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 דבר המערכת 

כם  העלון שבידאמצע ינואר ו כן....אנחנו ב
העשייה שהייתה כאן ביא אליכם משהו ממ

 . בנובמבר ודצמבר

בהמשך לקריאה בעלון הקודם   י,לשמחת
יל הכותבים הצטרפו אלינו  את ג " הצעיר" ל

שחר נוימן   –הראשון , שני כותבים צעירים 
,  שמשתף אותנו בסיפור בהמשכים שכתב

חדש שעבר לגור תושב והשני אוהד גל, 
בזכותו המלצה עם אישתו ושני ילדיו,  כאן 

הנה מראיון  ינ ...(תודה), של אדיר ירמיהו
, רועי רוטנבך שלו עם תומר הלפרין

 ואלחנן מגיד. 

בעלון לפני שנה בדיוק  לא יאמן אבל 
עדיין התעסקנו עם הקורונה   ,)בדקתי(

וכולנו  שהייתה סביבנו, והנה חלפה שנה
זוכרים את המגפה בתור משהו שקרה 

 .מאחורינוו"בגדול" 

 

 ת לנו ימים בריאים ושמחיםמאחל

 ( קריאה מהנה :

 אלה 

 

  כותבי כתב העת:ות צו

יעל פויס, מיקי וייס, שמוליק בדאור, גבי  
 אוהד גל, שחר נוימן ברזל, נעימה ברזל, 

 

עיצוב  על  מיקי וייסמיוחדות לתודות 
   שער, הצילום על  לאסף רוכין, שערה
   .מקצועיתהגהה על  שמוליק בדאורלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בריגיט קשת  –צילום 
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 תבים על ההר כו
 

   גבי ברזל
 
 
 
 

ָיָצאנּו שֶׁ  לֹא ָהָיה ָלנּו ָווֵייז ַלַמָסע כְּ

ָאן הּוא יֹוִביל נּו לְּ  לֹא ָיַדעְּ

נּו, ָמָצאנּו נּו, ָאַהבְּ ָיַצרְּ ִביל שֶׁ ַהשְּ  וְּ

ִביל. ָאחֹור ִהּנֹו שְּ ַמָבט לְּ  ַרק בְּ

 

ְך רֶׁ אֹות ָלנּו דֶׁ בֹות ִנרְּ ָאחֹור ַהִעקְּ ַמָבט לְּ  ַרק בְּ

וָקא ָכְך כְּ  וָקא ָשם ַדוְּ ֹעד ַדוְּ נּו ִלצְּ  ִאּלּו ָבַחרְּ

ְך  אֹוָרה הּוא ַהיֹום ַבַעל ֵערֶׁ ָהָיה ִלכְּ ָכל ָמה שֶׁ  וְּ

ַכח.  ִּנשְּ ל ָמה שֶׁ שֶׁ ֹכר וְּ ִּנזְּ ל ָמה שֶׁ ִסכּום ַהֵביַנִים שֶׁ  בְּ

 

ָשיו   ל ַעכְּ ָאחֹור הּוא ַמָבט שֶׁ  ַהַמָבט לְּ

נּו ֲעַדִיי ְךֵהן ֲאַנחְּ רֶׁ ת ַהדֶׁ ִרים אֶׁ  ן יֹוצְּ

וא ה הּוא ַאְך ָשוְּ אֶׁ ָבר ָמָחר ִירְּ  אּוַלי כְּ

ת. רֶׁ ָבר ַאחֶׁ ֻסוַּפר כְּ ִסיּפּור ַהַמָסע יְּ  וְּ

 

ל  ָאחֹור הּוא ַרק ַהַמָבט שֶׁ זֹאת ַגם זֹאת, ַהַמָבט לְּ

נּו  ֲאַנחְּ

 ִפים ַלַמָסעתָ ַהשֻ ּוָמה ִעם ַמַבט 

ִצדָהַאֵחר, זֶׁה ַהַמָבט ָהַאֵחר, ַמָבט  ּלְּ דֹו   ֹושֶׁ נֶׁגְּ אֹו כְּ

נּו   ָהַלכְּ

ָצא? ָנם הּוא ַרק ִסיּפּור ָכָזב ֻמומְּ  ָהָאמְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ימֶׁ ֻסויֶׁ ֻקוַדת ַמָבט מְּ וִעים ִכי ֲהָצַבת נְּ ת ָהִעוְּ בֶׁ  ַמֲחשֶׁ

ָאחֹור ַּנִביט לְּ שֶׁ ָּנה ַנִביט ֻכוָּלנּו כְּ ִממֶׁ  שֶׁ

רֵ  ַמפְּ ִניּצֹור ָכְך לְּ ְך וְּ רֶׁ ת ַהדֶׁ  ַע אֶׁ

חֹור ִלי ִלבְּ ָעִתיד ִמבְּ ֵנֵלְך ַגם בֶׁ נּו וְּ  ָבּה ָהַלכְּ

ִחיָלה  נֹוַע ִבמְּ כֹוָחּה ִלמְּ  ֵאין בְּ

ִליִשי  ַהשְּ ַהָשִני וְּ ת ַמֲעַמד ַהַבִית ָהִראשֹון וְּ  אֶׁ

ִּלי  ה שֶׁ ָבֵתי ַהִשיר ַהזֶׁ ָכְך ַגם בְּ ת וְּ שֶׁ ִסיּפּוֵרי מֹורֶׁ  ָכְך בְּ

ָחָלה:זֹוח  אֶׁ  רֹוא בֹו שּוב ֵמַהתְּ  ר ִלקְּ

 

ָיָצאנּו שֶׁ  לֹא ָהָיה ָלנּו ָווֵייז ַלַמָסע כְּ

ָאן הּוא יֹוִביל נּו לְּ  לֹא ָיַדעְּ

נּו, ָמָצאנּו נּו, ָאַהבְּ ָיַצרְּ ִביל שֶׁ ַהשְּ  וְּ

ִביל. ָאחֹור ִהּנֹו שְּ ַמָבט לְּ  ַרק בְּ

 

אֹות ָלנּו  בֹות ִנרְּ ָאחֹור ַהִעקְּ ַמָבט לְּ ְךַרק בְּ רֶׁ  דֶׁ

וָקא ָכְך  וָקא ָשם ַדוְּ ֹעד ַדוְּ נּו ִלצְּ ִאּלּו ָבַחרְּ  כְּ

ְך  אֹוָרה הּוא ַהיֹום ַבַעל ֵערֶׁ ָהָיה ִלכְּ ָכל ָמה שֶׁ  וְּ

ַכח.  ִּנשְּ ל ָמה שֶׁ שֶׁ ֹכר וְּ ִּנזְּ ל ָמה שֶׁ ִסכּום ַהֵביַנִים שֶׁ  בְּ
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 להיות באמצע 
 

 אלה פרסבורגר 
 
 

  להיות באמצע, זה הכי קשה

 

 ין מאמץ מרוכז, לבין הרפייה מלאהב

 

 בין עשייה ב"ראבק", לבין הפסקה

 

  בין ישיבה זקופה מידי, לבין קריסה

 

 בין עשייה ממוקדת, ובין אי עשייה

 מתוך עצלות, מנוחה או בריחה.

 

 להיות באמצע, זה הכי קשה

 

 כי האמצע הוא חיפוש 

 משתנה תדיר, גם הוא של איזון, ש

  יידח כי השינוי, הוא הדבר הי

 שקבוע בחיים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   05441טיסה 
 סיפור

 
 

 שחר נוימן 
 

, המקום, מפקדת המבצעים של 00:00השעה, 

 חמאס, אי שם במקום סודי מתחת לאדמה, עזה. 

רק צפצוף השעון המעורר הצפצפני והרועש הפר  

את השלווה. "אני ממש מתרגש!" אמר מוחמד 

-ם מהמזרןבעוד הוא מנסה לקו ,רוש חצי ישן-אבו

קש, שהונח שם במיוחד בשביל שהוא יוכל קצת 

לישון לפני המשימה שתתקיים באישון לילה.  

"בהצלחה!" בירך אותו בערבית טיר, מי שמונה על  

-ידי המפקד הישיר של חמאס, איברהים אבו

עלאה, להיות מפקד המבצע "אלעאה" אבל רק  

יפקד על המבצע מהמפקדה ולא ישתתף בו. מי  

ת מפקד המבצע בשטח היה מוחמד  שמונה להיו

שגם הוא עם עוד חמישה מחבלים הם מי שיזנקו  

יד  -מהמושבים, ישלפו אקדחים, רובים ורימוני

ויצרחו את המשפט שהתאמנו עליו כל השבוע 

להגיד בעברית ובאנגלית. "ביי..." אמר טיר. "ביי." 

השיב לו מוחמד ונכנס לג'יפ הנוצץ, הירוק והנקי  

היה כל צורך להורות לנהג לאן   שחיכה לו שם. לא

לנסוע, הוא כבר ידע. הוא רק נזקק למילה "סע!"  

והוא כבר לחץ על הגז ונראה מתרחק לאט לאט  

מהשער והופך לנקודה קטנה יותר קטנה, יותר  

 קטנה, ובסוף נעלם באופק. 

בבוקר, תל אביב.   7:00חמישה ימים אחרי זה,  

נחה. את אחרונת המזוודות ונא זואמא סיימה לאר

"אוף, אני הולכת לישון איזה חמש דקות." אמרה. 

"השתגעת?!?! צריך לצאת עוד שתי דקות! לכי  

תעירי את סון!" נזף בה אבא. למי שלא מבין, סון  

הוא האח בן השלוש המעצבן שיש לי. אותי אמא 

לא היתה צריכה להעיר כי ממילא אני לא ארדם 

מההתרגשות לקראת הטיסה לתאילנד, אז פשוט  

זרתי לאמא לארוז. "אוי ואבוי!" זעק אבא. "אנחנו  ע

מאחרים!" לקחתי ביד אחת את סון וביד השניה  

מזוודה אחת אדומה. "את בטוחה שלא שכחנו  

כלום?" שאל אבא את אמא. "אלף אחוז" אמרה  

אחד ונעלנו את הדירה.  -אמא. "יופי." יצאנו אחד

ת!" -י-ל-ע-"מעלית או מדרגות?" שאלה אמא. "מ

אני וסון במקהלה. "טוב, נו." אמרה אמא קראנו 
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ונכנסנו למעלית. אמא לחצה על הכפתור של קומה 

. נאחזנו במעקה והרגשנו איך הרצפה יורדת.  1

כעבור משהו כמו עשרים שניות, דלת המעלית 

נפתחה ויצאנו לחניה שם המתינה לנו מונית. 

