אדמיאל קוסמן
ֶפש.
ש ֵקט ָעלָיו תּונַח ַהנ ֶ
ְמ ֻב ָקש ָמקֹום ָ
ְבד.
ַמה ְר ָגעִים ִבל ַ
ְלכ ָ
ְש ֵמש ִמ ְד ָר ְך ְלכַף ָה ֶרגֶל.
שי ַ
ְמ ֻב ָקש ָמקֹום ֶ
ְבד.
ַמה ְר ָגעִים ִבל ַ
ְלכ ָ
שלֹּא יָקּום
יחֶ ,
שַ
ְמ ֻב ָקש ָעצִיץָ ,עלֶה ,גִבְעֹול ,אֹו ִ
ְבד.
ַמה ְר ָגעִים ִבל ַ
ּכש ִהיא ָתבֹואְ .לכ ָ
ִת ַק ֵפל ֶ
וְי ְ
ְסל
ְש ֵמש ַספ ָ
שי ַ
ְחם ֶ
ָקיָ ,נעִים ו ַ
ְמ ֻב ָקש דִבור ֶא ָחד ,נ ִ
שלִי
שי ֶ
ַפ ִ
שלִי ,יַ ְלדָה-יֹונָה ,נ ְ
יש ִהיְ ,קרֹובָה ֶ
ְמ ֶ
ִמ ְקלָט ,ל ִ
בֹּקר,
שעֹות ַה ֶ
ַמה ְר ָגעִיםִ ,ב ְ
ַאשר יָצָאה ִמן ַה ֵתבָה ,לכ ָ
ולֹּא ָמצָאה ְמָאז ָמנֹוח ל ַר ְגלָה.
מתוך ’סמרטוטים רכים‘ בהוצאת הקיבוץ המאוחד
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מבוקש

נר זכרון
לזכרם של החברים שאינם עימנו

אריה ברזילי  7 -שנים למותו
שמוליק אייל  -שנתיים למותו

יהודה עמיחי
ָאדָם ַחיָיו ֲארֻכִּים ְמאֹד
ָאדָם ַחיָיו ֲא ֻרּכִים ְמאֹּד,
ְביׁש ּו ְכבִיׁש ׁשּוב חֹול
הֹופ ְך ּכ ִ
ִלרְאֹות חֹול ֵ
ָאהב
ׁש ַפעַם ַ
שה ֶ
וְלֶאֱהֹּב ׁשּוב אֶת ָה ִא ָ

ְתעִים ּכָל ָּכ ְך ִמ ֵמאֹות ַחגֵי ֲחֻנּכָה
ַחנּו ֻמפ ָ
ֲאנ ְ
ּומרִבְבֹות
ְפי ַחגַי ֶפ ַסח ֵ
ּומַאל ֵ
ְחיֵינּו ְ
בַ
ְארֶץ צְפֹונִית
ַאתה בָא ל ֶ
ְׁש ָ
שבָתּ .כְמֹו ּכ ֶ
הַ
ְמי ַ
יֵ
ְַאתה אֹוכֵל
ׁש ְך ו ָ
ִמ ָ
ְהיֹום נ ְ
ׁשֹוקעַת ו ַ
ש ֶמׁש ַ
ְה ֶ
ַקיִץ ו ַ
בַ
אֹוהב
ְַאתה ֵ
ׁש ְך ו ָ
ִמ ָ
ְהיֹום נ ְ
ְׁשֹותה וְיֹוצֵא ַהחּוצָה ו ַ
ו ֶ
ׁש ְך.
ִמ ָ
ְהיֹום נ ְ
ְַאתה קֹורֵא ו ַ
ו ָ

אֲבָל ָאדָם ַחיָיו ְק ָצרִים.
ְתה לָנּו
הי ָ
אִלּו ָחיִינּו ַחיֵי נֶצַח לֹּא ָ
ׁשנִים.
ְתי ָל ְך ִל ְפנֵי ַה ְרבֵה ָ
ָאמר ִ
ׁש ַ
ַאהבָה וְלֹּא ְּכ ֵאבָּהֲ .אנִי זֹוכֵר ֶ
ֲ
אֹות ְך ּכָל ָּכ ְך,
אֹוהב ָ
ׁשלִיֲ ,אנִי ֵ
בֹואי ֵאלַי ֲהיִי ֶ
ִ
ְמן לֹּא טֹוב,
ָאת ִבז ַ
ְת" ,ב ָ
ְָאמר ְ
ּובכִית ו ַ
ָ
ׁשי
ֲאנִי רְתּוקָה ְבכָל גּו ִפי ּו ְבכָל נַ ְפ ִ
ְהרַע ַהזֶה".
ָאיׁש ַהיָפֶה ו ָ
לִ
ִׁשבַר בְתֹוכִי.
ִת ְך וְִלבִי נ ְ
ְתי ֵמא ָ
ְה ַלכ ִ
וָ

אֲבָל אִלּו ָחיִינּו ַחיֵי נֶצַח
ִׁשבָר ִלבִי,
לֹּא ָהיָה נ ְ
אֹומר ָל ְך :אֵין ָדבָר
ִיתי ֵ
ָהי ִ
ׁשנָה וְאּולַי
ִפגֵׁש בְעֹוד ֶאלֶף ָ
נָ
ׁשנָה
בְעֹוד ִמילְיֹון ָ
ׁשלִי.
ת ְהיִי ֶ
וְָאז ִ
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דבר העורכת
דבר העורכת
השיר 'מבוקש' מאת אדמיאל קוסמן והתמונה של הקשת בענן שנצפתה השבוע בשדות הקיבוץ,
(בעמוד השער) מכילים בתוכם את שני הקצוות האפשריים של הקיום האנושי ,ואם תרצו את
התקוות שלנו לנוכח המציאות החודרת לכל נים בהווייתנו.
ּומכֹל ָהעֹוף ַה ָטהֹור
ַיִּקח ִּמכֹל ַה ְב ֵּה ָמה ַה ְטה ָֹרה ִּ
כפי שמסופר בספר בראשית פרק ח'  :כ וַיִּ ֶבן נ ַֹח ִּמ ְז ֵּב ַח ַליהוָה ו ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאלִּ -לבֹו לֹא-א ִֹּסף ְל ַק ֵּלל עֹוד ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה ַבעֲבּור
יח ַהנִּיח ַֹח ַוי ֶ
ָרח יְ הוָה ֶאתֵּ -ר ַ
ַעל עֹלֹת ַב ִּמ ְז ֵּב ַח .כא ַוי ַ
ַוי ַ
יתי... .
ֻריו וְ לֹא-א ִֹּסף עֹוד ְל ַהכֹות ֶאתָ -כלַ -חי ַכ ֲא ֶשר ָע ִּש ִּ
ָאדם ַרע ִּמנְ ע ָ
ֵּצר ֵּלב ָה ָ
ָאדם ִּכי י ֶ
ָה ָ
ֶפש ַחיָה ֲא ֶשר
ּובין ָכל-נ ֶ
ֵּיכם ֵּ
ּובינ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹּהים זֹאת אֹותַ -ה ְב ִּרית ֲא ֶשרֲ -אנִּי נ ֵֹּתן ֵּבינִּי ֵּ
וההמשך בפרק ט'  :יב ַוי ֶ
ָארץ
ָארץ .יד וְ ָהיָה ְב ַענְנִּי ָענָן ַעלָ -ה ֶ
ּובין ָה ֶ
יְתה ְלאֹות ְב ִּרית ֵּבינִּי ֵּ
ָת ִּתי ֶב ָענָן וְ ָה ָ
עֹולם .יג ֶאתַ -ק ְש ִּתי נ ַ
ִּא ְת ֶכם ְלדֹרֹת ָ
ֶפש ַחיָה ְב ָכלָ -ב ָשר וְ לֹא-יִּ ְהיֶה עֹוד ַה ַמיִּם
ּובין ָכל-נ ֶ
ֵּיכם ֵּ
ּובינ ֶ
יתי ֲא ֶשר ֵּבינִּי ֵּ
ָכ ְר ִּתי ֶאתְ -ב ִּר ִּ
וְנִּ ְר ֲא ָתה ַה ֶק ֶשת ֶב ָענָן .טו וְ ז ַ
ֶפש ַחיָה ְב ָכל-
ּובין ָכל-נ ֶ
עֹולם ֵּבין ֱאל ִֹּהים ֵּ
יה ִּל ְזכֹר ְב ִּרית ָ
ית ָ
ּור ִּא ִּ
יְתה ַה ֶק ֶשת ֶב ָענָן ְ
ְל ַמבּול ְל ַש ֵּחת ָכלָ -ב ָשר .טז וְ ָה ָ
ָארץ.
ָב ָשר ֲא ֶשר ַעלָ -ה ֶ

