר'ה ,אני לא משתמש בכינוי ונראה לי שאפילו ההורים שלי לא מודעים לו...
"צפ" קורדובה  -הכינוי הומצא לפני  48שנה בערך ,כשעבד בחדר האוכל עם עומר לוינסון .עומר מעיד
עומר ֵ
כי הוא זורם עם הכינוי אבל אף פעם לא חקר לעומק את המקור שלו ולכן פניתי לעומר לוינסון ממציא הכינוי
"צפלר" שהיה בעבר גם כינוי שלי .המצאנו אותו מספר חברים בשיעור
"צפ" הוא קיצור של ֵ
שמוסיף :הכינוי ֵ
כימיה לפני המון שנים ומאז אני קורא לכל ה"עומרים" בקיבוץ ובשכבה " ֵצפלר" או " ֵצפ".
"שאראס" רז – לפני שנים שיחק במכבי ת"א כדורסל שחקן זר בשם הקליט שארונאס יאסיקביצ'יוס
עמרי ַ
או בקיצור "שאראס" .אנחנו נהגנו לשחק אז כדורסל בקיבוץ ,ובגלל שיש לו קליעה כמעט כמו שלי ,וגם
ראיית משחק דומה – אלי ביוקאורל הדביק לי את הכינוי .אין ספק שהדמיון במראה (האשכנזי) סייע
להדביק את הכינוי אליי .אני מוכרח להגיד שהכינוי מאוד מחמיא לי.
יונתן "גֵ'נס" יוגב – לפנסיון הכלבים של יונתן קוראים "גֵ'נסיס" – בראשית – וזהו גם שמו מגיל  1 ,3או
מכיתה א' תלוי את מי שואלים.
לפי גרסה אחת "בכיתה א' היו לי תלתלים כמו של פיל קולינס מלהקת גֵ'נסיס .באחד הימים הגעתי לביה"ס
עם חולצה של הלהקה ומאז הכינוי דבק בי" .לפי הגרסה השנייה" :בגיל  3או  1מספרים שהתנהגתי ממש כמו
כלבלב והייתי הולך על ארבע ...לגננת שלי באותה תקופה הייתה כלבה שקראו לה ג'נסיס ומכאן הכינוי".

