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    דבר המערכת

 

 בן אדם הוא מעט ממה שנולד"

 "והרבה ממה שהוא עושה מעצמו

 אלכסנדר גרהם בל 

 

לעשייה שבאה לידי ביטוי גם הציטוט היפה הזה, מתחבר  

 בעלון הקרוב.  

משהו מתחיל לזוז ולהיפתח  בעלון הפעם, נראה כאילו 

  עמוק ומשמעותי נינו, משהו מתחיל להיות יביחסים ב 

   .העלון, של הזאת  "במהב" יותר

  ,יוצרות ויוצרים מקומייםהפעם מארחת    "במה"ה

ן לקדמת הבמה בכתיבה, צילום  .שמביאים את עצמם

 .  שירהו

   עלון הבא גם איורים וציורים.נשמח לקבל ל

   .ד על שיתוף הפעולהושמחים מאאנחנו 

 

   שנה טובה ומתוקהמאחלים לכולנו  

מיקי וייס, שמוליק  :עלוןהות צוועורכת   :אלה פרסבורגר

דרור   , רוטנבךטל אילת בדאור, גבי ברזל, נעימה ברזל, 

 אסף רוכין.  יפעה,

 דפוס עמק יזרעאל  

 מיקי וייס.    - עיצוב

 שמוליק בדאור. –והצילום בשער הגהה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 קהילת כפר החורש היקרה! 

 

בעלון הד כפר החורש האחרון נתבקשתם  
ה שללא  מתוך הבנ ,להתנדבות בתרבות  םלהירש

רוח התנדבות בקהילה לא תהיה תרבות  
לקהילה... והתוצאה? רוח התנדבות מחודשת,  

 צוותים מדהימים וקהילה מפרגנת!  

 אז תודה תודה תודה!! 

ומה היה לנו מהעלון הקודם ועד הפרסום  
הנוכחי? שבועות, מופע שבלול לכל המשפחה,  

אופרה   - ערב נשים )פעמיים!(, שירלי הוד
ת פתיחת הקיץ, ההצגה "בלשים  לילדים, מסיב

ביער", קמפינג משפחות עם טיול עששיות  
אטרון צלליות, ט"ו באב  יוהפתעה קסומה של ת

עם מופע סטנדאפ קורע, והפנינג טברנה קהילתי  
 בשישי צהריים לחגוג את תחילת שנת הלימודים! 

  .י תשרי לפנינו והקיץ עוד בעיצומוועכשיו חג 
ים החדשה  הילדים התחילו את שנת הלימוד

והנה חוזרים לשגרה מבורכת. אפשר לנשום  
 לרווחה... 

רועים הבאים עלינו  יאז על קצה המזלג הא
לטובה: שבת אמנים ובתים פתוחים, עולים עם  

הסירים, הצגת ילדים "פיט, פט וטו", סוכות  
 ועוד ועוד... 

מאחלות שרוח ההתנדבות תלך ותתעצם, שנדע  
ך לייצר  לברך על השפע, שנטעם מהדבש ושנמשי

 תרבות מגוונת! 

 שנה טובה ומתוקה 

 רכזות תרבות  -איילת וצאלה 
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 מעיין ל' ברזל  

 זרעים  

 במשך שנים נתתי 

 את הזרעים שלי לאנשים 

 שחשבתי שיוכלו לשתול אותם 

 ולדאוג להם עד שיגדלו. 

 אבל רק כשנתת לי אותם 

 בחזרה הבנתי: 

 אף אחד לא יכול לגדל פרח 

 מו כה יפה מהזרעים שלי כ

 שאני יכולה. 

 

 מעיין לאה ברזל, ביתם הבכורה של ג'ולי ויאיר ברזל. 

גדלתי והתחנכתי כאן בקיבוץ, המקום בו למדתי לגלות מי אני 
 וגם למדתי לכתוב את כאביי, רגשותיי ומחשבותיי. 

ספור שירים באנגלית ובעברית, -לאורך השנים כתבתי אין
 & Scarsוכיום יש לי שני ספרי שירה, אחד בכל שפה: 

Blooms בעברית. מכתבי אהבה באנגלית ו 

את הספר בעברית ניתן לקנות באינטרנט, או להזמין דרכי או  
דרך הוריי יאיר וג'ולי, ואפשר יהיה לקנות אותו גם באירוע 

 . 17.9 שבת אומנים הקרוב ב 

 את הספר באנגלית ניתן לקנות באמאזון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בי ברזלג

ל ָשָנה ֲחָדָשה ִהְרהּוִרים ְבפִ   ְתָחה שֶׁ

 

ב ָעָליו ַעל ַמְסֶטר ֶזן  ֲאִני חֹושֵׁ

 ְבִפְתָחה ֶשל ָשָנה ֲחָדָשה 

ן  ב ַעל ַהְשִביל ְלעֹוָלם לֹא ָישֵׁ  יֹושֵׁ

 ְמַחייְֵׁך ֶאת ִחיּוכֹו ַהָסתּום ַהָיָשן.

 ַהִאם הּוא ָבַחר ִמְרצֹונֹו ִבְשִביִלי

 ְמנּוָחה?ֶשִנְמָצא לֹו ַמְתִאים לִ 

ב ִבְשִביִלי  ַהִאם ֲאִני ְמַאְלצֹו ֶשיֵׁשֵׁ

ן ִלי ִחיּוְך ְכַבָקָשְתָך?  ִויַדְגמֵׁ

ֶלה ְבַאְמַתְחִתי  ְויֵׁש עֹוד "ָהִאיִמים" ָכאֵׁ

 ְו"ַהִאיִמים" נֹוָסִפים ְבִצְקלֹונֹו 

 ְויֵׁש ַבַּווַדאי ַגם ְתשּובֹות ְלַמְכִביר

ת ִכיְשלֹונֹו ַהּמֹוִכיחֹות ֶאת   ְשִגיאֹוַתיי ְואֵׁ

 ַלְמרֹות ֶשִנְשַאְלִתי ְוַהְבָטָחִתי ַלְחֹשב

 ְוַלְמרֹות ְרצֹוִני ְלַקיֵׁים 

ר ִלי ַעְכָשיו ֶשָרִציִתי ִלְכֹתב ֶאת ַהִשיר   ִמְסַתבֵׁ

 ּוְלַהְרִגיש אֹותֹו ָפשּוט ִמְתַקייֵׁם.

 ִבילֹוִמְתַקיֵׁים ִבְשִביִלי ַוֲאִני ִבְש 

ם ַהֶדֶרְך  ִמְתַרֲחִשים ֶזה ֶאת ֶזה ַעל אֵׁ

ן ְולֹא   ֻמְקָדם ּוְמֻאוָחר ְוָתִמיד כֵׁ

ֶרְך. ר ְבעֵׁ ה ָפחֹות ָבטּוַח ְויֹותֵׁ  ּוְבִעָקר ַהְרבֵׁ

 

 המשך בעמוד הבא 
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ד ַהיֹום ִלְשלֹומֹו ֶשל ַמְסֶטר ֶזן  ֲאִני ָחרֵׁ

 ה ֲחָדָשה ִלְקַראת עֹוד ָשנָ 

ן  ב ַעל ַהְשִביל ְמֻחָיְך לֹא ָישֵׁ  יֹושֵׁ

 ְכמֹו ְנִסיָכה ַהִּמְתַכֶחֶשת ְלַסָכנֹות ָהֲעָדָשה. 

ְך ם ְוהֹולֵׁ יְנַתִיים ָהעֹוָלם ִמְתַחּמֵׁ  ּובֵׁ

נּו   ְכָבר ַהַיַער ִנְשַרף ִמְסִביבֵׁ

ט ט ְולֹוהֵׁ  ַגם ַהְשִביל ֶשָלנּו לֹוהֵׁ

ַכת ִחיּוִכים ֲאִדיָשה ַהִאם ַתְסִפיק   ַמסֵׁ

 ַהִאם ַדי ִבְבָרכֹות ָשָנה טֹוָבה ֲחָדָשה 

 לּו ַהִשיריַהִאם ַיְסִפיקּו ִמִלים ַוֲאפִ 

ינּו?  ן ָעָליו ְוָעלֵׁ  ְלהֹוִסיף ּוְלָהגֵׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלה פרסבורגר 

ָהִייִתי   ַמְדִריְך ְלַיְלָדה שֶׁ

 ְך מֵׁ ַען ַעצְ ַלֲעשֹות ַמֶשהּו טֹוב ְלמַ ָרצֹון   ְך בָ ְכֶשעֹוֶלה 

 ַתֲעִשי, ַאל ִתְדִחי.  

אַ   , ִתְקִני.  ְךַמֶשהּו ֶשִיְשַמח אֹותָ  ְךלַ רֹוָצה ִלְקנֹות  ת ְכשֵׁ

את  ר ַמֶשהּו, תָ   עייפהְכשֵׁ נּוִחי, ַתְעְצִרי ֶרַגע, ֶשִבי, ְוַהגּוף אֹומֵׁ
ש ַהגּוף.  ְצִרי, ַתְצִליִחי ִלְש עֲ ְכֶשתַ   ֹמַע ָמה ִבקֵׁ

ִרים את ַמְשֶוה ֶאת ַעְצְמָך ַלֲאחֵׁ ְוחֹוֶשֶבת ֶשַאְת לֹא  , ְכשֵׁ
אֹו   ת ָיָפה, ֶשלֹא ַמְסִפיק ָעִשיַמְסִפיק טֹוָבה, ָחְכָמה, ְמַטַפַחת, 

 לֹא...וְ ְולֹא ַמְסִפיק ְולֹא    תלֹא ִדַיְק 

ֲחִפי ִאָתּה סַ ים ִת ֶטת ִמְקִטיָנה. ְלִעִת ְתַנִסי ִלְשֹמַע ֶשּזֹו ַרק ַפְטפֶ 
 ּוַמָּמש ַתֲאִמיִני ָלה.  

 ְבַבָקָשה ַאל ַתֲאִמיִני.  

יְנסֹוִפי.    יֵׁש ָבְך פֹוֶטְנְצָיאל אֵׁ

 ְתַנִסי ִלְזֹכר ֶאת ֶזה ְבַבָקָשה.  

 

ְך  את ִמְסַתֶכֶלת ַעל גּופֵׁ  ְכשֵׁ

 ְרִתי ְולֹא ַמֲחִמיא ֹור ִבק ְבַמַבט סֹופֵׁ  ְךַעל ִמְקָדשֵׁ 

ֲאָסה אֹו ֶשל ְמַדֶבֶרת   ְךִאיְכס, ִתְשְמִעי ֶאת ַעְצמֵׁ  ְבַמָבט ֶשל בֵׁ
 ק ּוְתַנִסי ְלִהְתַרחֵׁ  ְך ָכָכה ַעל ַעְצמֵׁ 

 ֶזה ַרק קֹול ְולֹא ָהֱאֶמת ֻכָלּה.  