לא סתם נזקק קוסמן ליונה של אחרי המבול .נדמה שזו הפעם הראשונה בה הבטיח אלוהים לקיים
את בריתו אתנו אחרי אסון עולמי נורא ,ונדמה שמאז ההבטחה הזו לא קוימה ,ואולי יש להוסיף שגם
אנחנו לא עמדנו בהסכם .או שאולי המלחמות הבלתי פוסקות לא תלויות כלל ברצונו של האלוהים?
כך או כך ,שוב עברנו טלטלה ,שוב חווינו ימים של אי שקט ,חרדה וכאב .מעניין להביט קצת מבחוץ,
ולראות כיצד אמיתות נחרצות מפיהם של אנשים הן פשוט תולדה של המצב .שמעתי מן המשפחות
שהגיעו לכאן מקיבוצי הדרום ,שמעתי מן הצעירים שגוייסו למילואים ,שמעתי מן הצעירים
המתאכזבים שלא גוייסו למילואים ,שמעתי מן בנות הזוג של אותם חיילים שדאגו שהוא לא לקח
גרביים להחלפה ,שמעתי מן החיילים ושמעתי מן ההורים לאותם חיילים (גילוי נאות – שמעתי גם
את עצמי) .לכל אחד נקודת מבטו ,ונקודת מבט זו מושפעת כל-כך מן המצב האישי של כל אחד
בסיטואציה .וגם בפייסבוק התרחשות רבה – מייד העמדות מקצינות .מצד אחד דגלי ישראל נישאים
ומשדרים גאווה לאומית ,מצד אחר קולות השמאל המתחזקים ותולים בממשלת ישראל את
האחריות לכל זה ,ובתווך – רובנו .אזרחי ישראל המבקשים כמו קוסמן – מקום שקט עליו תונח
הנפש לכמה רגעים בלבד.
בהקשר הזה – שיחה טלפונית קצרצרה עם גולן ברק העובד במכוורת יד-מרדכי .אם תרצו – עדות
מקומית.
הראיון המרכזי הפעם הוא עם יונתן יוגב ,והנושא הוא כמובן יונתן וג'נסיס – פנסיון הכלבים
שהתחיל בקטן והפך למקום יפהפה ומצליח ,אם גם רעשני מעט.
פתרון חידת הארכיון והנושא שנפרש הפעם בעלון הוא בית הספר היסודי המקומי .תודה לעתליה על
הראיונות ,ולעמיקם על הפרטים והתמונות יקרות הערך.
עוד אתנו המדורים הקבועים ,וכמה פרפראות .תודה לכל הכותבים והנותנים כתף במלאכת עשיית
העלון ,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 .04
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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משולחנו של המזכיר
גשמי הברכה הטובים הניתכים ברכות בימים אלה על ארצנו ,מנקים את האוויר מעשן הלחימה והטילים .ימים יגידו
מה הייתה התועלת במערכת "עמוד ענן" ,אך לפחות לעת עתה ,חיילינו נמנעו מהתפלשות בבוץ של עזה ,שעם הגשמים
ודאי היה הופך דביק וצהבהב ,עד שקשה מאד לנקותו ...סימן מעודד הוא הפיכתם של קיצוני האתמול (ביבי ואיווט)
למבוגרים אחראיים...
כשבוע לפני המבצע זכינו לביקור של פורום מזכירים ובעלי תפקידים מהמועצה אזורית אשכול .בביקור שזכה
להתלהבות רבה מצד חברי הקבוצה ,נחשפנו לרשמים מהחיים תחת שיגרת המרגמות והקסאם .ביקשנו לחזק את ראשי
היישובים .רמי שר ההיסטוריה והקליטה ,אף סיפר לאות הזדהות מעט מזיכרונות ראשית הקיבוץ אל מול מובלעת
קלקיליה העויינת ,בעידן של מסתננים וירי בטרם פעולת התגמול במשטרת קלקיליה.
בעת הלחימה כבר הוחרף המצב ,ואחת ממנהלות הקהילה שהיו בסיור היטיבה לתאר זאת במילים המצמררות" :עברנו
ממצב שהילדים חזרו להרטיב (בגלל הקסאמים) למצב שהנערים חזרו להרטיב" ...כולנו תקווה שהפסקת האש הזו
תחזיק זמן ארוך .זוהי בודאי הקלה ,ולו זמנית ,למציאות הבלתי נסבלת שחוו תושבי הדרום בשבועות ,החודשים
והשנים האחרונות.
אנו השתדלנו לסייע ככל האפשר בחלקתנו הקטנה ,הנעורים נרתמו למבצע ,ופתחו את חדריהם לדרומיים .גם משפחות
הסכימו לארח בביתן ,אך לצערנו רק מעטים בחרו לנצל זאת .גן האירועים 'עדן' על צוותו ,ערכו שני אירועים שעברו
ברגע האחרון מהדרום ,ועשו זאת בהצלחה מרובה .לכל מי שנרתם לסייע בשעה קשה זו – הברכה ,וכמובן לאלה מבנינו
שגויסו כחיילי מילואים ,או השתתפו כחיילי סדיר וקבע במבצע "עמוד ענן" .נקווה שמכאן ואילך העננים היחידים יהיו
ענני גשם.
כעת נשוב לעסוק בענייני חול ושלום
בשורה טובה הגיעה דווקא מכיוון ממ"י  :השבוע קיבלנו חתימות על  40היתרי בנייה ,שעוכבו במשך מספר חודשים
בשל מדיניות המינהל נגד השיוך הפנימי בקיבוצים .למזלנו ,וליתר דיוק לאור החלטתנו שלא לבצע שיוך בשלב זה –
החלטות שמקורן במסמך החוברת השקופה ובחזון צוות השינוי ,עליו עמדה המזכירות בדבקות בשנים האחרונות
ולמרות לחצים גדולים בנושא – לא נותר למינהל אלא להמשיך ולחתום על היתרי הבנייה בקיבוץ( .זאת ללא הטלת
ערבויות עתק לכל משפחה ומשפחה כמו שהוחלט לגבי קיבוצים שביצעו שיוך ).משמעות הצעד – שחרור פרוייקט
שמתעכב כבר בשנה ,וחיסכון של מיליוני ( ₪לא פחות!) מחברי הקיבוץ בהווה ובעתיד ,המבקשים לבנות או אף לשפץ
את בתי המגורים בקיבוץ.
כעת נותר על חברת 'אמפא' להשלים את חלקה בהסכם ,לספק את חבילת המימון ,וביחד לקבוע קבלני ביצוע ומנגנוני
פיקוח ,ולהתחיל סוף-סוף לבנות .בתקווה כי בחנוכה הקרוב נוכל לחגוג את חנוכת אבן הפינה לשכונה החדשה,
הראשונה שנבנית במרוכז בקיבוץ מאז  .4191היסטוריה של ממש!
בחירות להנהלה הכלכלית
באסיפה שהתקיימה בנושא הוחלט להיצמד להחלטותינו ,לא לפרוץ את מגבלת הקדנציות ,וגם לא לאפשר לנקלטים
שטרם התקבלו בפועל לחברות להציע את מועמדותם ,ולמרות כל אלה – ישנם שבעה מועמדים ,ביניהם לא מעט
נקלטים צעירים המגשימים את חזון הצמיחה הדמוגראפית והחדרת דם חדש למערכת הניהולית של הקיבוץ .בהצלחה
לכולנו – ואי אפשר ללא מילות תודה לוותיקים המסיימים :פיני ,רמי ,נטע ואלי שהיו שותפים לניהול תאגיד האחזקות,
והובלתו להישגים הכלכליים ,תוך צליחת המשברים שידע המשק בשנים האחרונות.
עניין לפני אחרון שהוא גם אישי
הבחירות לראשות התנועה הקיבוצית שצפויות להיערך בתחילת פברואר ,נערכות בתקופה של צומת דרכים לתנועה
הקיבוצית ויחס הרשויות אליה .במציאות זו לא הגיוני שלחברים תיוותר רק אפשרות בחירה אחת ,טובה ככל שתהיה.
לכן החלטתי להעמיד את מועמדותי מול המתמודד היחיד עד כה – החבר איתן ברושי מקיבוץ גבת (ויועץ שר הביטחון
אהוד ברק לענייני התיישבות) .להערכתי ,במהלך השבוע שנותר נעמוד במשימת איסוף החתימות ,וההתמודדות תהפוך
רשמית .הבחירות צפויות בראשית פברואר וכהונתו של וולוולה המזכיר המכהן מסתיימת כנראה בחודש מאי ,מספיק
זמן להתארגן למקרה ש ...בכל מקרה בהזדמנות זו אבקש להודות לכל אותם חברים שחתמו בשבילי על העצומה ,אחוזי
התמיכה בהחלט מרגשים ומחזקים.
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ועוד בחירות...
נקווה שבבחירות למפלגת העבודה ,וגם בבחירות שיבואו אחריהן לכנסת – נצליח להשחיל מספר נציגים ,ולא נגיע למצב
שלא היה כמותו מראשית המדינה – בו אין ולו ח"כ קיבוצניק לרפואה .במיוחד בעידן של סקטוריאליות מתרחבת ,אל
לנו להפקיר את הקלפיות .כבר עתה אי ייצוג מספק שלנו גורם לקשיים עצומים מול רשויות השלטון (ראו היתרי בנייה,
רישוי עסקים ,כביש עוקף ואפילו קיום חגים ואירועים בקיבוץ .)...כתנועה שמציגה אלטרנטיבה אמיתית לשיטה
הכלכלית של מפלגות השלטון ,אלטרנטיבה שקסמה למיליוני ישראלים בקיץ הקודם של המחאה החברתית – חשוב
שקולנו ישמע – עוד עבודה רבה לפנינו אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון
ברור ,האופק לפנינו – והשמיים הם הגבול! שתהיה לנו הצלחה ועדנה בכל הקלפיות
הרבות שלפנינו.
נימרוד

הצל והאור
שמוליק אייל
חנוכה חג עברי מקדמת הממלכת
בנפשו של אדם ,כל אדם – יעבור
בחצותו את הקו מלבלוב לשלכת

כך נראית עשייה מצידה הנאור
עקשנית עד אין סוף בלי שעות ,חישובים
לאמור – הנה כך מהלך קו האור

בפרקי הימים של הצל והאור...

ויוצק משמעות לכדאיות החיים...

כבר מאז ,בראשית ,בגיחה זו של קין
עת אל הבל קרב ויכה ויחזור –

אך הנה עננים מכסים עין השמש
וקטנּות אמונה וקדרות ומצוקה
ַ

נפגשה כבר נפשו של אדם עם האין
והאור שהפציע טבע ַבשחור...

ואפל מבפנים כאופל ליל אמש
לא יוכלו לו ...נרות חנוכה.

ומאז בתולדות הימים נעה ,חגה

כך נעה המטוטלת בין חושך לאור

מטוטלת אנוש בין הצל והאור
מפסגות המוסר של אריסטו ,קרתגה
לתהומות אינקוויזיציות של חושך ושחור...

כנוע חיינו בנשוב בהם רוח –
בין קשה ובין רך ,בין עמום וטהור
בינותם נפשותינו יוצאות כך לשוח...

כך חוצה היא גם כאן את חיינו ,רעי
באורה החמים של רעות ושל יחד
ובאחת גם צונחת אל אופל הגיא
עם הולכי הרכיל ליורה הרותחת...

לא גזירה היא ...כל צל ,כל מחשך יתבהר...
אם יוצתו עוד נרות ...נוגה-תקווה וחיוב ומאור –
לו כל איש בידו ...לו יצית רק עוד נר...
השחור אז יוסג  ...ויורחב חוג האור.

ד“ש מן הדפים הצהובים
חנוכה תשמ“ט 8811
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גולן ברק – ראיון טלפוני 51/////5

את גולן אני תופסת בטלפון ,כשהוא בדרכו הביתה מיום עבודה ביד-מרדכי.