תודה לחברים ששיתפו פעולה בהכנת הכתבה ואם שכחנו מישהו נא
לפנות למערכת ונשקול כתבת המשך...
דיקלה רגב
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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 שביעי
 – 11/51/52סוף שבוע תשעה עשר
אנחנו מוכנים למרתון  .התחלה מפוצצת לסיכום שבוע ,כשיש עוד שבועיים עד לריצה עצמה .ובכל זאת.
נכנסנו לתקופה שנקראת בשפה המקצועית  - taperחידוד .מכאן יורדים העומסים של הריצה באופן מדורג
ודי דרמטי .פה מתחיל הזמן להכנות הארגוניות ,הנפשיות והגופניות במובן התזונתי והבריאותי.
ריצות השבוע הן קצרות בעיקר( ,בין חמישה ק"מ ל )43-וריצה אחת בינונית של ( 47מי היה מאמין שאקרא
לריצת תשעה עשר ק"מ ריצה בינונית) .עוד ריצה אחת כזאת מחכה לנו בשבוע לפני המרתון וזהו.
ביום שלישי אריאל בא (יחד עם בנו עמית מהגן של יובל) אחר הצהריים לקפה .גם דור מגיע לפני שיילך
באמצע לרופא ספורט כדי לבדוק כאב שהתחיל בתקופה האחרונה (מתברר כתחילתה של דלקת שזוהתה
בזמן לפני שהחמירה ושטופלה בהצלחה) .אריאל הוא המנטור שלנו .הוא יועצנו לכל שאלה שצצה בענייני
מרתון ,הכנות ,תזונה ,פסיכולוגיה ואדמיניסטרציה .אנחנו מיישמים כמעט את כל המלצותיו.
אריאל מחלק את השיחה למספר נושאים עיקריים .הראשון הוא התקופה הקרובה .עכשיו כבר אין לעשות
שינויים .לא בקצב ,לא להעמיס דברים חדשים על הגוף .לא לעשות ניסויים .בקרוב יתחילו חלומות על
המרתון (בלילה שלפני יש רבים שלא ישנים בכלל) וגם יצוצו להם כאבים חדשים במקומות שלא כאבו עד כה.
חשוב מאוד "להשתדל" לא להיות חולים .שלושה ימים לפני מתחילים להעלות את אחוז הפחמימות בתפריט
היומי (העמסת פחמימות) .זוהי אנרגיה חיונית לריצה .ההעמסה הזאת תתבטא גם בעלייה במשקל הגוף
(אריאל ממליץ לא להישקל בימים אלו) כי הפחמימות נצברות בגוף יחד עם המים ,שבשתייתם יש להרבות.
נקודה חשובה נוספת היא שככל שיתקרב המרתון כך נרגיש פחות מוכנים .הביטחון ירד ,וריצת השלושה
קילומטר ביומיים שקודמים למרוץ תוכיח לנו מעל לכל ספק שאין סיכוי שנסיים  .18לא להאמין לזה...
הדגש העיקרי והחוזר על עצמו ברוב השיחה עם אריאל הוא המלצתו החד משמעית :לעשות את שלושת
הקילומטרים הראשונים בריצה עצמה בקצב באיטי יותר בכעשר שניות מקצב הריצה המתוכנן שלנו .הגוף
יהיה אז ,על קו הזינוק ,בשיא מוכנותו" ,מסומם" ומלא אדרנלין ,מסביבנו כולם ירוצו מהר ולנו ייראה
שאנחנו אחרונים .אלה שפותחים מהר מדי הם גם אלה שיצעדו החל מהקילומטר ה 84-לצידי הדרך .כדי לא
להצטרף בעצמנו לצעדת הכינרת עלינו לפתוח לאט ואחר כך להגיע לקצב המתוכנן .זה לא פשוט לרוץ לאט
ממה שמורגלים אבל בשביל זה שלחנו את דור להשתלמויות באוסטריה וגרמניה מספר פעמים בחודשים
האחרונים .הוא ייקבע את הקצב הרצוי בהתחלה ואנחנו נתיישר לפיו .סומך עליו יותר מאשר על עצמי בנושא
הזה.