"לנתב"ג" אמר אבא לנהג המונית שלפי התג של 

ראו לו אילן. "נתב"ג" הקליד חולצתו הכתומה ק

אילן את היעד לווייז. "הכל מוכן, בואו נצא לדרך."  

אמר הווייז. לפני שבוע כשסיפרתי לחבריי שאני  

טס לתאילנד הם ממש שמחו ושאלו אותי מלא 

שאלות. בסוף הגענו לנתב"ג ובדיוק אז נשמעה  

בכריזה ההודעה: "קריאה אחרונה לנוסעים של 

ופה 'ביירותי' שבבנגקוק  לשדה התע 05441טיסה 

עם חברת התעופה 'ישראייר'. מועד המראה  

בבוקר. משך הטיסה: שעתיים   8:00משוער: 

בבוקר   7:00וארבע דקות. מועד נחיתה משוער: 

בשעון תאילנד." "זאת הטיסה שלנו!" צעק אבא 

ופנה לאיש במדי בודק ביטחוני: "תעצרו את  

הרגיע הטיסה! אל תתנו לה לצאת!" "יהיה בסדר." 

אותו האיש במדי הבודק הביטחוני. "בואו, אני אתן  

לכם לעקוף את התור כדי להספיק לעלות על 

הטיסה". הוא אמר ופתח שער עם ציור של נכים.  

עברנו בהצלחה את הבדיקה הביטחונית ואת 

ביקורת הגבולות ועלינו למטוס. אחרי שעברנו את 

  השרוול )שהיה ריק מאנשים( הובילה אותנו דיילת

נחמדה למושבים שלנו אחרי שהראנו לה את  

הכרטיסים. עברנו על פני המחלקה הראשונה עם  

הכסאות הנוחים והמהודרים עם מיליון הכפתורים,  

-לאנשים-כייף-מביטים בהם במבטים של: איזה

נעימים. -כאלה-מושבים-לעצמם-להרשות-שיכולים

הגענו למחלקה הרגילה ומהר מאוד הגענו  

שסיכמנו אני ישבתי ליד אבא  למושבים שלנו. כפי

וסון ליד אמא. סון ישר צנח על הכיסא ונרדם, אבל 

אני ידעתי שייקח לי יותר זמן. בהיתי בחלון שבו  

נראו אורות מטושטשים של תל אביב. אני לא יודע  

 כמה זמן זה לקח, אבל בסוף גם אני נרדמתי. 

התעוררתי בערך באמצע הטיסה וקטפתי חטיף  

טוב שהעבירה  -את הכלשוקולד מהעגלה מל

הדיילת בין הנוסעים. טרפתי אותו מייד. הוא היה  

אחת, אחרי שגמרתי לאכול את -ממש טעים. בבת

השוקולד וניגבתי את הפה במפית שהיתה בכיס 

הכיסא שלי, נהייתי מעייף נורא לערני נורא. הלכתי 

רגע לשירותים וכשחזרתי התיישבתי במושב שלי.  

אנשים, חסמו את לפתע קמו ממושביהם שישה 

יד, וצרחו  -תא הטייס, שלפו אקדחים, רובים ורימוני

 "לא לזוז!!!! זאת חטיפה!!!!"באנגלית ובעברית: 

אמא שלחה אל אבא מבט מבועת, סון פרץ בבכי  

ואני הסתתרתי, רועד מפחד, תחת זרועותיו של 

אבא שהאהיל על ראשי. נוסע אחד ניסה לחטוף 

חטף כדור  מידיו של אחד המחבלים אקדח, ו

בראש. נוסעת זקנה אחת בת מאה התעלפה  

והמטפלת שהתלוותה אליה צרחה שאין לה דופק.  

"לזרוק למסדרון כל חפץ חד שברשותכם!" נשמע  

קול חד בכריזת המטוס. לא נזרקו למסדרון הרבה 

דברים כי לא הרבה דברים חדים בבדיקה  

הביטחונית יכלו לעלות איתם למטוס. ילד אחד  

מה עפרונות למסדרון. נוסעת אחת זרק סרגל וכ

עשרה, צליאקית, זרקה את הסכין -בת שמונה

והמזלג שקיבלה בארוחה המיוחדת שלה. לפתע 

אחד המחבלים ניגש אל בחור אחד קירח ונמוך  

וחטף מידיו בקבוקון תרופה, הפליק לבחור שפרץ  

בבכי, וזרק את הבקבוק למסדרון, הבקבוק נשבר. 

תו של הנוסע ניסתה  "השברים של זה חדים!" אש

להרביץ למחבל אבל היא חטפה אגרוף בפרצוף.  

. 18-"איזו השפלה..." מלמלה הנוסעת בת ה

"שקט! לסגור את החלונות!" צרח המחבל ונפנף  

אחת השתרר שקט במטוס. אפילו  -באקדח.  בבת

סון חדל לבכות. אנשים חנקו את הבכי שלהם. 

ל חד "אני נוטל את הפיקוד על מטוס זה," נשמע קו

רוש,  -במערכת הכריזה. "קוראים לי מוחמד אבו

ומעכשיו אני קברניט המטוס!" ברגע זה משנה  

" "עזה?!?!" צרחה  עזה! המטוס את מסלולו ל

"עזה?!?!" לחשתי  18-האישה הצליאקית בת ה

לאבא. "אוי ואבוי!" מלמל אבא. "מה זה עזה?"  

רם. "לא עכשיו..." לחשה לו אמא. -שאל סון בקול

נוחתים בעוד חמש שעות!" נשמע במערכת  "אנחנו 

 הכריזה קולו של מוחמד. 

פקדת המבצעים של מהשעה, חצות. המקום, 

 חמאס, עזה.

"מבצע 'אלעאלה' הושלם בהצלחה!" עברה  

הידיעה בין כל החיילים בבסיס. "מבצע 'אלעאלה'  

 הושלם בהצלחה!"  

המקום, לשכת ראש הממשלה, בורי רולונסקי.  

 . 00:00השעה, 

ן הקפיץ את בורי מהמיטה. היה לו ברור  הטלפו

שזה דחוף. כי, באמת, מי יעז להעיר את ראש  

ממשלת ישראל, באמצע הלילה, אם זה לא דחוף?  

הוא ענה, ובלי שום מילת פתיחה, הרמטכ"ל, שוקי 

בולון, אמר לו: "מטוס 'ישראייר' מלא בישראלים 

בדרך לבנגקוק נחטף לעזה!" "עזה?!" התפלא  

" אמר שוקי. "מה אתה אומר!"  בורי. "כן...
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"באמת!" אמר שוקי. "מה הם רוצים?" "שחרור 

אסירים ופינוי מהגולן. כנראה משתפים פעולה עם  

הסורים." "יש סיכוי למבצע צבאי?" שאל בורי. 

"לצערי לא, לא ידוע לנו עוד איפה הם מסתירים  

את השבויים והמטוס. לפי דיווח של אישה אחת, 

וחררה כי היא לא ישראלית, מרטינה רוטומון, שש

הם נחתו בשדה חיטה מוזנח במזרח עזה." אמר. 

"אני לא לוקח סיכונים." הצהיר בורי. "עד שאין  

מודיעין מספיק אני לא מאשר לצאת למבצע. אתה  

הרי יודע שבשביל שיהיה מבצע חייבים שלושה 

ן !" בזה -י-ע-י-ד-ו-דברים: מודיעין, מודיעין, ו... מ

. שולה, אשתו של בורי, הספיקה הסתיימה השיחה

להתעורר בינתיים ושאלה מה קרה, ובורי סיפר לה  

בקצרה על מה שסיפר לו שוקי. "אוי ואבוי!" 

 מלמלה. "עזה?!"

 בבוקר, על כל עיתוני הארץ התנוססה הכותרת: 

 מטוס ישראייר נחטף לעזה!!! 

"אוי ואבוי!" נשמעו קריאות ברחובות. מחלקי  

"'ידיעות אחרונות'! 'הארץ'! העיתונים קראו בקול: 

 'ישראל היום'! מטוס 'ישראייר' נחטף לעזה!" 

 "עזה?!" נשמעו קריאות מכל עבר. "אוי ואבוי!". 

. המקום, קריית דוד, שכונה 14:00השעה, 

ברחובות, ביתם של לינה ואיציק, הוריהם של אבא 

 רון. 

"למה לכל הרוחות הרשתי להם לטוס לבד?!" 

על הטיסה שנחטפה הם  יבבה לינה. כשהם שמעו

חשבו "איזה מזל שלא הטיסה שלהם נחטפה..."  

ואז איציק ניגב בחולצתו את משקפיו המרובעים  

ושאל: "גם הם לא טסו לבנגקוק?" לינה שלחה בו 

מבט מלא פליאה. אז הם ביררו וגילו שכן, הטיסה  

שלהם נחטפה. הם גרים בוילה בעלת שבע קומות 

 ובריכה פרטית. 

ים, -המקום, רחוב ההגנה, בת .14:00השעה, 

דירתם הקטנה של סמי וסומי, הוריהם של  

 בלינדה, אמא של סון ושל יורם.

"איך לא... איך... לא... לא... גילו... או... אותם...  

עוד בבי... בביטחון...!" מסכנה סומי, חשב סמי. 

המילים מתבלבלות לה מרוב פחד והלם. "אל 

ם להסתדר לבד. תדאגי סומי, הם מבוגרים ויודעי

המחבלים התלבשו בבגדים של בודקים ביטחוניים  

כך הם הלכו -ועברו את הבדיקה בלי להיבדק. אחר

לשירותים, החליפו בגדים לבגדים אזרחיים, ועלו  

 על המטוס." למשמע דברים אלו פרצה סומי בבכי. 

העמק' שנחטף בידי -יומיים לפני כן, מטוס 'מגדל

 מחבלים, שמי עזה.