אני עובד במכוורת יד-מרדכי ,זהו מפעל המחולק לשניים .המכוורת עצמה בה מייצרים את הדבש (הדבורים,
כמובן) והמפעל בו מוזגים את הדבש לצנצנות ,וממלאים את שמן הזית בבקבוקים לפי הנוסחא המיוחדת שלנו
(בלנד) .אני עובד בחלק השני ,זה של התוצ"ג (תוצרת גמורה) .אנחנו משווקים גם קונפיטורות תחת המותג יד
מרדכי ,אך הן מיוצרות עבורנו ברמת הגולן.
אני אחראי על הזמנת חומרי הגלם וחומרי האריזה ,קבלת סחורה וניהול מק"טים ,העברת החומרים לאולם
הייצור ,קבלת תוצ"ג ,וניהול המלאי .עבודה מול ספקים ,ומול הדרגים הלוגיסטיים של קבוצת שטראוס.
כבר שנתיים וחצי שאני נוסע יום-יום לקיבוץ יד-מרדכי ,היה לי קל מאוד להתחבר אליהם ואני מכיר את
הקיבוץ ,וקשור לחברים שאני עובד אתם.
האנשים בקיבוץ חיים תחת אש בצורה מתמשכת כבר  40שנים ,ובתקופה שאני מכיר ,זה אומר אזעקות "צבע
אדום" פעמיים-שלוש בשבוע .כשנשמעת התראת צבע אדום אנחנו חייבים להיכנס תוך  44שניות למתחמים
מוגנים ,וזהו נוהל מסודר ,מוקפד ובלתי מתפשר.
בימים של מבצע "עמוד ענן" המפעל לא עבד ,על-פי הוראות פיקוד העורף .למרות זאת ,הצוות שלי קיבל
אישור מיוחד לעבוד ,ובצענו את העבודה בשלושה ימים מתוך השמונה של המבצע .באותם ימים היו בקיבוץ כ-
 04התראות על נפילות בכל יום .מתוכן נפלו בתוך שטח הקיבוץ כ 0-5 -בכל יום ,וגרמו לנזק ,אף שלא גבו
חיים.
אני ,יחסית לאחרים ,פחות לחוץ ,כי משפחתי לא שם .אני רואה מקרוב את החברים שלי שיש להם ילדים
ומשפחה באזור (גם בקיבוץ וגם באשקלון) ,יש לי קשר חזק אתם ,ואני מרגיש את החוויות הקשות שלהם .לא
פשוט לדעת שכל האנשים סביבי חווים את המצוקה והלחץ.
גם אני חוויתי נפילות במרחק קטן ממני ,הרגשתי את הרשף והריסוק – לא נעים .חזרנו לעבודה סדירה ביום
ראשון ,אחרי שנתנו לנו יום מנוחה בתום המבצע (הפסקת האש נכנסה ביום רביעי בערב ,וביום חמישי לא
עבדנו) .בימים בהם הייתי בבית ,דווקא רציתי להיות עם האנשים שם ,להיות נוכח ולהיות חלק מהם .זו
הרגשה מוזרה שבמרחק של שעה נסיעה יש כאילו מדינה אחרת ,מדינה שיש בה מלחמה.
התחושות שלי ושל החברים שעובדים אתי באשר להפסקת האש הן מעורבות .דעותינו נוטות לשמאל ,ואנחנו
נגד כיבוש מחודש של עזה ,אבל המחשבה היא שהמבצע היה שטחי ולא נגמר ,והאש תחזור מתישהו .כולם
מבינים את ההחלטה ,אך לא מוכנים לקבל שהחיים שלהם בממ"דים.

זהו ,כשאומרים שהחיים דבש ,יודעים שיש בצמוד גם עוקץ .בתקווה שהדבש יגבר .נטע
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ועוד מן הדרום הלא שקט — סיפור הצתת המתבנים של רפת רן  0444בקיבוץ רביבים.
פיני ועמר נציגינו בהנהלה המשותפת מדווחים על נזקים של מאות אלפים  .₪וזאת
בנוסף לגנבות הבלתי פוסקות של עגלים לבשר .סיפור לא פשוט ולא קל.

מתבנים בוערים ברביבים
שני מתבני ענק הוצתו על ידי צעירים מהמגזר הבדואי במחאה על הריסת בתים ביישוב ביר-הדאג'.
בעקבות פעילות משטרתית מוגברת שנערכה הבוקר בכפר ביר-הדאג' ,החליטו תושבי הכפר להשיב אש.
הבוקר החל בהתפרעויות אלימות בתוך הכפר במהלכן נפגעו כמה תושבים וילדים משאיפת גז מדמיע ,ונמשך
בחסימות הכבישים המרכזיים באזור על ידי צמיגים בוערים שניתקו את קיבוץ רביבים ואת היישוב רתמים
מכבישי הגישה אליהם .אך לאחר שכוחות המשטרה פינו את החסימות החלה דרמה אחרת לחלוטין ,הפעם
מתוך מתקני המשק של הקיבוץ" :עבדתי על הגג וראיתי אותו יוצא מהמטעים וזורק משהו לעבר המתבן"
מספר שלומי שושן המתקין פאנלים סולאריים על גגות הרפת בקיבוץ "לא הספקתי להבין מה זה היה ומיד
כל המתבן החל לעלות באש" הוא אומר .לדבריו ,לאחר שהמצית התרחק נשמעו קולות טרקטורונים שככל
הנראה המתינו לו בינות לעצים.
חברי הקיבוץ שנזעקו למקום התעמתו עם הלהבות ,בניסיון נואש למנוע את התפשטות השריפה ,באשר רכב
כיבוי האש הקרוב ביותר הצליח להגיע רק לאחר קרוב לשעה .זו לא הפעם הראשונה שהקיבוץ סובל
מהתנכלויות ופשיעה שמגיעה מהשכנים שמעבר לגדר .רק לפני שבועיים נגנבו מרפת הקיבוץ  41עגלים,
בגניבה המעמידה את מספר גניבות העגלים מתחילת השנה על למעלה משלושים.
"מה שקורה פה כרגע זה שיש למשטרה עסק עם הפזורה הבדואית" מספר ערן ארז מנהל הרפת בקיבוץ "אין
כאן שום עניין לקיבוץ רביבים .אנחנו לא שייכים לעניין הזה ולא פגענו באף אחד" הוא אומר "חוץ מלפרוק
כעס ותסכול זה לא נותן לבדואים כלום .אותנו זה מוביל למצב שלא יהיה לנו אוכל לתת לפרות ,ואותם זה
מוביל להוספה של עוד גפרור למציאות המאוד לא פשוטה שיש כאן".
לדבריו ,היכולת להגן על הרכוש של הקיבוץ מוגבלת מאוד "אנחנו מתבצרים בתוך הגדרות אבל גם מחוץ להן
יש לנו מטעים ,מתבנים ולולים .אנחנו מאוד פגיעים .שום דבר לא מונע ממישהו לבוא בלילה ולשרוף את מה
שנשאר .בשביל לשמור על זה כמו שצריך ,צריך גדוד שלם של מג"ב .האם זה מה שצריך פה? יכול להיות".
בתוך כך ,בשעות הצהריים נתגלתה חבלה בשלשה מגופי מים המחברים את המתקנים החקלאיים באזור
לרשת של מקורות .הפגיעה במגופים אלו עלולה לגרום לנזקים כבדים לשדות ולמטעים הניזונים מהם.
הקיבוץ הוותיק שנהנה לראות את עצמו כמקיים יחסי שכנות טובים עם השבטים הבדואים השכנים לו ,עשוי
להתעורר למציאות חדשה .כפי שדווח ב'מידה' בעבר ,בעקבות החלטה נחושה של המנהל להסדיר את
ההתיישבות בכפר ביר הדאג' המתח בין התושבים למדינה גדל מיום ליום ,וכפי שמסתמן ההפרדה בין
השכנים לבין המדינה נעשית פחות ופחות ברורה.
נלקח מתוך אתר האינטרנט 'מידה'.

המתבן הבוער .נזק של מאות אלפי שקלים.
צילום :עקיבא ביגמן
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על כוס קפה
עם יונתן יוגב
אני ממש מתרשמת ,הייתי פה מזמן ויש המון שינויים .כמה זמן
אתה בכלל פה?
אני מאז  .0449על הבטון הראשון חקוק ינואר .0449

משפחת גביש חורצת על הבטונים ,זה כנראה עבר בתורשה
ככה אפשר לראות את קצב ההתקדמות .נכנסתי לעבוד באורווה בשנת ,0447
כשאריה קזמירסקי היה חולה ,והתחלתי לטפל בסוסים .רציתי לפתח את
האורווה ,דווקא קזמירסקי הוריד אותי מזה ,ואז עלה לי בראש פנסיון כלבים.
אמרתי :בוא נעשה כלביה .אמרו לי בסדר ,תעשה שם בפינה ,ותטפל בסוסים.
הייתי עובד במסגרייה חצי יום ,וחצי יום פה מאכיל את הסוסים.

פנסיון – אנשים מביאים אליך את הכלב כשהם נוסעים לחופש?
כן ,זה בסיס העסק .איך הכל התחיל? בהתחלה חברים של המשפחה שהיו
צריכים לנסוע וביקשו שאשמור על הכלב .כלב אחד ביום ,לא יותר .בהמשך
השקעתי די הרבה בפרסום .פליירים ,אתר אינטרנט ,מה לא? אבל עיקר
הפרסום היה מפה לאוזן .בנוסף יש לי פייסבוק – אני רק מקבל חברים ,לא
מוציא מילה .כל העמותות האלה של הכלבים – כל אלה שמצילות כלבים – חושבות שאתה יכול לקבל את
הכלבים בחינם ,חושבות שהן מצילות את העולם .אח"כ הן מלכלכות עליך .אז אני מאוד נזהר.

אז עכשיו הכלבים הם רק של אנשים פרטיים?
יש לי גם כלבים מ'שילובים' – טיפול בילדים באמצעות כלבים – אוטיזם ועוד בעיות .את הכלבים הם
מחזיקים פה ,לוקחים אותם לטיפול בילדים מחוץ למקום ,ומחזירים אותם לכאן לישון .אלו כלבים שאומצו
מכל מיני מקומות ,יש להם אופי טוב ,והם עברו אילוף בסיסי .עוד נמצאים כאן כלבי זאב שגדלים לחוד.