מועדון הריצה הגדול בארץ נקרא איילות (כמו אלה שעליהן לאה גולדברג שאלה מה הן עושות בלילות) .בשלב
מסוים עוברת בנו המחשבה להדפיס על חולצתנו את הכיתוב "עגלות ניר אליהו" .הרעיון יורד גם כדי לא
להעליב אף אחד ובעיקר מתוך עצלות.
ביום רביעי מוקדם בבוקר רצים  47בפארק הירקון" .אני אוהב לרוץ פה" ,אני אומר לדור ,קילומטרים
ספורים לפני הסוף" .כן" ,הוא אומר" ,גם אני .אהבת רץ לפארקו".
דור ואני אמורים לרוץ את מרתון טבריה הקרוב .גם יערה זנגי תעשה זאת ויחד נהיה ,עד כמה שידוע לנו,
שלושה רצים מניר אליהו .אם ניקח בחשבון  333תושבים בקיבוץ ,אז אנחנו מהווים פלוס מינוס אחוז אחד
מאוכלוסיית הקיבוץ שירוץ את מרתון טבריה ה .31-אני תוהה אם יש עוד יישובים בארץ עם כזה אחוז יחסי
לגודל האוכלוסייה .בטח כן ,אבל לא רבים .מכובד.
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 – 5/5/55סוף שבוע עשרים
זמן כסף הגיע .Money Time .עכשיו שבת ,חמישה ימים לפני היום הגדול .הסתיים לו שבוע חידוד נוסף.
העומסים נשארים נמוכים השבוע .ריצת  47ק"מ אחת בפארק ומסביב ריצות קצרות ,הארוכה שבהן  43ק"מ.
בוקר אחד אני קם מוקדם לריצה  .לבוש כבר בבגדי ריצה ,אני עוזר לשיר להעיר את הילדים לפני שאני יוצא.
אלעד ,מתוך קורי השינה ,עם חצי עין פתוחה ,עוד במיטה ,רואה את הלבוש ואומר – " אבא?"" .כן ,חמוד
שלי"" .אבא הולך לרוץ?"" .כן ,ילד מתוק של אבא"" .אבא ,למה?".
הריצה בפארק היא האחרונה בו לפני טבריה .פארק הירקון ,המקום שכה האיר לנו פנים ,אירח אותנו בשעות
לא שעות ,בחושך ,בשמש ,שמע את כל קיטורינו ,תשבוחותינו ,תלונותינו .והוא תמיד הבליג .תמיד הפעים
אותנו ביכולתו לארח כמות כה גדולה של רצים ,רוכבים והלכים .תמיד בחביבות ,באדיבות ,בניקיון .ברזיותיו
הן סמל ומופת למים זורמים .הירקון ,הכלבים ,הדשאים .אהבנו אותך פארק יקר ,אהבנו ועודנו ,ואין פה
טיפת ציניות אחת.
במסגרת שעות אינסופיות של ריצה משותפת נגמרים לפעמים נושאי השיחה .כשזה קורה ,צצות ההברקות.
היציאות המטומטמות ,אלה שהכי כיף להיזכר בהן בדיעבד .השבוע ,באחת הריצות ,דור מעלה הצעה דגולה.
בוא נאתגר את המדע .בוא נלך הפוך על הפוך .בשבוע האחרון נעשה העמסת חלבונים ,דלדול פחמימות ,נגביר
קצבים ,נעשה אינטרוולים ,נשתה אלכוהול בכמות מופרזת .אנחנו שוקלים את זה לרגע ברצינות ועוברים
לנושא השיחה הבא.
סך הכל צריכים להצדיק את מעמדנו כחברים במועדון "הרצים המדברים".
ריצה אחרת במהלך השבוע הופכת ל"ריצת נהי"  .זוהי ריצה שעל פי הגדרתה המילונית משמשת כריצת בכי
וקיטורים .באותה ריצה חם מדי ,קר מדי ,יש רוח חזקה שמפריעה ,שמש בפנים ,הערס שכמעט דרס אותנו על
הכביש המוביל והעיף עלינו מלא חול ,לא התרוקנתי בשירותים לפניה ,אכלתי יותר מדי ,אני עייף .אין לי כוח.
במשך השבוע אני מבחין שדור מכור לגארמין שלו .כל כמה מאות מטרים הוא מביט בשעון .בודק דופק,