קרים, אנו עומדים לנחות בשדה חיטה "חטופים י

נטוש, אנא הישארו ישובים במושביכם, שלא  

תמותו לי לפני שהממשלה שלכם תיתן לנו את מה  

חה!" לדבריו, כמה אנשים  -חה-שמגיע לנו! חה

פרצו בבכי. המחבלים ניסו להשתיק אותם בנפנוף 

יד, אבל ללא הועיל. מחבל אחד ירה  -ברימוני

מטוס. אזעקה צורמת באוויר וניקב את גג ה

הופעלה אוטומטית והמטוס הואר באור אדום  

מסנוור. צרחות נשמעו מכל עבר, אנשים השתעלו 

מחוסר חמצן, מחבלים שניסו להרגיע אנשים 

נדחפו אחורה מההמולה. מסכות חמצן ירדו ממעל 

המושבים של כולם. כפי שכתוב בהוראות שבכיס  

כה כל אבא שם על פניו את המסי-המושב, קודם

ואז הוא שם אותה על פני. חזרתי לנשום. 

אחת, המטוס הוציא גלגלים  -האזעקה פסקה בבת 

ו... נחת. המטוס נחת. לא בבנגקוק. בעזה. הורדנו  

את המסיכות כשדלת המטוס נפתחה. עד מהרה 

גילו המחבלים שאין להם שרוול כדי להוריד את  

האנשים. מה הם עשו? מחבל אחד, מוחמד, נשאר 

השבויים וחמשת המחבלים האחרים לשמור על 

גררו את מגלשת החירום הגדולה והצהובה לדלת 

המטוס. הם השחילו אותה בדלתות הגדולות 

וניפחו אותה. בזה אחר זה, בזו אחר זו, התגלשו 

כל נוסעי הטיסה לבנגקוק, מהמטוס שבו נחטפו,  

כשבראש המחבלים ובסוף מוחמד, מגליש אחריו  

את האיש והאישה   את הנוסע עם הכדור בראש,

שמרוב כאב לא יכולים ללכת לבד, ואת האישה  

שהמטפלת שלה צרחה שאין לה דופק.   100-בת ה

אני רוצה לציין שהיה אז לילה והכל היה חשוך. 

אחד המחבלים ניגש לעמוד מתכת חלוד בערך 

מ' שהיה קבוע במרכז השדה, כנראה   1.90בגובה 

חלק מגדר ישנה, טיפס עליו, שלף ממתחת 

מעילו השחור פנס, והאיר לכמה דקות לעבר צפון  ל

השדה, ואז כיבה את הפנס וירד. לא עברו שמונה 

דקות וכבר מהכיוון שאליו אותת המחבל נסעה 

לכיווננו משאית תובלה קטנה. המחבל הורה לנו 

בתנועת ראש, כשהוא מנפנף ברובהו, לעלות על  

, 100-המשאית. האיש והאישה, הזקנה בת ה

בראש, נסחבו למשאית בידי מוחמד.   ופצוע הירי

המחבלים חסמו את הפתח החוצה שלא נחשוב 

לקפוץ החוצה ולברוח. בסוף הגענו. למבנה כמו  
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בונקר או מקלט. המחבל מוחמד שלח את ידו  

לכיסו, שלף מפתח ופתח את המנעול. כולנו ירדנו  

פנימה לתוך הבונקר. אחרי משהו כמו אלף 

דלת ברזל גדולה  מדרגות, הגענו לחלל הבונקר.

חסמה אותו. מוחמד הזיז את הדלת בלי בעיה. 

נכנסנו לחלל המלא במיטות ובמחסני אוכל עייפים  

ורעבים. אכלנו לשובע, המחבלים סידרו אותנו  

במיטות במהירות, כנראה גם הם היו עייפים,  

 ואנחנו צנחנו מיד רדומים על המיטות.

* 

"הופ  התעוררתי לקול קריאות מחבלים ופיהוקים. 

הופ, הופ הופ, לקום, יאללה לקום!" ככה המשיכו 

המחבלים עד שכולם קמו. ואז הם פתחו בדברים:  

"ואלה שמות המשוחררים הלא יהודים  

שישתחררו: ג'ון סריני, בין ארוז, גרישה ארנו 

ומשפחתה, חולן והאריס..." הרשימה המשיכה  

והתארכה אבל בסוף הגיע לסיומה: "... ודוני סורק.  

המסוק מחכה רק לכם!" לא, לא הופיע  –ה בבקש

ברשימה השם יורם. למעשה, לא הופיעו בכלל  

שמות יהודיים. המחבלים עשו 'סלקציה', הפרדה 

בין יהודים ללא יהודים, כמו שעשו הנאצים 

בשואה. אבל הפעם לא נאצים עשו את זה. אלא 

מחבלים. כמו במבצע 'אנטבה', רק לא באנטבה,  

 אלא בעזה. 

טה המוסד למודיעין ולתפקידים  המקום, מ

, לשכתו של חיים  12מיוחדים, ירושלים, קומה 

 בברג, ראש המוסד.

הטלפון צלצל. גם בלי לענות הוא ידע שזה בורי.  

"תחברי אותי למערבל הקולות." ביקש חיים  

ממזכירתו. "יש חדש?" פתח חיים את השיחה 

והיה ברור לשניהם באיזה נושא. "לצערי לא, אני 

אסיפה בנושא בחמש, תבוא?" דקלם מקיים 

במהירות בורי כי ידע שיכול להיות שחיים יקטע  

אותו. "בוודאי, יש עוד משהו?" ענה לו "לא." אמר  

בורי. "אז ביי." סיים חיים את השיחה. "ביי." ואז 

ביפ' המבשר על סיום השיחה. חיים  -נשמע ה'ביפ

גנח על המסמכים שהיו מונחים בערימות על  

מונה אחת שהיתה תלויה על לוח שולחנו. בת

לבן של השדה.  -השעם נראה צילום לווייני בשחור

בתמונה אחרת מפת המטוס, ובעוד תמונה,  

תמונה של המחבל חוסם את דלת תא הטייס 

שצילם אחד המשוחררים בזמן אמת, ואת רשימת 

 הדרישות של המחבלים.

, הכנסת, מפגש הקבינט  16:00כעבור שעה וחצי,  

ושא חטיפת המטוס לעזה. "כמו הביטחוני בנ

שכבר אמרתי, אני ושוקי לא ישנו כל הלילה מרגע 

שנודע לנו על החטיפה." פתח בורי את האסיפה 

בדברים. "ישבנו ב'בור' המבצעים בתל אביב, 

ושברנו את הראש לתכנית למבצע, אבל בסוף 

הצלחנו לחשוב על תכנית. היא לא מושלמת, אבל 

שקופית  -שקופיתהיא גם טובה." הוא העביר 

במצגת שמראה את התכנית. אחרי ישיבה ארוכה  

ומפרכת של שעתיים נקבעה התכנית, והיא זכתה  

ברוב מוחלט של הצבעות. בורי העביר את המסר 

להאזנה שלו לראש  -ניתן-בטלפון הלווייני הלא

יחידת דובדבן ולנציגים של חיל האוויר, חיל  

 הרגלים וחיל השיריון: "יוצאים למבצע!" 

מקום, הבונקר בו מוחזקים השבויים, שדה  ה

חיטה, עזה. קול נפץ קטן מלווה בקול פגיעה של  

ברזל בברזל העיר את בני הערובה. חלקם שכחו  

איפה הם, אבל נזכרו מיד. זה היה יומם השלישי 

בעודם חטופים. חיילי צה"ל ידעו שזה המסוק 

שנחת, אבל לא המחבלים והחטופים. החבלן בדק  

חיבר את הכבל, לחש לעוזי החייל  את החוטים, 

להתרחק, והוריד את הידית. קול נפץ ענק נשמע, 

 והדלת עפה פנימה. 

 שניה לפני כן, בתוך הבונקר.

כמה שניות לפני כן הם שמעו צעדים, ואז הדלת  

המבורזלת עפה בפיצוץ ורעש עז, והתנפצה על 

המדרגות. ההלם היה מוחלט. בכמה שניות 

לו את מה שמול עיניהם שהמחבלים והחטופים עיכ 

החיילים הספיקו לחסל  –חיילי צה"ל בעזה  –

שבעה מחבלים ומחבלת, כך שנותרו שלושה  

מחבלים בלבד. חיילת אחת הוציאה רמקול ואמרה  

באנגלית ובעברית את המשפט הבא לתוכו: "כאן 

צה"ל! כאן צה"ל! לשכב על הרצפה עם ידיים על  

יה הראש ולא לזוז!" אמא אחת תרגמה לילד

שרקו  בום!שמדברים יידיש מה היא אמרה. 

כדור אחד פגע באבא. הוא   בום!מסביבי הכדורים.  

נשכב על הרצפה ונאנח אנחת כאב מרה. דם 

שוטט נזל מבטנו. אמא פרצה בבכי. ואני, אזרתי  

אומץ וצעקתי לעבר חיילי צה"ל: "פצוע! מהר! יש  

כאן פצוע!" שני חיילים סחבו את אבא באלונקה  

החובש בחן את הפצע. עושה רושם שהיה   לחובש.

ראשונה עד  -מודאג. הוא חיטט בתיק העזרה

שלבסוף הוציא פנס. הוא האיר לתוך הפצע, הסית  

את מבטו אל אבא, ואל הפצע, ושוב אל אבא, 

ולפצע, ולבסוף התייאש וקבע: "הוא יחיה. אני  
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חושב שיש פגיעה במערכת העצבים, אבל הכדור  

לון, כן. אפשר לראות את עבר את הפורוטלוטלורט

הקולונוסוס מנופח..." והמשיך כך שעה ארוכה 

סורנדומים )ענייני רופאים משעממים + -בכורוניים

לא מובנים(. עד שחבש את אבא בבטן... וגם אז  

היה חייב להוסיף: "... ותשתדל להימנע מחיכוך 

קולונננסי עם דברים סלוצירניים שיגרו את המגוזון  

לו כל המחבלים וחייל ושמו בן  אט חוס-שלך." אט

הודיע במכשיר הקשר לכל יחידית 'דובדבן': "שלב 

אחד הושלם בהצלחה! עוברים לפינוי החטופים."  

