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    דבר המערכת

 

אבל   הגיחו מהאדמה הנוקשה, הרקפותהיורה ירד, עלי  

 וכולנו בציפייה לגשם ולחורף שיבוא.   עדיין חם

איון מקסים של הלביאות ממועדון  יר בעלון הזה יש

העוגה הן  מיקי וייס אירח אותן לקפה, את  - הפפריקה

שייתן  איון כמו גם את עימקווה שתאהבו את הר ...הביאו

 הנפלאה.  

יעל פויס ממליצה על ספר טוב, שמוליק שלף מתכונים  

וליווה פרויקט משותף עם החינוך הבלתי   ,מפעם

 זאת ועוד מובא לפניכם בכבוד.  , פורמאלי

לפני סיום בקשה, נשמח להכניס לצוות המערכת, כתב/ת  

   ( : 20-50הוא בין  ה/שגילו  ה/צעיר

   קריאה מהנה,

 עלון ה ות צו

שמוליק בדאור, גבי ברזל, נעימה  יעל פויס, ס, יקי ויימ 

   ואלה פרסבורגר. ברזל

 ,  דפוס עמק יזרעאל

 , מיקי וייס  - עיצוב

 . שמוליק בדאור –הגהה 

 אלה פרסבורגר.  -צילום שער 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אילת רוטנבך  -צילום
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 גבי ברזל

ֵערֹות ַעל ַהּבֹוֶקר  לֹוש הָׁ  שָׁ

 

 ָהְייָתה ִלי ֶהָעָרה ַעל ַהּבֹוֶקר 

 ִפי ַהָשעֹון ֶשל ֶאְתמֹול -ְוִהְתעֹוַרְרִתי ַעל

 ֶזה ָהָיה ֻמְקָדם ְועֹוד ֹחֶשך 

  ָשעֹון ֶשל חֹול  ַהָשעֹות ֵהן ְכמֹו

 ִּבְמֵגיַרת ֲארֹון ַהְזַמן 

 יך ִכְבָיכֹולִצים, ְכֶשָצִר ְמִזיִזים ְכֶשרֹו 

 ְכֶשַהּנֹוַח ְוַהַּנַחת ְמַבְקשֹות ֻפְרָקן 

 ַהֶשֶמש זֹוַרַחת ַהִשיָטה פֹוַרַחת 

 ֵהן ִמְתַנֲהלֹות ְלֻתָמן 

 ת ָרִהיִטים ִמְמקֹוָמם. ֲאִדישֹות ַלחֹול ַהִּנָגר ּוְלַהָזזַ 

 ַהְזַמן ַעְצמֹו ִּבְכָלל ָאִדיש ְלכֹוחַ 

 ַגם ַלָשעֹות, ַגם ַלָשם, ְוַגם ַלְכָאן. 

 

   ָהְייָתה ִלי ֶהָאָרה ַעל ַהּבֹוֶקר

 ִאם ְכָבר  

 ָאז ָלָמה לֹא ְלָהִזיז ֶאת ְמחֹוֵגי ַהָשעֹון 

 ְּבַכָמה ֳחָדִשים 

  ְכָבר.  ְוִלְגֹרם ָלאֹור ְלַהִגיעַ 

 ָּבאנּו ֹחֶשך ְלָגֵרש 

 ר לֹא עֹוד ָכל ְדַאִלים ָגבַ 

 ָהאֹור ַמְמִתין ִּבְקֵצה ַהֹחֶשך ְלָכל דֹוֵרש 

 ַהָזַזת ְמחֹוֵגי ַהָשעֹון ִלְקָראתֹו 

 ּבֹוא!!!   -ִהיא ְכמֹו לֹוַמר לֹו  

 ֵלך!!!   -ְכמֹו לֹוַמר ַלֹחֶשך  

 ְזַמְּנָך ָעַבר. 