בעצם מאז שאתה קטן – אתה תמיד עם כלב
תמיד היה כלב .גופי היה הראשון ,אחריו ננה אמא של גוליבר .היא הייתה משוגעת ,אז אמא שלי נתנה אותה
לאנשהו ,אח"כ גוליבר כמובן .הוא הזדקן ומת .ואז היה סנופ ,והוא היה חולה .עכשיו יש לי רק נקבות.
הזכרים הולכים מכות כל הזמן ,אין לי כוח .הם פוצעים כלבים אחרים" .הכלב שלך ,נשך לי את
הכלב" (מחקה חברים) נקבות הן יותר שקטות ,אני מתכוון לעקר את הכלבה שלי שעכשיו המליטה.
ואז נכנסת סיוון ,בחורה שעובדת בקרבת מקום ,ומביאה את הכלבה סופי ל .day-care -מבקשת לקנות קצת

אוכל לסופי ,אבל אין לה כסף .יונתן אומר לה – בפעם הבאה שתבואי תשלמי .אח"כ היא מבקשת קצת בונזו
בתפזורת ,שיהיה לסופי מה לאכול עכשיו .יונתן שם בשקית ,ואז השקית נקרעת מכובד קופסאות השימורים,
וכל הבונזו מתפזר על הרצפה .הלהקה של יונתן מבסוטית ,כולם מתכבדים.
הלהקה שלי :כריס וזינה הן שלי ,רומא (בגלל שהיא איטלקית) של עמרי מרחב  ,היתר הם כלבים זקנים.
משלמים לי עליהם כמו לבית אבות ,הם יישארו פה עד שימותו .שקטים ,לא מפריעים ,לא אוכלים הרבה.
אם חולים – מתים.

את כל הכלבים בפנסיון אתה מכיר באופן אישי?
יש כאלה שחוזרים ,ואז אני מכיר אותם .יש כאלה שבאים ליומיים ,ויש שבאים לחודשיים .לכלבים יש קשיי
הסתגלות .כלב שחוזר פעם שלישית ורביעית ,כבר אין לו בעייה ,הוא מכיר את המקום .אלה שבאים פעם
שנייה הכי קשה להם .הם יודעים מה מצפה להם ,הם יודעים שהם הולכים להישאר פה והם לא רוצים .הם
זוכרים את הפעם הקודמת .כלב שבא לתקופה ארוכה מתרגל ואוהב את המקום .כלב שבא לתקופה קצרה
עוד לא מספיק להתרגל.

אתה כבר ממש מבין את הפסיכולוגיה שלהם
כן ,למדתי הרבה דברים .לא כולם אותו הדבר ,יש לכלב אופי .יש כאלה חששנים ,ויש כאלה שאחרי שעה
הכל עובר להם .יש כאלה שגם אחרי יומיים עדיין מתים מפחד ,ויש שלוקח להם שבוע להירגע.
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איך אתה מתנהג לכלב מפוחד?
לא עושה שום דבר מיוחד ,לא מנסה .נותן לו אוכל ומים .כל עוד הוא אוכל ושותה ,הכל בסדר .זה לא דיכאון,
זה פחד .יושב בפינה מבואס ,לא אכפת לו מה אתה עושה לו .פוחד כיוון שהבעלים לא אתו ,מקום חדש .שמים
לו אוכל ,והולכים .אם הוא אוכל ושותה ועושה צרכים – אז הוא יהיה בסדר .יש לו חצר קטנה צמודה ,וככה
הוא יכול לצאת .בחצר גדולה הוא משתגע ,ואז יכול לחטוף דום-לב ,כאלה דברים .כלב בפחד צריך לסגור
במקום קטן שיירגע ,שעה-שעתיים ,יום-יומיים אין ברירה .רק ככה הוא נרגע .אז הוא מקבל בטחון לאט לאט,
ומכיר אותנו.

ואז הבעלים מתקשר מחו"ל לשאול מה שלומו?
"הכל בסדר ,מצויין" (לא יכולים לספר הכל) אני לא רוצה להדאיג אותם סתם .אם יש משהו חשוב אז אני
מספר .אם זו דלקת בעין אני שואל את דני הווטרינר מה לשים ומטפל בעצמי .אם הם חולים אני קורא לדני.
יש לפעמים בעייה של היפוך קיבה .אחרי האוכל הקיבה מסתובבת .הגזים לא יכולים לצאת והוא מתנפח
ומתנפח ואז הוא מקיא כשהוא שותה ,כי הכל סתום .כמה שעות והכלב מת .צריך מייד לנתח .זה קורה
לכלבים גדולים וזקנים שנכנסים ללחץ .מסבירים שהגורם הוא לחץ ,כי בבית זה כמעט ולא קורה .מחלה של
כלביות.

אתה עולה על זה מהר?
אתה רואה שהכלב אחרי האוכל לא מרגיש טוב ,נפוח .ואז טלפון לבעלים :לכלב יש היפוך קיבה – להרדים או
לנתח? צריך לפתוח את הבטן ,לסובב את הקיבה ולתפור אותה צמוד לדופן .ניתוח מסובך שלרוב לא שורדים,
בעיקר אם הם זקנים .לכן מרדימים בדרך-כלל .אם עברו כמה שעות ,עדיף לו למות .זה עצוב שצריך להתקשר
לבעלים ,זה קורה ,לא נעים .הם חותמים על טופס בכניסה שבו אני מסדיר מקרים כאלה מראש .מקרה של
היפוך קיבה הוא לא באשמתי .אם צריך ,אני נוסע עם הכלב לניתוח ,והם מחזירים את ההוצאה.

הווטרינר בא סדיר?
הוא בא באופן סדיר פעם בחודש לחתום על טפסים ,כי הוא משגיח על הניקיון וההיגיינה מטעם השירותים
הוטרינריים .אם יש בעייה דחופה אז אני קורא לו .למשל קרה שהייתה שעלת' ,שעלת המכלאות' שהיא מחלה
מדבקת .זה כמו שמכניסים ילד חולה לגן ,וכולם נדבקים .צריך לתת לכולם אנטיביוטיקה .מחלה לא מאוד
קשה( .הם משתעלים כמו מעשנים כבדים ,יונתן מדגים ) ...אחרי אנטיביוטיקה זה עובר .במקרה של מחלה
מדבקת צריך להפריד ביניהם.

מהון להון אתה מכיר הרבה מחלות
כן ,מכיר הרבה מחלות ,והרבה תרופות ,כבר יודע מה צריך לתת בכל מקרה .אנטיביוטיקה אני נותן בהוראת
רופא ,הם מקבלים את זה עם האוכל.

ברקע נשמע כלב שבוכה נורא
זה "צ'רלס" כבר שבוע פה ואי אפשר להתקרב אליו .הוא כבר פעם שנייה פה ,בא לחודש ,אז בסוף הוא יתרגל.

איפה הבעלים?
לא יודע ,אני לא שואל .משתדל שלא ליצור קשר .זה לא נגמר טוב אף פעם .לא שואל מה שלומכם ,איפה
הייתם ,כי אז הם חושבים שאתה כבר חבר שלהם ושתעשה להם מחיר טוב וזה ...אז עדיף שלא ...לא צריך
שיהיה אישי מידי .דגש על הכלב ,פחות על הבן-אדם .אם הם רוצים לספר לי אני מקשיב ,אבל אני לא שואל.

תובנות שבאות מהעסק ,בטח דברים שלא ידעת מקודם
כן ,דברים שאתה לאט לאט מבין .כאלה שטיפה התחברתי אליהם קצת יותר  -תמיד זה נגמר לא טוב .אם
הכלב חטף משהו ,ציפו ממני שאטפל בכלב שלהם בצורה אקסקלוסיבית .כאילו רק הוא פה ,בקיצור ,לא
בריא.

מה אתה עושה בזמן הטיפול ,למה אתה מתחייב?
אוכל ,שתיה ,טיולים בחצר .עושים סבבים :זכר וכמה נקבות כל פעם .אני שומר על הכלב שיחזור בריא ושלם.
לפעמים הוא לא חוזר בריא ,לפעמים לא שלם ,ולפעמים הוא לא חוזר ,קורה.

יש סדר יום?
יש להם כמה שעות בחצר ,יש כמה חצרות ,קבוצה פה קבוצה שם ,שעה כל פעם .אני מאכיל פעם אחת ביום  -ב
( 41:44כלב ששוקל  04קג אוכל  044גרם ליום .המנה לפי גודל הכלב) .ואז הם נכנסים לכלובים .יש כאלהשיכולים להישאר בחצר גם בלילה .אני נמצא פה עד  49:44כל יום ,ולמחרת בבוקר אני חוזר .מפה הם חוזרים
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...על כוס קפה עם יונתן יוגב
גמורים הביתה .הם לא ישנים פה כמעט .יש כאן רעש ,לחץ ,כשהם חוזרים הביתה הם ישנים  0-0ימים.
אנשים חושבים שהכלב חולה .ואז הם מתקשרים אלי ,ואני מסביר שהכל בסדר.

בקיצור ,הבעלים חוזרים מחופש וצריכים לנוח ,וגם הכלבים שלהם צריכים לנוח.
הכלב צריך לישון כ 41 -שעות ביום .כלב בבית מה עושה? אוכל ,מטייל חצי שעה פעמיים ביום ,והשאר? ישן,
נח .לא עושה כלום .לא צריך לקרוא ספר .פה הם על הרגלים כל הזמן ,בלחץ ,מתישים עצמם .כל פעם שכלב
נכנס ,כל פעם שכלב יוצא זה גורם למתח .הם רצים יותר ,מתעייפים ,חוזרים גמורים.

אז מבחינה נפשית זה לא סבבה להם פה
לא ,תכלס לא .זה לא האידיאל שכלב צריך ,אבל לא אסון .הם שורדים את זה ,לא מתים .אנשים
"מאנישים" את הכלב יותר מידי .הוא קשור אליך אבל הוא לא בן-אדם ,הוא כלב .לא צריך להתייחס אל
הכלב כאל בן-אדם .יש שאומרים לי :זה חושך ,תשאירו לו קצת אור .שלא יהיה לו קר בלילה ,שימו לו
שמיכה .לכלבים לא קר .לא סתם יש מושג "קור כלבים" הרבה יותר קשה להם בקיץ מאשר בחורף .בחורף
הוא צריך מלונה מוגנת מרוח וגשם ,שמיכה קטנה והוא מסודר .לעומת זאת כלבים מתים מחום כל הזמן.
בקיץ אם רץ בשמש ולא שתה – מכת חום .הם צריכים לשתות ולנוח ,כי הם רק מלחיתים ולא מזיעים.

