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תמונה מתוך הארכיון הקיבוצי

דבר העורכת
לירז מדר
חברים יקרים,
העלון הנוכחי עוסק בלינה המשותפת ,עלון רביעי בסדרת העלונים לשנת ה ( 07-והנה כבר הגענו ל ,)07-לעלון מצורף
תמלול של שיחה שנעשתה במסגרת מועדון הוותיקים בחיימק‘ה ,על הדק .ישבנו יחד אחרי תקופה ארוכה בה זה לא
התאפשר ,השיחה הייתה מעניינת ומלמדת :כמעט את כל הסיפורים הכרתי ,או שקראתי בעבר ,אבל משהו בשיחה הזו
היה שונה ולאו דווקא בגלל התוכן ,הפעם הדברים נאמרו ונראה שהיו הרבה פחות ויכוחים ואי-הסכמות :החברים ישבו
והקשיבו אחד לשנייה ,פירגנו ,ונתנו מקום לכל אחד ואחת ,ונראה כי השנה האחרונה עם הריחוק החברתי לימדה אותנו

שדברים פשוטים כמו לשבת יחד ולדבר אינם מובנים מאליהם ,ולכן כדאי לנצל את הזמן להקשיב ולהבין שזה בסדר
שלכל אחד ואחת זווית אחרת על התקופה ובכלל ויש מקום לכולם ולכל הדיעות .התרגשתי מאוד מהשיחה הזו.
חוץ מהשיחה המצורפת ,ביליתי שעה מהנה ביותר עם עירית קולקובסקי בארכיון ,ומצאנו חומרים מעניינים ומרתקים
מעלונים קודמים ומסמכים שמורים; תמונות של הלינה לא כל כך מצאנו ,והתמונות המצורפות לקוחות מאתרי
האינטרנט מארכיון של התנועה הקיבוצית.
מה שעולה מאוד חזק בכל המסמכים שקראתי ,שהשיטה נוצרה מהצורך והצבת טובת הילד במרכז ,ועם הקביעה הזו
התקבלו ההחלטות ,מסתבר שניר אליהו היה בין החלוצים להחליט לעבור ללינה משפחתית ,והביצוע קצת התעכב בשל
האילוצים הכלכליים ,ובכל מקרה התא המשפחתי תמיד היה חשוב אצלנו.
שיתפתי את עמיקם מהתרשמותי מתוכנת החיפוש החדשה בארכיון  -והוא סיפר שהוא כבר פחות מגיע למקום מאחר
והוא מתקשה פיזית ,ומאידך מפעל החיים שלו ממשיך לעבוד והמורשת שהוא השאיר כאן מדהימה — לא פחות!!!
אז תודה עמיקם על שנים של עשייה ,ועל מאות מסמכים ,תמונות ,זכרונות ,ובכלל על ההיסטוריה שהקפדת לשמור,
עבדתי איתך לא מעט גם בעלון וגם בתרבות ותמיד נענית בחיוב לכל בקשה וזמן איתך לימד אותי המון!
עוד בעלון ,גבי מדר-ברדלי שלחה לי שני דברים סיפורים מרגשים שכתבה בעבר על החוויה שלה בהתייחסות ללינה
המשותפת .אחת כאמא שנפרדת מבנה ,והשנייה כמטפלת לילה.
נמרוד כתב הספד לאברהמל‘ה אהרון ז“ל שהיה חבר בניר אליהו ואביו של אהוד אהרון בן כיתה שלו ,מילה טובה לחינוך
החברתי קהילתי על אירועי הקיץ המעולים .יונה משתפת בחוויות שלה מהלינה המשותפת שלה כילדה ,וראיונות
שאספתי מעלונים קודמים ,למדתי מלא ,מקווה שגם אתם.
לסיום אני רוצה לאחל החלמה מהירה לברוך ראובני וחיבוק גדול להדסה ,יובל  ,נטע וכל המשפחה .
העלון הבא יצא בספטמבר עם פתיחת שנת הלימודים ויעסוק בחינוך ,רוצים לכתוב משהו? מוזמנים לשלוח למייל
המצורף מטה.
לכבוד חג משק ה 07-לקיבוץ ,מאחלת חג שמח ,ושהקורונה תהיה כבר זיכרון רחוק ונוכל לצחוק על זה בפורים,
באותו עניין ,תודה למתן וצוות התרבות על כל העשייה.
קריאה מהנה ,לירז
מכתבים למערכת ניתן לשלוח למייל:

עורכת ראשית :לירז מדר
ארכיון :עמיקם רגב ,עירית קולקובסקי ,ואתר הקיבוץ

banir5228@gmail.com

דפוס והפקה :דפוס יוסי—בית ברל

או לשים בתא דואר 771

נשמח לשמוע מכם.
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אברהמל‘ה אהרון ז“ל
נמרוד מדר
אברהמל'ה נולד ברומניה ב 7....7.91-בכפר בוגט שבטרנסילבניה כאח הצעיר לשתי
אחיות :רחל ולאה .הוריו יעקב ושרה אהרון היו ממשפחה מבוססת – אך כמו יתר יהודי
טרנסילבניה סבלו תחת שלטונו של הלאומן ובן בריתו של היטלר יון אנטונסקו מגורל אכזר
שהושתק והוכחש במשך עשרות בשנים .כמו אחרים מקרב דור המייסדים גם אברהמל'ה
לא שיתף בתלאותיו מתקופת מלחמת העולם השנייה ואת מה שעבר על משפחתו למדנו
רק מההספד שנישא ע"י מזכיר פלמ"ח צובה בהלווייה ,לאחר המלחמה חזר אברהמל'ה לספסל הלימודים והצטרף
לתנועת "דרור הבונים" שפעלה בחשאי ברומניה הקומוניסטית שלאחר המלחמה ,ובה נבט בו החלום הציוני לעלות
לארץ ישראל  -אותו הגשים בגיל  71כשעלה לבדו במסגרת עליית הנוער והגיע ארצה ב 10-לפברואר  7.91ונקלט
בחברת הנוער בקיבוץ אשדות יעקב.
עם פרוץ מלחמת השחרור הצטרף לכח המגן של הקיבוץ .לאחר המלחמה חבר עם חברת הנוער לגרעין הכשרה("אל
הניר")בקיבוץ עין חרוד  -ממנו יצאו בקיץ  7.97להקים את קיבוץ ניר אליהו על גבעות הח'מרה של השרון  -כ"מוצב
קדמי" מול הגבול הפרוץ עם ממלכת ירדן בתקופת פיגועי ”הפידאיון“ שלאחר קום המדינה .את שירותם הצבאי עשו
במסגרת חיל הנח"ל בשמירה על אדמות הקיבוץ הצעיר והגיזרה בין כפר סבא לרמת הכובש .בשנת  7.91השתחרר
ונשאר לעבוד בקיבוץ :אברהמל'ה התבלט כאיש עבודה חרוץ ובעל ידי זהב וב 7.90-נשלח לעבוד ב"עבודת חוץ" כמסגר
בקו הנפט ,וב 7.11-גוייס למחלקת האחזקה במכון התערובת "אמבר" שב"גרנות".
בשנת  7.19התחתן עם מזל  -בת-גרעין "שורק" והשניים הקימו משפחה יפת-תואר :נועה ,שי ,עדי ,אביגיל ואהוד.
בשנים אלה הספיק אברהמל'ה שהתקדם במילואים לדרגת מ"פ בהנדסה  -להתמנות למפקד האיזור בשנת 7.19
ולהיות האחראי על מחסן הנשק בקיבוץ(הבית בו מתגורר כיום עמית רוזנבלום) .בשנת  7.1.מונה לסדרן עבודה
במשק ,וב 7.07-למרכז וועדת חברים.
ב 7.01-יצא אברהמל'ה שוב לעבודת חוץ – הפעם במכון האספסת ,ולאחר מכן חזר למסגריה בקיבוץ בה עבד עד
שנותיו האחרונות בניר אליהו – כשרבים ממתקני המשחקים שניבנו בתקופה זו בקיבוץ(לפני עידן "מתקני שעשועים
לפי תקן")היו מעשי ידיו ,לדעתי חלק ממתקני המתכת פעילים עד היום.
ב 7.10-יצא ללמוד ברופין שם הכיר את ירדנה מקיבוץ פלמ"ח צובה ,ב 7.11-עזב לצובה וב 7..1-התקבל שם לחברות.
גם בצובה למרות היותו איש שקט ועניו התבלט אברהמל'ה בחריצותו ומיומנותו :הוא עבד שנים רבות כמסגר במפעל
"אורן פלמ"ח צובה" ועם פרישתו לגמלאות הצטרף לענף הנוי והחצר והקים פינות חמד ומתקנים להנאת הילדים
והחברים שפזורים עד היום ברחבי הקיבוץ .בשנת  1770הלכה לעולמה ירדנה בת זוגו מזה עשרים שנה והוא המשיך
לחיות לבדו בדירתם המשותפת .בשנים האחרונות סבל ממחלת הפרקינסון והשבוע הלך לעולמו בגיל  .1.בהלוויתו
בקיבוץ פלמ"ח צובה נכחנו נציגות מצומצמת מקבוצת "דוכיפת".
בזכרון האישי  -למרות השנים הרבות שעברו מאז שעזב את ניר אליהו ,כל אימת שראיתיו היה נראה כאילו שלא הזדקן...
בעת מסעות הבחירות שקיימתי במירוץ למזכ"לות התנועה וגם כמזכיר הוזמנתי מספר פעמים לפלמ"ח צובה ,ותמיד
ניצלתי את ההזדמנות לבקר את אברהמל'ה ,שלמרות שכבר היה בגיל גבורות – נראה היה לי צעיר מכפי גילו ,קולו הרך
והשקט נשמע ממש כמו פעם כשהיינו ילדים  -והוא היא האבא של אהוד ...כמו אז תמיד שידר רוגע ומסירות .את קור
הרוח ,הידיים החזקות והמראה הצעיר הוריש לילדיו .בהלווייתו לא יכולתי שלא להתרשם שלמרות שהיה איש שקט,
צנוע ונחבא אל הכלים – הצליח להשאיר את חותמו גם בצובה  -ורבים מחברי הקיבוץ באו להיפרד ממנו .גם האהבה לה
זכה ממשפחתה של ירדנה כפי שבאה לידי ביטוי בהלוויה היתה עבורי הפתעה נעימה .כאחד ממקימי ניר אליהו כחבר
קיבוץ במשך  91שנה ואבא של אהוד – היה חשוב לי שנזכור אותו גם בכתובים ,יהיה זכרו ברוך .ולמשפחת אהרון :מזל,
נועה ,שי ,עדי ,אביגיל וכל הנכדים ,וכמובן לאהוד ,משתתפים בצערכם  -נימרוד בשם קבוצת “דוכיפת“.
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ארבע עד שבע /עדי שרף-ג'יבלי

בַּ דֶּ ֶּרְך לְ בֵ ית הַּ יְ ל ִָדים
של אַּ בָ א
עַּ ל כְ תֵ פָ יו ֶּ
עֹומ ִדים מּול גִ לְ בֹועַּ מַּ כְ ִחיל
אֲ נ ְַּחנּו ְ
שר צִ בְ עֹו
ְבלִ י לִ ְשאֹל לְ פֵ ֶּ
אֹו עֶּ צֶּ ם הֱ יֹותֹו .
בַּ ַּל ְילָה ,הַּ י ֵָרחַּ מֵ ִאיר
אֶּ ת אַּ ְרבַּ ע הַּ ִמּטֹות
ְבאַּ ְרבַּ ע ַּקצְ וֹות הַּ חֶּ דֶּ ר
יקה ֵריחֹות י ְַּס ִמין ְו ַּיע ֲָרּה
הָ רּוחַּ מַּ ְמ ִת ָ
וְהַּ מֶּ ְרחָ ק
ׂשֹורט אֶּ ת נ ְַּפשֹותֵ ינּו
 ֵבַּ ב ֶֹּקר נָקּום בֵ ין הַּ ְרבֵ ה ְיל ִָדים,
נַּכְ נִ יס אֶּ ת חֲ לֹומֹותֵ ינּו הַּ ְּט ִריִ ים לְ תֹוְך לִ בֵ נּו,
וְנִ ְסגֹר הֵ יטֵ ב
כְ מֹו ֻק ְפסַּ ת הַּ סַּ נְ דָ לִ ים הַּ חֲ דָ ִשים הַּ מַּ ְמ ִתינִ ים לְ פֶּ סַּ ח
שלָּה
ּונְ חַּ כֶּה ַּליָד ֶּ
ׂשבֵ עַּ
ש ָתבֹוא כְ בָ ר ְבאַּ ְרבַּ ע ְתחַּ בֵ ק עַּ ד ָ
ֶּ
וְחֹוזֵר חֲ לִ ילָה.
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עבודה בבתי ילדים
לולה רגב -