 

 י ֶהָאָרה ַעל ַהּבֹוֶקר ָהְייָתה לִ 

 ֶהָעָרה ַאך ִהיא ְּבַווַדאי ֵתיָרֵשם ִלי ַרק כְ 

 ְּבשּוֵלי ַהְזַמן 

 ַקִּביֵנט ַהקֹורֹוָנה ַוֲעַדת ַהְּבִחירֹות ּוְוָעדֹות ַהָשִרים 

 לֹא ִיְרצּו ָלדּון ָּבֶזה ְכָלל 

 ְוִאם ָידּונּו יֹוִדיעּו ֶשַהְמחֹוִגים ְתקּוִעים 

 ִלים פֹוִליִטִיים ִמִשקּו 

 ְוַהרֹוָה"מ... הּוא ְוַרק הּוא ַהַשַען. 

 ֶשר ַלְזִריָחה? אֲ ּובַ 

 ֶשִתְצָטֵרף ַגם ִהיא ַלַהְפָגנֹות 

 ִאם ָּבא ָלה 

 ְוַהֹחֶשך ֶנֱאַחז עֹוד ְּבַקְרנֹות ַהִמְזֵּבחַ 

 ּוַמְקִריב ֶאת ָהאֹור ַעל ִמְזַּבח ַהַלְיָלה. 

 

 ה  ָהְייָתה ִלי ֶהָאָר 

 -ַעל ַסף ֹּבֶקר ְמַהֵסס  

 ּבֹוֵחר, ּבֹוֵרַח, זֹוֵרחַ 

    ה ְלֵנס.אֹו ְמַחכֶ 
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 אלה פרסבורגר 

 13שכונת ה , בבוקר 7
 , כפר החורש

 , אי שם על רכס נצרת

 
 גבי שורק לחגית הכלבה 

 על 'הכביש הראשי' 
 עומד, 

 : שורק וקורא לה
 "חגית, חגית". 

 
  רוד וג'אבר נוסעים

 לאב קאר בק
 על אותו 'כביש ראשי' 

 
 רוד מאט ושואל את גבי:

 אדם, "מה עושה בן 
  בלי בגדים,

  בבוקר 7ב 
 על 'הכביש הראשי'?" 

 
 "מחפש את חגית", 

 גבי עונה. 
 
 13שכונת ה בבוקר  7

 כפר החורש, 
 , אי שם על רכס נצרת

 
 בגינה, קפהת'שותה  ואני 

  וחושבת
 זה, כל  ש
 מצחיק. קצת גם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברזלנעימה 

 הלינה המשותפת והמעבר ללינה משפחתית 

 ת  המעבר ללינה משפחתי

מבין ילדי   עברו התינוקות והפעוטות 1977טובר במהלך אוק

כפר החורש ללינה משפחתית. בחודשים הבאים הצטרפו ילדי  

. כל זה התרחש לאחר הגנים ובית הספר עד כיתה ו'

צעה שהושלמה בניית הבתים למשפחות הצעירות.  במקביל בו

בהתאמה הרחבה לדירות החדר וחצי של גרעין א' ובהמשך 

תיקים. כל זאת על פי לוח הזמנים שקבעה "ועדת  ו הולכלל 

הלינה" בראשותו של דני הלפרין ז"ל. ההחלטה התקבלה  

בקלפי ברוב הנדרש של למעלה משני שליש מהחברים.  

 באותה החלטה בוטלה רשמית 'שעת האהבה'. 

ה משנתיים וכלל חריש עמוק של  התהליך עצמו נמשך למעל

וצות וך בקיבוצי "איחוד הקבהרצאות של בכירי החינ ,ימי עיון

והקיבוצים", מידע כתוב, דיון בשאילתות, חוגי בית, שתי  

 90אספות מרובות משתתפים והחלטה בקלפי. סך הכול עברו 

חברים  205ילדים ללינה המשפחתית. באותה עת היו בקיבוץ 

 קטן לכל הדעות.  קיבוץ -ומועמדים  

  התחתון" הקיבוץ  נכלל במיזם הממשלתי: "פרויקט הגליל 

שהקצה כספים לבניה  ]'ייהוד הגליל' בשפה המדוברת{ 

שוב שזכה במענק, יקלוט  י שובים יהודיים בתנאי שהיי בי

משפחות חדשות. דרישה זו התאימה בכפר החורש לקליטת  

 - גרעיני תנועת הנוער העובד והלומד. באסיפה מה

פחות הוחלט על עדיפות לקליטת משפחות עם ל  13.03.1976

הממוצע הגילי של בני , ובגיל הלינה המשפחתיתים ילדשני 

 .30הזוג הוא בסביבות 

( שהוקדש כולו לחינוך, 1977בעלון הקיבוץ באלול תשל"ז )