מה אתם עושים כל היום?
כל היום יש עבודה .יש בחור בשם אלגיס שעובד אתי ,הוא מליטא .יש לו בת בארץ ,והוא חזר לפה אחרי כמה
שנים .הוא מנקה ,מאכיל .כל היום הוא עובד .וגם מישקה פה חלק מהזמן ,אם אני נוסע אז מישקה מחליף
אותי .מישקה מספר כלבים ,יש לו פה חדר וציוד ,ובנוסף מישקה למד לאלף לכלבים ,והוא מאלף גם בבית
הלקוח .כל כלב יכול ללמוד .אני יודע לטפל בהם ברגל ימין( .מדגים בעיטה קלה) .הפרס על התנהגות טובה –
נקניקיה .אם הם מצייתים להוראה הם מקבלים נקניקיה .אם עושים משהו אחר – נותנים להם מכה קטנה.
אילוף זה לא קסם ,צריך לעבוד אתו .כלב שקשור כל הזמן ,וסוף סוף מוציאים אותו ,אי אפשר לצפות ממנו
לא להתרגש .כלבים קשורים הם מלאים אנרגיה .כשהמאלף עובד – הם עושים בדיוק מה שהוא רוצה ,אבל
הבעלים מרחמים על הכלב ,אז הכלב עושה מניפולציות .אם הבעלים היה מתנהג כמו המאלף – זה היה
מצליח ,אם הוא מוותר – האילוף נעלם .כלב זה ילד שלא מתבגר.

יש לכם הווי פסיכולוגי רציני
כן ,כשנכנסים לעומק העניינים ,אז כן ,זה ככה .לומדים ,אם הייתי יודע מה שאני יודע היום בזמן שהתחלתי,
אז הייתי עושה דברים בצורה שונה .היום אני יודע טוב להגדיר מה צריך כלב בפנסיון .זה לא כמו בבית,
בעיקר בגלל שהוא בלחץ .הייתי בונה את התאים טיפה אחרת  -יותר מחיצות ,יותר מתייחס לכך שזו סביבה
חדשה לכלב.

עכשיו אתה כבר יכול לייעץ לאחרים
כן ,לפעמים באים לשאול אותי חבר'ה שרוצים להקים פנסיון

זה מרשים ,ידע שלא קנית בכסף ,אלא בעבודה – ידע אמיתי.
כן ,הכי טוב ככה .הייתי מוכן לזה .יש עוד הרבה מה ללמוד ,אבל קופצים למים ,לא? אני יודע מה זה לעבוד
עם בעלי-חיים ,אין חופשים ,אי-אפשר לסגור וללכת .אני יכול לקחת לפעמים חופש כי יש לי עובד ,אבל
בחופשים וחגים אני כאן ,כי אלה ימים עמוסים .זה הפיקים ,זה הכסף .חופש עולה הרבה כסף לעצמאיים,
עולה לך פי  .0אתה גם לא מרוויח ,ואתה גם משלם למישהו שיעבוד במקומך.

נצא לסיור?
ודאי.

ממש יפה פה .מי מטפל בצמחיה?
אני עושה את כל הנוי ,זו העבודה שאני הכי אוהב .שתלתי אנונה ,גפן ,פסיפלורה ,תפוזונים ,תאנה ,פפאיה,
אבוקדו .העצים עוד קטנים .אני יכול לעבוד כל היום בגינה .צריך לטפל פה גם נגד החיות שבאות לבקר,
למשל חולדות.
יש כלבים שיש להם חצר צמודה פרטית ,והם יוצאים מתי שהם רוצים .לחצר משותפת אני מוציא כל פעם
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זכר וכמה נקבות ,ואח"כ מתחלפים .זה מוריס – כלב חמוד קצת משוגע ,כל הזמן נובח.

האומנות שלך זו אומנות השידוכים?
כן ,מי יוצא עם מי לחצר זו האומנות שלי ,כאן אסור לעשות טעויות .זכר עם נקבה ,אף פעם לא שני זכרים
ביחד ,ועדיין יש לעתים קרבות .בחצר הם מחרבנים ,ואז ה'בוקר-טוב' שלי זה לאסוף את החרא .הבוקר
מתחיל בחרא ,משם אפשר רק לעלות .עכשיו אני רוצה להחליף את האדמה בחצץ ,ואז קל יותר לשמור על
ניקיון .אנחנו מחטאים ,מדבירים ,כל הזמן .והגשם בחורף גם עוזר.

אתה עוד אוהב כלבים?
אוהב ,אוהב ,בגדול אני אוהב .לפעמים בא לי להרוג אותם .כשאתה בא בבוקר לפעמים איזה ששים כלבים
נובחים עליך ,בא לי ...אבל לומדים להשלים עם זה .בתקופות המפוצצות אתה חושב על הכסף( ..צוחק)

התחלת מאהבת כלבים ,ועכשיו אתה מתייחס אחרת
לכלבים שלי אני עדיין מתייחס אותו הדבר .אבל לכלבים פה היחס שונה .כלב שרק הגיע זה לא כמו כלב שחי
פה כל הזמן ,אז יש דרכים לטיפול .אתה לא יכול לתת לו להיות חופשי .הוא יברח ,או יריב ,או יקרה לו משהו.
כמה שיותר להפריד ,לסגור בכלוב ,יש כלבים שפשוט אסור להוציא אותם מהכלוב ,כי יקרה לו משהו ולא
אצליח להכניס אותו בחזרה .אם הוא ניגש אליך ,סימן שנרגע .קורה שכלבים שמפחדים תוקפים ומנסים
לנשוך .יש כאן כלב שנמצא כבר שלושה שבועות ,ובשבועיים הראשונים לא ניתן היה להתקרב אליו בכלל.
בשלב הראשון הוא היה רק בכלוב ,אח"כ פתחתי לו את השער שייצא לחצר ,אם הוא נשאר הרבה זמן בכלוב,
אז הוא רוצה לחזור אליו .זה המקום היחיד שהוא ירגיש בו קצת יותר בטוח.

כשהם עוזבים אתה לא מצטער?
לא ,כשהם עוזבים אני שמח ,יצא חי ,בריא ,הכל בסדר.

תבעו אותך פעם?
לא ,אין על מה .אם כלב מת אז אני משלם פיצויים ,אם הייתה לי אחריות על זה .הם חותמים על הסכם לפני
שהם משאירים את הכלב .ממלאים ומאשרים מה קורה אם ...יש פיצוי כספי יותר גבוה על כלב יקר .קרה לי
באוגוסט לפני שנתיים ,שכלב בולדוג אנגלי מת ממכת חום ,לא ידעתי שהוא כזה רגיש .הוא היה בצל ,והיו לו
מים .התחיל לחרחר ,עד שהווטרינר הגיע הוא כבר מת .זה לא היה קל ,פיציתי את הבעלים בכסף ,למרות שלא
הייתי אשם ,אבל חשוב לשמור על השם .עכשיו כבר יש לי סעיף פיצויים הכולל סכומים .מה ניתן להם ,שק
בונזו? לפעמים אני לוקח לווטרינר בגלל דברים שקרו פה – נחתך למשל – ואז זה על חשבוני .הבעלים
מעריכים את זה.

באמת הכל נקי ומסודר ויפה .עבודת תחזוקה טובה
פעם הייתה אורווה וערימת גרוטאות ,עד היום אני מפנה ג'אנק .אני
כל הזמן חושב איך לשדרג את המקום .עכשיו אני רוצה לעשות
הידרותרפיה לכלבים ,הליכון בתוך מים.
הידרותרפיה ?? לכלבים ??
תתפלאי ,כן ,זה גם לכושר .ההליכה במים טובה לכלבים כמו רועה
גרמני ,שהכי מתאים להם זה שחייה כדי לפתח שרירים .וגם לכלבים
נכים ,משותקים ,זה עוזר .עכשיו אני בונה את זה ,עם ייעוץ של
ווטרינר שיכין אתי תכנית שיקום .יבואו לטיפולים ,וזה ימלא לי את
החורף .נתאמן על הכלבים שלי .יש שני מתקנים כאלה בארץ ,והגיע זמן שיהיה עוד אחד .המיקום שלנו הוא
הכי טוב.

טוב ,שתמשיך ההצלחה ,ושתמשיך לאהוב כלבים
תמיד אוהב כלבים ותמיד יהיה לי כלב גדול...

אם יש מביניכם מישהו שטרם ביקר בפנסיון כלבים ג'נסיס ,הרי שזה מומלץ ביותר .מקום יפה ומטופח,
ובעיקר מרשים לראות איך מגשימים חלום בעבודה קשה ובמסירות אין קץ .בהצלחה ליונתן ולצוות העובדים,
נטע
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פינת הארכיון
ביום  1.44.0440פורסם בתקשורת שמלון 'סאן' בטיילת בת -ים נהרס ע"י מטעני נפץ,
במטרה להקים על הריסותיו מלון חדש ומודרני.
מיד נזכרתי ,ובדקתי התיק בארכיון .ובכן ,מעשה שהיה כך היה :המלון הנ"ל שהוקם בשנת  4170ונחשב
לאחד המפוארים בארץ ,אירח את "יום החברה" הראשון של נשות וחברות ניר-אליהו ביום .47.4.4170
באותה עת ,המלון היה עדיין בהרצה ,וזו הייתה לו ההזדמנות גם לארח וגם לשווק עצמו .הבנות הגיעו למלון
לאחר טיסה קצרה בשמי הארץ ,והשקיפו על הקיבוץ ממרומים .במלון התקבלו בצורה חמה ולבבית ע"י
מנהל המלון ,אנשי הצוות ,ואשת ראש העיר בת-ים .הבנות זכו בין השאר לסאונה (וחלוקים) ,למנוחה קלה,
לטיפוח הפנים ,לחדר התעמלות וכמובן גם לארוחת צהריים .משם המשיכו לבית הלן קרטיס להרצאה
והדגמה ,לאחר מכן למלון 'שרתון' שם חזו בתצוגת אופנה ,וגם בהופעה של שושיק שני ואריק לביא.
בכך לא נגמר היום – בחזרם הביתה לקיבוץ התקבלו ע"י החברים והילדים לארוחה מפתיעה ובערב התקיים
מפגש לסיפורי חוויות היום.
את "יום החברה" ארגנו בסודיות מוחלטת ציון ניב ,שמוליק אייל ,תומס ובר ,אריה שלמון ,פיני
טוכמכר ועוד עוזרים קטנים ונאמנים.
בנוסח דומה התקיימו עוד  0ימי חברה ב – .4171 ,4170
מתוך הארכיון
עמיקם רגב

המשך מעקב מן העלון הקודם
ובכן ,אני ממשיכה לעקוב ,ורוצה לציין שערימת האשפה מול הפאב הישן פונתה
(הקרדיט ליהודית מדר) .נותרו במקום שני גזעי איקליפטוס ענקיים ,והצינור
ששימש כמפקדה בתקופת מלחמת ששת הימים.
יש לי רעיון — אולי אפשר להעביר אותו בסמוך לבתי הילדים שישמש למשחק
בעתות שלום ,וכמרחב מוגן בעתות אחרות?
נטע בארי
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חובות מהחודש הקודם
* הדר ראובני הבת – סיימה את שירותה הצבאי וכבר מככבת בעבודה בגן
'עפרוני'  -ברוכה הבאה לאזרחות ולחינוך בניר אליהו.
* אלה רפפורט התגייסה לשירות הצבאי בחיל חינוך לאחר שנת שירות
נהדרת בפנימיית כדורי ,ועוד קצת עבודה בבית הילדים 'כחל-עורבני'.