מהירות ,זמן ,קצב ריצה נקודתי ,ומה לא .מכור .מצד אחד קל לי לדבר ,אני רץ בלי שעון בכלל וסומך עליו
שיעדכן .מצד שני אני מנסה להוכיח לו שהוא מכור .הוא כמובן מכחיש" .את שלושת הקילומטרים
הראשונים" ,אני אומר לו" ,ננסה לסיים בקצב  7דקות לקילומטר בלי שתסתכל בשעון אפילו פעם אחת".
יוצאים לדרך .דור מחזיק מעמד ,מדי פעם משחק בשרוול הארוך .כמעט מתפתה .אחרי קילומטר אחד
הגארמין מצפצף .סיימנו קילומטר.
לאחרונה גוברת ההתעניינות מהחברים ומהסביבה הקרובה .זה כיף ונחמד .הפרגון גדול מאוד .זהו ,נשאר
השבוע האחרון .ביום שני נתחיל העמסת פחמימות ,לא יודע עדיין בדיוק איך זה יבוא לידי ביטוי .ביום רביעי
ניסע למלון בטבריה .אמשיך לעדכן.
 – 1/1/55ארבעה ימים למרתון
יש לי תיאבון של סוס ואני אוכל כמו חזיר  .כבר שבועיים בערך אני מרגיש ככה אבל בימים האחרונים זה
מוגזם .אוכל ואוכל ואוכל .אני כבר כמה ימים בהעמסת אוכל .פחמימות ,חלבונים ,סוכרים .מה שבא ברוך
הבא .לדעתי עליתי קילו פלוס רק בסוף השבוע האחרון .ועכשיו  3ימי העמסת פחמימות (וקילוגרמים) לפני.
זה קצת מבאס אותי .אתגבר.
לדור חזר הכאב בהמסטרינג  .הוא דיבר עם רופאו ,התלוצץ עימו ,וקיבל עוד אנטיביוטיקה ,עד המרתון כולל.
שיר הכינה היום הרבה פחמימות  .אורז ,פשטידת פסטה ,פתיתים ,הבית מלא לחם ,לחמניות ,קורנפלקס,
בננות .הכל ערוך ומוכן לספוג את רעבוני ,שעכשיו בימים הבאים עלי לטובה ,תהיה לו גם הצדקה מדעית.
רצנו בבוקר  2ק"מ  .מריחים את הסוף .בלילה כבר לא ישנתי רצוף .פקדו אותי חלומות מרתון מוזרים .לא את
כולם אני זוכר .את רובם לא .מתחילים לתכנן לוגיסטית את יום הריצה ,ה–  D-Dayשלנו .החלטנו
שהכתומים יבואו עם שיר .בהתחלה חשבנו שאולי לא נביא אותם ,אבל דור היה הכי החלטי ושיכנע גם אותנו.
ברור שהם יבואו!
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אבא מתכנן לרוץ איתנו  ,באותו קצב .זה סופי .דיברתי עם רועי ועידכנתי אותו .הוא כנראה יוותר על
ההצטרפות אלינו .אין עליו .גם הנכונות לרוץ איתנו כשהיה צריך עשתה את שלה מבחינתי.
ארבעה ימים לפני המרתון  .בטבריה צפויות ביום חמישי שאריות אחרונות של מערכת גשם לא סוערת .נראה
כמו מזג אויר מצוין ,אולי קצת גשם ,לא דרמטי.
 – 1/1/55יומיים למרתון
סיימנו את תוכנית האימונים לקראת מרתון טבריה ה .31-היום בבוקר רצנו שלושה ק"מ ועוד לפני שהתחלנו
כבר סיימנו .תיק ותק.
היום מוקדש להכנות ארגוניות אחרונות ,תכנונים לוגיסטיים והכנה נפשית ומזונית.
 - 1/5/1255יום לפני ,מחר הריצה!
משהו שנזכרתי בו  -התייהרות נוספת של דור ושלי :השרירים שלנו ברגליים מאוד התחזקו בתקופת ההכנה.
זה טבעי ,וגם מורגש .אם רק היתה לי טכניקה מתאימה הייתי בועט עכשיו יותר חזק מרונלד קומאן .דור
טוען שהשריר הארבע ראשי אצלו ,בקדמת הירך ,הפך לחמש ראשי.
שלחתי היום מייל לחברי קבוצת הריצה היוקרתית (בה אני שותף בשליש מהמניות) ,עם דגשים לתכנון