ת ָמה  יֵׁש ָבְך יֹוִפי, ֶאת יֹוַדַעת ֶאת ֶזה, ָאז ָלָּמה ִלְראֹות ַרק אֶ 
 ַגם לֹא.   ְך ִלְהיֹות ָיָפה. ֻמָתר לָ   ְךָפחֹות. ֻמָתר לָ  ְךיִ ינָ ה ְבעֵׁ ֶשָיפֶ 

את טֹו ֶדר. ֻמָתר  - ה עָ ְכשֵׁ  ִלְטעֹות.   ְךלָ ֶזה ְבסֵׁ

ר ִמַדי את אֹוֶכֶלת יֹותֵׁ  דרֶזה ְבסֵׁ  - ְכשֵׁ

את רֹוֶצה ִלְטֹרף ֶאת ָכל הָ  ֶדר. ֻמָתר לַ ְכשֵׁ   ְךעֹוָלם. ֶזה ְבסֵׁ
 ַלֶטֶרף. 

ֶדר. ֻמָתר לָ  את בֹוָכה ַוֲעצּוָבה. ֶזה ְבסֵׁ  ִלְבכֹות.   ְךְכשֵׁ

את   ְך. ַאְת לֹא ִמְתַעֶצֶלת. ַאְת ָנָחה. ֻמָתר לָ "ִמְתַעֶצֶלת "  ְכשֵׁ
 ָלנּוַח.  

רֹוץ ְולֹא ַתֲחרּות. ַהָדָבר ֶשָחשּוב   ין ְלָאן ְלַהִגיַע. ֶזה לֹא מֵׁ אֵׁ
יכּות ַהֶקֶשר ֶשלָ ֶבֱאֶמת הּוא   יכּות. אֵׁ   םעצמך, עִעם  ְךָהאֵׁ

ְך. ֶזה ַהֹכל. ְךיִ ַיִקיַר   , ְוִעם ָהעֹוָלם ֶשְסִביבֵׁ

 ְזַמן. ְבַבָקָשה. ְךִני לָ פַ ְת   ָמקֹום.ְךלָ  ְתִני 

 ְתַגִלי. ְתַחְקִרי. ָמה ֶאת אֹוֶהֶבת ּוָמה עֹוֶשה ָלְך טֹוב.  
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 נעימה ברזל

 משותפת והמעבר ללינה משפחתית הלינה ה

 

 הלינה המשותפת: פרק  א

 

הלינה המשותפת בקיבוצים מככבת בשנים האחרונות  
  ,בזיכרונות המדובבים, כמו גם בספרות היפה ובשירה

והיא מעוררת תגובות רגשיות ולמדניות. חשבתי שיהיה  
מתאים לספר בה, במבט כללי מחד ועל התהליך בכפר  

אשון המוצג כאן מתאר את  . הפרק הרמאידךהחורש 
המסגרת הכללית. בכתב העת שלאחר זה  יוגש תקציר של 

תהליך המעבר ללינה משפחתית בכפר החורש. אנחנו  
ומזמינים את מי  ,מציעים שיתווסף לו מקבץ של זיכרונות

שהיו הורים לילדים שישנו בלינה משותפת וילדים  
את  מאותה התקופה, לספר מזיכרונם וחוויותיהם.

 בץ הערוך נפרסם בעלון הבא.המק

החינוך המשותף היה מעיקרי חידושיו של הקיבוץ )מכאן  
כוונתי לקיבוצים מכל    -'הקיבוץ'  - שמצוין כואילך 

ק"ם(, שסימן ההיכר המובהק  הזרמים עד לייסוד הת
את חלוצי  לינה המשותפת. הסיבות שהביאו בה י שלו, ה

ף  לגדל את הילדים במשות העלייה השנייה והשלישית
נבעו משילוב של מציאות ואמונה. החלוצים בעלי  

יחד הקולקטיבי, בחרו מטעמים התודעה של הכוח הגנוז בַ 
לאומיים להתיישב במקומות קשים ו/או מבודדים.  

קשו להגן עליהם ולדאוג לרווחתם  ימשנולדו הילדים ב 
בתנאים הקשים בהם חיו. ברמת יוחנן למשל הייתה מכת 

רים גרו באוהלים. את  יתושים בשל הביצות. החב
התינוקות כינסו בצריף והפרישו כסף לקנות כילות שיגנו  

על הילדים הרכים ביום ובלילה. המחסור באוכל היה  
חריף והחברים נדרשו "להסתפק במועט" אך לילדים היה 

אם    -1910 . בדגניה )1תמיד אוכל, כך מצוין במחקרים
פת.  קבוצות והקיבוצים(, לא הייתה מעולם לינה משות

שטענו שחייב להתקיים  ,בדגניה היו נשים איתנות בדעתן
שוויון מלא בין נשים לגברים. האימהות הראשונות נטלו  

איתן את התינוקות לעבודתן בשדה והשכיבו אותם  
בתחילת התלם. עולי העלייה השלישית שהגיעו לארץ  

 
. ההסתמכות בתיאורים אלו הוא על מאמריהן של עמיה ליבליך   1

  הסוקרות בשיטתיות את כלל המחקרים שנעשו ,ואורה אביעזר
 על הלינה המשותפת. 

לאחר מלחמת העולם הראשונה, הושפעו מרעיונות  
וקומוניסטיים. דובריהם    מהפכניים, סוציאליסטיים

הדגישו את מחויבותם ליצירתו של "האדם החדש". או  
ברו על  "היהודי החדש".  יכמו במספר קיבוצים, בהם ד 

את הילדים כך האמינו, יש לחנך כך שיהיו מוכנים כולם  
בלב ובנפש לחיי שיתוף ועבודה גופנית. על המחנכים )ולא 

הילדים  על ההורים(, הוטל לעצב את אישיותם של 
וכל בקיבוצים  "כחזקים ונכונים לקריאה". המחסור בא

של המאה שעברה היה חריף. החברים   20 -של שנות ה
אך לילדים היה תמיד אוכל     ,נדרשו "להסתפק במועט"

שהשתדלו לגוונו עד כמה שאפשר.  בשל כך  נוסד המוסד  
 2שנקרא "מטבח ילדים". 

רוידיאנית, של הפסיכולוגיה הפ 20  -גם לשגשוגה בשנות ה
יש מקום באימוץ הלינה המשותפת. לפי תפיסה זו  

היחסים במשפחה הגרעינית הוצגו כטעוני קונפליקטים  
בלתי פתורים. ועל כן, כך טענו בקיבוצים אז, יש להפקיד  

את החינוך בידי המחנך והמטפלת, בדרך כלל גבר ואישה, 
 בסדר הזה. 

ם  תף מעידיועם זאת המחקרים הרבים על החינוך המש
של הלינה המשותפת נבנו   ,אם לא הכרחיותה ,שנחיצותה

בעקבות תנאי המחסור; יום העבודה הארוך של החברים  
והחברות וגם הדיונים המתמשכים בערבים בנושאים  

שנראו הרי גורל לעניין הציונות ו"האדם החדש",   ,שונים
ת, למרות הכמיהה הבלתי   שהותירו מעט זמן להורּוו

רות הזיכרונות. התיאוריה על  נסתרת המופיעה בספ
הכרחיותה של הלינה המשותפת לחוסנם ועתידם של  

הילדים נבנתה אפוא כ"בניין העל'. אין להפחית גם  
על הנתק המוצהר  ,מהמדד הערכי וההצהרתי בשנים אלו

מהחיים בגלות ועקב כך מדפוס החיים של בית ההורים  
, כמסמן את העבר הגלותי. אמנם הספרות מעידה עד כמה 

היה להינתק מבית אמא ואבא, אבל  ,עד כדי בלתי אפשרי
הממד ההצהרתי היה חד משמעי. החלוץ הציוני ביקש  

להיות "הפרא האציל" וילדיו נועדו להיות "אנשים  
חדשים". "אליק נולד מן הים...", כתב משה שמיר. סבא 
וסבתא נשארו רק בתמונות ולרשות הצעירים שעבדו עד  

 הסבתות".   כלות, לא עמדה "חכמת

  השפיע ובנוסף לכל זה, ביטול המשפחה כיחידה כלכלית
על  קליטת הלינה המשפחתית כצו חיים מחייב. המקום  

ובו חדרי    ביתבו התגוררו נקרא "בית הילדים" כלומר 
השינה והרחצה, חדר האוכל, ארונות הבגדים  

והמשחקים, פינת הקריאה והציור. בבית הילדים נבנה  
,  חינוכית. כשהלכו הילדים  להוריםהעוגן של הסמכות ה

(. 50 -)שהיה ממש רק חדר, עד וכולל שנות ה חדר  הגיעו ל
שם הייתה הציפייה שיקבלו אהבת הורים בלא שתושת  

 עליהם סמכות הורים. 

בבית הילדים ישנו התינוקות בלילה מרגע הגיעם  
ממחלקת היולדות. בלילה הופקדו עליהם שומרות  

על פי תורנות בין החברים.    ושומרי הלילה שנקבעו לכך
גם בכפר החורש, אליו הגעתי לשל"ת מוקדם כחברת  

, פעל סידור זה. הסידור נראה לי 1963גרעין 'אפיק' בקיץ 

 
חלשה עליו לילי   1964 -. גם בכפר החורש היה קים מוסד זה. ב 2

עופר שמהתוספות שהכינה ומהעוגות שאפתה, נהנו הילדים. אני 
 שימשתי באותו שנה כעוזרת שלה. הייתה זו עבודה טעימה מאד. 
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עוד לא היינו הורים וכבר השתתפנו   -אז בסדר גמור  
ף שקלט  ט-בתורנות! בחדרון השמירה היה מכשיר שמר 

עם עשינו  את קולותיהם  של הילדים מבתי הילדים. מדי פ
"סיבוב" לראות שכולם מכוסים. לא פחות חשוב היה  

שהשומרים קיבלו הטבה משמעותית במזון! בדרך כלל  
שמרתי עם שמוליק בדאור שהזמין כבד עוף )שנהוג היה  
כתוספת לנשים הרות בלבד!!(. בעונה המתאימה ביקש  
שמוליק גם בננות. רק משנעשיתי אמא בעצמי, הבנתי  

י להשכיב את התינוק שלך לישון ב שזה ממש בלתי אפשר
 . 20:30כשהשמירה מתחילה ב  18:30

שלושה מוקדים בתהליך החיברות של   ,אם כן ,היו
הילדים: המטפלת והמחנך שהיה לרוב גבר ודמות  

משמעותית בחיי הילדים מכיתה א', 'קבוצת השווים',   
חדר ההורים.   - משמע, חברת הילדים והמוקד השלישי 

גם בענייני חינוך, כולל סוגיות שניתן   אספת החברים דנה
כיום לסווגם כפרטיות או אישיות. נדמה לי שתופעה זו  

יש לשייך לכך שבאיזשהו אופן בכל הקיבוצים, האחריות 
 'של  כ ו ל ם'. על הילדים הייתה 

בעיקר של הנשים,   ,ספרות המחקר מלמדת  שהרצון
ה  שפחה כיחידה הורית וסמכותית, הילראות את המ