ר
כ
י
ליזה

מאחלים לך שירות טוב ומהנה ,מכולנו.
חודש נובמבר
* עוד מינוי לאבות השנה מגיע לאהרון כדורי ולרונן ויין  -שניהם נשארו לסופ"ש ארוך לבד עם הילדים
כששירה ושלומית טסו להן ללונדון.
* 'עמוד ענן' לא פסח גם עלינו ,והחברים ענר ביוקאורל  ,טל רוזנבלום ,אלעד קורדובה ,ויניב שיקלי גויסו
למלחמה .והטוב הוא שהמטרות הושגו ,והם שבו הביתה בשלום...
* גם במלחמה הזו העורף היה החזית ,ואנחנו תרמנו את תרומתנו הצנועה באירוח משפחות מן הדרום
הלוהט .כמובן שגם חלק מבני הקיבוץ וילדיהם שגרים ביישובי הדרום מצאו כאן מקלט בטוח.
* מזל טוב לפוריה לב-ארי הסבתא שהיא כבר גם סבתא רבה על הולדת הנכדה – לגיא אילה ויונתן המון מזל
טוב להולדת הבת ששמה עדיין לא נקבע.
* ורישנקה שוב פעם טסה לה לנופש והפעם לברצלונה  ,כל הכבוד לך נצלי כל רגע והמשיכי כך עד .404
* שגב לוינסון וחברתו דפנה חוצים את ישראל ברגל ,על השביל ,מצפון ועד אילת .לרוע המזל חלתה דפנה,
כשנשארו להם רק  1ימים לסיום .התכנית היא להשלים את המסע אחרי ששגב יחזור משירות המילואים.
כל הכבוד !!

אברהם תקומי00 ,

שובל וינטר/6 ,

אברהמלה לוינסון77 ,

עפרי צדפי/7 ,

שושקה לוינסון77 ,

הדר ראובני7 ,

דרורה ברלס77 ,

עלמה ראובני7 ,

משה לנגשטטר76 ,

איתמר ראובני7 ,
סהר אביגד6 ,
שי קאופמן67 ,

סמדר ירושלמי25 ,

רוית אברהמי67 ,

זיו גת50 ,
עידן ביוקאורל5/ ,
קרן תשבי5/ ,

שלומית זוהר67 ,

ילידי החודש

שלומית ברזילי67 ,
דורון קורדובה65 ,
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קצת חומר למחשבה
מתוך מדורו של דני ברזילי בעיתון ידיעות קיבוץ "רוב של אחד"
שאלתי לא פעם חברים צעירים שעבורם נבנות דירות קבע בקיבוץ ,והם נלחמים ,מתעקשים ומחפשים
מימון לבניית  404ואפילו  454מ"ר :אתם באמת צריכים את זה? כמה חדרים לנפש צריך? כמה יעלה לכם
לרהט ,לאבזר ולמזג דירה כזאת? מי ינקה אותה כשתהיו זקנים? עם תשובתם איני יכול להתווכח :אתה
שייך לעולם הישן ,אינך מבין את מה שמקובל היום ,ובעיקר :מי אתה שתגדיר לנו מה אנו צריכים? אבל
כשאני מוסיף שאלה :האם תהיו מוכנים לוותר על חדר אחד בשביל לעבוד חצי שעה פחות כל יום בעשר
השנים הבאות?  -אני כבר חש בהיסוס קל.
רוברט סקידלסקי הוא פרופסור בריטי לכלכלה ,שהוציא לאחרונה ,עם בנו אדוארד ,את הספר
"("?How Much Is Enoughכמה זה מספיק?) שורתו התחתונה של הספר ,על מנת לחסוך לעצלנים
מביניכם ,היא :על האנושות ,בעיקר זו של העולם המערבי ,להפסיק את המרוץ אחר עוד ועוד כסף ומוצרי
צריכה .לא בזה האושר .אנו מכלים לשווא את מרצנו ואת משאבי העולם ,שיקרסו לבסוף .
אפשר ורצוי לעבוד פחות ,ולהוריד במקביל את רמת החיים .סקידלסקי היה ממייסדי המפלגה הסוציאל-
דמוקרטית (זיכרונה לברכה) בבריטניה ,הוא בעל תואר אצולה וחבר בית הלורדים בממלכה ,ואת פרסומו
קנה בביוגרפיה שכתב על ג'ון מיינרד קיינס.
על פי קיינס ,התוצר לנפש במדינות המפותחות היה אמור לגדול פי ארבעה מאז זמנו (שנות השלושים של
המאה שעברה) ועד היום .הוא חזה ,לכן ,שאפשר יהיה לעבוד רק  45עד  04שעות בשבוע ועדיין לחיות
ברמה סבירה .והנה ,אומרים הסקידלסקים  -הגידול בתוצר אכן קרה ,ובכל זאת אנו עובדים אותו מספר
שעות ,והעשירים בינינו  -עובדים יותר (ולא פחות) מהאחרים .מדוע? תשובותיהם :א .הסטטיסטיקה
מטעה ,מפני שהיא מודדת ממוצעים .בפועל ,אי-השוויון גדל ,חלק רב מהאוכלוסייה לא ממש התקדם
וחסרים לו משאבים אפילו לקיום סביר.
ב .מרכיב מרכזי באופי האנושי הוא שאיננו מסוגלים להסתפק במה שיש .תמיד אנו רוצים יותר ,ועל פי
המודל הקפיטליסטי זהו אלמנט חיוני להתקדמות .תאוות הבצע היא המניעה את הכלכלה .תמיד נשווה
בין מה שיש לנו לבין מה שיש לחברינו ,או לשכנינו ,או למובילי דעת קהל.
ג .מנגנוני השיווק והפרסומת גורמים לנו לרצות עוד ועוד מוצרים ,שבעבר לא חשבנו כלל שנצטרך .אני
נזכר שמובילי "מחאת העגלות" אשתקד קיימו מצעד שמטרתו הייתה לזעוק שאין לזוג צעיר מספיק כסף
לגדל את ילדיו .העגלות במצעד עלו  0,444ש"ח כל אחת ואני חשבתי לעצמי כשצפיתי בהן  -זה הכרחי?
אין עגלה באלף? אולי תשקיעו את ההפרש בילד ולא בעגלה?
מה מציעים הסקידלסקים? לזנוח את הסגידה לצמיחה בכל מחיר .היא בין כה וכה מתחלקת באופן
מעוות .במקום "להגדיל את העוגה" יש לחלק אותה נכון .המתכון שלהם לחיים טובים מבוסס על שבעה
מרכיבים :בריאות ,ביטחון ,כבוד ,אישיות ,הרמוניה עם הטבע,
ידידות ופנאי .האחרון חשוב במיוחד ,כי הוא יגדל מאוד אם אכן
נעבוד פחות.
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הציפורים הראשונות
קבוצת דרור
בלושטיין (קושמרו) מלכה
ניב (מאור) עפרה
קובלסקי (מטודי) חנה
שקד (רוסו) מרים
מזרחי מיקה
לוי מלכה
שורץ חנצ'ו
מאור גדי
רוסו ז'אן פול
קורדובה רפי

קיבוץ שניר
הוד-השרון
קיבוץ ניר-אליהו
קיבוץ ניר-אליהו
קיבוץ ניר-אליהו
קיבוץ ניר-אליהו
קליבלנד אוהיו
קיבוץ ניר-אליהו
רמת-גן
קיבוץ ניר-אליהו

רוקחת ריבות ופעילה חברתית
מנהלת חנות ספרים "מכללון" בסמינר הקיבוצים

אומנית  -מעצבת תכשיטים ,ציירת
עובד בהיי-טק

קבוצת זמיר
יוגב (גביש) סמדר
רוסו רמי
לב ארי ענת

קיבוץ ניר-אליהו
כפר-סבא
קיבוץ חולית

מזרחי אבנר
קושמרו דורון
ליבנה (סמסליק) אלישבע
אסולין (לוינסון) הדר
לובל אילנה
המר (שורץ) יעל ז"ל
ברלס עופר ז"ל
רוסו אריק
לוי יוסי
בארי (ראובני) נטע

יוהנסבורג דרום-אפריקה
וודלנד קליפורניה
קיבוץ ניר-אליהו
נוה-אילן
קייפטאון דרום-אפריקה
נפטרה בזימבבואה

יועץ מים בחברת בלאס
מטפלת בקשישים בקיבוץ בארי
סוחר בחלפים למכוניות
מהנדס אלקטרוניקה
מורה לביולוגיה
בעלת עסק פרטי

קיבוץ ניר-אליהו
קיבוץ ניר-אליהו
קיבוץ ניר-אליהו

קבוצת פשוש
אברוצקי (ניר) ורד
אשכנזי (טוכמכר) נגה
תקומי אמיר
חיימוביץ (לב-ארי) אורלי
לוטן עירית
בארי (לביא) נטע
ראובני יובל
אמר (רוסו) טלי
כספי ירון
סמסליק עמיר
איזיקסון (גביש) עידית
ג'וזף (מאור) מיכל