צוטטה שושנה )שושה( ברזל   ז"ל כאומרת: "התחלנו לחזק 
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לנו לשאת את הצרות  את הכיוון האישי המשפחתי. קשה 

 1במשותף. כל אחד מעוניין רק בצרותיו."

הדיונים באספות הוכנה חוברת  "מצע" מפורטת בה  את לקר 

שעם סיום כיתה ו' יחזרו הילדים ללינה  ,נקבע בין השאר

משותפת. עניין זה היה הראשון שלא עמד במבחן המציאות 

שרה את מה שכבר  יהתקבלה החלטה שא  1985ובאפריל 

ושקבעה שהילדים יחזרו למגורי הנערים עם   ,בפועלהתרחש  

   .'סיום כיתה ט

בפועל הזליגה לכיוון הלינה המשפחתית החלה עוד הרבה  

  2קודם להחלטה על המעבר.

, הגענו עם ניר בכורנו  כמקובל הישר 1968בשלהי יוני 

ממחלקת היולדות ב"העמק" לבית התינוקות בקיבוץ. היו אז  

ימים   3 -פרסו על הגילאים  של משנ בקיבוץ פעוטות 7 רק

יו שלוש מיטות  לתינוקות. ועד שנתיים. נכנסנו לחדר בו ה 

כתה לנו )אני ממש רואה י רחל'קה גורן מטפלת הפעוטים ח

אותה לנגד עיניי(, עטויה  סינר לבן, רכה, חרישית, מחבקת  

ומברכת, הושיטה את ידיה לקבל את הרך הנולד לחיקה.  

צמי אומרת לגבי שאני לא מסוגלת ופתאום אני שומעת את ע

רוצה שניקח אותו לחדר שלנו להשאיר כאן את התינוק  ושאני 

יקשתי סליחה והיא,  )שהיה באמת חדר בצריף(. מרחל'קה ב

אישה יקרה, פרכה את ידיה ואמרה )במבטא הונגרי(, כמעט  

בלחישה, "את הרי יודעת מה טוב לילד שלך". מאז החלו  

ורש לקלוט את הילדים ישר לחדר  הזוגות הצעירים בכפר הח 

שנים לאחר מכן  רבעשונים. אשלהם לששת השבועות הרא 

התקבל הנוהג )אז כבר גרנו בדירות של חדר וחצי(, להלין  

את התינוקות בבית ההורים לשישה חודשים. ההחלטה 

הפורמאלית, גם במקרה זה  התקבלה בעקבות 'הקביעה  

 ההורית'. 

התפתח עוד נוהג, )אמנם   במקביל, טרם הלינה המשפחתית,

ילדים בבית  ים הישנ , שבערבי שבתלא אצל כל המשפחות(

ההורים. חדר האוכל היה כמובן פתוח גם בשבתות והעניק 

שרות מלא. הלהיט המבוקש בארוחת  הבוקר הייתה פרוסת  

שפחות החלו לאכול ארוחת  מטוגנת בביצה. היות שמ חלה  

שולחנן של בוקר בשבתות בביתם, לא נפקד מעדן זה מ

או  המשפחות הצעירות וילדיהן. כל אלו וזוטות אחרות הבי 

שלביו המוצעים והשפה  עם  אותי בקוראי את "המצע", 

 להרהר בכמה עניינים.   ,שננקטה בו

יש לדעת, בבניית התהליך הצוות נחלק לשלוש קבוצות  

אספקטים כלכליים וטכניים"  "עבודה: "אספקטים חינוכיים". 