(בניר גיליון )907 -

העבודה בבתי הילדים בלינה המשותפת ולאחריה ,כאשר הגעתי לניר אליהו בסוף  7.99לאחר שירות נחלאי בקיבוץ
עין– גב ,עבדתי בעיקר בגן-הירק ובפרדס .מערכת החינוך הייתה מאוד קטנה והייתה מורכבת בעיקר מילדי הוותיקים.
לאחר כשנה פנו אליי ,לעבוד בבית התינוקות עם צביה נוסבאום ,רפי קורדובה ,חנצ'ו שוורץ וגדי מאור .לא היה לי כל
מושג וידע בטיפול בילדים .מיקי שוורץ לימד אותי לרחוץ את התינוקות ולהחזיק להם את הראש מעל המים .ההורים
היו המדריכים ולימדו אותי ואת המטפלות האחרות כיצד להכין את האוכל .ההורים היו באים להאכיל את התינוקות עד
גיל שנה והפסיקו את ההאכלה בהדרגה.
בתחילה הפסיקו להאכיל את ארוחת העשר ואחר כך את הארוחה בשעה שתיים .להזכיר ,הלינה הייתה משותפת
ובתחילה התינוקות היו מגיעים לבית התינוקות ישר מבית החולים .בלילות היתה שומרת ולא הייתה תקשורת עם
ההורים ,כי לא היו טלפונים.
קשה היה אז וקשה היום להבין את צורת גידול הילדים ,כאשר עם ערב היו נפרדים מההורים והולכים לישון בבית
הילדים ,או בית התינוקות .האחריות על המטפלות הייתה רבה ולא הסתיימה עם תום יום העבודה .הלימוד וההכוונה
החל להינתן ע"י ועדת חינוך של התנועה — ואלה היו שולחים לכאן מדריכות שנתנו עצות והדרכה .יצאנו
להשתלמויות בקיבוצים אחרים כמו :נצר סירני ,גבעת חיים איחוד וכן לסמינר הקיבוצים בת"א.
לאט לאט נרכש ידע וניסיון ,מספר הילדים גדל ונפתחו בתי-ילדים נוספים .הנוהג היה ,שבאותו בית-ילדים
שהו עד גיל שלוש ורק אח"כ עברו לגנון ולגן ולא כמו היום שמדי שנה עולים שלב.
עבדתי עם הקבוצה עד גיל הגן .היה נהוג שאחת
המטפלות ממשיכה עם הילדים  -וכך עברתי לגן ,שם
עבדתי עם עתליה א ,.אוקי הר ציון ועוד ...המשכתי לעבוד
בחינוך "הגיל הרך" בקבוצות שונות ולבסוף עברתי
לכיתות א' – ב' בקבוצת "שלדג" וקבוצת "סנונית" ,עד
ראשית שנות השמונים.
לחינוך חזרתי לאחר הפסקה של  .שנים בהם עבדתי
בחדר האוכל .בתקופה זו העבודה כבר הייתה שונה
לגמרי מזו שהכרתי בשנים עברו .התקיימו כבר דיונים על הלינה המשפחתית ,התקבלה ההחלטה ומעשית

החלה הלינה המשפחתית ב –  ,7.01הפרק האחרון שלי במסגרת החינוך החל ב –  , 7..1כאשר התקבלה לקיבוץ
חברת נוער של יוצאי ”חבר העמים“ ואני קיבלתי על עצמי ,ללא כל הכשרה מוקדמת ,להיות להם ל"אם הבית"
האחראית .קיבלתי קבוצת ילדים ,שלא הכירו זה את זה קודם לכן ,ילדים שלרובם הגדול היו משפחות בארץ ומסיבות
שונות הופנו ל"עליית הנוער" והפכו לקבוצת "עיט" בקיבוצנו .הם שהו אצלנו ,התחנכו ועבדו שלוש שנים ,מכיתה י'
עד י"ב ,והיו נוסעים ללמוד בביה"ס הקיבוצי בשפיים.
ההשקעה שלי ושל הצוות הייתה גדולה עם הרבה אחריות ,אך היום ,לאחר ששירתו בצה"ל רובם נישאו,
הקימו משפחות ,השתרשו בארץ ובנו בה את ביתם ,אני רואה כי עמלי לא היה לשווא .הקשר עם רובם
נמשך ותמיד הם מציינים כי רק בבגרותם הם מבינים כמה הדרישות מהם היו רק לטובתם.
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בראשית דרכי בחינוך היינו צעירות ללא ילדים והרבה החלטות של מערכת החינוך היו "אידיאולוגיות" בהשפעת
מחלקת החינוך של התנועה(אז ”איחוד הקבוצות והקיבוצים“) ואציין כמה מהן הזכורות לי:
לא ניתן היה להוציא ילד מבית הילדים העירה ,עד גיל  3מחשש שיביא מחלות(הנסיעה היתה באוטובוסים).
 0:99– 0:99בבוקר ,ההורים היו מגיעים ל"שעת אהבה" .בשלב יותר הוחלט שרק אחד מההורים רשאי לבקר.
כאשר הילדים החלו ללכת ,הושבו כולם יחד על סירים כאשר קמו משנת הלילה ,לאחר ארוחת בוקר ,לפני שנת
הצהריים וכאשר התעוררו אחר הצהריים .בתקופה ההיא לא היו טיטולים והשימוש היה בחיתולי בד שהיו נשלחים
לכביסה.

כאשר היו בעיות ”השכבה“ עם ילד — המטפלות היו באות להשכיב :אני זוכרת שהיה לי תינוק שהיה לו "גולו גולו"
ואם היה נופל בלילה הוא פרץ בבכי ,השומרת הייתה באה להעיר אותי ולא את ההורים.
הנסיעה לרופא או לקופ"ח עם הילדים הייתה נעשית ע"י המטפלות ולא ההורים.
לחדר האוכל לארוחת ערב אסור היה להכניס ילדים עד גיל  3ולכן ה“השכבות“ לקטנים היו מוקדמות.
שומרת הלילה הייתה מתחילה בשעה  00:99והאחריות בין ארוחת הערב ועד אז הייתה על ההורים .אלה מידי
פעם היו קופצים לראות אם הילדים ישנים ולא "חוגגים" ,ולא נשכח לילות חורף ומחלות הילדים.
כאשר ילד היה חולה הוא לא נלקח הביתה  -אחד מההורים היה נשאר איתו בבית הילדים ,ב“חדר.חולים“ .הילדים
היו מאורגנים ב“חמשתונים“  -לכל חמשתון שתי מטפלות ולעיתים גם עזרה .רק בגן הצוות היה גדול ,כי – מספר
הילדים בכל קבוצה היה ארבעה ומספר הילדים היה רב יותר.
בגן הילדים ,לפי תורנות ,אחד ההורים היה ישן בלילה .כאן גם היה נהוג שלאחר לכת ההורים ,היה .
נשאר הורה שהיה מספר להם סיפור ומשכיבם לישון.
שנים רבות היו בבתי הלידים תנורי נפט (לא היה מספיק חשמל) ,לחימום בחורף והשומרים היו .
מדליקים אותם לפנות בוקר.
היו עוד החלטות והתנהגויות שקשה היום להבין ,אך דבר אחד ברור ,שהילדים קיבלו הרבה אהבה ,חום
ותשומת לב הן מצד המטפלות שהקדישו לעבודה זו את עצמן והן מצד ההורים שהיו עם הילדים מספר שעות
ביום שהוקדשו רק להם .בשעות אלו שיחקו איתם ,טיילו בקיבוץ וכמה אהבו הילדים את הפרות ,הטרקטורים,
הפרחים ,הטבע וכו' ...היו אלה שעות של איכות שבימנו קשה מאד למצוא אותן.
העליתי כאן לא מעט מזיכרונותיי ,משלושים

שנה ויותר בהם עבדתי בחינוך ,שנים בהם
עברה המערכת הזו שינויים וטלטולים רבים.
נשאר לי לומר לסיום שנהניתי להיות חלק
ממערכת החינוך ולתרום לה.

6

זכרונות של מטפלת
לנצ‘ו

( בניר  -גליון ) 909

הימים חולפים ,שנים עברו ,אבל המנגינה ,אבל המנגינה לעולם נשארת.
ניסיון כתיבה זה מחזיר אותי לימים שבאנו ,באתי ,להשלים את קיבוץ ניר אליהו .עזבתי מוקדם את בית ההורים
והקיבוץ היה נוף חדש עבורי .אחרי היכרות עם וותיקי המשק והתערות בקיבוץ ,נכנסתי לעבוד בבתי הילדים.
הילדים תמיד נפלאים .אני ,מטפלת צעירה (שלא היו לי אחים קטנים בבית) ,לא ידעתי מאומה .ההדרכה שקיבלנו
הייתה דלה ביותר ,אבל אינטואיציה ,אהבה ורצון טוב עזרו מאוד .המילה חינוך הייתה כל כך גדולה עלי והרגשתי משא
כבד .מהרגע הראשון אהבתי את עבודתי .קמתי בשמחה "לעבודת הבורא" ,לראות את הילדים מתעוררים בבוקר יום

חדש ,מושיטים ידיים לחבקם ,לנשקם ,להחליף בגדים וחיתולים ,להכין אוכל ,לנקות ,לשחק בחצר,
לטייל ,עבודה ויצירה ,משחקים ,סיפורים ,שירה ותרגילי התעמלות ,הכל עשתה מטפלת אחת (זר לא יבין
זאת ולא יאמין) .בצהריים – לקלח ,להשכיב לישון ,לשיר בקול לילדים (לא היה טייפ) ,ושוב לנקות ,ולראות את הילדים
שמחים ומאושרים כאשר באים ההורים לקחתם הביתה.
היו שנים שהילדים חזרו לבתי הילדים לאכול
ארוחת ערב וכמובן לישון בחסדי שומרת הלילה.
כמה דוגמאות מהימים ההם:
המטפלת הייתה המחליטה הבלעדית אם למשל

יש לחבוש כובע בחורף או לא ,כשמטפלת שלחה
את הילד ללא כובע ,הייתה האם שלא הסכימה
לדרכה מתרחקת מבית הילדים ,מוציאה בחשאי
כובע מכיסה וחובשת לילד.
נעליים שהיו קטנות ,לא מיד קנו חדשות .אלא
חתכו אותן כדי שהאצבעות תצאנה החוצה
והנעליים לא .תלחצנה .התנאים בבתי הילדים לא
תמיד היו קלים והיה צריך להתמודד עם הרבה עבודות שהיום לא חושבים עליהן :
למשל להביא נפט בבקבוקים כדי להדליק את תנורי הפיירסייד ,או לכבס ביד את החולצות הלבנות של יום שישי,

לצחצח נעליים יום יום ועוד...
אני לא רוצה להיכנס לויכוח ,שנמשך שנים ,על מהות החינוך הקיבוצי ובפרט על הלינה המשותפת השנויה
במחלוקת .אני מרגישה שבעבודתי ,בעיקר בגיל הרך ,נתתי לכל ילד את מירב תשומת הלב והאהבה ,את האושר,
החברות ,העזרה ההדדית ,השמחה ,ויצרתי קשר טוב עם הורי הילדים .עם השנים הייתי בהשתלמויות ,שנתנו כלים
לעבודה פוריה יותר .הזמנים השתנו .היום בבתי הילדים המון מטפלות (זאת לא ביקורת).
היום אני רחוקה מאוד מהחינוך ובטוחה שהוא בידיים נאמנות.
לכל הילדים מהעבר ומההווה – אוהו...אוהו...אוהו ...בטון גבוה!
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זכרונות מהלינה המשותפת
יונה פלג
מראשית הקיבוצים היה נהוג להלין את הילדים בלינה משותפת ,ולא
רק בגלל אידיאולוגיה ,אלא גם מבחינה בטחונית .בניית הבתים
הראשונים מאבן ניבנו לילדים כדי שיהיה קל יותר לשמור עליהם ,לכן בתי הילדים היו במרכז הקיבוץ בד''כ.
כאשר אני שומעת את שתי המילים " -לינה משותפת" אני נזכרת בימי ילדותי בקבוץ אשר נושק – להרי הגולן ,שם
סוריה וירדן ליד הירמוך ,שעד פרוץ מלחמת השחרור היינו מתרחצים בו ,לימים שאלתי את אימי איכן התרחצנו בנחל
עם חלוקים גדולים ,ולא בכנרת.