כפר-סבא
גבעת-שמואל
רמת-השרון
כוכב-יאיר
תל-אביב
מודסטו קליפורניה
קיבוץ ניר-אליהו
חדרה
רחובות
מזכרת-בתיה
ישראל  /ארצות הברית
סן-פרנציסקו

מנהלת סיעוד בפרוטיאה בכפר
גננת
ביטחון
מארגנת בתים (כמו דר' סדר)
סופרת
אחות
אק"ים  -הפעלת אנשים מבוגרים עם פיגור קל
טכנאי אלקטרוניקה

דר' לאודיולוגיה ,מאבחנת שמיעה
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קבוצת שלדג
לוינסון עמר
בלחסן (שורץ) אביטל
קושמרו אריאל
גביש אסף ז"ל
נדלסטיצ'ר (צדפי) איילת
בנדרימר (מזרחי) אפרת
משעלי (טוכמכר) הילה
ובר דפנה (קוקי)
רפפורט נועם
רפפורט דרור
ראובני עדו

קיבוץ ניר-אליהו
קיבוץ סופה
באר יעקב
הוד השרון
מונטריאול קנדה
קיבוץ שריד
ניר משה
קיבוץ צרעה
קיבוץ ניר-אליהו
כוכב-יאיר

שיננית ויוצרת יודאיקה
דוקטור לביולוגיה ,אונ' בן-גוריון
מורה לקרמיקה ואומנות
יוצרת אומנות ובישול
דוקטורנטית ומנחת קבוצות
גננת
עצמאי/חינוך גופני לגיל הרך
עובד בהיי-טק

קבוצת בולבול
בן-ג'ויה (ניר) דלית
לוטן צח
מדר (ברלס) נעמה
אייל זיו
קליפא אוהד
לב-ארי גיא
קציר (טוכמכר) זוהר
קאופמן דגנית
לביא עמית
קורדובה ערן
רגב ליפז
לין (צדפי) יעל
גלר (מאור) אורית
לב-ארי ארנון
ראובני (אהרון) נועה
כהן ליאור

צורית
מצפה הילה
טורונטו קנדה
תל-מונד
נופית
מודיעין
קיבוץ ניר-אליהו
תל-אביב
בני ברק
נתניה-שכונת השרון
קיבוץ ניר-אליהו
בת-חפר
קיבוץ גבעת-חיים מאוחד
קיבוץ ניר-אליהו
גן-חיים
רעות

מורה לטבע ומדעים בבי"ס משגב
נגרות ורפואה אלטרנטיבית
עסק משפחתי
ייעוץ קולינרי
מטפל בנגמלים מלכישוע
עובד בחברת עמיר
עיצוב גרפי
עובדת בבטל"א
איש מכירות
מלמדת בבית-ספר לקויי למידה
גננת בגן בקיבוץ
עסק משפחתי
פרוייקטים לבנייה
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קבוצת שחף
שורץ יואב
מאייר (ובר) עפרית
לוינסון בעז
ברלס ענבל
איתן (קורדובה) לימור
סלע גיל
דגני (קליפא) תמר
שלמון זאב
אהרון שי
ניב זוהר
קאופמן מיכל
פלג שרית
ובר אביב
צדפי יפתח
אייל רונן
רגב אביהו
גביש יאיר
רפפורט טלי

חולון
צור-יגאל
צור-יגאל
קיבוץ ניר-אליהו
פרדסיה
כפר-סבא
קיבוץ גברעם
קיבוץ ניר-אליהו
כסלון
הונקונג
רעננה
קיבוץ ניר-אליהו
שערי אפריים
קיבוץ ניר-אליהו
כרגע בלונדון
ראשון לציון
קיבוץ עברון
כפר-סבא

חברת סיג (עבודה בגובה)
בעלת צהרון
גינון ופיתוח
חשבת שכר בארקפה
שרות אלקטרוניקה ובקרה למכונות תעשיתיות
עובדת בעמותת אנוש
אברך
מעצב תפאורות
גנטיקאית
מנהל חברה להשכרת ציוד
עובד בהיי-טק
שרות מחשבים
עובד בברמד
סטודנטית

השתתפות באבל
* מערכת העלון מבקשת להשתתף באבלם העמוק של אהובה קורדובה ושל בני
המשפחה על מות האם-הסבתא חנה נגר ז“ל
* מערכת העלון מבקשת להשתתף בצערה הכבד של חיה ברק והמשפחה על
מות האחות שמחה צרפתי ז“ל.
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פתרון חידת הארכיון
התשובה למבנה מהעלון הקודם (מס‘ :)108זהו צילום של החלון האחורי במבנה
הכיתות בעבר.
כוונת החידה הייתה להאיר את נושא ביה"ס המקומי בשנותיו הראשונות.
שני מבני הכיתות (בכל אחד מהם שתי כיתות)  ,שני בתי המגורים הסמוכים,
ומבנה קטן נוסף נבנו במהלך  4117במטרה לעמוד לרשות חברת הנוער "סנונית" שהתחנכה
בקיבוץ בתקופה זו ,וכן לאלה שיבואו לאחריה .הכיתות
שימשו את ביה"ס המקומי  -עד שילדי הקיבוץ עברו ללמוד
בבתי הספר הקיבוציים האזוריים רמת הכובש ובית ברל.
הכיתות בשנים שלאחר מכן היו :חדר מלאכה בניהולה של
רבקהל‘ה צדפי (עד היום) ,חדר עיון ,חדר מוסיקה ,חוגים
ועוד...
היום נעשה שימוש שונה באותם מבנים ,פירוט בהמשך.

זיכרונות של מורים מבית הספר המקומי ניר-אליהו
תמי גביש מתגעגעת לשנות ההוראה הראשונות שלה.
אחרי שנת ההוראה הראשונה שלי ברמת הכובש ,עם כתה שהייתה לא קלה ,התחלתי ללמד בניר
אליהו.
קיבלתי לכיתה ב' חמש ילדות חמודות :מיקה מזרחי ,עפרה מאור (אחות של גדי) ,מלכה קושמרו
(אחות של לילך ינאי) ,מרים רוסו (כיום שקד) ,וחנה מטודי (כיום קובלסקי) ,מקבוצת 'דרור',
שלמדו כתה א' ברמת הכובש .לימדתי במבנה שהיום שוכנת בו המזכירות .היו בכתה חמש בנות
בלבד ,אך הן היו ברמות שונות ואני השקעתי הרבה עבודה כדי להגיע לכל ילדה ברמה שלה .הכנתי
הרבה כרטיסיות לעבודה עצמית וכל אחת התקדמה בקצב שלה .אני זוכרת שהגיע המפקח של
משרד החינוך – אליעזר שמאלי והתפלא מדוע אני משקיעה כל כך הרבה עבודה.
חמשת הילדות לא ידעו שום משחק ילדים שאני שיחקתי כשהייתי ילדה ,אז בהפסקות לימדתי
אותן לשחק .הייתה לנו גם גינת ירק אותה טיפחנו ,השכבתי אותן לישון וסיפרתי להן סיפור לפני
השינה ,הן פשוט היו בשבילי משפחה.
נעמי תקומי הייתה המטפלת שלהן והיה לי מאוד נוח ומאוד טוב לעבוד איתה .כשהן היו בכיתה ג'
הצטרפה מורה נוספת ,צפי ,מגרעין שורק ,שלימדה בחדר השני.
יחד היינו  44ילדים וכיוון שהיינו יישוב ספר נחשבו שתי כיתות אלה לבית ספר והפכתי רשמית
למנהלת מטעם משרד החינוך.
במזכירות היו  0חדרים  -בחדר אחד אני לימדתי ,חדר שני היה ספריה ,חדר שלישי ריק ובחדר
האחרון לימדה צפי .אחרי שנה צפי עזבה ואני נשארתי ללמד את שתי הכיתות .כיתה אחת שימשה
ללימוד פרונטאלי ובכיתה השנייה למדו הילדים בעבודה עצמית .הייתה להם משמעת ויושר פנימי
והלמידה העצמית התנהלה באופן יוצא מן הכלל .לדוגמא  -כשכיתה אחת עבדה בחשבון אני
לימדתי את הכתה השנייה תנ"ך.
היינו ה"מסמר" של כל החגים ,לא היה חג שלא הופענו בחדר האוכל ובסוף כל שנה היו באים כל
החברים לאמפי (ליד הבריכה) ,לראות את ההצגות שלנו.
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אז  -ההיסטוריה של בית הספר המקומי
כך לימדתי עד שהגדולים הגיעו לכתה ו' .אח"כ החליפו אותי נחומי הרציון ובינה גלר (מורה שכירה שגרה כאן
עם משפחתה).
אח"כ לימדתי את ילדי 'זמיר' הקטנים – הכיתה של נטע ראובני (בארי) ,וחוה לימדה את הכיתה של סמדר
(יוגב)' ,זמיר' הגדולים.
בכתות למעלה לימדתי את 'בולבול' הגדולים  0שנים – הכתה של זוהר טוכמכר (קציר) .אלה היו ילדים שנתנו
את עצמם והיה קל ללמד אותם .היו שתי כיתות לימוד – בכיתה אחת למדנו והכיתה השנייה שימשה ליצירה.
בחורף ,ביום יפה ,היינו יוצאים לטיול .היינו הולכים תמיד לאותו שדה כדי לראות את השינויים.
המשכתי להיות מנהלת וקיבלתי לעבודה את אביגיל קידר שלימדה את 'בולבול' הצעירים – ליפז רגב וארנון לב-
ארי.
בשלב מסוים ראיתי שאני לא מסתדרת עם הניירת והעברתי את הניהול לאברהמל'ה לוינסון.
השנים בהם לימדתי בניר אליהו היו שנים נפלאות בחיי .אהבתי את הילדים.
כשסיימתי ללמד את 'בולבול' יצאתי ללמוד באוניברסיטה .אם יש חגיגה בלימודים ,זה מה שקרה לי .למדתי
בכייף.