בכל קבוצה היו צעירים וותיקים  3". ו"אספקטים חברתיים

וכי נאמר בין השאר "בית הילדים )בעיקר ותיקות(. בפרק החינ

 
הקיבוצים בהם הייתה לינה משפחתית מראשית דרכם היו :  . 1

ן חרוד )שם היו הילדים בלינה  דגניה א', דגניה ב', נצר סירני, עי 
משותפת עד גיל בית הספר ומכיתה א' בלינה משפחתית, כי כך  

צעיר(, קרית ענבים, רצתה אנדה, אשתו של יערי מנהיג השומר ה
 קבוצת שילר. 

  
. מכאן ואילך יכונה, "המעבר ללינה  המשפחתית" בשם:   2

 המעבר. 
ת הבנייה  ל"י וכלל עלו   200,400. ס"ה עלות הציוד הייתה  3

 ל"י.   2,960,000והשיפוץ הוערכו ב 

ד וישמש מסגרת חיים כוללת ימשיך להיות מרכז לחיי היל 

וגם, "כל  פרטי   ".חריות גורמי החינוך בקבוצהומקיפה בא

הציוד והריהוט בחדר הילדים יהיו רכושה של ועדת החינוך".  

חיד, מותאם למספר הילדים בחדר ויסופק הציוד יהיה א 

אומר שגם עם  זה לבתיהם."  להורים עם כניסת הילדים

קביעות אלו ואחרות נשמעות היום מעט מוזרות, הרי שעבורי,  

המשפחות הצעירות, זה נשמע אז   - נועבוראו נכון יותר  

 בהחלט סביר.  

היו האחדות והאחידות חלק מתפיסת העולם  70בשנות ה  

ת. כמו למשל, האספה לא נענתה  לבקשתם של  הקיבוצי 

בין בית השימוש א לבנות קיר חוצץ  למה ויגאל ברזל ולש  

והאמבטיה בדירת הלינה המשפחתית המיועדת להם. כמו כן 

נדחו בקשות של כמה משפחות לצבוע את ביתם בצבע שונה 

מזה שנקבע על ידי 'ועדת המחנה' )המחנה = שטח הקיבוץ(. 

האחדות, אושרה בקשתה של משפחת  אך בה בשעה בשם 

הצעיר היה  צפוי להיכנס  קליין להרחבת דירתם למרות שבנם

 ללינה המשפחתית רק לשנה אחת.  

היו גם החלטות שעל פניהן לא רק היום אלא גם אז,  נראו  לי  

פתחו בשבתות ימוזרות. "בתי הילדים", כך נאמר ב"מצע", לא י 

פתחו  יי  והפעוטותר )ואילו( "בתי התינוקות בשעות הבוק

לו וינוחו אכ י  הרים עם העובדת הקבועה... הפעוטותבשעות הצ

... עד שעות ההליכה הביתה אחה"צ". כל זה על מה ולמה?  