הריצה .עיקריו :לא לשכוח לתת כיף לכתומים שיעמדו בצומת כינרת ,להגיד תודה בתחנות השתיה ,לרוץ
לאט במיוחד בסוף כדי ליהנות מהרגע ,לחייך שם בהגזמה למצלמות ולא להפסיק לדבר במהלך הריצה .סך
הכל מדובר ברצים המדברים ,ועלינו להצדיק שם זה.
ג'לים  -אני אקח אחד כל  43ק"מ ועוד אחד ספייר עלי 1 .בסה"כ .דור הולך על ג'ל כל  3/1שעה וכנראה גם
כדור מלח .יש בדרך ג'לים ,משקאות איזוטוניים ותחנות עם מזון קל כך שלא תהיה בעיה מהבחינה הזאת.
קיבלנו מיילים עם טיפים ועצות מצפריר ,מארגן הריצה המסכמת ומאריאל .כל פרט מוסיף .כל פרט חשוב.
הפלייליסט לנסיעה לטבריה כבר מוכן  .הוא ילווה אותנו גם מחר בבוקר כרקע להתארגנות .שלמה ארצי
מככב ,משינה ,חיים משה ,זוהר ,דודו אהרון ,אריק ,שלום ,כוורת ,פוליקר ,תסלם ,גידי גוב ,אהוד בנאי ,חנן
יובל ,נטאשה ,מאיר אריאל ,איל גולן ,פורטיסחרוף ,צליל מכוון ואולי עוד.
אוטוטו יוצאים לטבריה  .התרגשות מורגשת .דור בא אלי לארוחת פחמימות אחרונה לפני והולך לארוז תיק.
יאללה .לעסק.
בארבע וחצי יוצאים לטבריה  ,לא לפני שנפרדים משיר והילדים .אני נוהג .לפני היציאה מכינים  7לחמניות עם
שוקולד למריחה (פינוק עד הסוף .אני מכור) שיהיה להמשך היום .אולי גם אבא ירצה .הדרך גשומה.
הפלייליסט ברקע .שרים בקולי קולות ומרגישים בעננים.
בדרך אני עוצר להשתין  .אני שותה כל כך הרבה בימים האחרונים ומבקר כל כמה דקות בשירותים .בסביבות
 42:33מגיעים למלון דונה גרציה בטבריה .רפי ושושי כבר שם .מתמקמים בחדר ויוצאים למלון אחר לקחת
את ערכת המשתתף .חלוקת הערכות מהירה ואנחנו שמים פעמינו למלון השכן לארוחת הפסטה של משתתפי
המרתון .קצת ברכות ,והארוחה מתחילה .מזנונים עם
פסטה מהרבה סוגים בכל היקף האולם ,תורים גדולים
לכל מזנון ואכילה בעמידה .אנחנו מצליחים להעמיס
צלחת קטנה ,אוכלים מהר ויוצאים .אני פותח את השקית
ומגלה שהדבר הכי חשוב ,מדבקת ה 18.8 -להדבקה על
האוטו חסרה .בשביל המדבקה הזאת אני רץ .חוזרים
לאולם חלוקת הערכות ומשלימים ציוד .זהו .הכל מוכן.
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יש סרטים ביוטיוב וסיפורים על רצים שנתקלו ב"קיר" בסיום הריצה שלהם וזחלו לקו הסיום ,כאלה
שהתמוטטו אבל לא ויתרו ,קמו ודידו עד הסוף .אלה סרטים על גבורה ,על רוח האדם ועל כוח הרצון
האנושי .הנה דוגמא:
דור טורח לוודא איתי בערב המרתון שלא אתן לו להגיע למצב כזה .אם הכרתו מתערפלת ,לא לדרבן אותו,
לא רוח האדם ולא הבלה -בלה האנושי .בעיטה אחת חזקה לאשכים ,וכשהוא מתקפל סנוקרת לפנים ולמוטט
אותו על הרצפה .העיקר לא לתת לו להתבזות קבל עם ועולם.
אחר כך עולים למלון  .מחברים את המספר לחולצה ,את הצ'יפ (שימדוד לנו זמנים מדויקים על השטיחים
הפרוסים לאורך הדרך) לנעל ,ומסדרים את כל מה שצריך למחר -סווטשרט ,כובע צמר לבוקר ,טייץ ,גרביים.
קצת מוסיקה ,קצת טלוויזיה ,קצת ספר וכיבוי אורות.