"כל הכבוד!" בירך בצד השני של הגבול דרך 

הטלפון הלווייני בורי. "תכינו את החטופים לחזור  

כך הוא התקשר לאהרון -הביתה!" וניתק. מיד אחר

ב"ג. אהרון היה בהלם. על צג  גלעדי, מנהל נת

הטלפון היה כתוב 'ראש הממשלה', הוא דיבר 

איתו מספר פעמים אבל לא היה רגיל לשיחה איתו  

עדיין. הוא מיהר לענות. "פנו את כל המסלולים  

מיד!" צרח בורי לתוך הטלפון, בלי שום מילת  

שלום או סתם מילה סתמים או משעממת כמו: 

זה הוא ניתק, בלי לתת   "כאן בורי רולונסקי." אחרי

לאהרון שום הזדמנות לענות והשאיר אותו סקרן  

ובהלם. אבל הוא מציית לראש הממשלה. הוא 

הפעיל את הרמקול בכפתור שכתוב עליו ב'לורד':  

  כיבוי –רמקול  , לצד הכפתור: הפעלה –רמקול 

וקרא אל תוך המיקרופון: "לפנות את כל 

ף מטוס לא המסלולים! לפנות את כל המסלולים! א

ינחת או ימריא עד להודעה חדשה!" ואז לחץ על: 

 . כיבוי –רמקול 

* 

פי שהחיילים חזרו ואמרו לא לקחת איתם -על-אף

כלום, אין איש שלא לקח את כל המזוודות שלו. 

הציוד הצבאי היה רב מדי, אז החטופים טסו  

במטוס שנחטף, כמובן עם כתשעים ושלושה  

טסו במטוס התובלה  חיילים, והציוד ומעט חיילים 

הצבאי הענק. ליתר ביטחון, כדי למנוע מהעזתים  

לעצור מעד המטוסים להמריא, החיילים הניחו  

פצצת זמן שתתפוצץ כעשרים דקות לאחר  

שימריאו. המזוודות הועלו על מטוס הנוסעים, 

הטכנאי בדק בחיפזון את המטוסים, המטוס  

שנחטף לא צריך היה בדיקה, הטכנאי סתם את  

ביריעת מתכת חלודה שהצמיד בברגים לגג   החור

המטוס. למזלם של החטופים היה שרוול בתא 

המטען של המטוס הצבאי. עלינו על המטוס. 

התיישבתי על המושב על יד אמא. המושב היה רך 

מאוד. בהיתי בשקיעה דרך החלון העגול. לאחד  

הנוסעים היה רמקול. ברקע נוגן השיר 'בדרך  

בוהקת בצבעים של הביתה' והשקיעה היתה 

כתום. כל נרדמתי, עם הראש על -ורוד-אדום

 החלון. 

* 

אמא ניערה אותי. "קום, אנחנו בארץ!". "מה?"  

הייתי מבולבל. "בישראל!" צעקה. "הא, הממ..." 

נזכרתי. ירדנו במהירות בשרוול. את פנינו קיבלו  

המונים. כמעט בלתי אפשרי היה לפלס דרך  

י בחיבוקה. ואז  למשפחה. סבתא כמעט חנקה אות

החלו השאלות: "איך היה? פחדתם? איך  

רוח?..."  -הרגשתם? האם הצלחתם לשמור על קור

 ואנחנו, סיפרנו חוויות זה לזה, זו לזו.

 -סוף -
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 נעימה ברזל 

  תהליך השינוי בכפר החורש 

      
כשחשבתי לכתוב לעלון על תהליך השינוי, לא 

כרונולוגית,  -שיערתי לאיזה מבוך אני נכנסת 

עניינית וחברתית. לפניי היו תיקים רבים ובהם  

מאות מסמכים. חלקם נעדרי תאריך. עשרות  

חברים היו מעורבים. בעוד התהליך כולו נפרש בין  

. לבד ממיפוי הריבוי, הבנתי שאני 2005- 1993

קרובה מדי לאירועים ולאנשים, ובה בעת הנושאים 

קוראת  בהם דיברנו ועסקנו נראו  לי בעודי 

 אודותם, כהיסטוריה רחוקה.

החלטתי לכתוב בגוף ראשון יחיד או רבים, וזאת  

כדי לקרב לאירועים  את עצמי ואתכם. רוב דבריי  

נסמכים על הארכיון ולקראת חלק א' המובא 

בגיליון זה, שוחחתי עם ארבעה אנשים שהיו בלוז 

: אורה, גידי, אלי  1999של התהליך המרכזי 

השלם והמוסדר של השינו  ואריק. ככלל המהלך

 .  2002-ל 1998התרחש בתקופה שבין 

כשסיימתי את תפקידי כמזכירת קיבוץ בעוד אלי  

מכהן אז כמרכז משק כבר למעלה משנה, היינו  

לאמיתו של דבר בעיצומו של משבר כלכלי, אך  

דומני שלא הבינונו את מסכת משמעויותיו  

 והשלכותיו.

פגעו    ,1977חילופי השלטון במדינה במאי 

ביתרונות הכלכליים של הקיבוצים ככלל ובשוק  

האשראי עליו נסמכו בפרט. המעורבות של אנשי  

המשק בקיבוצים בשוק האפור מחד והעלייה  

ברמת החיים במעמד הביניים מאידך, יצרו  

 בקיבוצים הווייה מתעתעת. 

נעמי )ז"ל( ושייקה רונן חזרו משליחות בחו"ל. 

משק וכמזכיר, שייקה, מי שכיהן בעבר כמרכז 

הקים צוות ורתם את עצמו למהלך שישנה בכפר 

חורש את אורחות החיים: הפרדת המשק ה

מהקהילה, הקמת מרכזי אחריות ותקציב  

ח להגיע להסכמות ידיפרנציאלי. הצוות לא הצל

בתוכו. הייתה התנגדות קשה בקרב החברים 

הוותיקים )חלקם כבר היו בפנסיה או קרוב לכך(.  

ם וביטחונם. נוצרה מערבולת של הם חששו לעתיד

הצעות נגד. בחצר הקיבוץ נראו משפחות האורזות 

(. במציאות  1994את ביתן והצוות התפרק )

שנוצרה, יותר ויותר חברים וחברות יצאו לעבודת  

חוץ. משפחת רונן עזבה את הקיבוץ. )עם זאת הם 

נשארו מחוברים לקיבוץ ולחבריהם באופן הדוק(.  

ותיקים להעביר את הרנטה   כמו כן החלו חברים 

)פיצויים שהתקבלו מגרמניה ותווכו לזכאים על ידי  

משרד האוצר(, לחשבונם בבנק. האספה דרשה  

דיון וטיפול בעניין הרנטות. המזכירות לא נענתה  

והתפטרה או, פוטרה. המצב החברתי שיקף  

מצוקה ובלבול ונוצר משבר אמון בהתנהלות 

 בקיבוץ.

ברזל ונעמי  -רה ארגמן נבחרו או 1996באוגוסט 

בלוצ'רקובסקי כמזכירות קיבוץ. יוסקה קרן )ז"ל( 

נבחר למרכז משק. גידי פויס שהקים את היחידה 

למשאבי אנוש, עוד בתקופת צוות שייקה, המשיך  

 לפעול.  

הניסיון להקמת מרכזי אחריות לצד תחילת תהליך  

ההפרטה נתקל בקשיים. הדיונים מעידים על אי  

כזי הענפים במשק ובקהילה. מה בהירות אצל מר

גם שמרכז המשק הנבחר טען שתהליך השינוי 

כלל איננו נחוץ וההצעה לשכר דיפרנציאלי  

מיותרת. לצד זאת התקדמה ההפרטה שלב אחר  

 שלב. 
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יש לדעת שעד אמצע שנות התשעים היינו קיבוץ  

שיתופי למהדרין. קביעת הזכאויות להצטיידות  

ותיקונן, מימון נסיעות  במקררים ותיקונם, טלוויזיות 

פרטיות לחו"ל, ועניינים רבים נוספים, נקבעו  

ומומנו על ידי הקיבוץ לפי ותק וצבירת נקודות  

בהתאם. נושאים שוטפים כגון, אחזקת דירות  

החברים, עזרה להורים שמחוץ לקיבוץ, תקציב  

נכדים, נסיעות בארץ להורים או לנכדים, חופשה 

מומנו על ידי הקיבוץ.  שנתית ועוד ועוד... תוקצבו ו

כך גם תשלום קנסות תחבורה של חברים שנסעו 

ברכב של  הקיבוץ )רכבים פרטיים לא היו(. שרותי  

מספרה, קוסמטיקה ופדיקור, לחמים ולחמניות  

מחדר האוכל,  ועוד...  כל אלו נתנו לכל מבקש.  

וגם, נשאר על כנו הסכם "זכויות בנים בגין  

ימון שלוש  שנות פשר מ, שאִ 1992 -הוריהם"  מ

 לתואר ראשון או, לימודים מקצועיים.   יםלימוד

בפני האספות שדנו בהפרטה, הוצגו טבלאות  

מדוקדקות של תחשוב הכספים המועברים  

לתקציב הפרטי של כל יחיד/ה ומשפחה בגין  

הופרט המזון בחדר   1998ההפרטה. בינואר 

האוכל. אלא שגם אז השתרך בשבת בבוקר בחדר 

ארוך של מי שהעדיפו אמנם לאכול  האוכל תור 

בביתם, אך באו לקבל פרוסות חלה מטוגנות 

 בביצה, מהבילות ושרופות במידה המתאימה. 

ככל שחלף הזמן ונוצרה הסכמה רחבה בלתי  

כתובה אך ברורה לאימוץ ההפרטה, הופרטו כל  

הפריטים שהוזכרו )לצד זאת היו הסתייגויות.  

רות למשל מכתב תלונה שמפנה חבר למזכי

שקיבל קנס על מהירות מופרזת והוא קובל על כך  

 שההחזר האישי אליו מתמהמה...( 

כדוגמא אני מביאה את הצעת החלטה שהתקבלה  

באספה על הפרטת הלחמניות המובאת כלשונה  

(: " ... נאמר שעם הפעלת ההפרטה 1998)מרץ 

לא יהיו שינויים בנושא הלחם. לחמניות יינתנו ללא 

נתנה לפני שנתיים, כאשר  הגבלה. הבטחה זו

עודפי המאפיה הופנו לקיבוץ ללא חיוב ריאלי  

והאקונומיה חויבה בסכום סמלי עבור לחם בלבד. 