שאלתי את עצמי בקראי זאת. דומני שהתשובה היא פשוטה  

ולא בהכרח חינוכית. כך הוחלט כדי שיהיה זמן מנוחה גם 

יזה הוא חכם הרואה להורים בשעות אחה"צ. ועל זה נאמר: "א 

מים הם  את הנולד". וגם, "ילדים הם ברכה", אבל לפע 

 אללי!. בכל מקרה דרישה זו, לפתוח את בתי   -מרעישים

 בשבת החזיקה רק חודשים ספורים.  הילדים הפעוטים

הנה נקבע ב"מצע" שהאחריות לילדים היא בידי המטפלת וכך  

ה הם בידי כמו כן הביגוד והכביס  .גם הקשר עם גורמי הרפואה

  המטפלת. "הילד יוצא עם חבילה של בגדי לילה )לשבוע(

ובבוקר הוא מחזיר את בגדי הערב". כמו כן נאמר שה"רחצה  

עשה בבוקר בבית התינוקות על ידי האם, אך אפשר גם  י ת

בערב הקודם ע"י ההורים בבית ההורים". במקרה זה, "מספק  

ים. דומני  הקיבוץ אמצעים מתאימים". אכן היו אלו ימים אחר

את   ראינו שלאגם  שהטעם לניסוחים הזהירים טמון גם בכך 

מנו כעושים מהפכה בבחינת "עולם ישן עדי היסוד  עצ

תית בכל מאודנו. אלא  ח נחריבה". אכן רצינו בלינה משפ

שכוונתם של מנהלי המהלך הייתה לא לטלטל את תמונת  

העולם הקיבוצית בשפה הרואה פגם קשה בעיקרי מערכת 

 ך כפי שהתנהלה עד כה.  החינו

את רוח הזמן  אני סבורה שדווקא הפרטים הם הצובעים   

משמע, כן ללינה משפחתית, אך כל השאר   –בצבעיו הנכונים 

"עולם על מכונו עומד" ולא  משנים מוסכמות נוספות. נדמה לי  

גם שאז לא חשבנו שאנחנו מקדשים את הפרטיות כערך מעל 

. אך גם אם הטקסט  שיקף לקולקטיביות והאחריות המשותפת

ורה, המציאות את 'רוח הזמן', הרי שכמו שבדרך כלל ק

הייתה שנוצרה עם המעבר ללינה המשפחתית היא זו שגברה ו 

חזקה מההחלטות. 'הסמכות ההורית' המשיכה לבנות את  

עצמה, במיוחד באשר לאחריות כלפי ילדים שחלו בחורפים  

 את התודעה.  גם בזאת ההוויה בנתההקשים כאן על ההר. 
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זאת" כשקראתי את המסמכים בארכיון חשבתי ש"זר לא יבין 

פורה של אספה  וגם," 'זה כל כך קרוב וכל כך רחוק". הנה סי

.  1977שדנה בתוכנית  ההשקעות לשנת  1976מדצמבר 

  1977להזכירכם, ועדת לינה פועלת כל אותה עת ובאוקטובר 

תה אספה החל מעבר ללינה המשפחתית. בין השאר דובר באו

חדר ת המכבסה והמתפרה )כיום  י על "אוורור חדר האוכל" ובני 

. מרכז המשק דאז ))כיום מנהל הדואר ואולם החוגים(

עסקים(, היה שייקה רונן שדחף לאשר את התוכנית על כל  

סעיפיה. "ואם חברים אומרים שזה יקר מדי, אפשר לדחות את 

לפנתי טלאחרונה  המעבר ללינה משפחתית בשנה", כך טען. 

לשייקה, חבר טוב משכבר הימים. הוא לא זכר את אותה  

, אבל זכר היטב  שהיו לו הסתייגויות בהתחלה מהלינה  אספה

אלא שדני הלפרין  שוחח אתו אישית ושכנע    ,המשפחתית

בלה ברוב גדול את תכנית  י אותו. נחזור לאותה אספה שק

ההשקעות ואף לא דנה באפשרות דחיית המעבר ללינה 

ית. בחנתי את רישום הנוכחות של החברים  המשפחת

בשני דפים  נפרדים.  והנה הפעם   V - והחברות  שסומנו ב

הזאת שלא כרגיל רוב המשתתפים היו חברות ...!  אכן,  

 שחזור העבר הוא לעתים מלאכת הרכבת פאזל.

אני מרשה לעצמי לומר שעניין ההקצאה השוויונית והזהה של  

מצעים  לחדרי הילדים בבית הריהוט, השמיכות, הכריות וה 

בהחלט לנוהגי המקום ההורים, נראתה לי אז טבעית ושייכת 

היה לנו באופן  ולזהות עצמית והקולקטיבית. בפועל הרי לא 

"תקציב אישי" לפי סעיפים  רקאישי ממש כסף. היה לנו 

מוגדרים. אפילו לא היה עדיין "תקציב כולל'" אך דומני שעם  

לומר שהלינה המשפחתית הנביטה   הזמן ובמבט לאחור, ניתן

ת' והעניקה לגיטימציה  באופן הדרגתי את ה'סמכות ההורי

עניין שבדיונים  לתפיסה של המשפחה  גם כיחידה כלכלית. מ 

שהתקיימו בחוגי הבית, בדיונים באספות הקיבוץ ובסיכום  

שהוגש ב"מצע", נעלם המושג 'חדר'. את מקומו תופס המושג, 

אמר ב"מצע": שהילדים "הולכים  "בית ההורים". פעמים נ

שארה על מכונה עד סמוך  ההגדרה "בית ילדים"  נ .הבייתה"