הזיכרון שלי מהלינה המשותפת מתחיל בגיל  9 – 9.9שנים עת היו מעירים אותי (הילדה הגדולה בגן) באמצע הלילה,
להחליף לילד אשר "ברח לו" והיה צריך להחליף לו פיג'מה ומצעים אותם הורדתי רטובים מהילד ושמתי בפינת
המקלחת .ומלבישה את המיטה בסדין יבש ובפיג'מה נקיה ויבשה לאותו ילד וחוזרת לישון.
בימי הקיץ החמים של עמק הירדן היו מוציאים לנו את המיטות החוצה( ,בשולי הדשא הגדול) ,היו שמים כילה
שיתושים לא יעקצו אותנו ,ועליה שמיכה בגלל הטל .באחד הלילות פתח עובד הנוי את ההמטרה על הדשא ,למחרת
כל ילדי הגן קמו רטובים ממים והפעם לא רק ”המרטיבים הרגילים“...
הייתה לנו גננת מאד מוזיקלית ,אחיה שהיה בא לבקרה מקיבוץ אחר היה מפליא לנגן לנו בכינורו .כן היינו שומעים
מוזיקה ממקול עם תקליטים עם חור שהמחט שקפצה בהם הייתה מחוברת לשפופרת גדולה שהייתה הרמקול .כל
סוף שנה הגננת הייתה מעלה הצגה עם ילדי הגן.
אהבתי את הלינה המשותפת ,את הסיפור שסיפר ההורה התורן עד בוא השומרת ,השיחות לתוך הלילה בגיל יותר
מאוחר ,את ההליכה ביום שישי לישון בחדרי ההורים (רק מכתה א') .ההתגנבות לסרט בחוץ ,היו ילדים שכאשר
הייתה הפסקת חשמל הם היו רצים לבית ההורים שנמצא בחצי השני של הקבוץ.
ב-ה' באייר בעת ארוחת הבוקר ,חודש לפני יום הולדתי החמישי ,בשעה שמונה בבוקר נשמע קולו של פעמון האזעקה
שבישר על תחילת מלחמת השחרור ,כאשר החלה ההפגזה על קיבוצי ,רצנו ילדים בני ,9 -ו 9-שנים למקלט הסמוך
עם הצלחת ועליה האוכל שעדיין נותר (כי שם בגולה לא היה מה לאכול ,וילד יהודי לא משאיר אוכל בצלחת) .או כוס
החלב שלא הספקנו לשתות ...לאחר שהקיבוץ ספג הפגזות קשות מצד הסורים ,לקחו אותנו הילדים באמצע הלילה
עם הנשים למושבה כנרת ,שבועיים לאחר מכן ,כשהמטוס מסוריה ירה על הדגניות—הוציאו אותנו מעמק הירדן
והעבירו אותנו לחיפה לביה“ס הטמפלרי שעל הכרמל .מול חורשה גדולה שהיו בה הרבה מאד חתולים שזקנה טיפלה

בהם על-ידי האוכל שהוציאה מפח הקיבוצניקים המפונקים .היום נקראת אותה חורשה  -גן האם.
בצהרים היו משכיבים אותנו לישון ואני בחדר אחד בת יחידה עם עוד  9בנים משועממים ושובבים ,יישנו על מיטות עם
רגלים מתקפלות מהציוד הבריטי ,לבנים הייתה תעסוקה ,לאחר
שנרדמתי לקפל צד אחד במיטה להעיר ולהבהיל אותי.
ללינה המשותפת היו יתרונות וגם חסרונות וכל ילד וכל הורה חווה
זאת בצורה שונה .לא צריך היום לשפוט את הלינה המשותפת בראי
של היום ,אלא להסתכל גם על התנאים הכלכליים שהיו באותה
תקופה בקיבוצים ,עם בתים קטנים ללא אפשרות להלין את הילדים
בבית ההורים ,כאשר רווח קצת ובנו בתים חדשים לוותיקים הוסיפו

גם חדרים ללינה לילדים" ,לינה משפחתית" .
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שיח פתוח
לירז מדר ולירון אליה
שיחה שהתקיימה בפאב ה"חיימק'ה" על הלינה המשותפת :
את השיחה פתחנו עם הרמת כוסית ,ובירכנו על הביחד ,תמי התעקשה שאם כוסית אז עד
הסוף ,ואם אנחנו בפאב אז איפה הוויסקי? ופתחנו בקבוק לבקשתה.
לירז :לא הכנו שאלות ,חשבנו פשוט לקיים שיחה פתוחה ,לשמוע על הזכרונות ,הרגשות.
לולה :אני בעיקר זוכרת שיפתח היה בורח ,לירז – בורח לאן? תמי – עידית פעמיים ברחה
הביתה

לולה :הביתה ,הם לא פחדו לא לקפוץ מהחלון וגם לא ללכת בחושך הביתה.
יונה :אני הייתי בת קיבוץ וחוויתי את הלינה המשותפת ,וחוץ מימי שישי מכתה א' שאז לקחנו
את השמיכה ובאנו הביתה לבית ההורים ,רק בימי שישי היינו ישנים בבית אצל ההורים .גם אצלנו ברחו ,למשל
כשהייתה הפסקת חשמל וכל המשק היה חשוך ,היו ילדים שהיו רצים לבית ההורים ,אני מדברת על שנות ה.97-
הילדים היו רצים בחושך לבית ההורים  -הרצון הזה להיות עם ההורים היה הרבה יותר חזק מהחבורה של הילדים.
לירז :איך הרגישו ההורים? איך זה היה? מבית יולדות ישר לבית הילדים ,היום אני לא יכולה לדמיין את זה!
לולה :מבית היולדות ישר מגיעים ,באים נותנים למטפלת  -וחוזרים בלילה להניק ,כולל שבתות.
נעמי :נורא ואיום! ההרגשה שלי היתה נורא ואיום ,לא יכולתי לעכל את זה ,הרגשתי כמו חיה.
תמי :אני גרתי ליד בתי-ילדים :שומעת את הבת שלי בוכה ,הייתי נכנסת לתוך החלוק ככה מתוך שינה ,הולכת לסמדר
לראות מה קרה? מדברת ,מרגיעה אותה ,ולמחרת הייתי מקבלת מהמטפלת מקלחת כזאת ...שאני לא סומכת,
שיש שומרת ואני לא סומכת ...לעידית הייתי הולכת בחורף ,והיה בור מלא מים ליד המרפאה .אבל מאז סמדר
החלטתי שאני לא רוצה לגור ליד :שאם אני לא יכולה להפסיק את זה  -אז אני לא רוצה לשמוע! אז עברנו לקצה
השני של הקיבוץ :ועידית פעם אחת הצליחה לעבור את השלבים של המיטה ,ופתאום מישהו דופק בדלת באמצע
הלילה ,ותופסת לי את הרגליים ונבהלתי כל כך! הכנסתי אותה הביתה ולקחתי אותה לישון איתי ,ובבוקר מה?
הייתי חוטפת מקלחת" :איך אני לא סומכת! ולא החזרתי אותה חזרה" ...אני תמיד הייתי לא בסדר ,וזהו!
תמי ממשיכה :אברהמל'ה ברוך ואני ,נסענו לבדוק במקומות אחרים :היינו בקרית ענבים ובמפלסים לבדוק איך זה
כשאין לינה? והבאנו את זה לאסיפה ,והיה צריך להיות שני שליש ולא היה ,כי היו הרבה רווקים ולא הצלחנו.
יונה :היו גם הרבה משפחות שרצו שהילדים יישארו בבית ילדים.
תמי :יכול להיות ,זה היה נורא! ורק שיאיר היה בן אחד עשרה ,שתים עשרה עברו לשנה אחת ...זה מצד אחד  -ומצד
שני תמיד היינו צעירים! הילדים היו בבית-ילדים ואנחנו היינו שרים ורוקדים עד מאוחר ויוצאים לסרטים ומבלים
ותמיד היה מי ששומר ,ולשמחתנו לא קרה שום אסון .חוץ ממקרה אחד...