המזכירות דנה בהיבטים הבאים: עם כניסת ניהול 

שונה במאפיה שונו דרכי החיוב. המאפיה מוכרת  

דברי מאפה לקיבוץ במחיר עלות וכמו כן השתנתה 

עודפים ופחת. כפר   המדיניות במאפיה לגבי

בכמות העולה פי כמה החורש צורכת לחמניות 

  -)ההדגשה שלי על זו של קיבוצים בגודל דומה

נ.ב(.חלק גדול של הלחמניות נלקח למקומות 

עבודה/לימודים מחוץ לקיבוץ. צריכת הלחמניות  

₪ בשנה .    36,000של חברי הקיבוץ מגיעה ל  

הוא מהווה הוצאה   סכום זה לא נכלל בהפרטה.

נוספת לקהילה על כן מוגשת לאספה הצעה  

 להפרטת הלחמניות."

או למרות ההפרטה, הרוחות  ,אלא שלצד זאת

לא מצאתי רישום   לא נרגעו והעזיבות נמשכו.

עשרים  -מדויק של העזיבות. אך ככלל מדובר על כ

, וגם כמה בודדים.  2000  -1995משפחות בין 

ומשפחותיהם )אחד  ביניהם, ארבעה רכזי משק 

מהם היה גם מזכיר(, מנהל המאפיה, הגזבר הכי 

צעיר שכיהן בתפקיד זה, צוות בית התוכנה ועוד  

אנשים טובים ומעורבים, בני ובנות קיבוץ וחברי  

 - גרעינים. התחושה הייתה קשה מאד ומדכדכת

 הנה הקברניטים זונחים את הספינה המעורערת...  

ה שלי שהוא גם אני זוכרת היטב את רגע השביר

הרגע שלאחריו נרתמתי למהלך. ככלל במחצית 

השנייה של שנות התשעים הייתי עסוקה רובי  

ככולי במכללת  אורנים. היה לי יום בשבוע  

לכתיבה. ביום אחד כזה, בעוד אני עולה לארוחת   

צהרים בחדר האוכל, פוגש אותי הארי קסטין  
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)ז"ל(. עמדנו מתחת עץ הפקאן שגדל סמוך למה 

היום היא הכניסה לביתו של מימון. הארי היה  ש

חמד של בחור, רזה, נמוך קומה, נבון ועדין נפש,  

שהילוכו כעין ריחוף ומבטאו הסגיר את מוצאו  

:  - - -האוסטרלי. אמר שיש לו מה לספר לי 

 אנחנו עוזבים".   -"נעימה אני ממש מצטער 

פניתי לגידי   !!זה היה כבר יותר מדי בשבילי!

 ו שאני בעניין.  ואמרתי ל

, אורה, גידי  2022בשיחה שקיימנו בדצמבר 

ואנוכי, אמרה אורה שהיא התקשתה, למרות  

ההפרטה, לשאת את המצב האבסורדי שבו 

חברים החייבים עשרות אלפי שקלים לקיבוץ,  

משפצים את ביתם על חשבון הקיבוץ משום  

ש"הגיע תורם". כמו כן היא הייתה מוטרדת  

תה בקרב הוותיקים על כך  מהדאגה הגדולה שהיי

שהם עלולים להיוותר ללא אמצעי קיום, לאור  

חוסר היכולת של הקיבוץ למרות ההפרטה, 

להחזיר את החובות הגדלים ומצטברים. כמה   

זוגות ותיקים נותרו בגפם משום שכל המשפחות 

בשיחה  עיד של ילדיהם עזבו את הקיבוץ. גידי ה

ה  שקיימנו, שלמרות כל המאמצים של היחיד

למשאבי אנוש שעמד בראשה, שעסקה בתקנון 

המשרות, לא נוצר שינוי ממשי בדפוסי החיים  

וההתנהלות. אריק סיפר שבמחצית השנייה של 

שגם   , עבד כמנהל שיווק במאפיה 90 -שנות ה

פעמיים בשבוע לעבוד     - על פי הנוהג אז –נדרש 

בבוקר להאכיל את  2 -במשלוחים. הוא היה קם ב 

למאפיה. הגם שהייתה זו עבודה   התאומים ויוצא

קשה פיזית ונפשית, היה לו טוב. אך בו בזמן היה  

לו קשה לראות אנשים שעושים רבע ממה שהוא 

 עושה, ואינם ערים למצב הכלכלי הקשה שנוצר.     

במבט לאחור כאשר אני מתבוננת בכל המסמכים 

שמרביתם לא צוינו בכתבה כאן, ואוספת את   

האישיים, אני מעיזה   התרשמויות מהסיפורים

שמה שהחדיר את ההבנה שנדרש שינוי  ,לקבוע

היה מנשר עקרוני, מקיף ןמפורט באורחות החיים, 

של כמה חברים.   12.10.98 -(, מה )בלתי חתום

הילל אבנרי ויואב גורדון )היו וודאי עוד   -ביניהם 

אלא שלצערי לא הצלחתי לחלץ שמות   –כמה

ר ולפרט(. המנשר י מוזמנים להזכיי נוספים. קורא

". הוא פורסם על ימעט מדי ומאוחר מדקבע:  " 

. בשל  לוח המודעות ונוספו לו עשרות חתימות

האמירה הישירה  והחד משמעית בו אני מצטטת 

 כמה קטעים ממנו.  

"...השכר ברוטו של החבר העובד בקיבוץ ייקבע  

על פי מחירי השוק... שכרו של עובד החוץ או  

קבע על פי  ייבוץ יבתאגידים שבשליטת הק

ההכנסה ברוטו המתקבלת בקיבוץ. מחיר קניית  

רות חינם(,  ישירותים שיקנה החבר בקיבוץ )אין ש

ם או מחירי עלות...  יתייקבע על פי מחירי שוק אמיי

כל מוצר שהחבר ירכוש בקיבוץ יחויב במלוא 

העלות... מרכזי ענפים, מנהלי מרכזי אחריות,  

גמול עבור הצלחה   גזבר, מרכז משק, וכו', יקבלו

עסקית ולא על עצם ישיבתם בתפקיד... הרווחים  

סקיים שבבעלות יהנובעים מהתאגידים הע

הקיבוץ... וכן המס בגובה אחוז קבוע מהשכר 

(, שישלם כל חבר קיבוץ...  30%)למשל  ברוטו

ישמש בחלקים שיוגדרו מראש, כמקור הכלכלי 

 לקיום הצרכים המשותפים בקהילה...".

שמעבר להתנהגות על פי כללים של   "ברור לנו

על באופן ניכר את הקיבוץ,  ימערכת שוק שתי

תצמצם באופן משמעותי את התקורה, תחייב  

תקופת הסתגלות כואבת. רק בדרך זו אנו רואים  

שרידות כלכלית וחברתית של קהילתנו. בתקופת 
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המעבר, במשך זמן נקוב מראש ובסכום כספי 

ם שיהיו חייבים  ידוע, יהיה עלינו לתמוך בחברי

לעבוד ולהתנהג בצורה כלכלית, במציאת מקומות 

תעסוקה שיביאו אותם לקבלת שכר לפי "כללי  

 השוק". 

"... היעדר האומץ לקבל את ההחלטות 

המתחייבות... בדרך המעבירה את מירב האחריות  

לחבר תוך שמירה על מסגרת שתבטיח קיום נאות  

ת למוגבל ולקשיש, ינציח קיום מערכת כלכלי

כושלת והגדלת מרכיב אי הוודאות של החברים  

 בקיום הכלכלי של הקיבוץ." 

בעקבות המנשר נוצרה טלטלה קשה 

שהתבטאה בוויכוחים קולניים במדרכות, 

הרגשת התפרקות של "חיסול הקיבוץ" מחד,   

לצד קריאות לקבלת הצעת "קבוצת החברים" 

. בין המתנגדים העיקריים היו, אמנון ברזל,  מאידך

ה קרן וזכי שפר. אורה, המזכירה דאז, יוסק

הזמינה את מייקל )מיכאל( מינסקי מקיבוץ  

בקיא ומנוסה בהובלת תהליכים  –הסוללים 

לבוא ולייעץ. התכנסנו, ציבור גדול של  –מורכבים 

עשרות אנשים מכל  הגילאים, דחוסים באולם של  

'מועדון הוותיקים' בבית האבן/הילדים )לשעבר( 

ולא מצאתי שום דיווח או סיכום  האמצעי. חיפשתי 

כתוב על נוסח הדברים שנאמרו באותו מפגש.  

שאלתי את אורה, גידי, הלל ויואב, מה הם זוכרים  

מאותו מפגש. דומה שתשובותיהם הציגו  סוג של 

)ופה שוב, קוראיי מוזמנים    זיכרון משותף

להעיד(. השיחה שהתקיימה במועדון נפרסה על  

ברו  יאחת מהדוברים דו פני מספר שעות. כל אחד 

באיפוק, הקשיבו, ובסופה נוצרה הסכמה 

תיקים  עט חברים ומשותפת. השתתפו גם לא מ

)אני זוכרת את רונצ'י קדרון, דודי אבנרי, אברי  

גורן, יעקב גליק והיו בוודאי נוספים(. בעיקרו של 

". במבט לאחור  חכמת ההמוניםדבר, ניצחה " 

. הרצון  ני ששיחה זו הייתה הישג גדולתחושב

להגיע לסיכום עקרוני משותף ניצח. הסכמנו  

שהמשפט הראשון בהצעה שתוגש לאספה יהיה 

 -בניסוח שהציע אמנון.  האספה התקיימה ב

. בשל חשיבותה אני מביאה את  10.12.1998

אנא שימו לב לבחירת המילים ההחלטה כלשונה 

שנועדה קרוב לוודאי, להרגיע את החוששים  

 מהשינוי. 

הייתה ונשארת קיבוץ  כפר החורש  .1

במסגרת של אגודה שיתופית והיא 

צור  יבעלת נכסי דלא ניידי ונכסי י

 משותפים. 