  4.לתקופת ההפרטה. כלומר לילדי בית הספר היו שני בתים

ויותר משפחות העדיפו לאכול בערב את הארוחה   יותר

משפחתית בביתם )הבאנו את האוכל מחדר האוכל ב'נושא 

בחדר האוכל במשותף  כלים'(. אך ארוחת יום שישי בערב

 -בדר  האוכל  נשמרה כחוויה חברתית וקהילתית עד סגירת ח 

. אז נסגר גם אחד 'הפרלמנטים' היותר שמחים  2002

שישב במלוא כובד משקלו  ,שבמרכזו  היה  אילן ברכפלד ז"ל

על גדר האבן של רחבת חדר האוכל כשהוא שופע חידודים.  

כל הייתה בחזקת וגם, להכין את סעודת  ערב שבת בחדר האו 

לבישול,  זכות וסימן להיותה של החברה שמקדישה את עצמה 

הינו את המבשלת על פי סוג המנה  ישפית של  ממש. ז 

העיקרית שהוגשה. רותי וניג הכינה תמיד עוף בתנור עם 

זיתים. כל זה אולי זוטות, אך כמו היום גם אז, לצד הדיונים 

   ות.חיינו היו פאזל של זוטשנחשבו עקרוניים, 

ועדות השונות של תהליך המעבר )חינוך, חברה ו בכל אחת מה

יל שונות.   כו'...(השתתפו כאמור חברים וחברות מקבוצות גו

זאת כאשר  ילדיהם של החברים הוותיקים כבר מזמן לא היו  

 
, הולכים ומשתרשים אבחנות  2,000  -. עם ההפרטה בשנות ה 4

 כגון, מרכזון ומרחב. 

בגיל הלינה המשפחתית. בין המשתתפות הוותיקות  בלטה  

בעה יהודית זרחי ז"ל  באמירתה התומכת הברורה.  ההצ 

הייתה בקלפי )ידנית, יש לומר(, ודרשה הכרעה ברורה של 

ר משני שליש מהחברים. ברור שהייתה זו הצבעה חשאית.  יות

יר בהחלט להניח על פי החלוקה הגילאית דאז, עם זאת סב

שלא היינו מגיעים לכך אלמלא תמיכתן המסיבית של החברות 

ים  הוותיקות במעבר. כשקראתי את הדברים נזכרתי בוותיק 

ובעיקר בוותיקות שנרתמו למהלך, ואני זוכרת אותם/ן  

ת. זכורני היטב כיצד לאחר ההחלטה הגיעו אלינו  ומתגעגע 

עד כמה קשה היה  –ות ושפכו בפנינו את לבן כמה וכמה  ותיק

להן הפרידה מהילדים בערב להשאירם בלילה בבית הילדים  

ק'  . התברר בדיעבד שהיו כבר  אז 'מפרות חו- ולחזור לחדר

שהעזו למספר חודשים )אסתר שפיץ ז"ל  למשל( לקחת את  

ל'חדר'. בה בשעה עניין אחד נותר מופלא בעיני: בנובמבר ילדן 

ברו החברים )גרעין א' ואלו שהצטרפו אליהם(, לאחר ע  1951

השלמת ההכנות,  מהגבעה של בית ההבראה ל'נקודה  

.  מצא הקיבוץ מאז ועד היוםהגבעה בה נ  - החדשה', קרי 

רק  כאשר הושלמו עבורם  - 1952עברו רק במרץ    הפעוטות

יהם שם בגבעה  ילדים. כמובן שבלילה השגיחו עלבתי ה

השכנה שומרת הלילה והשומר, אבל, בכל זאת ... למה 

 .  מעולם לא שאלתי ולו אחת מהןהאימהות הסכימו לכך?  