יהודית ברזילי48 ,

אהרון כדורי88 ,

צבי מאור40 ,

איתי לנגשטטר88 ,

ולוולה כספי41 ,

שחר הררי88 ,

נעמי תקומי84 ,

שיר רז88 ,

פיני טוכמכר84 ,

קרולינה קרבס99 ,

ברוך ראובני88 ,

יותם פנר99 ,

פוריה לב-ארי82 ,

ליאור קולקובסקי98 ,

סולי שר88 ,

עינב זנגי98 ,

מרסי רוזנבלום21 ,

יותם נמר98 ,
אלון פיינבלט99 ,
ניב נמר99 ,

מיקי גבע19 ,
עירית קולקובסקי19 ,

אביב קציר09 ,

יובל ראובני19 ,

דותן ראובני02 ,

גיל ינאי84 ,

יותם ברלס01 ,

טלי ראובני88 ,

יונתן ביוקאורל08 ,

לילך ינאי88 ,

שני מדר4 ,

פזית ראובני88 ,

תמיר ברק4 ,

אילת לביא88 ,

אביתר ברזילי1 ,

הדס שר81 ,

אורי צדפי0 ,
מיכל רז0 ,
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» משפחת מדר היותר בוגרת – יתרו ,יהודית ,ליאור ועמר יצאו לחופשה קצרה
בכרתים לכבוד סיום מבחני השנה של ליאור .חופשה קצרה וכיפית.
» שוש נסל טסה לביקור משפחתי בצרפת – לחופשה טובה בחיק המשפחה.
» נרי הגדול ,ובשמו הידוע נרי לנצ‘נר ,יצא באופרת רוק חדשה ומגניבה בשם
"הבשורה לאלרון גוץ" .מנגן איתו גם אחיו הצעיר ,אמיתי הורביץ .כל זה
קורה במועדון הסאבליים בתל אביב .בהצלחה לנרי וללהקת הבלים!
» רבקה סלע לא מפספסת דקה מאז יציאתה לגמלאות ,ועכשיו מבלה בשייט של
שבועיים בים התיכון...
» נקנה רכב חדש לשירות  -יונדאי איי ,022-סה"כ  2מקומות ישיבה .שימו לב -
רק אנשים אשר עברו את אישורו של יוסי לוי רשאים לנהוג בו .ציבור החברים המבוגר לא ממש אוהב את הרכב
החדש ,מפני שהוא לא נותן מענה קל לעליה לרכב כמו בקודמו .קשה ,קשה.
» כשמשפחות סלע ,וצדפי-עציון בחרו את השטח לביתם החדש ,הם לא ידעו על איזו היסטוריה הם יושבים ,גם זקני
הקיבוץ לא ממש זכרו את הצינור הענק אשר הונח במהלך ההתכוננות למלחמת ששת הימים ליד בית התינוקות
(שכבר נהרס) .הצינור נחשב למקלט ,והיה מיועד לשמש את המפקדה של הקיבוץ.
» מרים קרומן עברה למשכן הקבע בקיבוץ וכך מניין החברים עומד על  .411ברוכה השבה לקיבוץ!
» למיטיבי לכת בלבד – הגיל השלישי יצאו לטיול לירושלים בהדרכתו של רמי צדפי ,ומסרו שהיה מצויין.
» דרורה ,יורם ,אייל ורותי ברלס טסו לברמצווש של אושר (בנם של נעמה וגרשון) בקנדה .וכך הפכה בין לילה
ענבל ברלס הדודה ,לאמא לשלושה במשרה מלאה .אז לכם המטיילים עשו חיים ,ולך הדודה תחזיקי מעמד.
» אליס נסעה בטיול מאורגן למוסקבה וסנט פטרסבורג ל 43-ימים ,והשאירה את המרכולית בידיהן הנאמנות של
בנות החן עידית בורנשטיין ונעמה לנגשטטר וכמובן בן החן משה לנגשטטר ,אשר החזיקו נאמנה את המקום,
ועל כך שאפו...
» משחקי היורו כבר כמעט מסתיימים אבל הודות לטל רוזנבלום ,אשר חזר אלינו מטיול של חצי שנה ,המשחקים
נראים אחרת – היוזמה והרצינות ותשומת הלב לכל קבוצה והמאכל שלה ,וכמות הגברים שפוקדת את המקום
פשוט כיפית ומהנה .כך צריך להיות יורו ,ואולי בעוד  1שנים גם ישראל תיקח בה מקום.
» כך בסוף שבוע כאשר היה בדרך לעבודה החליק לו יותם נמר עם האופנוע ,ופגע ברכבו של בני ירושלמי .החלמה
טובה ומהירה ליותם ,שבדרך נס רק האופנוע כבר לא קיים ,ומזל שזה היה בני ירושלמי שנסע לא מהר מידי.