צור יהפכו לישויות כלכליות יכל אמצעי הי .2

 עצמאיות תחת הנהלת האגודה. 

תקציבו של החבר ישקף את הכנסתו   .3

לקיבוץ ומרכיבים נוספים אשר יסוכם 

 עליהם.

הקיבוץ אחראי לביטחון הסוציאלי של  .4

חבריו בגין התקופה עד יישום תהליך  

השינוי. החל מהתחלת תכנית השינוי  

יופרש ביטחון סוציאלי לחברים לפי אותם  

 מרכיבים שיוסכמו עליהם בהמשך.

כל משתמש בנכס / מבנה, יעביר לקהילה  .5

 דמי שימוש בנכסים כפי שיסוכם.

 תוגדר מחדש רמת השותפות. .6

לא תתאפשר חריגה מעבר ליכולת אמצעי   .7

 צור והקהילה.היי

 הכנסות הקהילה ישמשו בעיקר ל:  .8

הבטחת רמת החיים של החברים   .א

 שאינם בגיל העבודה.

ישמשו לכיסוי התחייבויות העבר  .ב

 של הקיבוץ לחברים.
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 החזר חובות החלים על הקיבוץ.  .ג

שמירה על היעדר שחיקה של   .ד

 נכסי הקיבוץ והשקעות / פחת.

 בסיס ליזמויות עסקיות חדשות. .ה

 יציפליות. קיום הוצאות מונ . ו

רשת  –קיום הבטחת הכנסה  .ז

 ביטחון. 

קיום קרן סיוע לעזרה הדדית  .ח

לחברים, שתנוהל על פי  

 קריטריונים שיסוכמו. 

תמיכה, בזמני שינוי ומעבר,  .ט

 לזקוקים לכך.

 

ו לתהליך הגדול. תיאורו יובא בעלון נכאן נכנס

הבא. יוצגו לא רק דרכי גיבושן של ההחלטות 

מימושן,  אלא  לתפישה של "הקיבוץ החדש" ו

גם תהייה התייחסות מפורשת לאירועים הקשים  

 שהיו. 

מוזמנים ומוזמנות לשלוח תגובות, הערות 

 והארות. 

 

 : 1998הודעת כל בו משנת 

 

 

 טרים: המוסק שלושת 

 תומר הלפרין, רועי רוטנבך  

 ד ואלחנן מגי 

 

 אוהד גל מראיין 

זאת שעת ערב, יום אחרי הגמר הגדול של 

ת. ההתרגשות והאדרנלין של ארגנטינה מול צרפ

הגמר הסוחף הזה שריתק את אוכלוסיית העולם 

למסכים, עדיין עומדים באוויר ומסרבים לשקוע.  

  –טרים יאני מצליח לתפוס את שלושת המוסק

   - תומר הלפרין, רועי רוטנבך ואלחנן מגיד

שהעמידו את אירוע המונדיאל של כפר החורש 

בעצם קרה  איון משולש קצר כדי להבין מה ילר

בחודש האחרון ואיך הצליחו למשוך קיבוץ שלם  

לתוך עולם של הימורים, נקודות, דגלים ותרבות  

 כדורגל. 

 היי חברה, ספרו קצת על עצמכם: 

  לפני שנתיים תומר: אני תומר הלפרין, חזרתי  -

לקיבוץ. מאוד שמח מהחזרה. הופתעתי מאוד  

לטובה מהקהילתיות שיש בקיבוץ ומהחבר'ה 

 בשנים האחרונות.שהגיעו 

מנהל  –רועי: העיסוק המרכזי של תומר בחיים  -

פסטיבל מונדיאל. זה לא שורה אלא שורות 

וחצי שנים. עורך   7בקורות החיים. אני גר בקיבוץ 

דין מסחרי, והעיסוק המרכזי שלי זה להיות סגן  

 מנהל פסטיבל מונדיאל כפר החורש.  

 . תומר: והיועץ המשפטי-

המשפטי. המנהל הישיר שלי רועי: אמת, היועץ -

זה תומר הלפרין ולפעמים אני צריך לדווח  

 . לדוקטור אלחנן מגיד

אלחנן בדיוק מנסה להרדים את התינוקת ברקע 

ולכן רועי מציג את אלחנן: מגיד הוא דוקטור  

לפיסיקה שעובד ברפאל במשהו שאף אחד לא  

 מבין והוא המנהל הטכני של טוטו מונדיאל 

וח מאחורי המיזם האדיר  תומר: תכלס הוא המ-

 .הזה. הוא בנה את האלגוריתם של הטוטו
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 אז מי הגה את הרעיון? איך הדבר הזה עלה? 

תומר: שיחה של רועי ושלי אצלו בבית, למרות -

שאפילו מים הוא לא הציע לי. זה היה מאוד פשוט  

וטבעי כשהבנתי כמה אני והוא חולקים אהבה 

 .משוגעת לכדורגל

זה היה מאוד פשוט. רועי רצה   אלחנן חוזר אלינו:-

 תאף אחבכרטיסים למונדיאל.  6לקנות איזה 

מההגרלות הוא לא זכה ואמר "טוב אם אני נשאר  

 . בארץ, לפחות שיהיה כיף" 

 

ומלבד מונדיאל, מה באמת הזיקה שלכם  

 לכדורגל ביום יום?

 .שתדע לך, יש שמאלית קטלנית ,תומר: למגיד-

ב, לא אוהב ללכת אלחנן: אני אוהד הפועל תל אבי-

למשחקים בארץ ולרוב מעדיף לראות משחקים עם  

חבר'ה. אוהב לשחק למרות שאני מזדקן. עוקב  

אחרי ליגה ספרדית ואיטלקית, וישראלית כי אין  

 באמת ברירה.

תומר: אני חולה כדורגל ורואה הכל כמה שיותר. -

אוהד בית"ר בארץ והאהבה הגדולה שלי היא 

פסיק לצחוק עליי אבל  נבחרת ישראל. רועי לא מ

עוד שנה וחצי אנחנו בגרמניה נוסעים לראות את 

 נבחרת ישראל באליפות אירופה.  

אפשר לומר באלפיון   –רועי: תומר הוא חריג -

העליון של המטורפים לדבר. אני אולי במאיון  

את המשחק אבל גם את   –העליון. אני מאוד אוהב  

ו  המסביב למשחק. כדורגל זה יותר מהמשחק עצמ

וזה גם מה שהניע אותי ואת תומר. הרעיון היה  

להעביר את התרבות, זה מעבר לשני שחקנים 

פס. יש קלישאה בכדורגל האנגלי  -שמוסרים דאבל

שקהל בא לראות קהל, זה היה הרעיון שסביבו  

 בנינו את האירוע.

תומר: זה מה שהנחה אותנו לאורך כל הדרך,  -

באמת  –בטח עם הטוטו והתוכן שניסינו לצקת 

 לחבר את כולם כמה שיותר, ונראה לי שהצלחנו.

זאת הייתה הצלחה אדירה, הרעיון של הטוטו  

שאב המון אנשים פנימה. ציפיתם שזה אכן יצא  

 לפועל בצורה כל כך מוצלחת?

רועי: זה לא היה מקרי. אנחנו חשבנו על הדברים  -

האלה. האירועים שיצרנו היו אירועים שמיועדים  

ת. זה התחיל עם אירוע פתיחה  לכל מיני קבוצו

שהיה הפנינג למשפחות וילדים, המשיך בערב  

הרצאות טד שפנה לגילאים יותר מבוגרים. לערב  

אפ הגיעו בעיקר זוגות צעירים, והטוטו  -הסטנד

כמובן שקשר את כולם לאירוע הזה שנקרא 

 מונדיאל ושמר את כולם מחוברים. 

עניין בכל האלחנן: הטוטו נועד לשמור את -

 . משחקים והאירועיםה

אני חייב להודות שעשיתם את זה בצורה מאוד 

מוצלחת. בזכות אירוע המשפחות חיברתם את 

כולם בזמן למלא את הטפסים. לדעתי בלי 

 האירוע הזה  מספר הטפסים היה נחתך בחצי. 

 .אלחנן: בול-

ואם בטוטו עסקינן, אלחנן בתור אחראי טוטו מה 

 היו הבקשות הכי מוזרות שקיבלת? 
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 כולם צוחקים. 

 .יני בקשותאלחנן: מלא אנשים פנו אליי עם כל מ-

 . תומר: מגיד בלי שמות-

 חחח אוף דה רקורד

לס נגד לפני המשחק של וואלחנן: היה לי מקרה -

אנגליה, שלחו לי תמונה של ילד בוכה וביקשו  

לשנות את ההימור ככה שאנגליה תנצח. בגלל  

חתי להם  שונא אנגליה הבטשאני אוהד ארגנטינה ו

לס מנצחים אני לא משנה את התוצאה שאם וו

 בחזרה.

רועי: הייתה מישהי שהייתה מתקשרת אליי כל  -

בוקר כמה פעמים בשבוע ואומרת לי שהאלגוריתם 

טעה ושהיא חישבה את הנקודות בעצמה ומגיע  

 לה יותר.

אלחנן: כן האמת שהיו לא מעט אנשים שעירערו  -

בויז'ואל בייסיק   אותי, בסופו של דבר זה איזה קוד

שיכולות ליפול בו טעויות. אבל אני חייב להודות  

שאף פעם לא מצאתי שום טעות. זה תמיד  

 הסתכם במישהו שחישב לא נכון.  

אפילו בגמר המונדיאל עכשיו הכנתי את הטבלה 

של הניחוש של האלופה ומלך השערים, ופתאום  

מישהו אמר לי שהוא ניחש צרפת ולא ארגנטינה. 

שעשיתי איזה שיפט בתאים של האקסל נבהלתי 

ושיש איזה טעות גורפת אבל הלכתי לטופס 

 המקורי שלו והוא מילא ארגנטינה.

 . רועי: זה היה להב חדידה, אתה יכול לצטט אותנו-

בשלב הזה תומר ירד מהשיחה כי הוא עלה  

 לטיסה 

עות  תהמונדיאל המשוגע הזה סיפק אינספור הפ

רגעים או   ורגעים בלתי נשכחים. היו איזה

 משחקים ספציפיים מהפאב שזכורים לכם? 