רמים העיקריים לעזיבת הקיבוץ לאורך כל שנותיו.  מהגו
שהסתמנו כשנות רווחה   בשנות מלחמת העולם השנייה

  50  -"י, הייתה עזיבה גדולה, ושוב בשנות  הא-בפלשתינה
בעיקר בקיבוצים שהוקמו לפני ועם הקמת המדינה. גם  

היו עזיבות ובהן   1950בכפר החורש המחודשת בשלהי 
נהוג היה )ולא רק בכפר   3ת.עזיבה של קבוצה משמעותי 

את 'בקשת העזיבה' באספת חברים!    לאשר החורש(, 
עוד    ,במקרה שלפנינו היו אלו שלוש משפחות מרכזיות

  ,מראשית הדרך המשותפת בתנועה בהונגריה
  -וצית. לפיכך גם כונו ומהמקפידות על ההלכה הקיב

והנה דווקא הם    או "המשפחה הקדושה" "הקדושים"
זיבה...  בדיון המקדים באספה  )נובמבר  מודיעים על ע

"אתם    - (, טענו אלכס ברזל ודודי אבנרי כלפיהם1950
ואחר כך אמרו להם במפורש שהם נכנעים   !חלשים" 

לנשים שלהם. כשאחד העוזבים טען שאפשר להגשים את  
הציונות גם מחוץ לקבוצה, "למרות שהקבוצה היא  

.. אנחנו  המקסימום", הזדעק יוסף שפר "אין דבר כזה.
הטיח בהם "אתם אנשי  ברזל עיקר הציונות!", ואלכס 
בלה את בקשת העזיבה שלהם.  יהגלות ...". האספה לא ק 

רבות השנים נסלח להם  אך הם בכל זאת עזבו. חטאם ב
 אישית נמשכה.-ןוהחברות הבי

מתברר שהלינה המשותפת לא שיחררה את הנשים.  
או לא   במילים אחרות,  החברות בקיבוצים לא קיבלו,

לקחו על עצמן הזדמנויות שוות לאלה של הבחורים  
בממד המקצועי או ההנהגתי פנימי ולא כל שכן התנועתי.  

רובן עסקו בתפקידי שירות נשיים: מטפלות, מבשלות,  
 כובסות וכו'... רק מעטות בחרו בעבודות ה"גבריות". 

לצד זאת, היו הבדלים בין התנועות בתחום החינוך.  
ו"הקיבוץ המאוחד" היו קפדניים    "הקיבוץ הארצי"

לעילא ולעילא בעניין ההגדרה והתחום של ההורות בכל  
 60 -הקשור ללינה המשותפת. במאוחד ובארצי עד שנות ה

 
חברי  הגרעין ההונגרי מצאלים    ו. לכפר החורש המחודשת הגיע 3

 .    1949ר בתון בדצמבי וג

)כולל(, אכלו הילדים את ארוחת הערב בנפרד מההורים  
והובאו בשעה היעודה לכך  עד פתח בית הילדים. שם  

כיבה את  נפרדו מילדיהם ומסרו אותם למטפלת שהש
הילדים לישון. היו קיבוצים בתנועות אלו שההורים  

'מות.  גיים ולבשו פי נפרדו מילדיהם לאחר שצחצחו שינ
מקומות בודדים אפשרו גם הקראת סיפור או שיר  ב

"לילה טוב". כל הפרצות הללו דרשו פעמים רבות החלטת 
בכפר החורש כמו בשאר קיבוצי "איחוד   4אסיפה. 

אכלה המשפחה ביחד את ארוחת הקבוצות והקיבוצים", 
הערב בחדר האוכל וההורים השכיבו את ילדיהם. הייתה  

שעה מוסכמת  ל"כיבוי אורות", בה היה על ההורים   
 להיפרד מילדיהם. 

(, היה נהוג  1963כאשר הגרעין שלי הגיע לקיבוץ )קיץ 
שבועות לחופשת לידה.   שישה כדלקמן: האם קיבלה 

ות מהיום הראשון בו  התינוק ישן וטופל בבית התינוק
ת לתינוק  אומחלקת היולדות. לאחר מכן ועד מל הגיע מ 

הייתה    ובנוסף .שעות ביום ארבעאם חצי שנה עבדה ה
"שעת אהבה" )בפועל חצי    קבועה לה כהחלטת אסיפה

  16.30 -שעה(, לביקור, האכלה/הנקה של התינוק. ב
 אספנו את התינוקות לחדר. 

ו, סיפרנו סיפור,  בקנו, ליטפנ יבהשכבה של הפעוטים ח 
סינו אותו בדיוק  ישקנו את ילדנו האהוב וכישרנו שיר, נ

כשכבר הייתה זו קבוצה גדולה של   ,כמו שאהב. בגיל הגן
הנהיגו תורנות הורים לשמירה. שינה בחדר הורים  ,ילדים

בחדר שהוקצה לשם כך. עם ההשכבה   ,שבועבמשך בגן 
ה  נותרו הפעוטות והילדים עם קופסת השומרת שקלט

פטפוטים, רחשים קטנים, קריאה חרישית לאמא  
 שתחזור, ואת קולות נשימותיהם משנרדמו. 

  60 -על פי המחקרים שנעשו בילדי הקיבוץ משנות ה
ואילך, נמצאה פגיעה בפיתוח הזהות האישית וביכולת  

אין לילדים שנולדו בקיבוץ נטייה  נמצא שו  ,לאינטימיות
ין לילדי הלינה  להשקיע במצוינות והישגיות. עם זאת, א

המשותפת פיגור התפתחותי והם  מפותחים, בריאים  
ועצמאיים. העניין המיוחד המזהה אותם הוא היותם  

משוקעים בחיי חברת הילדים. מחקרים בני זמננו  
(  attachment)המתבססים על תיאוריית ההתקשרות 

אפיינו את הממצא העיקרי והעקבי בשיעור ההתקשרות  
  ,ם שגדלו בלינה משותפתהבלתי בטוחה אצל ילדי

בהשוואה לנורמה הרגילה אצל בני גילם. ממצא מרכזי  
אחר היה שילדי הלינה המשותפת פיתחו כישורים  

 ,חברתיים איתנים, הדדיות ואמפתיה כלפי בני גילם
מוקדם יותר על פי סקלת המדידה של הפסיכולוגיה  

ואף היו מיומנים יותר בפעולה חברתית.   ,ההתפתחותית
תקשרות בלתי בטוחה מזה ומיומנות חברתית  כלומר ה

מזה. פרופסור יוסף שפר ז"ל, חבר כפר החורש, סוציולוג  
שבוגרי הלינה   1971-ידוע )אבא של זכי(, טען במחקר מ 

המשותפת רואים עצמם כאחים ואינם נמשכים מינית זה 
לזו. המחקרים החדשים מוצאים לעומת זאת, כי הייתה  

 וך קבוצת הגיל שגדלה ביחד. גם הייתה משיכה מינית בת

 
( 2022. אסף ענברי מספר לנו בספרו, "הספר האדום" ) 4

שבמרחביה, הקיבוץ שבין מייסדיו היה מאיר יערי "הכהן   הגדול'  
של הקיבוץ הארצי, עברו הילדים משהגיעו לכיתה א' מהלינה  

אשתו של   ,המשותפת  ללינה משפחתית. וזאת משום שאנדה
 בלה. יפה קידרשה זאת והאס   ,יערי
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מהמרואיינים שחוו את   25%ממצא חשוב לדעתי הוא ש  
הלינה המשותפת כילדים מסכמים חוויה זו  כשלילית.  

  – בדיקה שטחית העלתה שהיו אלו בעיקר ה'אחרים' 
השונים והרגישים בחברת הילדים. חלקם ניתב את  

זיכרונם מהעבר ליצירה ספרותית /אמנותית  ביקורתית.  
מספרות הזיכרונות עולה באופן ברור שלילדות היה קשה  

בנים, להתמודד עם ההינתקות   –יותר מאשר לילדים 
 מההורים בלילה. 

צפיתי לראשונה בסרטו של רן טל "ילדי השמש".   2007ב 
קשה במיוחד היה לי לחוות את סיפורה של  הילדה שמדי  

לילה הייתה רצה בחושך לבית ההורים וישנה על מזרון  
מרגלות מיטתם. עם אור ראשון נשאו אותה הוריה  ל

בעודה ישנה לבית הילדים. "ההורים שלי חשבו ש'לא  
יודעים' בקיבוץ, אבל בדיעבד כולם ידעו", כך סיפרה.  

דעתי לכך שגם בכפר  ורק בשנים האחרונות התו ממש
 החורש היו ילדות כאלה... 

מספרה של עמיה ליבליך, "סיפור מקום"  על קיבוץ בית  
השיטה, עולה שהזיכרונות הקשים הם בעיקר של  
אימהות ובנות. בנים הרגישו טוב יותר עם הלינה  

המשותפת ואצל האבות נמצאה רק מעט חרטה על  
הפרקטיקות ההוריות של החינוך המשותף והלינה  

המשותפת. בספרות הזיכרונות ישנו יוצא מן הכלל אחד  
ר על  (, המספ2000והוא אברהם בלבן בספרו "שבעה" )

 ילדותו בקיבוץ. 

  ,מהסקרים השונים עולה, אם במובלע אם במובהק
שההחלטה על הלינה המשותפת בדור הראשון ובדור  

השני של הקיבוצים הוותיקים נבעה מהסכמה שיש לשים 
במקום הראשון את טובת הכלל ולהפגין נאמנות  

המבטאת את  תחושת השליחות שליוותה אותם. אי  
של תפיסת העוני  והסגפנות,    אפשר גם להמעיט בחוזקה

מבנה  אם כהכרח ולא פחות כדימוי עצמי. השינוי ב
רה בקיבוץ התנהל  בחשובחלוקת התפקידים במשפחה 

במגמה הפוכה לזו שהתחוללה בעיר. בעיר הייתה זו האם  
הרעייה, שבאופן הדרגתי בנתה את עצמה לעבודה מחוץ  –

לך  פעילות ציבורית. בקיבוץ ניתן לזהות במהב לבית ו
 הדורות התכנסות של האם אל תוך המשפחה. 

בעניין כללי   'הלחץ של האימהות ו'הפרות המשמעת
הלינה המשותפת נמשכו ותכפו. השינוי בתנועה  

. בקיבוץ 70 -הקיבוצית החל במחצית השנייה של שנות ה 
הארצי ובקיבוץ המאוחד, התקבלו ההחלטות בנושא  

  יםוער ס  ניםת לאחר דיוהלינה המשותפת או המשפחתי
. תארו לעצמכם את המחזה  בוועידה הכלל תנועתית

הבא: על הבמה בוועידת הקיבוץ הארצי, העטורה בדגלים 
אדומים ודגלי הלאום, עומד יעקוב חזן, מנהיג  

כריזמאטי, יפה תואר ועטור בלורית, נואם ברגש רב  
מולו מתמודדת נציגת  ; ובפסקנות בעד הלינה המשותפת

דים ורצונם של ההורים  האימהות על זכותם של היל 
כמו שהתווכחו לפני שנים   –באינטימיות משפחתית 

קודם לכן על ההיתר להכנסת קומקום חשמלי ורדיו  
 לבתי החברים. 