המעבר ללינה משפחתית היה עבורנו, המשפחות  -לסיום 

יגה של ממש. הדירה שקיבלנו הייתה במושגים  הצעירות, חג 

מ"ר בתוספת מרפסת  56בסה"כ  של היום ממש קטנה. 

לנו תחושה של רווחה  מ"ר. ועם זאת  הייתה  6פתוחה של 

לכל אחד ואחת מהילדים  וושל בית שהוא שלנו כמשפחה  

והבוגרים יש מקום. לצד זאת, לא הייתה הפרדה בין 

מרווחים ופתוחים למשחקי  המגרשים. הדשאים היו גדולים,

צוותא של משפחות וילדים כדורגל ו'עמודו', ל'תופסת' וישיבה ב

את בנוסטלגיה. המעבר  וגם לאירועים שכונתיים. אולי אני חוט

ולא כל שכן     2,000 -היה נדרש כמו גם השינוי של שנות ה 

תהליך הקליטה. כל אלו היו והינם הכרחיים. אך אל מול  

של חצרות הבתים והחציצה בין לבין, אני  הגדרות המוגבהות 

אזור בו אנחנו גרים הכול עדין פתוח. חשה מעין צביטה בלב. ב

הגנים מבקרים את הדגים בבריכה   טוב לנו כשהפעוטים וילדי

הקטנה סמוך  לביתנו, קוטפים שזיפים או אוספים פקאנים. 

 דומני שגם זר יבין זאת. 

 נעימה ברזל 

אשר על הארכיון שהכין לי מבעוד מועד   תודה לשמוליק בדאור

 משפחתית. את כל התיקים העוסקים בלינה ה

 תוספת, באהבה 

על מחסן 'ציוד הילדים'  גילית אבני ז"ל ואני היינו אחראים 

הכנו לכל יולדת את הנדרש   מתחילת הלינה המשפחתית.

לקבלת התינוק/ת בהגעה מבית היולדות. חיתולים, ביגוד,  

נרכשו בכספי הקיבוץ ונמסרו לאימהות,  הנעלה, עגלות ועוד

 בד"כ, כשהביעו את רצונן/ם. 

 יק בדאור ולשמ
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      ריאיון עם צוות פפריקה

 מיקי וייס 
,  לפריןמיכל ה, נירה יחיאלי, בלהה שובל: נוכחות

 מאירה  'אוליבקוביץ, רחלי גורדון, שלומית אברהם

                       דבי אבידן - חסרה

 

לרגל  יוצאת דופן:ו מוזרה תצ התבקשתי הפעם בקשה ק
דעון צימבל  ס השנתי של המועצה )ע"ש גרהענקת הפ

 נשים... 6ז"ל( לראיין 

מוזרה: איך עושים את זה? אני רגיל בריאיונות אישיים  
לעמוד על אופיו של אדם וייחודו ולהציגו כך ברבים. כאן 

ככל שיהיה, אני צריך להציג מפעל שלם... ידעתי שמעניין 
  לעולם לא אגיע לרמת עניין שיש כשמכירים אדם, כי

האדם תמיד יעניין יותר מהמפעל שהוא מייצג. לבסוף  
החלטתי שאעלה את הלבטים הללו בפני הפורום  

שהתכנס בביתי )"העיסקה" שסוכמה: אני אספק את  
 הקפה והן את העוגות. יצאתי ברווח גדול...(.

לגל ונראה מה יצא.  החלטנו לבסוף לתת לשיחה להתג
תי  אודה שלפעמים חששתי שהנושא ישעמם, וניסי

אך כל השש   להטותו לקצת רכילות וסיפורים קטנים,
"הפוליטיקלי קורקט",   עמדו כחומה בצורה בנימוק של

 לכן, לא נותר לי אלא להגיש את השיחה כהווייתה. 