רועי: לדעתי המשחק הכי טוב שהיה בפאב שאני  -

הייתי היה ארגנטינה הולנד )אלחנן מהנהן(. הייתה 

רוד הגיע עם הבן שלו בחולצות   –אווירה אחרת 

כתומות, מגיד עם החולצה של ארגנטינה, קללות  

  איש בפאב במשחק  100עפו באוויר והיו איזה 

הזה. אמרתי אח"כ לחברים שבמשחק הזה פשוט  

מגיד אתה ברחת  ,הייתה אווירה של יציע. אגב

 .2-2ב

 

 

 מזתומרת? ראית את הפנדלים מהבית?

כי   2-2אלחנן צוחק ומאשר: ברחתי אחרי ה

 !עשיתם לי נאחס

זה היה משחק מטורף לגמרי. אז יש איזו  

 הסתכלות קדימה? איך ממשיכים מפה? 

ם את השאלה ואלחנן יורה אני לא מספיק לסיי

 !" 2024ברצינות "יורו  

זה לא פשוט להפיק את הדבר הזה, זאת  : רועי

עבודה קשה. סגרנו את הדברים בערך חודש  

מראש וממש עבדנו בזה. בפעם הבאה יהיו עוד  

נתכנן את הדברים יותר זמן מראש  ,אנשים

 ונתקצב את זה, ואולי זה יהיה אפילו יותר חזק. 

לכם הרבה במה להתגאות,  נשמע מבטיח. יש 

 היה אירוע לא פחות ממדהים. 

ואמוס מסי, ואמוס ארגנטינה, קמפיונה דל   -אלחנן

 מונדו! 
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 חידה מנבכי העבר 

 שמוליק בדאור 

 

 

חפשו ותגלו שלושה מקומות שבהם נתקלנו 

 בחומר הגלם שנקרא: מוָלָסה.

 

 פתרון: 

 

 יקוק. הוגש לפרות כתוסף מזון, לל .1

בתוך הוופלים שהבאנו מ"עלית" להאכיל    .2

 את העגלים היו גם גבישי מולסה מתוקה. 

הלחם ה"שחור" שיוצר במאפיה מאשר   .3

 שצבעו את הבצק שלו במולסה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החינוך החברתי נצח גּולי 

 מראיין  שמוליק בדאור

נצח גולי הוא המנהל החדש, יחסית, של מערך 

, אב  55ח הוא בן החינוך מכיתה א' עד י"ב. נצ

לארבעה, שתי בנות ושני בנים, גר בכפר גלים.  

שנים שהוא עוסק בחינוך במסגרות  34כבר 

מגוונות.  לדבריו, התפיסה החינוכית שלו היא:  

"חנוך לנער על פי דרכו כי יזקין לא יסור ממנה", 

לעסוק ברוח הזו בכל  –משלי. וגישתו היא 

חודשים   הגילאים שהוא מגיע אליהם. כבר חמישה

 שנצח פועל בכפר החורש. 

 

שמוליק: מה הצטייר לנגד עיניך במערכת שכאן, 

 כשהיגעת אלינו?

נצח: גיליתי כאן מערכת חינוך קיבוצית של קהילה  

קטנה, ששמה את מערכת החינוך שלה במקום 

 גבוה.

ש': בבקשה ממך, ספר על הפעילויות   

 המתרחשות בתחום החינוך החברתי )ח"ח(.

אנחנו עוסקים בחיזוק   –כללית נ': בהגדרה 

הצוותים שבמערכת. עוסקים בהגדרת מטרות 

 ויעדים לכל המרחב, מא' ועד י"ב.

יצירת קבוצה מגובשת  -ב', -במרחב 'תאנה', א' 

 במרחב הבטוח ובמגוון של פעילויות. 

חיזוק הקבוצה שרובה בנות   -ד', -במרחב 'שקד', ג'

 גם באמצעות פעילות מיוחדת לבנות.

שזו תקופת ראשית הנערּות, עסוקים   -ו', -ב ה' 

בעידוד היוזמה האישית  ביצירת פרוייקטים  

 שמכוונים לעידוד היזמות לפעילות של הילדים. 

שהם הנעורים, מתמקדים בפעילות   -ט', -ב ז'

התנועתית של חטיבת בני המושבים. לשכבת ילדי 
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המצווה. בכיתות ח' וט'   -כיתה ז' זוהי שנת בר

ש הקבוצה ולהכנת  הנערים.ות פועלים לגיבו

לשנת ההדרכה שלהם.ן. בסוף שנה"ל מתקיים 

 סמינר מדריכים תנועתי. 

קבוצת גיל זו היא במהלך של הקמה.   -י"ב, -ב י'

אנחנו מכוונים שהחניכים יהיו פעילים בתוך  

 נערים בפוטנציה.  24-הקיבוץ. יש בהם כ

 

 הצוות המופלא כולל:

 וריימונד יוסף. ב', נויה דרור, נועם יערי -א'

 ד', מעיין ארזי שמסיימת בקרוב, נועם בכור. -ג'

 ו',מרב דורצ'ין. -ה'

 ט', נועם בכור. -ז'

 י"ב, מרב דורצ'ין. -י'

 ש': יש סיוע מן הממסד הקיבוצי? 

נ': שיתוף הפעולה טוב מאוד! יש לנו גיבוי מלא של 

 המוסדות ומתקיימת זרימת מידע בשני הכיוונים. 

היא לייצר את ההשראה  לסיכום: השאיפה שלי 

 שֵידעו  שהפעולות באות מהם. לנוער, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 שמוליק בדאור  -צילום      

 ייל בן איסטי א

 פעילות רב דורית בחג חנוכה 

רב חגי ישראל נחוגים לציון מאורע היסטורי או  

מציינים אבני דרך מהעבר בתולדות העם היהודי.  

נם של כזה הוא גם חג החנוכה, לזכר ניצחו

החשמונאים במרד נגד היוונים, חנוכתו מחדש של 

 בית המקדש ונס פך השמן.

בעיניי כשם שחנוכה הוא חג זיכרון לעבר, הוא גם  

חוגג את ההווה והעתיד. ההתכנסות המשותפת 

מצביעה על הלכידות, על הערבות ההדדית, ועל  

המשפחה שכולנו חברים בה. הדלקת הנרות 

אנחנו מפיצים  מסמלת את האור והתקווה ש

את עמידתנו   –בקהילה ובחברה, והצגתם ברבים 

איתן והגאווה. ואפילו אכילת לביבות וסופגניות, יש 

שיגידו שמקורן קשור באכילת מאכלים מטוגנים 

בשמן דווקא בחג זה, זכר לפך השמן, אבל אני 

בוחר לחשוב שהמתוק הוא חלק מסמלי התקווה 

גלל זה אני והכמיהה לעתיד ולא רק לעבר. אולי ב

 מעדיף בסופגניה שלי הרבה ריבה ואבקת סוכר... 

המילים חנוכה וחינוך נגזרות מאותו שורש, ולא 

צריך ללכת רחוק כדי למצוא את הקשר בין 

השתיים. אנחנו נמצאים כאן היום בכפר החורש  

דורי: סבים וסבתות, הורים וילדים,  -במעמד רב

ני,  דורות חוגגים יחד בחדר הזה. גם א 4לפחות 

כמו חלק מהורי בני המצווה של היום, חגגתי את  

שנת בר המצווה בתור נער בקיבוץ. וגם עכשיו,  

מאיר את הדרך  -כמו אז, הדור המבוגר מחנך 
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לדור הצעיר, מצית את השלהבת בנרות, שהם הם  

 נערות ונערי המצווה.  

 

כשמכבים נרות יום הולדת מביעים משאלה. הפעם 

. נבקש להמשיך  נביע אותה בהדלקת הנרות 

לשמור על האור שלנו ולהפיץ אותו. שנדע להאיר  

את הדרך, וגם להעביר את הלפיד הלאה. 

שנשמור עלינו כקהילה, נתייחס בכבוד וסבלנות זה 

לזה, שנקבל את השונה ונהיה לאחד, שיהיה לנו 

איכפת, שנתעניין. נאחל לעצמנו שנחגוג פה באופן  

שלא תאבד הזה גם בשנה הבאה, ובזו שלאחריה, 

 לנו הדרך, ושנדע למצוא דרכים חדשות. 

 חג חנוכה שמח

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : על ספר יעל פויס ממליצה

 יש אנשים שמדברים ככה 

 מאת יונתן שגיב

מפגשנו הראשון עם הספר הוא המבט בקלטת   

שסלילה איבד את מסלולו על קדמת הכריכה 

הצהובה כשמש. המפגש השני הוא עם הציטוט  

ר "בת הים הקטנה" של אנדרסן: "אבל מתוך הסיפו

אם תיקחי ממני את הקול שלי," אמרה בת הים  

 הקטנה, "מה יישאר לי?"

אנו מבינים שהקול הוא לב ליבה של היצירה 

 שלפנינו.

הספר הקטנטן הזה, של מי שקודם לכן פרסם  

שלושה ספרי בלש,  

פונה אל מחוז 

הממוארים וחושף  

לפני הקורא 

אירועים מחייו של  

הסיפור   ספר.המ

מתחיל במשפט 

"לפני שלוש שנים  

הקול שלי אבד".  

וחוויה זו תופסת  

אותו בעת ביקור  

 מולדת בבית  הוריו בארץ. 

 לא, אל דאגה. הקול חזר.

זו לא הייתה הפעם הראשונה ולא האחרונה, אך 

 היא הייתה ארוכה ומייסרת.

כה מייסרת שלא ניתן היה להתעלם ממנה כמו  

 בפעמים קודמות.
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פר אומר לנו שחש "איך הגרון שלי הולך  המס

נה   ונצרד ונבקע כמו אדמת מדבר צחיחה, איך קְּ

הנשימה הולך ומתלהט, איך מיתרי הקול שלי  

 (.14נשחקים ומאיימים לפקוע" )עמ' 

ַתקשר בעזרת מבטים,  עובר חודש שבו המספר מְּ

תנועות ידיים ומחוות פנים, פתקים, אפליקציית  

 הקלדה בנייד, ושתיקות. 