נעמי :שנפטרה ילדה בבית-ילדים .רונית קורדובה היה לה מום בלב ,זה היה בבית-הילדים של עמיר.
ברוך :אבל זה לא היה קשור ללינה המשותפת! החברים מסכימים ביחד – "נכון"!
צבי :תמי אומרת שהיה נורא ,אני חושב שזה לא נכון  -כשאנחנו מדברים על הילדים ,לא היה נורא ,היו מטפלות טובות,
היו בתים מטופחים ,אף פעם לא היה עניין של כסף .חנה :כי אתה לא טיפלת...
צבי  :היו פה שתי בעיות :האם זה עקרוני לינה משותפת? היו הרבה צעירים שהתחנכו על זה והם עשו מזה עניין עקרוני
והצביעו נגד הלינה המשפחתית .שאני חושב על זה היום היינו משוגעים! הרי לא מחנכים ילדים בלינה משותפת,
אבל עוד פעם אני שוקל ,עשינו את זה בגלל שהתנאים לא איפשרו משהו אחר ,היה צורך ,התנאים לא איפשרו
לעשות משהו אחר טוב יותר .הלכנו ללינה משותפת ולא קרה שום דבר .וברגע שהתנאים איפשרו לעבור ללינה
משפחתית אז עברנו ...כשאתה הולך על הפרנציפ זה לא טוב.
יונה :דווקא נורא מעניין שבדגניה א' לא היו בלינה משותפת! שם התחיל הנושא של חינוך משותף שמרים ברץ לקחה
את הילד הראשון שנולד איתה לעבוד ברפת ושכולם יטפלו בו ,בדגניה א' התחילו את האידיאולוגיה שמגדלים את
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הילדים ביחד ,הילד הוא של הקיבוץ! הקיבוץ אפילו נתן את השם לילד  -ודווקא בדגניה א' לא הייתה לינה משותפת!
בדגניה ב' כן ,אני יודעת כי למדנו איתם.
צבי :היום אני לא חושב שיש קיבוץ אחד שיש בו לינה משותפת.
עמיקם  :רק רוצה להעיר לצבי שלא ש"פתאום קפצו התנאים" ...אלא שאחרי ההחלטה באסיפה על הלינה המשותפת
אז יצרנו את התנאים ,ואז הבנייה שנעשתה בשכונה הצפונית ,הדרומית לבתים של לינה משפחתית .זה לא
שעברנו כשהבשילו התנאים – אלא בנינו לאחר שהוחלט.
לירז  :היו ילדים שבכל זאת ישנו בלינה משפחתית? כאלה שלא הצליחו להתאקלם?
החברים עונים ביחד :היו בסופי שבוע ,או היו שבורחים באמצע הלילה .או בסופי שבוע.
נעמי :לי היה מאד קשה כי גם עמיר היה מאד בכיין ,וכל פעם היו מעירים אותי בלילה לבוא לבית הילדים להרגיע אותו כי
השומרות לא היו מצליחות ,ואז הייתי נשארת פשוט ונשכבת על השקי כביסה(השומרות היו מקפלות הכביסה בזמן
ששומרות על הילדים) לישון עד שיעירו אותי בבוקר ,זה היה מאד קשה ,ככה היה עובר לי הליל ...אחר כך בזכות
הדסה זה השתפר :לעמיר היו פריחות על כל הגוף וזה לא עבר ...הדסה היתה אחות והיתה לה חברה בביה“ח
בילינסון  -מרים .הדסה היתה עובדת בשבתות ואמרה" :אני אשים לזה סוף"! והיא ביררה וסידרה בדיקה אצל
רופא .בתקופה הזו החליטו שנותנים חיתולים מ“בד ערבי“ ,והגעתי לבית חולים והרופא שאל אותי מאיפה את
באה? ואמרתי מניר אליהו ,והרופא שאל" :מה אתם עניים"? תשימו לו בד נורמלי! והרופא כעס איך לא הבינו
שהפריחות זו הקדמה לאסטמה ,ואז שהחליפו את החיתולים זה נרגע ,עד היום נשארו לו סימנים.
תמי  :גם ליאיר היתה פריחה ופרונקלים...
הדסה  :אני רוצה רק להזכיר לברוך  ,שאורנה ,בתנו הצעירה עברו ללינה משפחתית אז הקבוצה שלהם עשו הפגנות!
הם לא רצו לעבור ללינה משפחתית קבוצת סנונית ,זה היה הגיל של אורנה :אלי ותמר צדפי ,והיותר גדולים זה
התאומים של נסל וגל קאופמן היו הפגנות שלמות ,לא רוצים! ואמרתי לה :את לא מבינה! את עוד תחלמי שיש לך
חדר משלך! אח"כ בנעורים כבר מתחלקים בחדר .אחרי שנה הם כבר חזרו לנעורים בבר-מצווה.
תמי :היו עוברים לנעורים מהבר-מצווה ,יאיר היחיד שהיה אצלי בבית ,ואז פתאום הרגשתי שהבית זה לא רק קירות...
בגיל  79לנצ'ו אמרה לי" :זהו הוא בן  79צריך לעבור לנעורים!" אמרתי" :אולי תאריך עברי? תאריך נוצרי? כלום לא
עזר לי...
יונה  :אז רבו שיעברו לנעורים! לי היו ארבעה ילדים שגדלו בבית ,למזל(השכנה)גם ארבעה גדלו בבית.
ברוך :הלינה המשותפת היתה בגלל המצב הכלכלי של הקיבוץ באותה תקופה ,החליטו לתת את כל המשאבים לילדים.
תמי  :גם בטחוני! רצו לרכז את הילדים שיהיו יחד במרכז בבתים בנויים ,זו היתה האידיאולוגיה אז .אין רע בלי טוב.
צבי  :אני קושר את המצב הכלכלי ,אז עכשיו שעברנו ללינה המשפחתית גם המצב הכלכלי השתפר זה הלך ביחד ,היו
הרבה מאד זליגות כמו שאני קורא לזה מהלינה המשותפת ,הסבירו :מחלה ,או משהו אחר ,לא חושב שמישהו היה
מרים יד להמשיך בלינה המשותפת ,זה עבר ברוב קולות.
תמי  :לא עבר חלק :אלה שהתנגדו ואחד מהם אני זוכרת פסח ואשתו רחלי עשו מהומה ,נתן אלוהים ונולד להם ילד:
בועז שהיה בבית ילדים של עידית ,ואז היא הבינה מה זה ילד בלינה משותפת והם עזבו את הקיבוץ ,בכלל היו הרבה
עזיבות בגלל זה.
עמיקם :זו היתה מגמה בתנועה הקיבוצית .ניר אליהו היו בין הראשונים שהחליטו( )7.09אבל לקח הרבה שנים עד
שבנו שכונות מתאימות ללינה משפחתית .ב 7.01-עברו בפועל ללינה המשפחתית .קיבוץ שניר שהם עלו על
הקרקע כבר בנו להם מראש ללינה משפחתית.
פיני מצטרף לשיחה  ,נכון מה שאמרו החברים שישנו ההיבט של הגיל הצעיר ואח"כ הבוגר וישנו ההיבט של ההורים
איך כל אחד מהצדדים חווה את החוויה ועובר אותה ,היום בדיעבד אחרי שישים ושבעים שנה ,אולי היה נכון לדבר
על לינה משותפת מהיום והלאה של ההורים עם הילדים ,אז למה שלא תהיה קונספציה בתנועה הקיבוצית של
חמולות? כי המסגרת הנוכחית לדעתי קוטעת את התפיסה הקיבוצית מבחינה כלכלית חברתית ,אני חושב בקול
רם ...זה סה"כ כבר לא בדורנו :שהילדים וההורים ימשיכו מסלול חיים במשותף בקיבוץ מתפיסת עולם של משפחה
רחבה ,נדמה לי שזה רעיון שיכול לתת מענה גם לצד החברתי וגם לצד של מטרות הקיבוץ ,וגם לצד האישי
משפחתי של הפרט בעקבות השיחה ,זה חלק מהווי החיים שעברנו בחמישים שישים שנה ואז הימים האלה.

01

אני מביט ימינה ומביט שמאלה ומה הלאה? אנחנו מילא ,אנחנו כבר בגבעה ...אבל הנוער? מה הלאה? צריך להפעיל
מערכות של חשיבה? זה התהליך ,זה לא מהיום למחר .גם המהלך של מעבר מלינה משותפת ללינה משפחתית
לקח שנים בתנועה הקיבוצית ,אולי זה שטויות ...שצריך לחשוב על תפיסות חדשות בקטע חינוכי-משפחתי ,כי
המסגרות הנוכחיות די מתערערות – ההליכה למשהו פרטי-עירוני מתרחק מהחזון שלנו ,אם יש עוד איזשהו טעם
מאותם החיים ואפשר להביא אותו לידי ביטוי ומימוש זו אחת המחשבות שצריכה לעלות לדיון ציבורי רחב.
יונה  :היום יש מחשבות גם בעיר לבתים משותפים .היום יש מגמה ממש שכל המשפחה נמצאת באותו הבית ,קיבוץ
קטן...
תמי  :כמו אצל הבדווים והערבים ,אבל יש כאלה ששמחים שסוף סוף נפטרים מההורים...
עמיקם  :לדעתי צריך לשמוע גם את הילדים ,מדי פעם אביהו מספר לי" :אתה יודע מה היינו עושים אחרי שהייתם
הולכים? יוצאים בלילה הולכים לחדר אוכל ,רצים ,מציצים לסרט ...פורצים לכלבו"...
תמי  :נו ואנחנו לא היינו עושים את זה בהכשרה? מעשנים ,גונבים תרנגולות מהלול? זה היה הביחד ,היינו חוזרים
עם האופניים וידענו שבשכונה יש עץ פג'ויות אז חלק היו מאירים עם הדינאמו וחלק היו קוטפים ,נוער בכל מקום
הוא אותו הנוער.
יונה " :לוקחים פרודוקטים"" ,לסחוב" לא "לגנוב" ,משתמשים במילים מכובסות.
נעמי  :בהכשרה לא פרצנו לקיוסק של עין גב ,ללול?
לירז  :האם היו דיונים בבית? חוסר הסכמה בין ההורים? על הנושא של הלינה המשותפת?
תמי  :תמיד האמא רצתה לינה משפחתית  -והאבא לינה משותפת או שהאמא רצתה לעזוב והאבא רצה להשאר
לירון  :סבתוש לכם בטח היו דיונים ,גם הייתם בצרפת בשליחות והילדים היו איתכם ,לא?
חנה  :אין לי חשק לדבר על זה ,ואת חושבת בצרפת היה כל כך טוב? הילדים היו חולים והייתי צעירה וצבי היה עובד
מאד קשה והייתי לבד .קיבל סט כלים ואמר שצריך לשלוח לקיבוץ(למרות שלנו לא היה בבית שם) ויום אחד
שלקחו על זה בעגלת ההגשה הכל נפל...

עמיקם  :בשלב מאוחר יותר ,הגיע הנושא של ה"שמטרף" – שהיה מעין אינטרקום מרכזי לשומרת ,המרכזיה היתה
אצל השומרת שהיתה שומעת אם ילד בוכה ,ולפי הבכי שבקע מהשמרטף השומרת היתה יודעת לאיזה בית-
ילדים ללכת ,שיא הטכנולוגיה של אז! לפעמים הילדים היו עומדים ליד הרמקול וקוראים לשומרת חבל שלא
הצלחנו לשמור או למצוא דגם כזה לארכיון...
הדסה  :לשומרים היו הרבה משימות להדליק את המיחם ,לחמם את החלב לתינוקות בחמש בבוקר
לירון  :והאמהות היו באות להניק?
יונה  :האימהות המיניקות היו באות להניק ,תפקיד השומרים היה גם להעיר אותן...
עמיקם :אחד מהתפקידים של השומרים היה להסיק את התנורים בבתי-הילדים בחורף שיהיה חם לילדים.
יונה  :לשומרים היתה מחכה חבילת אוכל באקונומיה עם לחם ,ירקות וגבינה צהובה...
הדסה  :לפעמים לא פתחו בית ילדים עד שפתחו קבוצה ,אורנה היתה בבית ארבעה חודשים עד שהתאספה קבוצה.
יונה  :יריב היה שמונה חודשים בבית ,רקפת חמישה
חודשים.
תמי  :זה קשה באותה מידה גם אחרי כמה חודשים ,פתאום
הבית ריק ,היינו כל כך צעירים ותמימים האמנו
באידיאולוגיה ,ילדנו בגיל .17 ,7.
נעמי  :באנו מתוך אמונה מסויימת ,היום כבר החכמנו...
לירז ולירון  :טוב שהבנתם והחכמתם והצלתם אותנו שלא
היינו צריכות לעבור את כל זה...
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כך נראו החיים ללא בייבסיטר ,הקיבוץ חולק לשכונות ,וההורים הסתובבו לפי שעות בין הבתים
לראות שכולם ישנים7.17 ,

02

זכרונות ומחשבות על הלינה המשותפת

נטע בארי

(מתוך "בניר"  97.0.177. 909חג המשק ) 9.