שגדלה בקיבוץ רביבים, כתבה שילדי הלינה   ,יערה בראון
המשותפת לא נחשפו לחיי משפחה אמיתיים, לא ראו ריב 

ות לאחריו.  בחדר בין ההורים, לא הבינו שיש התפייס

בית באותן שעות בודדות עם ָר אומנם הייתה תשומת לב מֵׁ 
אך "הילדים גדלו נטולי מודל של חיי משפחה  , ההורים

אמיתיים". אראלה למדן, בספרה: "משתיקה לזעקה  
בציבור", מסכמת את עמדת האימהות באופן הבא: בדור  

, של המאה שעברה(,  30, 20  -הראשון בקיבוצים )שנות ה
"אידיאולוגיה שותקת". את הדור השני של  כמייצגת  

האימהות היא מגדירה כ "קונפורמיות זועקת" ומשנות  
  -היא מזהה את "האינדיווידואליות המדברת". ב  70 -ה

שעות   4, יצא לאור ספרה של אוריין צ'פלין: " 2020
ביום". לאחריו הופק סרט בשם זה בו השתתפה אביבה  

מו האימהות  לב כואב, כ ישסיפרה בגילו  ,ברכפלד
הנוספות שהשתתפו בסרט, על זיכרון התנסותה  כאם  

 בלינה המשותפת ותיארה את  קשייה ובדידותה. 

יש לדעתי לראות את הלינה המשותפת כתהליך בו נבנתה 
ררכייה חינוכית שבראשה עמדו בעיקר גברים, מי  יה

שהתכנו: "האבות )או, מורי הדרך( של החינוך המשותף." 
ל הקיבוץ דאז היה דברם לפסיקה  במסגרת המהודקת ש

הלכתית. לא פשוט היה להתנגד לעמדתם  שסימלה את  
"הקיבוציות במיטבה". לא פחות נחוצה ההבנה שהקיבוץ 

באותם ימים היה הלוז של המהפכה הציונית  
(. למהפכות גדולות 20)מהמהפכות החשובות של המאה ה 

ישנם מחירים שהרבה פעמים כואבים. היו כמובן גם  
חות. כיצד מודדים את כאב המחירים מול  הצל

ה  וֶ התשובה טמונה בעיני המתבונן החֹו 5ההצלחות? 
ממרחק השנים את עברו והתנסויותיו. לצד זאת אין   

פת והחינוך ב"חברת  תמה שהחברותא של הלינה המשות
אצל הילדים שבגרו תחושה של אליטה   והילדים" הצמיח

   67ית. חברתית הנושאת בעול והנהגה פוליטית ארצ

הזרז ההיסטורי להתחלת הדיבור הפומבי על הלינה  
הפגזות טרם מלחמת ששת הימים על  ה במשפחתית  היה

קיבוצי הגבול עם סוריה וההפגזות וחדירות המחבלים  
עד   1963ליישובי בקעת הירדן במלחמת ההתשה מיוני  

. הילדים בישובים בתקופות הנזכרות מצפון 1970אוגוסט 
דלו במקלטים שהפכו לבונקרים  ומדרום לכינרת, ג

מבוצרים. בצפון נמחק קיבוץ גדות כולו מעל הקרקע  
)"בתי את בוכה או צוחקת?"(. בדרום הכינרת סבלו  

קשות בית שאן, כפר רופין וחמדיה. מציאות  מייסרת זו  
והצורך בשיקום כלכלי חברתי לצד המימון הממשלתי  

 
אין כוונתי לקנה המידה הטמון בביטוי "כשחוטבים עצים עפים   . 5

. נהג לצטטו יוסף  1903 -שבבים" )כתב ולדימיר איליץ לנין ב
(. כוונתי לסיכום שהציע מרטין בובר  30 -סטאלין בשנות ה

מרתי, )כך בובר(, שבמהלך  במאמרו, "נתיבות באוטופיה": "א
 ". לון למופתכיש–אימפעל נועז זה של עם ישראל רואה אני  

. אביא רק כשתי דוגמאות ממכלול רב: במלחמת העצמאות היו   6

חברי  11, 1948החטיבות של צה"ל שהוקם במאי  14בין מפקדי 
חברי   –מחבריה   24קיבוצים. בכנסת הראשונה והשנייה היו 

הקיבוצים. זאת כאשר כלל קיבוצים מנו באותם שנים )בממוצע  
 24היו בין חברי כנסת,   2012 -מהאוכלוסייה. )ב 4.2%רב שנתי( 

 אנשים שהגיעו מציבור המתנחלים(.
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ה של  קידם את שפת המעש ,שהגיע לישובים בגין הנזקים 
 המעבר ללינה משפחתית. 

כפר החורש לא היה מהנחשונים שעברנו ללינה  
משפחתית, אך בהחלט היינו מהמקדימים. בכל מקרה   

ומכובד בהשתלשלות   שמור לקיבוץ שלנו מקום מיוחד 
והכללית שהובילה למעבר הנרגש אצלנו   תהפנים קיבוצי

. על הנסיבות והתהליך,  1977ללינה המשפחתית בסתיו 
 ן הבא. בעלו

חשבנו שיהיה מתאים אף נכון לבקשכם, אנשים יקרים,  
לספר )אם אתם חפצים בכך(, מחוויות ההתנסות שלכם  

בלינה המשותפת והמעבר ללינה המשפחתית, אם  
כהורים או כילדים. אנחנו נערוך זאת, דבר דבור על  

 עניינו ובשמכם, ונפרסם בגיליון הבא. 

 

 :  למייל - את הטקסט נא שילחו לנעימה

negev@oranim.ac.il 

 

 

 
 הבתים שנבנו לצורך הלינה המשפחתית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רור יפעהד

 מאבק אנשי החינוך: מבט מהשטח 

( מתקיים מו"מ בין  2022בימים אלו )אמצע אוגוסט 
האוצר לבין ארגוני המורים. לא אכנס לפוליטיקה  

 .אבל כן חשוב לי להאיר כמה נקודות ,מאחורי המאבק

ף את מקצוע החינוך  ראשית, לא הייתי רוצה להחלי
במקצוע אחר ולא את בית הספר שלי "בית ירח" ולכן כל  

מה שייכתב בא ממקום של כבוד למקצוע ולעוסקות.ים  
וכל מה שכתבתי בא ממקום של שמחה ולא קנאה או  ,בו

בכיינות. יחד עם זאת חשוב לי לצייר את המציאות שלי  
י  כמחנך ומורה מקצועי )ההפרדה בין שניהם מלאכותית כ 

 .שנים  23כל מורה הוא מחנך( מזה 

-שנים במערכת( שכרי עמד על כ  11)לאחר  2011-2012עד 
₪ ברוטו למשרה מלאה עם תואר ראשון, תעודת   5,000

הוראה, ותק צבאי, החזר נסיעות, תוספת ביגוד וכו'.  
כאשר הגעתי לקופה בסופר לעיתים קרובות חששתי  

יר  שכרטיס האשראי לא יעבור. אין צורך להזכ 
שההפרשות לפנסיה היו בהתאם. לאחר השביתה הגדולה  

)כי רק שביתות מביאות לשינוי( נכנסה לתוקף רפורמת  
'עוז לתמורה' וביסודיים 'אופק חדש' שלגביה אין לי  

יכולת להתייחס. 'עוז לתמורה' שינתה באופן משמעותי  
מאוד את תלוש השכר והחל מהלך של תיקון עוול בן  

 .עשרות שנים

זאת עדיין יש הרבה מה לעשות. במהלך רכישת   יחד עם
תעודת ההוראה נתקלתי בסטודנטיות )רובן היו נשים(  

שלא הייתי מכניס לכיתות מבחינת הרמה האנושית. למה 
זה קרה? כי תנאי הקבלה להוראה היו מאוד נמוכים.  
אולי זה השתנה מאז, מקווה מאוד. אחד המפתחות  

סף הקבלה לתעודת  לשינוי במערכת החינוך הוא העלאת 
בגלל  ות על ציון פסיכומטרי בלבד. הוראה ולא הסתמכ

כל מי שנשמת חיים  היום נטישת אנשי חינוך מקבלים  
באפו ולא מדקדקים בתפיסות חינוכיות, רמה אנושית  

 .זוטות שכאלה. עצוב יינֵׁ והשכלה רלוונטית. מ

נמשיך. סביבת ההוראה לא מאפשרת טיפול מספק בכל  
הכיתות עמוסות, מעט מדי שעות   תלמידה ותלמיד.

תלמידות.ים ויש   30מוקצות לייעוץ חינוכי )בכתה שלי 
ולהם!(,  לי כמחנך לנו שעה שבועית שצריכה להספיק 

הכיתות לא מותאמות ללמידה מודרנית, חסרות פינות  
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עבודה הולמות ושקטות לצוות, אין תנאים הולמים  
 לארוחות עבור  

 

 

גופני ואין מתקני ספורט   ךהתלמידות.ים, מעט שעות חינו
מספקים. עבור קפה בחדר המורים אנחנו משלמים.  

מחשב אישי הוא כלי עבודה שאותו אנחנו רוכשים במיטב 
כלי  כספנו וכך גם מכשיר סלולארי. האם רופאה קונה את 

ל. קונה את מכשיר  "הניתוח מכספה? האם קצין בצה
 ?וסהטלפון המבצעי שלו? האם נהג אגד קונה את האוטוב 

נמשיך. המסעות השנתיים. כשאני יוצא עם הכתה שלי  
לארבעה ולפעמים לשישה ימים ולילות מוטלת עלי  

האחריות לשלומם מרגע הגיעם לבית הספר ועד חזרתם  
ללא גבולות  היא הביתה כולל בלילות. הזמינות שלי 

עבורם ועבור הוריהם. אם חלילה קורה אירוע, )תלמיד  
גישות שלו נחשב לאירוע  שלא קיבל מזון שמותאם לר 

רציני( האחריות נופלת עלי. באחד המסעות תלמידה  
שאיימה בהתאבדות הסתגרה ונעלה את חדרה. כינסתי  

את חבריה לשיחה ובמקביל הפעלתי את רכז השכבה ואת 
היועצת שהגיעה בשבת מביתה כדי לטפל באירוע. אירוע  

של חיים ומוות.  בעבור זה התגמול הוא כמה מאות  
 !ות של שקליםבודד

נמשיך. למידה מרחוק. נשמע טוב אבל רק נשמע.  
המציאות אחרת. הסגרים אילצו אותנו להמציא את  

כאשר אין  שרק ,הגלגל מחדש, רעיון טוב לכשעצמו 
תמיכה והכוונה זה פחות מוצלח. מצאתי את עצמי יושב  

לילות שלמים כדי לבנות מחדש את השיעורים כך  
ן 'חינוך מרחוק' ולכן זוהי  שיתאימו להוראה מרחוק. אי

הוראה בלבד. ומה עם אמצעים טכניים כמו מחשב?  
סא טוב? לך תתמודד ותרכוש לעצמך אם אין  ימצלמה? כ

  לך.