וחוה קליפה מספרת –
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התחלתי את ההוראה בכתה ב' עם ילדי 'זמיר' הגדולים
בבית כולל :בית שכלל חדרי שינה ,מקלחות ,חדר אוכל
וכתת לימוד .לימדתי בבית שכיום הוא 'כחל-עורבני'.
בזמנים ההם החינוך היה הוליסטי ,חיו ולמדו באותו מקום,
כיוון שהייתה שם רק כיתה אחת המשכתי ללמד אותם
במבנה שכיום הוא המעדניר.
הילדים אותם לימדתי הם – סמדר גביש (יוגב) ,הדר
לוינסון ,ענת לב-ארי ,אלישבע סמסליק (לבנה) ,אבנר
מזרחי ,דורון קושמרו (אח של לילך ינאי) ,רמי רוסו (אח של מרים שקד) ויהודית נחום (ילדת חוץ).
זיכרונות שלי מתקופה זו –
היו לי בכתה מעדרים ואתים וילדים שהיה להם קשה לשבת הייתי נותנת להם לחפור בורות.
אני חושבת שאני יעדתי את יוסי לוי למקצוע שהוא עוסק בו היום .הוא חפר (עם ילדים נוספים) בור שהגיע
לגובה שלהם ומה שילד עושה בצעירותו מרצון יעסוק בזה בעתיד.
אני מקווה שהוא שמח בזה כי הוא בעל מקצוע מעולה ואיש שירות נפלא.
וזיכרון נוסף :דורון קושמרו ,היה בעל שיער מקורזל ,אם היה מגיע לכתה בבוקר לא מסורק הייתי שולחת אותו
חזרה לבית הילדים להסתרק .עד שיום אחד אמר לי – כשאת תסתרקי כל יום גם אני אסתרק .תמיד הייתה לי
בעיה לקום בבוקר וכנראה שלא כל בוקר הספקתי להסתרק...
בכתה ד' לימדתי את נושא הים .היה לנו אקווריום גדול בכתה ונסענו לחוף אפולוניה ליום שלם ,אספנו ייצורי
ים ומי ים והבאנו לכתה .התורן היה צריך לדאוג לאקווריום ,להחליף מים ולטפל בייצורים החיים.
היה מאוד מרתק ללמד לפי חוברות של הטלוויזיה הלימודית שהחלה אז את דרכה.
לימדתי גם חשבון לפי החוברות של הטלוויזיה .כיוון שזו הייתה התחלה של המחשבים לימדתי גם את שפת
המחשב .הייתה בובה שקראו לה דודו שספרה לפי השיטה הבינארית ואני לימדתי את הילדים את השיטה.
את התנ"ך לימדתי בליווי תיאטרון בובות .עבדתי בשיתוף עם רבקהל'ה צדפי שייצרה את הבובות עם הילדים.
עשינו הרבה הצגות.
חדר מלאכה נמצא אז במקום בו הוא נמצא היום .רבקהל'ה ,מורה שתמיד הצטיינה בסבלנות אין קץ כלפי כל
הילדים ,עבדה איתי בשיתוף פעולה הדוק .הייתה בכתה הרבה יצירה.
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אני מקווה שמשהו מהעולם היפה הזה נשאר אצל כל מי שעבר את התקופה הזאת.
זו הייתה תקופה מרתקת! הכל היה חדש ,מעניין ,מאתגר .היינו צריכים ללמוד יחד עם הילדים את הדברים
החדשים שלא ידענו שקיימים.

אברהם לוינסון מעלה על הכתב את זיכרונותיו
אחת הבעיות הקשות בהתפתחות הקיבוץ שלנו הייתה שלב המעבר של הילדים מהגן לכיתה א' .מספר
הילדים היה קטן ביותר ,ונוצר קושי למצוא להם מסגרת לימודים סבירה .מצב זה גרם לעזיבת חלק
מההורים וילדיהם .התופעה הזו חזרה על עצמה מידי שנה .ניסינו פתרונות שונים שלא תמיד הועילו.
לאחר מספר שנים נפתרה הבעיה באופן חלקי ,ופתחנו כיתות קטנות של  5-1ילדים בכיתה .לשם כך הוקמו 0
מבנים – בכל אחד מהם  0כיתות( .המעדניר ,חדר-מלאכה והמשרדים של היום) עם קליטתה של חברת הנוער
'סנונית' שמנתה כ 04 -נערים ,הוספנו עוד מבנה של  0כיתות (ה'קניוניר' של היום) ושני מבנים למגורים (בהם
גרות משפחות נקלטות) ומבנה נוסף שיועד למחסן בגדים לחברת נוער וחדר מורים (הארכיון של היום).
בדרך זו נוצרה כעין קריית חינוך עם מערכת לימודים מסודרת .הגישה הייתה – בית ספר בקיבוץ כחלק
אינטגראלי של היישוב .ברבות הימים הוקמו בתי-ספר אזוריים והגישה השתנתה.
ובכך תמה לה תקופה מרתקת ומעניינת לכל השותפים בה.

רבקהל'ה – המורה למלאכה מימי בית הספר הראשונים (ועד
היום!) מספרת:
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חדר המלאכה הראשון שלי היה בבית הכולל שכיום הוא 'כחל-
עורבני' ,בחדר הקיצוני שהיה גדול יותר משאר החדרים.
בתקופה ההיא גרו בבית זה ילדי 'דרור' ,ילדי המשק הבכורים.
אח"כ עברתי ללמד בבניין שכיום נמצאת בו המזכירות ,בחדר
המרכזי ,כשמשני הצדדים היו כיתות לימוד.
כשבאה אלינו חברת הנוער קיבלתי שני חדרים בצריפים
הישנים .חדר המלאכה לא היה מצויד ,אז עבדנו עם גרוטאות.

קראתי למקום סדנא ללא סדנא.
יותר מאוחר קיבלנו מעליית הנוער ציוד לעבודה :מספריים ,בדים ,חוטים ,מכונת תפירה ושלושה שולחנות
נגרות ,אפשר היה להתחיל לעבוד .אח"כ קיבלנו גם תנור לשריפת עבודות החמר.
אחרי זמן מה עברתי לעבוד במקלט שליד חדר האוכל ,מקום שיה קשה לעבוד בו כי לא היה אוויר ומשם
עברתי לצריף ששימש מאוחר יותר לפאב .שם עשיתי את כל עבודות הבאטיק לקישוט חדר האוכל.
לבסוף עברתי לנחלה .למקום בו אני נמצאת עד היום .היה נפלא לעבור לשם ,מקום זה היה בשבילי ממש
בית .ביום היה חדר מלאכה לילדים ובערב שימש לחוגים למבוגרים .אני עבדתי שם בלילות .את כל
הקישוטים לחגים לחדר האוכל הכנתי שם.
זה היה המקום שהכי אהבתי במשק.
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ומניר-משה שבדרום מוסיף נחומי הר-ציון
שלום עתליה,
אנסה להעלות מתהום הנשייה משהו מתחושות הראשוניות בהוראה ובחינוך ,שהתנסיתי בניר אליהו.
בכֹורי ביה"ס במשק .האחריות וההתרגשות
ֵּ
התחלתי ללמד בשנת תשכ"ו ( ,)4111-7וקיבלתי לאחריותי את
שימשו אצלי בערבוביה ,אך הרגשתי (לפחות במבט לאחור) ,שהעשייה הייתה רצינית ונכונה .באתי להוראה
והחינוך ללא הכשרה ,ובעצם ההכנה שלי והניסיון נרכשו בהדרכה ב"נוער העובד".
מלאכת ההוראה כללה ,שלא כמו בימינו ,את רוב תחומי הלימוד ,והשלתי מעליי את הוראת המתמטיקה
והטבע ,אותם קיבלו עמיתיי הטובים ומומחים ממני בתחומים אלה .לימדתי את תחומי :התנ"ך ,ספרות,
לשון ,גיאוגרפיה ,היסטוריה וכמובן מוזיקה וזמרה.
כיתת התלמידים כללה שש או שבע בנות ,רובן בנות הקיבוץ ואחת או שתיים היו ילדות חוץ .במגזר הבנים
המצב היה שונה :כל הבנים ,שלושה ,או ארבעה ,היו ילדי חוץ .אני זוכר ששאלו אותי אם איני חושש מביקורת
של הורי הבנות ,שנמנו על שכבת ותיקי המשק ומייסדיו.
אני לא זוכר אם חששתי או לא ,אבל אמרתי שאני מקווה שאוכל לרכוש את אמונם באהבת ההוראה ,באמונה
בחינוך הנכון שאוכל להקנות ובאהבת התלמידים ,שהם עיקר מחשבותיי ומעשיי בשנים אלה .הייתי מתכונן
הרבה לשיעורים והשתדלתי למצוא שיטות ודרכי הוראה מקוריות ,כדי לעניין את התלמידים.
משלוש השנים הראשונות ,בהן בכורי המשק סיימו את ביה"ס היסודי ,כיתות ו'-ז'-ח' ,זכורות לי בעיקר :שנת
הבר-מצווה ,הוראת תחומי הלימוד המתאימים להקניית ערכי חינוך ומורשת העם והמדינה ,י"ג משימות הבר
מצווה (כן ,היו שלוש עשרה משימות ,כדת וכדין!) וסיום השנה במסיבה נפלאה והצגה מרשימה.כן זכורה לי היטב ,שבאותה שנה ,קיימנו גם את יום הכיפורים במשק ,עם תפילה ואירוח אנשי חב"ד ,מסורת-
זוטא שנמשכה שלוש שנים .למבצע זה היו שותפים התלמידים ומשפחותיהם ,שלקחו על עצמם את אירוח
החב"דניקים ,שהסכימו לעזוב את משפחותיהם למען קיום מצוות יום כיפור ,בקיבוץ חילוני .אנשי חב"ד
אמרו שניר אליהו ראויה לקירוב למורשת ישראל ,כיוון ששם הקיבוץ מכיל את שני שמות ה' :אל  -יה.
ריקל (משליט מנהגי דת) של הקיבוץ ,ולא ראיתי בכינוי שניתן
לקל ָ
אני גם זוכר שהיו חברים שאמרו שנהייתי ָ
לי הבעת גינוי.
שלוש שנים אלו נחרתו בי היטב ,והיו ליפות ומאלפות ביותר בשלושים וחמש שנות ההוראה שלי בבתי הספר
השונים שלימדתי.
נחומי.
ליקטה ,ראיינה וערכה :עתליה אייל

חדר מלאכה מלפנים 0440

חדר מלאכה מאחור 0440

בניר  -גליון  - 5//5/50/5 - 205עמוד 21

חידת החודש:
היכן תלוי השלט? למה מתכוון?

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

חג חנוכה שמח !!!
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