לירז מדר

ערב אחד התאספנו :לילך ,שרית ,יובל ,סמדר ,חנה ,ונטע לשיחה אודות הלינה המשותפת .אנחנו כולנו אנשים
בוגרים ,הורים לילדים ,שחווינו בילדותנו את הלינה המשותפת .הצעירות שבינינו (שרית ולילך) חוו גם לינה
משפחתית לתקופה קצרה בגיל בי"ס ,וחזרו ללינה המשותפת ,וחנה שהגיעה לקיבוץ בגיל  1וחצי ,ובכך עברה כעולה
חדשה מחיק ההורים היישר לבית "דרור".
למשתתפים חולקו קטעים מצולמים מספר ראיונות עם בני קיבוץ ששמו "שיר הערש האילם" שכתב נחשון לוסטיג,
וכנקודת פתיחה התבקשו המשתתפים להתייחס לקטעים :האם מישהו מהדוברים מייצג את דעותיהם ,האם אינם
מסכימים עם הכתוב ,האם המתואר דומה לחוויות שעברו .הציטוטים לקוחים מן הספר ,הקטעים מאפיינים כאלה
שסבלו .רק כאלה שסבלו – כתבו.
כל המרואיינים ברחו עד קליפורניה .אנשים כמונו שנשארו בקיבוץ – לא מראיינים אותם.
אני מבקשת מהמשתתפים להתייחס גם לחינוך המשותף ,כי בעיני הלינה איננה מנותקת מהחינוך המשותף ,והם
מהווים חטיבה אחת ,למרות של"לינה" יש חלק יותר רגשי .ציטוט" :גם אמי הייתה קורבן של הלינה המשותפת"...
שיח פתוח של המשתתפים :אמי כילדה סבלה ,אבל היה לה טבעי לגמרי לגדל אותנו בלינה המשותפת .אני כאמא
לא מבינה .אני חושבת שהיא קורבן .גם בשבילה הלינה המשותפת ,שזכורה לא כחוויה טובה ,הייתה חלק מן החוויה

הקיבוצית ...אני באופן אישי לא במצב טראומתי .הקבוצה שלנו הייתה מאוד מגובשת ,מגוננת .החברים דאגו מאוד
אחד לשני ,וזה מגיל צעיר ועד היום .זה הזיכרון המשמעותי שלי .היום אני חושבת שהאופי המגונן שלנו כקבוצה בא
במקום מישהו אחר שלא נתן מענה למצוקות ...לי יש זיכרונות טובים מהלינה המשותפת .לא זוכר דברים לא טובים,
זוכר שההורים השכיבו ,ונשארו איתנו ...לא הלכו מיד .אחד ההורים היה תורן השכבה וסיפר סיפור ,ואני זוכר זאת
לטובה .אין לי טראומות .יש לי זיכרונות טובים מהקבוצה ,הרבה פעילויות ביחד ,והיינו רגילים להיות ביחד .כאבא אני
מעדיף שהילדים בבית ,אין ספק בכלל ...בגיל הנעורים זה בסדר שהם יוצאים .כשילד חולה ברור שהוא צריך להיות
בבית .אנחנו ,הורים בני-משק ,היה לנו מאוד פשוט להעביר את הילדים שלנו לנעורים...
ציטוט" :הקיבוץ לימד אותי להיות אכפתניקית" ...
שיח פתוח של המשתתפים :הקטע של להיות ביחד ,המקום שבו הייתי הכי בטוחה היה בית הילדים .בתוך הקבוצה

הרגשתי הכי טוב .עד היום אני מרגישה ככה לגבי חברי הקבוצה שלי ...בנעורים לא היה לנו מקום פרטי ,היינו 9
בחדר .עד היום אני זוכרת בגאווה שסידרתי לעצמי מדף מיוחד( .כולם קיבלו את אותם מדפים ,אותם שולחנות
כתיבה .בלינה המשותפת לא סבלתי ,למרות שפחדתי בלילות .היינו משתוללים ...מלחמות פיז'מות במסדרון ...היה
כיף .היום אני מבינה שהתעללנו בילדי חוץ...
השיחה מתרחשת בבית "כחל-עורבני" ,ואנחנו יושבים לא רחוק מתחת למקום שבו היה השמרטף מחובר לתקרה:
אנחנו עומדות מתחתיו ,אני וחברה מהקבוצה .קוראות לשומרת שתבוא ,כי לחברה שלי כואבות האוזניים .אני לא
מספרת את זה כקוריוז .מי השומרת הזאת? אנחנו בכלל לא יודעים מי השומרת היום ...אנחנו קוראות לשומרת
האנונימית כי אין שום סיכוי שאמא תבוא .אני ,בת-גילה ,עוזרת לה ...אני זוכרת לילות של רעמים ,הילדים בגן פחדו.
היינו מחליפים מצעים לילדים שהרטיבו ,שברח להם פיפי .הולכים לבד ,לוקחים מצעים יבשים מן הארון ,מחליפים
בעצמנו .אני זוכרת שהייתי מטפלת בגן ועשיתי "הפסקות" שהיום נקראות "הקמות" .בצהריים כולם היו עושים פיפי.
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היינו מוציאים לסככה בחוץ לתלייה את כל השמיכות .זה לא סתם שעושים פיפי במיטה .יש לזה משמעות רגשית.

האם זה סימן למצוקה ? תהליכי הגמילה היו שונים .כולם יושבים באותו זמן על הסירים ,אנחנו עברנו לישון עם
ההורים בגיל  . 1לא היה לי טוב ,היה מאוד צפוף .אנחנו ישנו אצל ההורים רק כשהיינו חולים אולי .לא הכרנו משהו
אחר .המציאות הייתה הלינה המשותפת .לינה משפחתית חווינו רק אצל הסבים כשנסענו לשבוע חופש .היה כיף לא
נורמלי! התביישתי לחזור לבית-הילדים אחרי החופשה עם ההורים...
ציטוט" :לא היה מעקב אחר הכישרונות המיוחדים של כל ילד וילד ,ולא עודדו ילד להתבלט"...
דיון פתוח של המשתתפים :לא עודדו אותנו להתבלט .תמיד רציתי לרקוד ,אבל מי שהיה לו כשרון היה צריך לנגן...
ילדה בת  1נוסעת באוטובוס לבד לכפר-סבא .האוטובוס עוצר בכביש למטה ,מתחת לרפת .הולכת לבד ,נוסעת לבד.
השקעתי בנגינה ,אבל רציתי לרקוד .זה הכעס שיש לי על החינוך המשותף .לא יכולנו לבחור משהו מיוחד לעצמנו...
הכריחו אותנו להיכנס לארגז חול .הייתי בת  9ולא יכולתי לסבול את מגע החול על עורי .לא נכנסתי .המטפלת

האשימה אותי שאני רוצה להקשיב למה שהמטפלות מדברות ולכן לא נכנסת .היום יש לנו ידע אחר...
וחוזרים ללילה...
יש שומרת לילה .יש חמישים ילדים ומכשיר מוזר .יש  9-1תינוקות שצריך להאכיל ,להחליף להם ועוד להקשיב לכולם
בשמרטף .מה עשו אמהות מיניקות ? פעם נפצעתי ועמדתי ובכיתי .במקרה מישהו עבר ושמע ,ומצא אותי ,ואז תפרו
אותי ...להורים
לא היו חרדות ודאגות ?
התהליך של קבלת ההחלטה על מעבר ללינה המשפחתית לקח זמן .אני חייתי עם ההורים בגילאים המשמעותיים,
וזה כנראה מה שנתן לי בסיס יציב .הייתה תקופה קשה ,והקיבוץ נחשב לפתרון טוב לילדים שההורים מתקשים לגדל

(עולים חדשים) .יש לי זיכרון טוב בסה"כ .רציתי להישאר בקיבוץ .חשבתי שטוב לי והייתי מרוצה .אני זוכרת מלחמות
פיז'מות במסדרונות ,קופצים על המיטה עד שהמכנסיים נופלים ,יש חוויות שאי-אפשר להשיג בבית ,כמו ללכוד
עכברים בקופסה בעזרת גפרורים...
אני זוכרת שתומר ישן אתנו :ילד מיוחד שרק איתן הבין אותו ,ואין מבוגר בסביבה ...עולה הנושא של מעמד המטפלת
מול ההורים .האוטוריטה המוחלטת ,החולשה של ההורים מול מערכת החינוך ,למערכת היה כזה כוח! כוח של הכלל
על הפרט ,אמא שלי זוכרת חולשה מול המטפלות .זה הציק לה כל השנים שאין לה מילה מול המטפלות...
אני חושבת שההורים הכי סבלו .הפקיעו מהם את ההורות ,ההורים לא קילחו את הילדים ,לא עשו את הטיפול הפיזי.
כשהייתי אמא כבר רחצנו את הילדים בעצמנו .כשהמטפלות הפסיקו לחפוף את הראש לילדים ביום שישי היה
משבר ,ובשבת בצהריים ,כשסגרו את בתי הילדים והחזירו לנו את הילדים הביתה היה משבר ,כשהיינו כבר הורים

בעצמנו ,עדיין הבאנו את הילדים בשבת לבית הילדים ,והייתה תורנות שבת לעבוד שם.
כשלילד היו בעיות בבית הספר ,המטפלת הייתה נוסעת אתו .המטפלת הייתה נפגשת עם המחנכים לשמוע על
הבעיות ,הבעיות טופלו דרך המערכת ,האחריות לא של ההורים.
זיכרונות ,קוריוזים.


כשהיינו חולים ,ההורים באו לגן ונשארו אתנו אחה"צ ,כי אסור היה להוציא ילדים חולים .היה כיף להיות עם כל
הילדים החולים וההורים בגן.



במלחמת יום -כיפור הייתה אזעקה בלילה .בנימין ישן אתנו ולא הצלחנו להעיר אותו .בסוף התברר שזו

הייתה צפירת הרמדאן ,אנחנו ,ילדי זמיר ,היינו אחראים על הפעלת האזעקות .שמענו את צפירת הרמדאן ,והפעלנו

את האזעקה.
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חוזרים לדבר על היחסים בקבוצה


נאמנות מוחלטת וגמורה לבני הקבוצה .עד עכשיו זה ככה .לא הייתי מרכלת על חברי הקבוצה שלי עם מישהו
מחוץ לקבוצה ,קוד שלא נאמר בקול ,אבל הפנמתי ,היינו חסרי מגן ,אז גוננו אחד על השני.



היינו הולכים מכות באלימות רבה .היום מקללים ,אבל אנחנו הלכנו מכות .חטפנו המון מכות מהמטפלות...
גם אנחנו כמטפלות החטפנו מכות...



עולה המושג "קיר"" ,להסתובב לקיר" ,קיר כמושא פרטיות ,בטירונות לא הצלחתי להירדם ,כי לא היה לי "קיר".
רק כשעברנו לבית שלנו ,שמנו את המיטה באמצע ,כך שאפשר לרדת משני הצדדים ...אנחנו תמיד ישנו צמוד
לקיר ,הקיר כמקום פרטי ,אני עם עצמי ,עכשיו ישנים בצהריים בבתי ילדים כמו סרדינים .לאף אחד אין "קיר"...



אנחנו ,אלה שבקיבוץ ,יש לנו זיכרונות מספיק טובים שאפשרו לנו להישאר ,אבל היו לנו חיים קשים  -קשים

במובן של ההיפך מרכים .חיים ללא רכות ואינטימיות .עד היום אני סובלת מזה .לא מצליחה לגלות רגשות.
מוקפת חומות ,מגוננת ולא חושפת .הסגירות הזו גרמה לזה שהייתה עלינו סטיגמה של סנוביות .לקח לי הרבה
זמן ליצור קשר ולהיפתח ,ואז חשבו שאני סנובית .הילדים שלי לגמרי אחרים .פתוחים ,מכירים הרבה ילדים,
חופשיים במגע .לנו היה מעט מגע .זה החסך שלנו .אני כאמא ,כל הזמן אמרתי לעצמי לחבק את הילדים שלי,
לא היה מקובל שיחבקו אותנו ,התביישנו.. .


אני ידעתי שאני צריכה להתמודד לבד .לא העזתי לבקש עזרה .הנורמה הייתה שצריך להתמודד ,תמיד
הסתכלתי על עצמי כעל פרט בקבוצה ולא כעל אינדיבידואל .האם מה שאני עושה עוזר לקבוצה? משרת את
הקבוצה? ולא אם זה מתאים לי .אני עובדת על זה הרבה שנים .לשים את עצמי במקום ,שגם הצרכים שלי הם
חשובים" ,אגואיסט" קללה חמורה...