נמשיך. משרד החינוך. יומן המורה מכיל מספר עמודים  
המפרטים את מבנה המשרד על אגפיו, שלוחותיו,  

והכל    מחלקותיו, סניפיו, מחוזותיו, מזכיריו ועוד ועוד
כי בכל זאת צריך להשאיר כמה דפים   ,באותיות קטנטנות

  למורים. הסירבול, האיטיות והניכור הם שם דבר.

נמשיך. השתלמויות. אני אוהב להשתלם, נהנה מזה מאוד 
רק יש בעיה: הן עולות כסף. השתלמות בת יומיים וחצי  

  ,שאני מחוייב לצאת אליה כדי להתמקצע ,בבאר שבע
אות שקלים שלא לדבר על הנסיעה. וכך  עולה לי כמה מ

מדי שנה. לאחרונה חויבתי להשתתף בהשתלמות לקראת 
ליווי תלמידי השכבה לפולין. נסעתי פעמיים לכברי על  

חשבוני. לכו תנסו לקבל החזר נסיעות ממשרד החינוך. זה 
לוקח כמה חודשים. פעם ניסיתי, התייאשתי אז ויתרתי.  

יוצא להשתלמות משלם  מעניין אותי לדעת האם שופט ש
עליה מכיסו. אני מנחש שלא. נכון שיש צבירת  

השתלמויות ואז השכר מתעדכן )בקצת( אבל זה לוקח  
 .המון זמן

נמשיך. סייעות. חשיבותן לתלמידות.ים רבה מאוד רק  
שאיש לא סופר אותן. שכרן נמוך, הן אינן זכאיות  

להשתלמויות, אין מסלול הכשרה מחייב, ניתן להעביר  

תן מכתה לכתה, פעם הן מלוות את התלמיד הזה  או
 .ובשנה הבאה תלמיד אחר לפי צורכי המערכת

נחזור למאבק ארגוני המורים. המאבק הוא על נושאים  
כאלה. הבעיה היא שבציבור זה נתפס כסחטנות: עוד  

כמה מאות שקלים או פחות. אם נוסיף לזה את אתגר ימי 
ימפטיה כלפי  החופשה ואת תשלומי ההורים אז בכלל הס 

המורות.ים נעלמת. חלק מהאשמה מוטל על ארגוני  
המורים שמבליטים את נושא השכר ופחות את סביבת  

העבודה הפיזית והנפשית ומקשים על פיטורי מורים לא  
ון לכתיבת שורות אלה, לא ידוע איך  מתאימים. נכ

יסתיים הסבב הנוכחי אבל כל עוד החברה הישראלית  
סיטרים,  -תתייחס לבתי הספר ולאנשי החינוך כאל בייבי

סחטנים, לא מקצועיים ובכיינים המצב לא ישתנה.  
  וכידוע הכל מתחיל ונגמר בחינוך.

 ., יש מספיק מקוםלהידחףמי רוצה להיות מורה? לא 
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 מיקי וייס 

                           עמיחי מזרחי ריאיון עם

 .בפתח תקווה 1953נולד בשנת   :תעודת זהות

ארץ הזאת מזה דורות רבים.  הוא בן   האב  :הורים
משפחה צפתית. שירת בצבא האנגלי שבמסגרתו הגיע עד  

 .לטוברוק שבצפון אפריקה

מסוריה ברכבת    ( 1930) 12עלתה לישראל בגיל  האם:
העמק. יחד עם אחיותיה, הוברחה ארצה ע"י ערבי שעשה 

 זאת תמורת שלמונים. 

  –רותם  - 1982  –רויטל    ,1980עודד, נולד ב  ילדים:
 נולדה כבר בכפר החורש.  1990

גדלתי בפתח תקווה עד הצבא, שם שירתי בהנדסה  
קרבית כמדריך בקורס חבלה. לאחר השחרור למדתי  

ספר מקצועי, ומשם, לאחר עבודות    חשמל בבית
מזדמנות, התקבלתי לתעשייה האווירית כמתקין  

 מערכות חשמל במטוסים. מצאתי עניין רב בעבודתי. 

הגענו לקיבוץ. תמיד רציתי חיי קיבוץ,   1988בשנת 
כרתי בביקורים אצל קרובי משפחה בקיבוצים  ישה

שונים. נראה לי נכון להתנתק ממלחמת הקיום  
בעיר, ולחיות בחיי שיתוף, קרובים לטבע   הקפיטליסטית

ולאוויר הצח. כך רציתי שיגדלו ילדיי. חיפשנו קיבוץ  
שאין בו לינה משותפת, שכן, זה נראה לנו כבר אז, יותר  
מדי, לוותר על הילדים בלילות. שכנעתי את אשתי דאז  

וכך הגענו לכאן. אחד הלבטים הגדולים היה לעזוב מקום 
אל משהו שהיה אז מבחינתנו לא  עבודה מעולה ומתגמל, 

נודע ואפילו קצת מסתורי. במבט לאחור המעבר היה  
י גדלו פה לתפארת ואני אסיר תודה  ימבורך. שלושת ילד 

 על כך. 

המעבר לא היה נטול קשיי קליטה מבחינתי. להגיע  
מהתעשייה האווירית שם לבשתי חלוק לבן, למאפיה,  

תקדמת  שנראתה לי אז, לפני שהפכה להיות בעצמה מ
כמפעל מימי המהפכה התעשייתית עם   ,וממוחשבת

מסועים ותנורים מפוייחים. אולי האווירה ורוח האנשים  
שעבדו איתי, עזרו לי לצלוח את המעבר הקשה הזה.  

בשנה הראשונה עבדתי במספר תפקידים במחלקת  
שנה אני באחזקה בתחום    33  –הייצור, ומאז ועד היום 

יתק אותי במיוחד.  החשמל והבקרים המתוכנתים שר
החברויות נוצרו וגלשו גם מעבר לשעות העבודה ועד היום 

חבריי הטובים ביותר הם אלה שעבדו איתי במאפיה.  

כיום לשמחתי, אני ממשיך לעבוד בתחזוקה, בחצי  
משרה. במקביל התאהבתי במחשב, שנכנס אז יותר ויותר 
כגורם חשוב בכל תחום וכמובן גם אצלנו. וזאת כמובן גם 

  רווחת המאפיה.ל

מהבחינה החברתית נתקלתי פתאום בתופעות  . אבל..
שלא ראיתי כמותן בשום חברה. לא פעם בירכתי חבר  

ולא נעניתי. בתחילה חשתי     לשלום, בפגישה אקראית
ממש פגיעה אישית. קרה גם שנתקלתי בחוסר פרגון.  
הבנתי במהירות שמלחמת הקיום קיימת גם כאן, אך  

י שאתמקד במה שאני יודע ואעשה  פניה שונים. החלטת
כמיטב יכולתי. יש אנשים טובים יותר ופחות בכל חברה  

ואני חייב למצוא את הנתיב שלי ולהתמקד בכל הטוב  
שיש פה. ברבות השנים הסבלנות השתלמה ומצאתי את  

 מקומי. 

ה התפזרה.  היום אני מתגודד פה לבד לצערי. המשפח
יתחיל השנה ם  בהשהנכד הגדול התברכתי בשבעה נכדים, 

כיתה א'. הקשרים הדוקים מאוד, עם חלקם על בסיס  
 יום יומי. המרחק מקשה וגם מעציב. 

תמיד אהבתי צילום וטבע. אך טבעי הוא...   תחביבים:
ששני התחומים האלה יתחברו. אחי הוא איש טבע ודרכו 
התוודעתי לעולם המרתק של הציפורים. יש בעיסוק הזה 

הטרף אל בין   לטרפו ומשנקלע מוטיב מן הצייד, האורב 
ל כפתור המצלמה, משולה אולי  עהכוונות, לחיצה  

ללחיצה על ההדק, או לשחרור החץ מהקשת. אלא שפה  
סוף  ן באי   שום חיה, רק מנציח את יופיהאני לא הורג 

תנוחות ומצבים. אני בעל אופי עיקש וסבלנות אין קץ  
וגם  והיא עוזרת לי לפתור בעיות מסובכות, גם בעבודה 
בחיים האישיים, למשל כשאני מנסה לצלם ציפור.  

המעקב אחרי עולם הציפורים לימד ומלמד אותי רבות על 
הטבע וגם על עצמי... הציפור הזאת )כל ציפור והייחוד  

שלה( התגלתה לי כייצור בעל יכולות מדהימות שגורמות 
לי להרכין ראש בפני עולם מעורר פליאה ועשיר עד אין  

ודידקט ומאוד סקרן. כשמשהו מעניין  סוף. אני אוט 
אותי, אני חוקר ומתמסר לנושא בכל מדיה אפשרית,  
כולל הרצאות, תכניות טלוויזיה וכמובן מלך המידע,  

 ידידנו מר גוגל. 

תמיד הייתי תולעת ספרים. הסקרנות שלי הובילה אותי  
בכל פעם לנושא אחר. למשל אסטרונומיה וגם  
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תי והלכתי לישון כל יום פילוסופיה. הייתה תקופה בה קמ
 עם שפינוזה. 

 –  הכלכלית  מחד, הייתי בעד, ממספר סיבות:  ההפרטה:
שמחתי ליטול שוב את המושכות ולשלוט יותר על מצבי  

ישתפר. חשבתי שזה גם   אהכספי. חשבתי ורציתי שהו 
מאידך, היה לי  ונכון חברתית ומתאים לרוח התקופה. 

היה קשה,  ברור שבעיקר בתקופת המעבר הסתגלות ת
ותארך לא מעט שנים, תהיינה חריקות. לצערי אחת  

התופעות היא הסתגרות הפרט ומיעוט תחושת השיתוף.  
אבל זאת היום תופעה עולמית, שאנחנו חלק ממנה. אני  

רוצה להאמין שההפרטה גם משכה לכאן דור חדש וצעיר  
ים רבים. אני יודע  שמעשיר את החברה ומוסיף לה גוונ 

שיתוף מסוג אחר ובסוף יהיה פה משהו   ןכא שהולך ונוצר 
זמן ומי  האנשים זה משהו דינמי שמשתנה כל  טוב. חברת

שלא יודע להתאים את עצמו, נעשה לא רלוונטי ונשאר  
קצת מאחור. אולי גם אני לוקה בזה, כי אני מוצא פחות  

עניין בפעילויות חברתיות, אך כשנכדיי פה, למשל בחגים, 
ק. לצערי, הדור שלי בחלקו  אני מאוד נהנה ליטול חל

של  הגדול, איבד קצת את הלכידות וההווי החברתיים 
 של עצמם.  ותפעם ואנשים מסתגרים יותר בפינ 

 

שאלה: אילו אתה היום מנכ"ל הקיבוץ, מה היית  
 משנה? 