» משפחת לוי  -אסתר,יצחק ומלכה יצאו בטיול מאורגן לקרואטיה וסלובניה ,איזה כיף ,וחזרו הביתה בשלום.
» איתי רגב לא עוצר וממשיך לעבור עוד שלב .הפעם איתי זכה בחגורה אדומה בטאקוונדו לאחר מבחן.
כל הכבוד לך על שנים רבות של התמדה – זה לא פשוט.
» מספר הטייסים בני הקיבוץ עולה ל+( 3-חבר).
לאחר מסלול לא פשוט ,ושעל פניו לא ברור היה מה הוא עושה בקורס  -ד' טייס .כל הכבוד לך גבר.
» בני המצווה עמר פלג ,איתן ביוקאורל ורום לוינסון הזמינו את ציבור החברים לקבל את השבת ליד המושבים
החדשים בבריזה הכי טובה בקיבוץ .חבל שלא כל הציבור נענה להזמנה ,אך למי שכן  -היתה קבלת שבת נפלאה.
» תרצה וויצמן זנגי סבתא וסבא  -חובקים נכד ראשון ומיד אחריו גם השני! ברכות למורן ויגאל על הולדת הבן ושמו
בישראל יהלי וברכות גם ליערה ושי על הולדת בנם יואב יומיים אחר כך.
מזל טוב כפול לכל המשפחה והדודות כמובן!
» מזל טוב לסבא וסבתא לוינסון אשר מחתנים את נכדתם ענבל בת להדר ורמי אסולין .כנראה מההתרגשות סובבה
שושנק'ה את הרגל בכניסה למעדניר ונפצעה קל בפניה  -אבל אל דאגה ,עד החתונה הכל יעבור.
» ממש ברגע האחרון  -בת נוספת נולדה הלילה לאביב והילרי קולקובסקי! מזל טוב לעירית ותלי ולכל המשפחה על
התוספת הטריה  -נכדה שלישית!
» ואסיים בברכת חופשה נעימה לכל התלמידים והתלמידות ,וכמובן למורות ולמורים המסורים אשר בימים אלו
יוצאים לחופשת הקיץ המקוצרת .נוחו לכם ועשו כיף חיים.
ליזה בוחסירה
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התשובה למבנה מהעלון הקודם:
הצילום הנו חלק מקומביין הבוטנים העומד בקיבוץ.
גידול הבוטנים השתייך לענף גידולי השדה (גד"ש) ,כמו :תפו"א,
אבטיחים ,ירקות למיניהם ועוד .גידול הבוטנים היה מהמרכזיים
שבגידולים של הקיבוץ ,ולדוגמא הגיע בשנת  4713ל 733 -ד' .היה
מהגידולים הראשונים בקיבוץ וכבר ב  4744נערכו דיונים על היקפו
והצורך בכוח-אדם רב.
גידולו חייב השקעה רבה בהכנת השטח ,בזריעה ,השקיה ,ריסוסים
תדירים כנגד מחלות ומזיקים ,עישוב ולבסוף ההוצאה .את הוצאת
הבוטנים היה צריך לסיים עד עונת הגשמים ,כי הרטיבות השחירה
את הבוטנים ופגעה בשיווקם ,וגם בתמורה הכספית .לא פעם הגשם
הקדים ,והיה צורך לייבש השיחים שהוצאו .הגידול סבל מהרבה
פגעים ומחלות ובעקבות כך פיצויים מהקרנות.
עד הופעת הקומביין בשנות ה  , 73תלישת הבוטנים מהשיחים הייתה נעשית בעבודת ידיים .היו יושבים
בקבוצות סביב ערימת שיחי בוטנים ותולשים ,מכניסים לשקים ,ואלו היו מועמסים למשאית .עבודה
משעממת ,אך מקור לשיחות ורכילות בענייני הקיבוץ והחברה .הופעת הקומביין הייתה מהפיכה והקלה
בתחום ,כי שחרר את עבודת הידיים בתלישה ,אך עדיין היה צורך "להאכיל" אותו בשיחים בעזרת קלשונים,
עבודה קשה ומאובקת .היכולות של הקומביין עם השנים הלכו והתפתחו ,עד שלמעשה כל העבודה נעשית על
ידו – הכנסת השיחים ,ניעור ,שאיבה לסל ,וזה  -מתהפך למשאית .מהשיחים מכינים חבילות שחת לבעלי
החיים.
הקומביין שבתמונה הינו האחרון שהיה בקיבוץ ,ומאז שחדלנו לגדל בוטנים נותר ערירי .מקווים שבעתיד
הקרוב ישוקם (בעזרת מתנתו הנדיבה של האריס לווין – אחיה של מרסי) ונוכל להציגו כזיכרון לתקופה
ולגידול.
עמיקם רגב