אני לא מתגעגעת לקיבוץ של פעם ,למרות שלא סבלתי .רק כמבוגרת נחשפתי למצוקות של האחרים ,היו ילדים
שהיה להם למי ללכת ,והיו ילדים שלא היה להם למי ללכת :ילדים עם הורים בתפקידים מרכזיים בקיבוץ "מואשמים"
שיש להם כוח ,ילדים עם ליקויי למידה – הוציאו אותם למקום אחר ,ונוצרה להם סטיגמה של "מפגרים" .היום היו
מאבחנים את הלקות שלהם ,ויכולים לטפל בהם בתוך בית הספר הרגיל ,אבל נכון שבית הספר המיוחד נתן להם
התייחסות מיוחדת ,והם קיבלו מה שהם היו צריכים ,הם עשו עם עצמם משהו ,הם הלכו עם תחושה פנימית ,רק
כשהיינו מבוגרים תפסתי שהיו פה ילדים כל-כך אומללים...
לנו הייתה ועדת חברה ששימשה כטריבונל .כל יום שישי – ועדת חברה .משפט שדה .הייתה לנו אוטונומיה .הילדים
פונים עם בעיות לוועדה ,הוועדה דנה ונותנת משפט ,ומודיעה מה החליטה .אולי רעיון טוב ,אבל ביצוע אכזרי .לא
יכולנו לספר להורים מה באמת קורה .הם לא יכלו להגיד כלום .עכשיו ,כאמא ,אני לא יכולה לקבל את זה ...גם מחוץ
לקיבוץ הייתה תרבות כזו .הילדים היו לבד בבית כי ההורים עבדו...
שעות אחה"צ הוקדשו לילדים .מארבע אחה"צ ההורים עם הילדים .כל ההורים עם הילדים על הדשאים .שני בני הזוג
עם הילדים .אולי זה מה שהציל אותנו .חגיגה גדולה מבחינת
המשפחות .בניר-אליהו הקיבוץ לא החליף את המשפחה.
המשפחה הייתה חשובה תמיד.
השיחה תמה ,אך לא נשלמה .אנחנו הולכים עם הדברים כבר
שנים רבות .על חלק מן הנאמר בשיחה זו הופעלה צנזורה .עדיין
יש דברים שקשה לשחרר .והורינו ,מה הם חושבים על החינוך
המשותף? על הלינה המשותפת ? האם הם נזכרים בגעגוע?

אולי בתחושת החמצה ? בעצב ? בשמחה ?
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תורנות השכבה

ברוך ראובני

( בניר  -גליון ) 909

שומרת הלילה הכינה מבעוד מועד את הבקבוקים בתוך סיר מים חמים .חלב טרי שהובא מן הרפת על ידי השומרים

לירז מדר

לאחר חליבת לילה ,נמהל קצת במים כי הוא עתיר שומן ,חלב טרי וטעים .היום נהפך לשגרה ,ארוחת בוקר ,צהריים
ובארבע באים ההורים לקחת את הילדים .כל היום הילדים לובשים בגדי בוקר .כלומר בגדים משותפים .אבל לקראת
ארבע מלבישים את הילד בחליפה שהוא הכי אוהב (אוי ואבוי אם היא לא הגיעה מהכביסה)...

והיו מקרים שילדים חלו .ראשית מתקשרים לאחות לקבל הנחיות ותרופות .אחר כך מודיעים להורים והם ,מסכנים ,באים
לשבת בפעוטון .ילד חולה לא יוצא מהבית.
תורנות השכבה:
בתי הילדים היו נטועים בשדה החשוף .החברים גרו בצריפים ושלושה בתים שסגרו על חדר אוכל מצפון ומזרח לפעוטון.
עם רדת החשיכה התחילו יללות עצובות של תנים שהרעידו את האוויר ,והיו מפחידות כסירנות האזעקה .מאוחר יותר,
כשעמקה החשכה ,שב השקט למחנה .זה היה שקט עמוק ,שקט שאיננו קיים עוד .שקט בו שמענו את רחש העלים
ברוח הקלה .ואז היתה מגיעה הרכבת :לאחר שחלפה על הקשת העוקפת קלקיליה ,לחץ נהג הקטר על דוושת הגז בכל
כוחו והארץ געשה ,ושוב התעוררו הילדים בפחד רב .בכדי להרגיע את הילדים קיימנו תורנות השכבה .כשכל ההורים
גמרו להשכיב והלכו לחדריהם  -אחד היה נשאר .בתורנות זו היה חשוב הסיפור המרגיע .הסיפור שיודע להתמודד עם
יללות התנים ורעש הקטר ,ולוקח את הילדים לעולם הדמיון ומשקיע אותם בעולם השינה .הברווזון המכוער ,הדרבנים,
העטלפים חברו אלינו .נכנסו לגן וגרשו את הרעשים מחוץ.
הסיפורים לא הספיקו לימי מתיחות .מסתננים ,פדאיון ,מלחמה יצרו מתח ופחד רב .ואז הומצאה תורנות נוספת ,שינה
בגן .שינה בגן כל לילה נפתחה מיטה מתקפלת באולם הגן ,וההורים ,לפי תור ,הלכו לישון שם .כשנעצמו עיני בגן נפקחו
לראות את האבסורד הזה ,עולם הפוך .במקום שהילדים ישנים
בבית הוריהם ,האבות מוטלים ללא מנוחה על מיטה עלובה( .לרוב
הילדים היה הדבר טוב) .מכאן התחיל המאבק ללינה משפחתית.
מלחמה שארכה מספר שנים ולבסוף הצליחה .הצלחת הלינה
המשפחתית החלישה מאוד את סמכויות מערכת החינוך.
האחריות הכוללת עברה יותר ויותר להורים.
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שיחת הורים
נטע בארי

(מתוך בניר )919

כששמוליק פנה אלי להנחות את השיחה של ההורים על הלינה המשותפת ,ידעתי שאני רוצה שאנשים יכנסו לנושא
ממקום יותר אינטואיטיבי ,רגשי ,ופחות ממקום של מחשבות וזיכרונות מעובדים .מטבע הדברים ,חוויות מן העבר
המשמעותיות לנו ,עוברות תהליך של מחשבה ,ניסיונות להבנה ,ניסיונות להצדקה ,וכו'...

לירז מדר

הנחתי שרוב ההורים ,בשלב כלשהו ,כבר לא חיו בשלום עם הלינה המשותפת (עובדה שגם קיבלה ביטוי גורף בזמן
ההצבעה למעבר ללינה משפחתית) ,ובקשתי לחפש את הסדקים האלה ,המקומות שבהם התעורר הספק ב"צדקת
הדרך" ,התערער האמון ב"דבר התנועה" ,האינסטינקט הקמאי של ההורות בא לידי ביטוי.
לכן התחלנו את המפגש בכמה דקות של ריכוז ,והעלאה של זיכרון מסוים ,תמונה המצטיירת לנגד עיני ההורה של
אותם ימים .כל משתתף התבקש לתאר את הרגע הזה הצרוב בזיכרונו ,ולנסות להיזכר בהרגשה האותנטית באותו
הזמן .בהנחיה גם ניתנה אפשרות לשנות משהו בסיפור ,כך שהמשכו יהיה אחר.
נירה רפפורט ז“ל :
קשה לבחור זיכרון אחד מתוך כל השאלות שהוצפו .מסתבר שאני לא זוכרת הרבה דברים מתקופת הלינה
המשותפת .אני לא זוכרת שהיא עשתה לי רע .בשנים הראשונות הייתי מאוד צעירה והשלמתי עם החוקים.
עם השנים עלו הספקות והתגברה תחושת החסר .העליתי שני זיכרונות:
בבית הילדים של טלי ,בשעת ההשכבה היה בלאגן ,רעש ,היה צפוף וקשה למצוא רגע אינטימי עם הילד
שלך אבל המפגש עם ההורים היה שמח.
כשדני נולד הוא כבר היה שלושה חדשים בבית .היו לנו שני חדרים והמיטה שלו היתה בחדר השינה שלנו.
הייתי חולה ונסעתי להורים לכמה ימים להחלמה .בנימין טיפל בו בעצמו בעזרת פוריה.
כשהוצאנו את המיטה שלו לבית התינוקות הייתי ממש בתחושה של אבל ,נוצרה ריקנות גדולה.
אילו יכולתי לשנות ,הייתי ממשיכה לגדל אותו בבית.

-

-

רבקהל'ה צדפי ז“ל:

בבית אין מקום להלין את הילדים .אהבתי את הלינה המשותפת .אהבתי להיפגש עם החברים ,אבל
הבריחות של יפתח בלילה מבית הילדים שברו אותי.
זיכרון :לילה אחד יפתח בא הביתה יחף ,בוכה .לא הסכימו שיישן בבית (גם היועצים והפסיכולוגים מהתנועה
המליצו שיישאר לישון בבית-ילדים ואני חששתי שגם האחים שלו ירצו לבוא לישון בבית).
זו הייתה אחת הסיבות לצאת לשליחות .אם היה ניתן לשנות – שינוי היה יכול להביא אותו הביתה.
(בתמיכת הפסיכולוגים).
עד היום כל יללת חתול גורמת לי להרגיש שתינוק בוכה.
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חוה קאליפה:

נטע בארי (מתוך בניר )482

בזיכרונות קפצתי מילד לילד .אוהד – זיכרון טוב .כשאוהד נולד הוא נכנס לבית תינוקות כשהיה בן ארבעה
ימים והרגשתי טוב עם זה .היה טוב בבית תינוקות .לא היו לי שום קשיי חרטה .מה שהפריע לי זה בגדי
הילדים שהיו מכוערים בעיני .קבלתי בגדים חדשים מארה"ב .ואז הוא היה לבוש יפה ומיוחד .הרגשתי רגשי,
אשמה כשתמר הייתה תינוקת .כשהיא הייתה חולה לקחתי אותה הביתה ,כמעט שמחתי שהיא חולה ,כי זו
הייתה סיבה להיות בבית.

לירז מדר

כשהיה צריך להחזיר את נדב לבית תינוקות ,ירד גשם מלמעלה וגם מבפנים – גשם של דמעות .הבכי והגשם
התערבבו .הייתה הרגשה של נטישה נוראית .הרגשתי שאני נוטשת את נדב .התפתחה לי מחלה
פסיכוסומאטית כי לא הייתה לגיטימציה לרצונות שלי ,אסור היה לבטא את הרצון שהילדים יהיו בבית.
אם ניתן לשנות ? שהילדים יהיו איתי.
חנה מאור:
עפרה נולדה בחורף ,פגית .ישר לבית  -תינוקות .היינו צריכים להאכיל אותה כל שעתיים  -שלוש ,היינו
הולכים לבית  -תינוקות באמצע הלילה ,לא ישנו בלילות .המטפלת לא ידעה מה לעשות ,לא לימדו אותנו.
הייתה הרגשת בדידות.
כשחזרנו מהשליחות עפרה הייתה בת  9-1ונכנסה מיד לבית הילדים .בלילות הייתה בורחת הביתה.
אורית הייתה  9חודשים בבית ,מעין פיצוי .משהו חדש ,פתאום הרגשתי נהדר ,לקום בבוקר איתה ,להקים
אותה מחייכת.
שום דבר לא ניתן לשינוי.

דרורה ברלס:
ציירתי את חדר השינה של עופר בבית הילדים ואת ההורים זוחלים החוצה בלילה.
הייתי מחזיקה את היד שלו וכשחשבתי שהוא נרדם יצאתי בשקט החוצה .כשהגעתי לדלת שמעתי אותו
קורא – "אמא" ומיד חזרתי.
ידעתי שמשהו לא בסדר ,אך לא הייתה לנו הדרכה ולא ידעתי מה לעשות.
אם היה ניתן לשנות משהו ? לקבל הדרכה להורים איך להתנהג עם הילדים.