ת. למרות כל הפיתוח שנעשה בשנים  את הנראּו .1
האחרונות, יש פה עדיין הרבה הזנחה. הקיבוץ  

וצים אחרים שאני מכיר. זאת  פחות מטופח מקיב 
 גם ביקורת שאני שומע תכופות ממבקרים. 

הייתי מעודד אנשים שלא לסגור את הגינה עם   .2
אני לא אוהב את זה, וזה ומדגיש    חומות וגדרות.

 ביתר שאת את מה שדיברתי עליו קודם. 

בריכת שחיה. לאיזה קיבוץ אין בריכת שחיה?   .3
לזכות    אנשים מתפזרים פה בישובים שכנים, כדי

בטבילה רעננה, בארץ כל כך חמה. זאת לא  
פריווילגיה, אלא משהו בסיסי שפוגם ברמת  
החיים. חוץ מזה שזה היה יכול להיות מקום  

מפגש לאנשים שחיים יחדיו אך נפגשים כל כך  
 מעט.

טיפוח חוגי משוטטים. הייתי פעם חלק מזה שכל   .4
כך אהבתי. לטייל ברגל במרחבי הארץ הזאת, זה  

 שגב, שאני עושה בשנים האחרונות לבד. משהו נ

 

 

 ך חברים טובים בקיבוץ?לאלה: יש  ש

כן. לצערי רק שלושה ארבעה. חברות אצלי זה ערך חשוב. 
אני מעריך חברות עמוקה אולי יותר ממה שמקובל כאן.  
התחושה שיש אנשים קרובים שמוכנים להקריב בשבילי  

. התחושה הכל, וזה הדדי, היא די נדירה, אולי לא רק כאן
ים כל כך קרוב זה לזה, אולי  שלי היא שבגלל שאנשים חי

סוג של מגננה, שמונעת חברויות טוטאליות. אבל   נוצר
 זאת רק התחושה שלי. 

 שאלה: יש אנשים בקיבוץ שאתה לא מכיר? 

כן, אני פוגש לא מעט "זרים" עד שלפעמים אני מרגיש זר 
ה  בעצמי. אולי בגלל שאין לי פה ילדים ונכדים, מ

 שמקטין הזדמנויות למפגשים.

 ספר לי על זיכרון מתוק מכפר החורש.

קשה לי לשים את האצבע על מקרה מסוים. אבל אני  
זוכר את התקופה שבה הילדים שלי היו בגנים, אז  

עדות עם הקטנים הנהדרים  אירועים כמו טיולים וצ 
זיכרונות שמחממים את ליבי. כך גם חוג   ההאלה, אל 

 המשוטטים כמובן. 

 שאלה: מה החלומות שלך? 

לראות את הנכדים גדלים. מתעניינים בי ובמעשיי  
)ציפורים...(, זה יהיה הסיפוק הכי גדול שלי. וכמובן גם  

 הקלישאה: בריאות טובה. 

 ספורט?

צריך לעשות יותר. בכל בוקר אני מתעמל במשך כרבע  
 שעה, ומשתדל )לא מספיק( לצעוד מסביב לקיבוץ. 

 עונת שנה מועדפת? 

ביב, לקראת הקיץ. בהחלט. גם הסתיו מעניין אותי  הא
מאוד, בזכות נדידת הציפורים והשינויים הדרמטיים  

במזג האוויר, אחרי קיץ חם ומונוטוני. את החורף אני  
מתעב, כי קשה לי מאוד לסבול קור. זה ממש משבית  

 אותי. 

 זוגיות?

שנה יש לי בת זוג, שגרה בעפולה. מצאנו את   17מזה 
, למרות שהחלטנו לא לגור יחד. אנחנו מאוד הדרך לאושר

 מעורבים זה בחייו של זו. 
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 עמיחי מזרחי מצוייד לפעולה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיקי וייס 

 על עצים ואנשים 

 

צפוף.  ביער  טבול  קטן  כפר  זוכר  ממש  ואני  פה    גדלתי 

הפכו   ומלט, המדרכות  בטון  הולבש הכפר  ברבות השנים 

נראים וילות שהוצנחו    לכבישים, וחלק מן הבתים  כמו 

לכאן משכונה של עשירים בעיר. הכפר מאבד את צביונו  

 ומקבל בהדרגה אופי של פרוור עירוני.

"על הדרך" גם הידלדלה אוכלוסיית העצים, עד כדי כך  

שכבר קשה למצוא פיסת צל להחנות בה את הרכב, או  

הטבע   שבין  בקונפליקט  לוהט.  קיצי  ביום  רגע  לנוח 

מן מפסיד,  ולעיתים אנחנו שוכחים  לאדם, הטבע כל הז 

האדם   בני  הם  בסוף  הגדולים  כלומר,    –שהמפסידים 

 אנחנו. 

אני מתאר לעצמי שעד כאן כולם יסכימו עם הכתוב. אז  

העצים?   על  לשמור  מצליחים  לא  אנחנו  זאת  בכל  למה 

מאבדים    אולי  עצמם,  של  הבנייה  בתנופת  אנשים,  כי 

אל חלקת  את  רק  ורואים  פרספקטיבה  והים  קצת 

שהטבע  מה  כל  את  שוכחים  הם  )ואולי  שלהם  הקטנה 

 העניק לנו ואנחנו דורסים ברגל גסה(. 

של  מרתק  מיקרוקוסמוס  הוא  עץ  כל  כי  ואדגיש  אוסיף 

את  מוריד  העץ  שונים.  ואורגניזמים  חרקים  ציפורים, 

ב בסביבתו  דו    4-2-הטמפרטורה  הופך  העץ  מעלות. 

א כורתים  כשאנחנו  לחמצן.  הפחמן  אנחנו  תחמוצת  ותו, 

תוקעים סכין בליבו של הטבע שנוצר למעננו ומפרים את 

הגלובלית,  להתחממות  כאן  אכנס  לא  האקולוגי.  האיזון 

לא  ממש  וזה  בחדשות  שם  אי  זה  כאן.  לא  ממש  זה  כי 

בצפון  שם  מזה,  סובלות  רחוקות  ארצות  אולי  מעניין... 

 הרחוק, במקום שבו הקרחונים נמסים... מה לנו ולזה?  
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מכנף עץ ששמו   י לספר על עץ אחד, בקרבת ביתי.  ברצונ

צל   נאה, בסביבתו  לבתים  והעניק  רב  לגובה  שהיתמר 

ויצר  פרחיו  את  להשיר  נהג  הוא  באביב  הקיץ.  כל  במשך 

ביתי,  בחזית  הכביש  כשנסלל  נפלא.  צבעוני  שטיח  פה 

יעקוף  שהכביש  שצריך,  מי  את  לשכנע  הדיירים  הצליחו 

ניא אף  הדיירים  אחד  העץ.  העניין  את  לצורך  לתרום  ות 

 חלק משטחו )איפה יש עוד אצילי נפש כאלה?(

ואז, יום אחד לפני כשנה, הגיעה קבוצת כורתים ודיללה  

"כי   למה?   בחיים.  מחציתו  את  רק  והשאירה  ענפיו  את 

מספר   חודשים  כעבור  הגג...".  את  לנו  מלכלכים  העלים 

בקרבת  בתיהם  את  לבנות  שמתכוננים  צעירים  הגיעו 

התכנסנו, מקו להם.  נאה  לא  הנאה  שהמכנף  והחליטו  ם 

לדון   יותר,  צעירים  והשאר  ותיקים  קצתם  הדיירים,  כל 

 ברצונם לכרות את העץ. הסיבות שהועלו: 

 העץ הזה נולד בחטא 

 העץ מפריע לתנועת משאיות 

 הבת שלי נפלה כשנתקלה בשורשיו שבלטו מהכביש 

א לסובב  צריך  כי  מפותל,  כביש  על  עדיף  ישר  ת כביש 

 ההגה

 אחרי הבניה ניטע עץ אחר במקומו... 

אכן, טיעונים שיש בהם גם אמת מסוימת. כביש ישר אכן  

אולי   תוכל  ביובל  פעם  ריהוט  עם  שבאה  ומשאית  עדיף 

בינוני  בגודל  משאית  )טעות,  לבניין  קצת  עוד  להתקרב 

יכלה לעבור פה תמיד(. ואני שואל: האם הטיעונים הללו  

ת הזאת בטבע? האם לא גבה עומדים בכלל מול ההתעללו 

מול  עוררין  ללא  כשליט  בשחצנותו,  האדם  של  ליבו 

 הענווה והאצילות שבטבע? 

 

ב היינו  העץ,  מצדדי  לשכנע, אנו,  הצלחנו  ולא  מיעוט 

הזה.  וליבנ-ולמגינת הענק  העץ  נכרת  הסתיים ,  המפגש 

אטימות,  של  כסוג  לנו  שנראה  מה  מול  קשה  בתחושה 

 שעליהם גדלנו פה.  והתנגשות קשה של ערכי היסוד

והמשאיות   בשכונתנו,  רב  זמן  כבר  בונים  בינתיים 

לקיבוץ.  שעולה  הראשי  מהכביש  תכולתן  את  פורקות 

אולי הבחנתם במנופים ובמשאבות לרוב, כמעט מדי יום. 

שהיה פעם   מכנףוהנה, על הקרחת המכוערת שנותרה מה

כך   למרבה נאהכל  בטון.  משאית  שום  נוסעת  לא   ,

לא  התברר האירוניה,  להורג  וההוצאה  הדין  גזר  חר 

עץ  שום  ניטע  לא  לדורות.  בכייה  זכאי...  בכלל  שהנאשם 

היינו   לא  כבר  הוותיקים  אנחנו  ניטע,  אילו  וגם  במקומו, 

נהנים מצילו, כי עץ, כזכור מסיפור חוני    גדל לאט מאוד 

 )שנים( ונכרת כל כך מהר )דקות(.

לט והקשר  הרגישות  את  מאבד  מאתנו  גדול  בע. חלק 

מאנשים שבחרו לגור בכפר אני מצפה קודם כול שיאהבו  

עולם  איזה  ויחשבו  נפש  חשבון  שיעשו  וגם,  הטבע,  את 

והתרומה  אחד  כל  הבאים.  לדורות  פה  משאירים  אנחנו 

 הקטנה שלו.  

הענף  את  כורתים  "אנחנו  הזה,  במקרה  דבר,  של  בסופו 

שעליו אנחנו יושבים" איננו קלישאה. ואתם יודעים מה? 

ישובי רווח והפסד, בראייה ארוכת טווח, אנחנו בסוף בח

 נצא המפסידים הגדולים.  