כאשר הדובר חוזר לביתו בלונדון הוא ניגש לרופא  

ששולח אותו לקלינאית ושמה רחב עוואד,  

שבמקרה היא מצרייה, כדי שילמד להשתמש נכון 

באברי הדיבור שלו. לעומת קולו החרוך, המקרטע,  

הבא ונסוג, קולה "הבהיק כלהב פלדה שעטוף 

(. רחב שיקפה לו שמגיל 36בנדן מקטיפה" )עמ' 

ואילך "סירבת להתחיל לדבר כמו ההתבגרות 

שגבר אמור לדבר". "אתה כמו בלרינה 

שמתעקשת ללכת על קצות האצבעות כל הזמן, 

רחב אמרה, ואם תמשיך ככה אתה תתרסק על 

 (.39הרצפה" )עמ' 

והנה השאלה: למה הכוונה במילים לדבר כמו  

שגבר אמור לדבר? האם הכוונה לצדדים הפיזיים  

ונה למובן המושאל של  של הפקת הקול? האם הכו

 המילה קול, כלומר, זהות, חשיבות, עמדה? 

האירוע של אבדן הקול מספק את עובדות  

המעטפת למחשבותיו של המספר על משמעותו 

של קול וחשיבותו של קול. קולו של החזק וקולו של 

החלש, קולו של גבר וקולה של אישה, קולם של  

הורים וקולם של בנים. אלה אירועי המסגרת  

לסיפור זיכרונות על התפתחות קולו של המספר 

כילד שהופך נער וזהותו המינית אינה ברורה לו,  

נער שסופג השפלות ואלימות מצד נערים ברחוב,  

-מפני שאופן דיבורו מסמן אותו עבורם כהומו

מכות. סיפורו כחייל שמתקשה לעמוד בלחצי -דורש

השירות הצבאי וכבחור שמתמודד עם אכזבת 

 הבים אותו מאד.הוריו האו

הספרון הקטן לא מספר לנו אם למד המספר 

לדבר "כמו שגבר צריך לדבר". הוא מתאר את  

שלל התרגילים שעליו לבצע מדי יום כדי  

להשתמש נכון באברי הדיבור שלו, תרגילים שהוא  

קטן אמונה שיסייעו במשהו. המפגשים הקבועים  

עם רחב הקלינאית, שאותם הוא אוהב, מניעים  

להמשיך בתרגילים המגוחכים. כך גם  אותו 

התקווה הקלושה שאולי ההתמדה בביצועם תסייע  

לאברי הקול לתפקד באורח בריא יותר. אך  

התרגילים לא ירפאו את הפציעה הנפשית  

שנסתרת מאחורי השימוש השגוי באברי הקול.  

רחב הקלינאית אינה עוסקת במה שמעבר  

נו הוא  לאיברים הפיזיים. אולי הספר הצנום שלפני

דרכו של המספר להבין למה סירב לדבר כמו 

שגבר אמור לדבר או לומר לנו, הקוראים, לשים  

לב איך אנו מגיבים לקולם של אחרים ולהיזהר 

 בתגובתנו.

 ספר קצר, חד ומעורר מחשבה ויש לו קול אדיר. 

 קריאה מהנה!

 יעל
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 על ספסלים ,חקלאות

  וגעגועים לאלה שכבר לא איתנו

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

הציב  ,יעקב יפעה ז"ל שנים אבינו, 10  לפני יותר מ

שנשתלה היכן שכעת   םהוורדיספסל עץ בגינת 

בשכנות לספסל זה עמד גם  נמצא מגרש הכדורסל

 . הספסל של חבר ותיק נוסף שכבר איננו : רובי

מעשן ומברך   ה יושב על הספסל דרך קבע,רובי הי

 .את העוברים ושבים לשלום

 

את הספסל הכולל לוחית איזכור שמות ,אבא שלי 

  .ויהציב לזכרם של הור

אנחנו הכרנו רק את סבתא שלנו ,יפה בן אברהם,  

 .תה חברה בקיבוץ וממקימיוישהי

 .סבא שלנו נספה בשואה 

 

אנן זו הזדמנות להזכיר גם את שמה של ציפי ש

 .אחותו של אבינו ודודתנו האהובה ז"ל,

לימים הספסל הועתק לכביש ההיקפי ) מתחת 

( לרגל העברת מגרש הכדורסל  13 לשכונת ה

  .למיקומו הנוכחי

 

כיום הספסל ממוקם בפינת חמד קסומה הכוללת 

תצפית קו ראשון ליפיע תחת עץ פלפלון המעניק  

 . צל במקום

 

והוספנו לזכר   לאחרונה שתלנו נרקיסים במקום

אבינו ,שנפטר בחודש מרץ האחרון ,שולחן הבנוי  

 . מחלקי כלים חקלאיים ישנים

יתה יהשולחן מבטא את האהבה הגדולה שה

לאבינו גם למכונאות וגם לחקלאות והפינה כולה 

היא הזמנה לשבת בטבע בנחת ולהעריך את הנוף  

 . ויר הצח ,דבר שאבינו נהג ואהב לעשותוואת הא

 

 

 . לתפוס שלווה במקום מוזמנים

 בשם המשפחה כולה  יפעהחן 
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 סטגוזאור קטן 

 

 אוהד גל כותב ביחד עם בנו 
לפני שנים רבות, עוד לפני שהיו בני אדם, לפני  

 שהיו טרקטורים ולפני שהיו אפילו עוגיות 
כל מיני סוגים   -הסתובבו בכדור הארץ דינוזאורים 

 של דינוזאורים
 דינוזאורים מעופפים 

 ורים מתרוצצים ודינוזא
 דינוזאורים שוחים 

 ודינוזאורים משחקים 
 פאיטו -וגם היה סטגוזאור אחד ושמו היה חאיטו

 הוא היה דינוזאור גדול ושמן
 עם לוחות על הגב וקוצים בזנב 

 .וכל הזמן הוא רק אכל עלים

 

 

יום אחד הוא הסתכל גבוה לשמיים וראה 

 פטרוזאור 
 הפטרוזאור דאה בשמיים 

 ת למטה כמו נץלפעמים צלל במהירו
 וטרף את הדגים ישר מהים 

אם רק אני הייתי יכול    -פאיטו אמר לעצמו -חיאטו

 לעוף בשמיים 
 הייתי חופשי ומהיר כמו ציפור

 והייתי יכול להגיע לגלידריה ממש מהר
 . ואז נאנח, הסתובב, והמשיך בדרכו

 

 הוא ראה מרחוק ראש מבצבץ  ביום השני
 מעל כל העצים הגבוהים 

 כיוזאורזה היה הברא
לבראכיוזאור היה צוואר ארוך ארוך, כמו של 

 ג'ירפה 
והוא נהנה לאכול את העלים הטריים ביותר,  

 הנצרים

אם רק היה לי צוואר    -פאיטו אמר לעצמו -חיאטו

 ארוך כזה
 הייתי רואה למרחקים ארוכים ונמצא מעל כולם 
 וגם הייתי מצליח לראות את הבית ישר מהגן

 . בדרכו ואז נאנח, הסתובב והמשיך 
 

 ביום השלישי הוא שמע ממרחק שאגה איומה
 !רקס-זה היה טירנוזאור רקס, הלא הוא הטי

 רקס היו שיניים ארוכות וחדות -לטי
 לסתות חזקות ופה גדול 

 את הדינוזאורים בביס אחד  והוא היה טורף 
  אם רק היה לי פה גדול  -פיאטו אמר לעצמו  -חיאטו

 הייתי יכול לאכול הרבה בשר

 ת כל הקציצות של אימא ישר מהסירולסיים א
 . ואז נאנח, הסתובב והמשיך בדרכו

 

  –ביום הרביעי הוא נתקל בחברו הטוב 

 הטריסטופס

 שניהם אכלו עלים מאותו השיח

 הטריסטופס השתמש בקרניים שלו  

 כדי לנער את העלים מהענפים הגבוהים 

אם רק היו לי קרניים   –פאיטו אמר לעצמו  -חאיטו

 ארוכות

 ל מסביב לראש וכתר גדו

 אולי האלוזאור לא היה מציק לי כל היום 

 . ואז נאנח, הסתובב והמשיך בדרכו

 ביום החמישי הוא פתאום שמע חצוצרה מרחוק 

 הוא התקרב וראה את הפרזאורולופוס שואג

 הוא שוחח עם המשפחה שלו

 ה יאבל זאת נשמעה כמו מנגינה יפהפי

  –פאיטו אמר לעצמו  -חאיטו

 ית ארוכה על הראש אם רק הייתה לי ציצ 

 הייתי יכול לנגן ולשיר

 עם אילאיל בשיעור מוסיקה

 . ואז נאנח, הסתובב והמשיך בדרכו

 

פאיטו החליט שהוא לא רוצה -ביום שישי, חאיטו

 לצאת מהבית 

למה הייתי צריך להיות   –הוא נשאר וחשב לעצמו 

 סטגוזאור?

 למה לא פטרוזאור

 או בראכיוזאור

 או טי רקס

 או טריסטופס 

 אפילו פרזאורלופוס? או 

 פאיטו, התיישב לידו, ושאל:-אבא שמע את חאיטו
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"אם לא היו לך את הלוחות על הגב, איך היית  

 מסמן לי כשאתה בסכנה?"

 חאיטו הקשיב

"אם לא היו לך קוצים בזנב, איך היית מכין  

 מרשמלו מעל המדורה?"

 חאיטו הנהן

"ואם היית דינוזאור ענק, איך היית מצליח להיכנס 

 לל הביתה? לא היית עובר בדלת!"בכ

 חאיטו צחק והסכים
 

 אתה מבין, כל דינוזאור הוא שונה ומיוחד 

 אבל גם לכל דינוזאור יש הצלחות וקשיים 

 מהבראכיוזאור הענק ביותר

 ועד הבאמבירפרטור הקטן 

מה שחשוב זה לשמוח על מה שיש לנו, ולא 

 עצב על מה שאין לנוילה

ות והיכולות שלנו  וגם להכיר את עצמנו, את העוצמ

 .ולהשתמש בהן

 

 חאיטו חיבק את אבא ואמר

 "אני הסטגוזאור השמח ביותר בעולם!" 

 

ו ביחד למדורה לאכול ובשבת כל המשפחה הלכ

 מרשמלו מתוק.
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