ברוך ראובני:
זיכרון :ינואר  , 7.9.חורף נורא ,אנחנו גרים במעברה ,בלי שירותים( .לקראת הלידה עברנו מהמעברה לדירת
חדר) ופתאום יש לנו בת.
אנחנו מקבלים חבילה מאוד יפה לבית  -יולדות ,מישהו הכין בשבילנו הכל .נכנסים לבית התינוקות של פוריה,
מקבלים אותנו יפה ,הקלה גדולה ,נהיה אור .כל יום בשעה  71:77ממהרים לבית-ילדים ומקבלים ילדה נקייה,
חום וקבלת פנים יפה .לא היה יכול להיות טוב מזה .כשעידו ברח בלילות מבית הילדים ,לא היינו "אדוקים",
לקחנו אותו הביתה . .אורנה עברה לגור אצלנו בגיל 1
שינוי – המעבר ללינה משפחתית .אורנה חזרה הביתה .אישית הייתי בעד לינה משפחתית ,אך אלה היו
התנאים.
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שמוליק איל ז“ל:
זיכרון :אירוע טראומתי .שנת  , 7.09שבת ,חליבת צהריים ,זיו איתי .מודיעים ברדיו ,מלחמה ,כעס גדול.
ביטאתי את הכעס שלי כשזיו היה לידי .בהרהור שאחרי האירוע חשבתי אם היה נכון שאקלקל לילד צעיר את
התמימות שלו עם הכעס שלי...
זיכרון שני :הולך מהעבודה ,עובר ליד בית הילדים של זיו ,מתחבא כדי שהוא לא יראה אותי .זו לא שעת
ביקור .חשבתי  -אם אסור לי לגשת יש כאן משהו לא תקין.

נטע בארי (מתוך בניר )482

לירז מדר

פעם באו מהתק"מ לראיין אותנו כמשפחה שיש בה חילוקי דעות בקשר ללינה המשפחתית .חילוקי הדעות
היו עקרוניים ,לא בגלל בעיות שהיו .אני פיתחתי תיאוריה שאם המשפחה מגבה את העניין זה נותן חיזוקים
לילד.

לנצ'ו ניר:
לחזור ברכבת בזמן לימים שעברו היה לא פשוט .הרבה זיכרונות טובים ויפים ומאידך עצובים וקשים.
זיכרון , 7.9. :אוגוסט חם ורטוב ,נולדה ורד ,בת בכורה במשפחתנו .שמחה ואושר ,גאווה .פתאום הפכתי
להיות אמא ,לא מבינה מה קורה ,אין מי שיראה ,אין מי שילמד ,ההורים שלנו לא באו לעזור לנו .לא היה מי
שילמד אותי ,לא היה מי שיתמוך בי .בדידות גדולה.
אם היה ניתן לשנות – לא ניתן לשנות.
הלינה המשותפת לא הייתה עבורי טראומטית.
בוסיק ניר ז“ל:
כאבות ,היינו מעט מאוד מעורבים בגידול הילדים בבתי הילדים.
זיכרון :חורף קר 71:77 ,אחה"צ ,הילדה עומדת בחוץ ,מחכה שניקח אותה ,ללא כובע .המטפלת אוסרת על
חבישת כובע .הייתי מתרחק מבית הילדים מוציא כובע צמר מהכיס וחובש לה.
אם היה ניתן לשנות – שהמטפלת תהיה יותר מקצועית.

רחלי הררי:
זיכרון :השנה  . 7.09הילית בת חודשיים וחצי .הייתי צריכה להעביר אותה לבית תינוקות .חששתי ,לא רציתי
להעביר אותה ,הרגשתי שאם אני צריכה להעביר אותה לבית ילדים אני צריכה להפסיק להניק ,כי איך יקראו
לי ,וגם התביישתי להניק ליד כולם.
לא רציתי ללכת הביתה אחרי שהשכבתי אותה ,אפילו שקלתי לעזוב את הקיבוץ .החזקתי מעמד בגלל
שידעתי שתהיה לינה משפחתית.
אם היה ניתן לשנות משהו – לא מחזירה אותה לבית  -תינוקות ,ממשיכה להניק.
ריישה ויינטרוב ז“ל:
זיכרון , 7.09 :חורף ,עמוס נולד .אחרי המלחמה .חמישה חודשים עמוס היה בבית ,היה קושי גדול
ובעיות של תזונה .כשגדל קצת ,והבעיות נפתרו ,נכנס לבית -תינוקות .הוא היה בסדר .אני הייתי
"בסדר" לא לקחתי אותו הביתה .ההשכבות היו קשות ורועשות ,ויכוחים קשים.
כשהתחתנתי ידעתי שיש החלטה שעוברים ללינה משפחתית וזה מה שהחזיק אותי.
אם לשנות משהו ? זה רק להשכיב בבית.
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דיון על הלינה עורר נוגדנים רדומים שביקשו ביטוי ,הנה אחד מהם:
תמי
גביש(:מתוך בניר )482
בארי
נטע

הרהורים על בית הילדים
כמו כל נקבה בטבע ואשה  ,רציתי לגדל את הילדים שלי בעצמי .להחליט לבד מה טוב להם ואיך לחנך אותם.
אף מטפלת ולו המסורה והנחמדה והמקצועית ביותר לא תחליף אמא .לא אחת עמדתי בפני החלטה לעזוב
את המסגרת המלאכותית הזו ומה שמנע אותי מלעשות את הצעד הזה היו האלטרנטיבות.
זכרתי את אמא שלי שהיתה עסוקה תמיד ואת הכיתה שמנתה  97ילדים ורציתי משהו אחר .רציתי שלילדיי
תהיה אמא פנויה למשחקים ,לסיפור ,לזמן נטו איתם .רציתי כיתה עם יחס חם וקרוב יותר והרגשתי
שבשביל הילדים זו המסגרת המתאימה – אפילו אם לא בשבילי.
ניסיתי לראות את החיובי – לא תמיד זה היה קל – אבל העובדה היא שאני עדיין כאן והילדים ברובם
ממשיכים באותה הדרך...

לירז מדר
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חוויה אישית לינה משותפת
גבי ברדלי  -מדר
שמירת לילה
בעשר ורבע הגיע אחד השומרים .זה היה דודיק ,בחור מגודל בעל שפם מרשים וכתפיים רחבות .הוא הניח את רובה
העוזי על הלינולאום שבבית התינוקות ,שאל" :נו ,הכול שקט כאן?” והתיישב על אחת הכיסאות הזעירים שהיו
מסודרים סביב השולחן הנמוך ,הגמדי ,לגלגל לעצמו סיגריה .זאת אומרת ,הוא לא ממש ישב על הכיסא ,אלא הפך
אותו על צדו וישב כך על רגלי העץ הקצרות .נראה היה כאילו גופו הגדול הגיע לכאן בטעות ,כה בלתי פרופורציונלי
היה לעומת הרהיטים הקטנטנים .שאלתי אותו מי השומר השני ,ובביטול מה ענה" :אה ,זה שרגא קליין ...עד שהוא
יבוא ...עליו אל תסמכי ...הוא מסוגל לישון כל הלילה ברכב של הפרדסנים ולא לשמוע כלום ."...הרתחתי מים לקפה,
אבל אז נשמע בכי חנוק מתוך חדר התינוקות ומיהרתי להיכנס כדי לבדוק מה קורה שם .היה זה ,כצפוי ,רפאל בן
השמונה חודשים ,שהקיץ משנתו הקלה בדרך כלל והתקשה להירדם שוב .את בקבוק המים שהגשתי לו דחה בכעס,
ובכיו רק גבר .לא היה לרפאל לא מוצץ ולא דבר אחר שאהב להחזיק בו כדי להירגע או ללטפו ,ולאחר חמש דקות של
טפיחות קלות על גבו הרועד שלא נרגע ,הוצאתי אותו מתוך מיטת הברזל ונדנדתי אותו על זרועותיי בשקט.
“כל הכבוד!” פלט דודיק ,כאשר שבתי מהחדר כאשר שוב הכול היה שקט“ .הילד הזה עושה מה זה ברדק בלילה!
אני אומר לך ,בפעם האחרונה ששמרתי ,אז היתה כאן פנינה ,את יודעת ,פנינה מהמחסן ...והוא צרח ,צרח ,משהו...
הכול היא ניסתה ,הכול וכלום לא עזר ...אני אומר לך ...בסוף שלחה אותי להביא את אימא שלו .בשלוש בלילה
הלכתי להעיר אותה ,מסכנה”...
דודיק הכין סנדוויץ' עבה עם גבינה צהובה מהחבילה של השומרים וקם כדי לעשות סיבוב .השקט בחדר המיניאטורי,
בבית הילדים הלילי ,בחצר העזובה ובמשק הרדום והחשוך ,הלך והעמיק .היה זה רגע של היעדר ,של לא כלום :מין
רגע שבו לא נשמע אף לא הלחש הקטן ביותר :לא ציוץ של ציפור ,לא קרקור צפרדע ולא שום דבר אחר; לא מלמול
ואף לא קול הנשימה הקלילה הרופפת של שינת התינוקות.
אני את הרגע הזה לא יכולתי לסבול יותר מדיי והתחלתי להזיז את השקיות שעל השולחן ,את הספר המרופט שהבאתי
אתי ,והתחלתי לדפדף בו  -לא לקרוא – רק לדפדף .ואז כבר נשמעו בחצר צעדים ,ויוכבד נכנסה ,בפנים לאות מאוד,
מכורכמות .יוכבד באה מישיבת ועדת התרבות ולפני הליכתה לחדר ,החליטה לעבור בבית התינוקות ,לוודא שהכול
כשורה אצל תינוקה“ .עמי כבר התעורר?” שאלה והזיזה קלות את הווילון הפרחוני שכיסה את החלון שבדלת לחדר
התינוקות“ .טוב ”,אמרה לאחר שווידאה שכולם שקועים בשנתם“ ,אני באמת הולכת לישון עכשיו ...אבל אם יהיו
בעיות ,אז תקראי לי ...אין בעיה ,תשלחי את השומר שיעיר אותי ,”...ויצאה ,מותירה מאחוריה שובל של עייפות ורוך
ודאגה אימהית.
בערך בשתיים נשמעו קריאות מצוקה מתוך ה"שמרטף" ,מכשיר אינטרקום דמוי רדיו שהיה תלוי מעל לחלון .לאחר
שלחצתי על מספר כפתורים כדי למצוא את מקור הקריאה ,הסתבר שהיא הגיעה מבית "אלון” ,שבו שכנו ילדי כיתות ב'
וג' .נראה שאחד הילדים בוכה ,וצריך לגשת לשם לברר מה קרה .באותה השעה היו שני השומרים ברפת ,על מנת
להביא משם את החלב לבוקר ,כך שנותרתי לבדי .הכנסתי את ידיי לשרוולי הדובון הישן ורגע עצרתי ליד הדלת :לא
נשמע גם הרחש הקטן ביותר .בחדר התינוקות שררה דממה מוחלטת .דחפתי את הדלת מלפניי ויצאתי .
בדרכי אל בית "אלון" ליוו אותי צללי הענק של האקליפטוסים הגדולים אשר הניעו את ענפיהם הארוכים הנה והנה
בדומיה מכושפת ,ברוח כמעט לא מורגשת ,חרישית .איפה שהו נבח כלב .מאחורי הצללים נפתחו שמיים צלולים
ובהירים ,שטופי כוכבים .ענני הערב הכבדים נעלמו כליל.
בחדר השינה של כיתה ב' המתינה לי במיטתה ילדה סמוקת לחיים ,ששיירי דמעות הותירו על פניה סימנים לחים .שמה
היה סיוון ,וככל שהיה ידוע לי ,היא היתה בתה של המורה למוסיקה .
"כואבת לי האוזן ,"...פלטה לעברי סיוון בוכיה כאשר הבחינה בי ,וכאשר התיישבתי לידה על קצה המזרן ,אמרה “יש לי
תרופה בארון התרופות במקלחת!” ואז ,כבר מנוחמת ורגועה יותר ,נתנה לי הוראות מפורטות היכן וכמה טיפות יש
לטפטף באוזנה הסובלת .לאחר הטיפול הקצר והענייני ,נכנסה חיש מהר חזרה תחת השמיכה והתכסתה עד למעלה
מאוזניה; רק צרור שיער כהה עוד בצבץ מלובנם המוחלט של הסדין והשמיכה .היא התלחשה מעט עם בובת גרב
מקומטת ששכבה לצדה ונרדמה .
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בסביבות השעה ארבע בבוקר אני מרתיחה את החלב השמן והסמיך בסיר בישול גדול ,ולאחר מכן מסננת אותו דרך
חיתול בד נקי אל תוך כדי החלב הלבנים ,להפריד את הקרום העבה המבעבע מן הנוזל ,ולבסוף מחלקת את החלב
החמים לשישה בקבוקי חלב מפלסטיק ,אשר עומדים ,מסומנים כל אחד בסרט צבעוני ,על המדף מעל לפינת המטבחון
בהמתנה להקמת הבוקר .
(נכתב בשנות ה ,17-עם שמות בדויים)