אולי בכל זאת, נהיה קצת יותר אנושיים ונילחם על חייו 

 של כל עץ?   א ו ל י...
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 שמוליק בדאור 
 ים ָלִמ ע  חלומות נֶׁ 

 יםזִ גֹֹונְ 

-ק רוזנטל, בלשן מאוהב בעברית ואקס הומאז' לרובי
 קיבוצניק 

 הומאז' = הוקרה, כיבוד

ַרק ֹאֶרְך ַהֶדֶרְך ְמַהְרֵהר: ֵאיְך ַהְזַמן עֹוֵבר!"   יהודה  "

 עמיחי 

 

אני, כשלעצמי, נוטה לחייך אל כל מי שאפגוש בהילוכי  
שלום, או בברכת -בשבילי הקיבוץ שלי. ובוודאי שאברך ב

בוקר טוב!  –ם היום על פי הזמן המתאי  

האוכלוסייה בקיבוץ משתנה ומתחלפת, כאילו שזו דרכו  
-של העולם באזרחים של יישובים מסוגים אחרים. פעם

פעם היגגתי רעיון עיוועים: לערוך מפקד אוכלוסין  
במדינה, ובו שאלה נוספת: "האם שהית בקיבוץ במשך  
תקופה של שנה או של חצי שנה?" הייתי בטוח שיתקבל  

  70-60י במאות אלפים. הקיבוץ, לפחות ב  מענה חיוב 
  –שנותיו הראשונות שימש תחנת מעבר לאנשים רבים 

עולים וותיקים. כל משפחה / אדם וסיבותיו.ה עמו.ה  
 לכישלון הניסיון לחיות בקיבוץ. 

גם בימים האלה אני מתמיד באמירת שלום ובחיוך אל  
 כל מי שנקרה בדרכי.

 אלא מה??? 

שאינני יודע מי הוא. אז    אני מגלה שאני מברך אדם
סיגלתי לי מנהג שאני מברך  כל אדם, עובר אורח, מוביל  

סחורה לכולבו, בנאי באתר בנייה, הורה של מישהו  
כל אחד.ת. ככה למדתי בבית אבי:   –מתושבי הקיבוץ 

. גיליתי  'הוו מקדימין שלום לכל, שמביאין שלום לעולם'
מי,  גם שיש בקיבוץ אנשים שיודעים מי אני ומה ש

ראסה(. -לוח חלק )טבולה –מברכים ומחייכים אליי, ואני 
! את חלקם   לא מזהה  

יש אצלנו משפחות צעירות וברוכות בילדים קטנים  
ופחות קטנים, שנקלטו היטב לחברות בקיבוץ. ויש  

משפחות שמעמד ההורים בהן הוא של תושבים. חלק  
מכל ה"חדשים" האלה בולטים בפעילויות חברתיות  

נאדה, נדירים מאוד המקרים שבהם   –וחלק   ותרבותיות,
 אפגוש אותם.   

לא קל לי הדבר. פעם-פעם ידעתי את שמות כל הא.נשים  
איפה הם גרים. פעם ידעתי איך חנההחיים בקיבוץ, וגם       

עת, איך יוסף א' היה פעם פעיל  -ל' התאלמנה בטרם 
מאוד בחברה, איך א' ב' היה מתכופף בדרכו אל חדר  

אפילו היכרתי הרבה  ומרים כל פיסת נייר. האוכל מביתו 

חברי הגרעין  ו מתנדבים ומתנדבות שבאו לתקופה קצרה 
   ידעתי איפה הם גרים.  – ובני המשק

היה זה יישוב שיתופי סגור ולא אטום, ואפילו לא טוטלי. 
רבו בביתנו אנשים חורגים לאלוהים, בתוך ניצולי השואה 

ף לכולם היה  ומתוך "המצורפים" אל הגרעינים. המשות
בתחושת הבית והקירבה בין אדם לחברו )בקיבוץ(, בין  

 אם חבר 'נורמטיבי' או חבר 'חריג'. 

היה ויש  מקום נרחב לביקורת על הקיבוץ של היום, נניח  
עתה. -לזה לעת   

ואם כל זה ^^^^^ ייקרא בפי כל – "אהבת אדם", דייני  
 וטוב לי. 

שמוליק  ,עד כאן אני  

 

 

וזנטל:ומכאן ואילך, רוביק ר  

 

~האם הקיבוץ, במתכונת ההיא, יישוב שיתופי סגור,  
מאורגן על פי מודל קשיח ומופעל על ידי דעת קהל  

מתמדת ועקרונות משותפים, היה 'מוסד טוטלי'? מעין  
מנזר חילוני או מחנה צבא אזרחי? ואולי, כפי שנטען מדי  
 פעם, הוא היה גרסת המאה העשרים של כת האיסיים?~ 

 

הכול: מקום העבודה, זמן הפנאי,    ~הקיבוץ היה
המשפחה הרחבה, הטקסים, השבת והחג. אכלנו יחד,  

הקיבוץ היה מעגל   ---ראינו סרטים ביחד וטיילנו יחד. 
החברים, מעגל הרכילות, קובץ קודים של התנהגות, וגם  

מי שחי בינינו שאינו חבר נקרא תושב. גרנו   ---שפה. 
ת'. אכלנו יחד ב'חדר  ב'חדרים', כי הקיבוץ כולו הוא 'הבי

היישר מעולם המוסדות הטוטליים.   אוכל', מונח הלקוח
ילדים גדלו ולמדו 'בבית ילדים', וגם עבורם הקיבוץ  ה

 היה הכול.~ 

 

~לימים נפרמה הטוטליות, ובמבט לאחור אני יודע שהיה 
קרקעי של סבל, סבל  -לחיי הקיבוץ גם רובד תת 

הטוטלי.~ הייתה בדידות בתוך היחד  ---הטוטליות.   

 

~עשרות אלפי אנשים בנו בקיבוץ את ביתם לאורך  
הדורות. מאות אלפים עברו בו, באו והלכו. מי לאחר  

חודש, מי לאחר עשור, ומי כמוני לאחר חצי יובל. גרעינים 
באו והלכו, מתנדבים הגיעו מכול העולם והלכו. כשהחלו 

גם בני הקיבוץ ובנותיו ללכת בהמוניהם התעורר  
רדום, הסגור והזחוח, והחל לפתוח עוד ועוד הקולקטיב ה

 חלונות במוסד הטוטלי, עד שכמעט נפרצו כול החומות.~

. 2021בתוך: מסעותיי עם העברית, רוביק רוזנטל,   
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הקיבוץ היה חברה טוטלית?    חומר לחשבון הנפש  
.               ש.ב. והחלומות  

אובן רוזנטל הוא בלשן, מילונאי, עיתונאי וסופר  ר

ישראלי, היה בעל הטור השבועי "הזירה הלשונית"  

בעיתון "מעריב", שבעקבותיו עשה דוקטורט בבלשנות  

והקים אתר אינטרנט בשם זה, העוסק בענייני שפה  

 .ובלשנות עם דגש על השפה העברית

 

 עוד ארכיוננו חי ופעיל!

 

לפני יותר משנתיים הפניתי את הקריאה שכאן אל  
החביירים. נעניתי בחיוב  ובחששות. אני פונה שוב, מן  

המשכן החדש והיפה של הארכיון, בכדי לעורר את העניין 
 בפעילות של הארכיון: 

 קול פונה וקורא:

 צוות לארכיון 

18.06.18 

 רוב שלומות! 

במהלך השנים שאני פועל בארכיון של כפר החורש  
מנקרות בי מחשבות טורדות: כיצד לשפר את איחסון  

יותר ועוד מתעניינים? החומרים ולהנגיש אותם ל  

חברים בבקשת עצות )שלא  -לכן, אני פונה אל אנשים
תופרנה...(. אשמח מאוד אם וכאשר ייווצר צוות מלווה  
לפעילות של ארכיון כפר החורש. והנה דוגמאות למספר  

 דעת: -עניינים טורדי 

האם להמשיך ולהוסיף תיקים אישיים לכל   .1
 החברים, שאין להם תיק אישי כאן? 

ש את בקשתי ה"וותיקה" להקים חדר  איך לממ .2
  –תצוגה, שבו יוצגו לראווה אביזרים מוזיאליים 

 נוסטלגיים? ואיפה למקם את חדר התצוגה? 
האם לדרוש מן הקהילה תקציב מוגדל בהרבה,   .3

בכדי להוסיף אליי אנשים / נערים שיסרקו  
וימחשבו טקסטים ותמונות לנוחות הגישה אל  

 פריטי הארכיון? 
לזמן את צעירי המקום בהיסטוריה  כיצד לעניין ו  .4

 של היישוב? 
 

 בברכת עלה והגשם 
 }סיסמאת הנוע"ל שיפה גם כאן{ 

 
 שמוליק בדאור, ארכיונאי 
 בארכיון כפר החורש 

 

 

 

 

 

 

 בריגיט קשת 

-מיליארד ש"ח בשנה על כלים חד   2-בישראל מוציאים כ 
 .  פעמיים 

שנה    מדי  נוצרת  בישראל  ההערכות,  פי  טון על  כמיליון 
מ   פסולת למעלה  לאדם  100-פלסטיק,  שנה ק”ג  מדי   .

פעמיות  2-כנצרכות   חד  שקיות  וכמיליארד   ,-1.7 
חד שתייה  בקבוקי  ממוצע -מיליארד  בית  משק  פעמיים. 

פעמיים, נתון  -₪ בשנה על כלים חד  800-בישראל מוציא כ
נרשם  האחרונות  שבשנים  לאחר  עלייה  במגמת  הנמצא 

 .בצריכתם 10%-גידול של למעלה מ 

 אותהתוצ
לפלסטיק   האנושית  בשנים -חדההתמכרות  הפכה  פעמי 

ממשית לסכנה  חלק האחרונות  ובריאותית.   אקולוגית   ,
החד הפלסטיק  מן  מוסדר -ניכר  לטיפול  עובר  אינו  פעמי 

)מיחזור, שריפה או הטמנה(, אלא מגיע בכמויות אדירות 
יצירת לסביבה ושם הוא נצבר ומתפרק לאורך שנים תוך  

כב סביבתי  כי  דזיהום  מצא  מקארתור  קרן  של  מחקר   .
עד   דגים  טון  כל  על  פלסטיק  טון  יכיל  , 2025האוקיינוס 

הדגים.   2050ועד   כמות  על  הפלסטיק  כמות  תעלה  כבר 
השלכות  ישנן  ובים  באוקיינוס  הפלסטיק  לנוכחות 
אקולוגיות הרסניות. הפגיעה אינה מוגבלת לאוקיינוסים 

משנת   מחקר  התיכו   2015הרחוקים:  בים  נוכחות מצא  ן 
בכ פלסטיק  מחקרים   20%-זיהום  שנדגמו.  הדגים  מן 

מצאו   “מיקרורבים  השתיה -שאריות  במי  פלסטיק” 
ואף בצואת בני אדם וברקמות אנושיות, כך שכיום   ובמזון

בעולם  הציבור  בריאות  על  איום  מהווה  הפלסטיק 
ובישראל, אשר היקפו וחומרתו לא ניתנים להערכה בשלב 

ישנה זה,  רקע  על  כך   זה.  על  גורפת  עולמית  הסכמה 
הוא אחת מבעיות הסביבה החמורות  שזיהום הפלסטיק 

 .21-הנציבות על סדר היום של האנושות במאה ה
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 מה אנחנו יכולים לעשות? 