1982
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1962
זיכרונות מקומביין הבוטנים
ואיך הסתדרנו לפניו...
ועוד קצת על גידולי השדה...

שרוניה טוכמכר:
גידלנו בוטנים עוד לפני שהיה לנו קומביין
שעשה את העבודה .היינו יוצאים לגיוסים
לפני או אחרי העבודה ,יושבים ב"מעברה“,
באחד הצריפים לשם היו מביאים את שיחי
הבוטנים כדי שלא יירטבו מהטל או מהגשם
שעלול היה לרדת ותולשים את הבוטנים
מהשיחים.

1972

אני זוכרת גם את הגיוסים באיסוף תפוחי
האדמה .היינו גוררים בין הרגליים שקים
שהיו מחוברים למותניים וממלאים שק אחרי
שק ...שק מלא היינו מניחים בצד ומחליפים
בשק ריק.

פיני:
הוציאו את תפוחי האדמה במכונה שהיתה
חודרת מתחת לתפוחי האדמה ,מרימה את
האדמה עם תפוחי האדמה והופכת אותם
בשטח.
היתה מתארגנת קבוצה של כ 83-חברים,
מתפרשת בשטח בשתי שורות רחוקות אחת
מהשנייה כדי שהטרקטור יוכל לעבור הלוך
וחזור ולהוציא שורות נוספות של תפוחי
אדמה .היינו מתפזרים בשורה במרחק של 43
מטרים אחד מהשני ,כל אחד היה אוסף את
הקטע שלו ועובר לקטע נוסף.
מאוחר יותר לקחנו פועלים ערבים שיאספו
את תפוחי האדמה.

1979

1979

אני הייתי אחראי על קבוצה כזו שעבדה
בשטח .הם היו אוספים את תפוחי האדמה
בארגזי תנובה (ארגזים מעץ) ואני הייתי
מעמיס את הארגזים על הטרקטור.
יום אחד ,בעודי מעמיס את הארגזים ,שמעתי
בכי .הבטתי סביבי וגיליתי תינוק של אחת
הפועלות מונח בתוך הארגז...
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1979

איציק בורנשטיין:
התחלתי לעבוד בשלחין בשנת  ,4714כשהגענו לניר אליהו לשל"ת מוקדם.
את הבוטנים אספו בספטמבר ,בחגים .היינו עובדים  81שעות –  3משמרות .אנחנו הצעירים היינו הולכים
אחרי הקומביין ,כשהמפעילים – קלמן גביש ,ציון ,גלעד ,מיכה גפן ,מיקי שוורץ ,שהיו מגייסים אותו
מהמוסך ,היו עובדים על הקומביין 2 .שעות היינו הולכים אחרי הקומביין ומשגיחים .תפקידנו היה להגיד
למפעיל לשחרר את הקש שהיה מצטבר כדי שלא תהינה סתימות.
הקש היה נאסף בערמות ,אח"כ היו עוברים עם מגוב ואחרי זה עם מכבש שהיה יוצר חבילות שחת ולבסוף
הפרות היו נהנות...
היינו עובדים בגבול ,בלילה .היום ,כשאני חושב על זה אני לא מבין איך ירדנו לגבול ללא אבטחה.
כשחזרנו מהצבא נכנסנו לגד"ש כחברים מן המניין .אחרי מבחן קצר הורשנו לעלות על הטרקטור ולהפעיל
את הקומביין .עם השנים השתכללו הקומביינים ובמשך הזמן הפסקנו לעבוד בלילה .הסיבה להפסקת עבודת
הלילה היתה הלחות – צריך היה לדוש את הבוטנים כשהשיח היה יבש אחרת הבוטן לא היה נפרד מהשיח.
היו גם גיוסים של חברים .אחרי שהיו עוקרים את השיחים היו החברים הופכים אותם כדי שיתייבשו
ומערימים שורה על שורה כדי שהקומביין לא יצטרך לחזור.
עבדתי בגד"ש משנת  4711עד  4777כשבאמצע יצאתי ללימודים.
השנה ראיתי שוב שדות
של בוטנים באזור שלנו
אחרי ש 41-שנה לא היו
בוטנים באזור.

1982

ראיינה ואספה:
עתליה אייל
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חידת החודש:
מהו המבנה? מה היה בעבר? והיום?

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