פרידה
בצהריים הגיע בני עם האייכר הישן ועגלת פלטפורמה ועצר ממש בפתח החדר“ .נו ,זהו? הגיע הזמן ,לא?" אמר
ושפשף את ידיו .הוא נכנס אתנו ,ויחד עם רפי הרים את מיטת הסורגים הצבועה צהוב .שני הגברים הוציאו את
המיטה והעמיסו אותה על עגלת הפלטפורמה" .יש לך עוד משהו? בגדים?" שאל בני .חזרתי פנימה והבאתי
משם את שק הבד הכחול .שלומי הניח את השק על משטח הפלטפורמה ,ליד המיטה ,וחזר ועלה על הטרקטור.
"אעזור לך להוריד את המיטה" ,אמר רפי והתיישב גם הוא על הפלטפורמה .בני התניע את הטרקטור ,וזה החל
בנסיעה איטית ,מקרטעת ורועשת עד שנעלם מאחורי מגורי החיילים.
חזרתי פנימה .חור שחור נפער בפינת החדר ,ממלא אותו דממה.
(נכתב לאחר שהעבירו את המיטה של נמרוד מהבית לבית הילדים  -שמות בדויים)
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עשר הדברות לשומרת לילה
שמוליק אייל ז“ל
א .עמדת השומרת :מרכז בידור  ,ביטחון והזנה .דאגי למלאי מספיק כדי שהצעירים ,השומר,
הורים חסרי ביטחון ,לא יסבלו מחסור.
ב .חלב :משק המשלב כ 0999-ליטר חלב ליום יכול להרשות לעצמו לשפוך  4/1כד חלב ליום,
לא מכאן יתחיל החיסכון.
ג .הערה :נא לרשום בראש רשימת ההערה את השומר ,אחרת אף אחד לא קם.
ד .בכי :מצב של בכי מטריד וטורדני עד כדי צורך בהפסקת סריגה או קריאה מצדיק הנמכת
ווליום בשמרטף עד למינימום.
ה .שינה :אין צורך לנסות לישון בשמירה ,לאחר יומיים תיווכחי שאינך מסוגלת להירדם ללא
ליווי מכסחת דשא ,רכילות שכונתית או נביחות כלבים.
ו .סיבובים :מאחר ואנו עומדים בפני לינה פרטית ,יש להרגיל את הילד לשקט מירבי ולא “לתחנת רכבת“ ,הסתפקי
בסיבוב חטוף ביום הראשון והאחרון לשמירה ,ממילא אין חדש תחת הירח.
ז .נעדרים :ילד נעדר ממיטתו בגלל אחת משלושת הסיבות:
.4

הורים חסרי ביטחון

.0

הורה שמרטיב.

.3

הורים שקוראים את הקיבוץ לסדר ומישהו מוכרח לבוא..

ח .בחילות ,הקאות ,שלשולים :מופיעים בקביעות בימי סרט ,חגים ,ומסיבות .יש להודיע על כך לסדרן העבודה
מראש כדי למנוע את רחוב ההפתעות.
ט .פחד :מזכה אותך במתנדבת נוספת.
אימה  -בחברה נוספת.
חרדה  -בשומר צמוד.
י .עבר עליך לילה קשה ,היכנסי בזהירות הביתה .חברך הטוב ישן שנת ישרים על הספר” :הרהורים על שיוויון
האשה בקיבוץ“ .לא להעיר !
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נמרוד מדר

נופת צופים  -פינת הפירגון

בערב חמישי לפני שבועיים גוייסתי ע"י מערכת החינוך לנהוג את הטרקטור בא"ש הלילה המהווה את הסיום והשיא של
מחנה הקיץ שעורכת חברת הילדים הבוגרת(מסיימי ז'-י"ב)לחברת הילדים הצעירה(א'-ו') בחורשה שליד "עדן על המים“.
כבר בדרך נשמע ה"מורל" מהמחנה מתחרה בקולות המוסיקה מהאירוע שהתנהל במקביל ב"עדן" ,ובהתקרבי לבדוק
דלק-שמן -מים בפורד הכחול של הגד"ש הרתום לעגלת הנוסעים התקנית ,נגלה לפניי מחזה מרשים לכל הדיעות :בצד
אחד של הגדר ,החצר האחורית של גן האירועים ובה עשרות מלצרים ועובדי מטבח ומינהלה ,רובם בגיל נוער מתפרנסים
ומתפעלים את האירוע שמתנהל בתוך האולם ,ומצידה השני של הגדר — עשרות ילדים/ות ונערים/ות משלנו — לבושי
שחורים (לקראת א"ש הלילה) מתרוצצים בקדחתנות ,מרימים "מורל" ומתארגנים ליציאה ,ההתרגשות רבה והסדר
מופתי  ,בעוד שאני מנסה להיזכר "איך זה היה בתקופתנו"?
ההבדל העיקרי שאי אפשר לפספס הוא ”העוצמה שבכמות“ :גם בשנים הטובות של הקיבוץ השיתופי היינו מונים
כשישים ילדים בחברת הילדים ,ופה ,בחורשה מצומצמת יותר נקבצו כמאה ועשרים ילד ,ילדה ,נער ונערה ביחד עם
קבוצה איכותית של אנשי צוות בוגרים ובהם עטר מנהלת החינוך החברתי קהילתי ,שגם היא גדלה בחינוך השיתופי של
שנות השבעים והשמונים (בבית השיטה) ,מאור ,גיל ,גלעד ,יובל ,זוהר ,ליאת ועומר המדריכים הבוגרים (שזכינו בכל
אחד ואחת מהם) שניצחו על המחנה; במהלך שלושת הימים הם קיבלו חיזוק ממתן ,עדן ושולה ,אך מה שהכי מרגש זה
עשרות בני -נוער משלנו אשר מדריכים ומפעילים את השכבות הצעירות ,כאילו נולדו להיות מדריכי שכב"צ ולא היו רק
לפני רגע חניכים בעצמם! הילדים חולקו לפי קבוצות גיל ,ובדירוג ותיאום מופתי יצאו כל קבוצה לפעילות א"ש לילה
מותאמת לגיל וליכולות :הצעירים יותר בתחומי הקיבוץ ,ושכבות ג' ומעלה כבר יצאו לתור בחושך את משעולי הפרדסים
והאבוקדו אל תוך הלילה.
לצד האסרטיביות והבטחון שהפגינו המדריכים הצעירים(שחלקם עוד לא עברו את קורס המד"צים התנועתי) התרשמתי
מהרגישות והמודעות שגילו לצרכי החניכים הצעירים ,ידעו את מי לחזק ולעודד ,איפה לתת יד או מילה טובה ואת מי
אפשר ורוצה שיאתגרו אותו בעת התגנבות היחידים ...כל קבוצה לוותה במדריך בוגר ואיתו מדריכים צעירים שתקתקו
את התנועה בחושך למן הפריקה מהעגלה ועד ההגעה בבטחה בחזרה לחורשה בסוף הפעילות .צוות נוסף של מדריכים
צעירים הסתובב בשטח ודאג שכל הקבוצות שהסתובבו בו זמנית יקבלו את המגיע להן ,הפקה לוגיסטית מורכבת
ומרשימה ומפגן יכולות יוצא מן הכלל שראוי לכל שבח ,שגרם ללב שלי להתרחב ולהרגיש תחושת גאווה אדירה ותקווה
שיש פה דור צעיר ומגובש של צעירות וצעירים יפות ויפים ,מבחוץ ומבפנים שיכולים ביחד להזיז הרים ואולי גם אפילו
להחזיר את המטוטלת בעתיד לכיוון השיתוף .אבל זה לא נגמר בזה:
בשבוע העוקב ,יצאו הילדים והנוער למחנה של תנועת האיחוד החקלאי – כאשר עומר ושיר (”הגרעינרית“) מנצחות על
החבורה ,המדריכים הצעירים לוקחים פיקוד ואליהם הצטרפו עוד מספר הורים מלווים למינהלות והבישולים .בשבוע הזה
לא הייתי נוכח ,אבל לא היה אפשר להתעלם מהמידע שזרם בקבוצות הוואטסאפ של ההורים ,השיתוף של אלה שהיו
שם שלא הפסיקו להתפעל מהמדריכים והנוער ,האירגון וגאוות היחידה .במקביל גם הילדים שנותרו בקיבוץ עשו חיים,
בניצוחם של המדריכים ,המטפלות ואנשי הצוותים החינוכיים שלנו – וכמו שמוקי צור הגדיר בהרצאתו בחג המשק
האחרון "השפעת הילדות על הקיבוץ" :חברת הילדים היא האוטופיה הסוציאליסטית בהתגשמותה .השבוע לא יכולתי
שלא להרגיש שאכן כך – הלב נמלא גאווה וסיפוק :גם אם יש תחומים שבהם בניר אליהו לא הצלחנו להתבלט ולהוביל,
בדבר אחד אנחנו מאד חזקים ,ולמרות שאני לא אובייקטיבי—בכל זאת יש לי פרספקטיבה של לפחות שלושה-ארבעה
קיבוצים שיצא לי להכיר מקרוב מאד :בתחום החינוך ,בודאי בדור האחרון – הקיבוץ שלנו הוא אי של מצויינות והצלחה גם
בגיל הרך וגם בחינוך הבלתי פורמאלי ,ולמרות השינויים הצלחנו לשמר מסורות רבות שאיפשרו בנייה של עוגת שכבות
עשירה ,כשכל רכז/ת ומדריך/ה שמצטרף/ת – מוסיף/ה טעמים משלו ,וכמובן החניכים והחניכות ,הנערים והנערות,
הילדים והילדות שלנו ,שלדעתי המשוחדת הם הטובים/ות והיפים/ות ביותר בעולם .אז תודה לכל הצוותים החינוכיים
וכמובן לדור ההמשך שלנו שעשה לי את חג המשק ,ושרק יימשך כך! ברפסודיה ובקורס המד“צים שלפנינו ובכלל...
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המלצת החודש:

ארבע שעות ביום—אוריין צ'פלין

רבות כבר דובר בחינוך המשותף בקיבוצים ,אבל כמעט ולא דובר על האימהֹות במודל הייחודי הזה .כל תפקידי
האימהּות המסורתיים נמסרו לידיים אחרות :רחצה ,הלבשה ,האכלה ,השכבה לישון והשכמה בבוקר ,טיפול
בילד חולה .את הכול עשתה המטפלת בבית הילדים ,שבידיה הופקדה למעשה הסמכות האימהית.
מה מרגישה אמא שפוגשת את ילדיה לזמן קצוב ,ארבע שעות ביום? כיצד חוו האימהות הללו את המציאות
של הפרידה והניתוק? כיצד הושפע הקשר שלהן עם ילדיהן?
בשלושה-עשר מונולוגים מרתקים ומרגשים ,המבוססים על שיחות שקיימה אוריין צ'פלין עם נשים בנות דורות
שונים מכל התנועות הקיבוציות ,נפרשים חייהן כאימהות בקיבוץ.
לספר מצורפת אחרית דבר מאת פרופ' אריאלה פרידמן ,מחברת הספר מחוברות – אימהות ובנות.

אוריין צ'פלין ,בת קיבוץ שריד .אמא ,מרצה לתקשורת המונים ,עוסקת בכתיבה תיעודית ועריכת תוכן .יזמית
הסרט התיעודי הסוד בבקבוק.
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