לכולכם:   ❖ הכבוד  כל  כבר!   התחלנו 
 שקיות    500רק ב בכלבו שלנו משתמשים היום 

 

כל חודש כמו לפני      8000ב    פלסטיק בחודש ולא ❖
לצמצם    שנה!! אפשר  אותם  שקית    -גם  תביאו 

 או תיק מהבית! 

 .פעמים-אפשר לחיות בלי כלים חד ❖

לתמי  ❖ אפשר    4אפילו  מיותרות.  פלסטיק  כוסות 
 והמים יותר טעימים!  –למלא כוס זכוכית 

לבחור   ❖ פלסטיק,  אריזות  של  קנייה  לצמצם 
מהבית   כלים  לחנות  להביא  גדולות.  אריזות 

 ולמלא אותם. 

 בואו נתחיל!   –לשנות מציאות    עם מאמץ משותף אפשר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נעימה ברזל  

 

 מה נשתנה? 

מזהה  סימן  היא  התבלבלות  אם  גם  התבלבלתי,  לא 
 סטטיסטית לבני גילי.  

מחודש  דיון  להעלות  מבקשת  אני  אלו  קצרות  בשורות 
 בשאלת 'בית הקשיש'.

אכן התקבלה החלטה באופן מסודר לפני כשנה על סגירת  
רת נאמנה את דור המייסדים והושארו  ישש  ,בית הקשיש

במתחם שני חדרים "למקרה חירום" )?(. עם זאת  לדעתי 
 להלן, דיון מחודש בנושא.מהסיבות שיוצגו   ,יש לקיים

ב הפנסיונרים  של יקבוצת  רבות  עשרות  מונה  שלנו  ישוב 
של  עם משפחה/ות  בודדים, אנשים  זוגות,  אנשים; מהם 

משפחה   ללא  אנשים  כל בנים/בנות,  נוספות.  וקטגוריות 
של   הגילאים  בין  נפרשים  מאיתנו  60אלו  כמה  ועד   +

גיל   את  בחגיגיות  נ80שעברו  שנבואה  מאז  טלה י. 
מישראל, אין מי שיודע את  פני העתיד, לא ביחס לשאלה 
של מה יהיה מצב בריאותו  בעתיד הקרוב/רחוק, וגם לא 
שבהיבטים  האקלים  משבר  תחזיות  של  לדיוקן  באשר 

 ים כבר הקדים את זמנו. מסוימ 

איננו יודעים וגם אין זה מן ההיגיון הסביר לעשות עכשיו  
מצבים  לגבי  המבוגרים,  החברים  רצונות  של  סקר 

בעתיד, רפואיים,    -  בריאותיים שיחוו  אחרים  או  כאלו 
האם   ארחמנ לשאול,  הדעת  מן  רחוק  שזה  דומה  ליצלן: 

הפגיע  בזמן  בביתך  טיפול  עם  להישאר  יהיה   ה רצונך 
 שמצופה לך או לעבור לסביבה מוגנת והוגנת בקיבוץ.  

העמק  ביישובי  שלנו  התצפית  מנקודת  מתבוננת  אני  אם 
מוגן.  בית  מהם  אחד  בכל  שנמצא  הרי  הקיבוציים,  
'בית ערבה'. לפני שנים בודדות  יפעת קוראים לו  בקיבוץ 

ב  ליוויתי הקשות,  בשנותיה  שלי  טובה  שהתה   הן חברה 
ה  בבית  בביתה,  וזאת חליפות  ערבה'.  וב'בית  חולים 

יהיה  שנכון  אפשרות  זו  שגם  ללמדנו  סבבים.  במספר 
 לחשוב עליה. 

זו   בסוגיה  שקים  לי  וה ברור  הכספי  והוא ההיבט  ניהולי 
לדעתי   שיש  המחודש  מהדיון  הכרחי  גם  חשוב,  חלק 

בינ מעטים  שלא  גם  מעריכה  אני  החברים   -  נוי לקיים.  
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התקופה שלפנינו  מרגישים רתיעה מלדבר על    -  המבוגרים
 בבחינת 'דחיקת הקץ'.

בזמנו לפני כך וכך שנים, כאשר קבוצת הגיל שלנו הייתה 
וגרעין א' ונספחיו היו המבוגרים, היינו  קבוצת הצעירים 
'בית  להקמת  שהביאה  היוזמה  בתוך  פעילים  אנחנו 

 הקשיש'. )אפשר גם בתהליך זה לבחור בשם אחר...(. 

י כנסו אל הלב ושנהייה אני מקווה שדברי שבאו מן הלב 
 בריאים. 

 שנה טובה 

 נעימה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום מפגשי אימהות ובנות מצווה  

 הַרָבה טללית שביטעם 

 

בשנה האחרונה זכיתי להנחות קבוצה נהדרת של בנות  
מהות בשנת בת המצווה שלהן. תכננו להיפגש פעם  יוא

  בשבועיים, אבל הקורונה שיבשה את הסדר, ובמקום
 שהמפגשים יתפרסו על חודשיים נפגשנו כל השנה... 

מה עשינו ביחד? למדנו, שוחחנו ויצרנו סביב נושאים  
בזהות יהודית,  הרלוונטיים לשנת בת המצווה. עסקנו 

מהות ובנות, התבגרות, יזהות נשית ואישית, יחסי א 
 ועוד.   יחסנו לגוף, סמלים וטקסים, מנהיגות

נוי זמן לשיח  פיאבל העיקר במפגשים אלה היה 
זמן שבו  ולהקשבה, לדיבור אישי ואמיתי בין אמא לבת.

אין הסחות דעת של יתר בני המשפחה, זמן לשוחח על  
 שאלות של מהות ולא לתאם סידורים ומה צריך לעשות... 

 כמו שכתבה יפה המשוררת זלדה:

ל ְפַנאי   ָהָיה ָלנּו אֹֹוָצר ָסמּוי שֶׁ
ר  .ָעִדין ַכֲאִויר ַהֹבקֶׁ

שיקֹֹותְפַנא ל ִספּוִרים, ְדָמעֹֹות, ֹנְ  י שֶׁ
 .ְוַחִגים

ל ִאָמא, ַסְבָתא, ְוַהדֹֹודֹֹות  ְפַנאי שֶׁ
 ה ָר יוְשבֹֹות ְבַנַחת ְבִסי

ל ִזיו  ,שֶׁ
 ַאט -שטֹֹות ַאט

ָשלֹֹום  ְבדּוִגית ֹהַ
 .ִעם ַהָיֵרַח ְוִעם ַהַמָזלֹֹות
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מהות וארבע בנות( מה  ינפגשנו בקבוצה קטנה )ארבע א
 השתתפות של כולן ושיחה אמיתית ואינטימית. שאיפשר 

בשישי האחרון ערכנו מפגש סיום. לאחר שאפינו חלות,  
למדנו על מתנות כהונה ועניים וערכנו טקס "הפרשת  

יש. בהמשך כל  -חלה", עסקנו בברכות ובתשומת לב ל
אחת שיתפה במה היא לוקחת מהמפגשים ויחד נזכרנו  

 היה לנו השנה... שבמה 

האבות הצטרפו  , ה פ ת ע ה: לשם שינוי, ולפני פרידה
 אלינו לקבלת שבת! 

 

המפגשים האלה היו עבורי מתנה של צמיחה משותפת.  
מהות  יאני שמחה על ההיכרות עם הבנות והא 

המקסימות, התרגשתי מהפתיחות והנכונות ללמוד  
 ולשתף באווירה תומכת ונעימה, עם שמחה והומור. 

מהות  יהבאה: א אשמח מאוד לפתוח קבוצה נוספת בשנה
 ובנות בשנת בת המצווה המעוניינות מוזמנות לפנות אלי. 

 

 052-5253579 הַרָבה טללית שביט

tlalitshavit@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tlalitshavit@gmail.com
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שאלנו  , פגשים משפחתייםהחגים לפנינו, זמן של מ

 :אתכם/ן

 ???ן/מה זו משפחה בשבילכם

 

 

 נועה קידר תדמור 

משפחה זה לנסות להצטלם ביחד ואף פעם לא להצליח  

  ללא אהבה, ארוכים חיבוקים  גם היא משפחה אבל         

  האוכל  את לנקות, יחד לאכול, משותפים טיולים, סוף

 ת למקלח ולרוץ  מהרצפה, מהבגדים, מהשולחן, מהילדים

 בסוף כל יום יחד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טל פלד משה 

       משפחה זה הלב הפועם של האנושות כולה

 משה  משפחת
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 סשה אלכסנדר חבר 

 עגלת הטיולים של משפחת ברגר 

ויקטור ואלכסנדר ברגר     

 וגפן הבת של מתי וקרן בן צלן 
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 דיבות אסף רוכין
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 חגים ובכללשמתאים ל  מושלםמתכון 

 "יש לי יום יום חג" 

 השף אסף רוכין –שלח וצילם 

 

ים עם כמה טריקים שעושים  את  יספ יתפוחי אדמה קר

 המנה   ...

 

 

 

 על "דוד משה"(  ץתפוחי אדמה בינוניים )ממלי  10-12

 

 כפות חומץ  4-5

 

 כפות גדושות מלח  2

 

 ואפייה  לתיבול

 

 כוס שמן זית  1/3

 

 כפות קורנפלור  2

 

 כפית כורכום  1/2

 

 כפית פפריקה מתוקה  1

 

 כפית פלפל שחור  3/4

 

 כפית מלח ים אטלנטי  3/4

 

 כפית תערובת עשבי תיבול יבשים  1

 

 שן שום כתושה  1

 

 עלי זעתר/טימין טריים 

 

 חופן פירורי לחם 

 

 אופן הכנה 

לפלחים. אין    שוטפים היטב את תפוחי האדמה וחותכים

צורך לקלוף את הקליפה. מניחים את תפוחי האדמה  

כפות   2 -בסיר גדול עם מים מהברז ושמים במים חומץ ו

דקות.   10  –גדושות מלח. מביאים לרתיחה ומבשלים כ 

תפוחי האדמה אמורים להתרכך אבל לא עד הסוף.  

החומץ ישמור שהם יישארו שלמים בזמן הבישול.  

 חי האדמה.מסננים את המים מתפו

 מעלות.  180מחממים תנור לחום של 

שמים בצלוחית שמן זית, קורנפלור, כורכום, פפריקה  

מתוקה, פלפל שחור, מלח ים אטלנטי, תערובת עשבי  

תיבול יבשים, שן שום כתושה ומערבבים היטב. מוזגים  

לתוך הסיר עם תפוחי האדמה. מוסיפים גם את  

מנענעים אותו  הזעתר/הטימין הטרי, סוגרים את הסיר ו

 . יניםבשתי ידיים כך שכל תפוחי האדמה יכוסו בתבל

מסדרים את תפוחי האדמה בשכבה אחת על תבנית  

 מרופדת בנייר אפייה ומפזרים עליהם פירורי לחם. 

 

 

 