סטוריה: מועדון ותיקים ראשון הוקם  יקצת ה בלהה:
, במקום בו  מנון ברזל וייצקי בן יהודהאע"י  2001בשנת 

זה היה מועדון ותיקים. היו נפגשים  שוכן כיום גנון זית. 
שבועיים ומציינים ימי הולדת. הכל היה  -פעם בשבוע

מושתת על תרבות פנימית, ללא יזמת פעילויות והרצאות  
מבחוץ. בהמשך, ברכה זמיר ובלהה יזמו את הקמת  

ו להיקבר ובעצם,  האנדרטה לקורבנות השואה שלא זכ
 . מכאן החלה הפעילות שלנו

, כדי  לאורה ברזלנירה התקשרה  בשלב זה של השיחה 
לקבל קצת פרטים אודות פעילותו של אמנון ז"ל )בעלה(  

בהקמת אותו מועדון ותיקים ואורה הוסיפה כי כבר  
תיקים לפעול. התקציב  ו החל מועדון הו  2001בשנת 

קיימו פעם בשבוע  לפעילותו הגיע מהקיבוץ. הפגישות הת
גם חלק מחגי  במיקוד על ימי הולדת עגולים וחצי עגולים. 

ישראל נחגגו במועדון, כגון אירוע ט"ו בשבט. לאחר  
פטירתו של אמנון, המשיך את המפעל ייצקי בן יהודה.  

)עד כאן דבריה של אורה ברזל, פחות או יותר כפי שסופרו 
 . (ע"י נירה

משה כמרכזת  ישכש איילת נחמני,)ממשיכה(:  בלהה 
פקיד עסקו במסגרת הת סיוון שבחועדת תרבות,  ואח"כ 
תיקים. זה היה בסיועו של אורי  וגם בארגון מועדון הו 

שרכש ריהוט ושב   ,גרינברג )מנהל הקהילה באותו הזמן(
ואמר שוב ושוב: "לא יחסר לכם דבר". לקח זמן להגדיר  

את המטרות ולבחור שם למועדון. נוצרה מעין ועדת  
ופרידה   אביטל בן יהודהות שכללה אותנו וגם את תרב

 . קובץ'

ל התהווה ניסינו להגדיר קונספט. אני זוכרת דיון  כשהכ
ן צריך להיות מצחיק והזמנו  ושבו החלטנו שהמופע הראש 

סטנדאפיסטית. חיפשנו מופעים ואנשים שיפנו לקהל  
 רחב. 

פעם חשנו שכל העסק דועך והפצנו שאלון.  להה: ב
תמשיכו. התברר שהמפגש   ו חד משמעיות: תוצאותיו הי

 .החברתי אכן חשוב

קיים קיבעון במספר המשתתפים. דבר די מתסכל,  :מיכל
כי מטבע הדברים רוצים להתפתח ולגדול. נוכחנו שקשה  

 לפרוץ תקרת זכוכית מסויימת ודי קבועה. 

מה פעילות פפריקה נותנת לחברה ומה היא   מיקי:
 מעניקה לכן? 

ן מספר המשתתפים לבין נושא  יש קשר בי מאירה:
סיון  יין יותר. הנ הפעילות. המספר גדל כשנושא מעני 

המצטבר מוכיח שבני משק ואנשים הקשורים לכפר  
ת  נהחורש שמגיעים להרצות, מעניקים חוויה  מעניי

 ומגוונת. 

לטיולים למשל, נרשמים יותר. טרם הצלחנו   שלומית:
 לפענח מה יותר ומה פחות אטרקטיבי. 

חנו גם קצת מחזרות אחרי אנשים וזה גם נושא  אנ נירה:
 פרי. 

שווה ליישובים שכנים, אחוז המשתתפים  אם נ בלהה:
בכפר החורש דומה למקומות אחרים, אלא שיש יישובים 

גדולים הרבה יותר, מה שמניב מספר גדול יותר של  
 משתתפים. 

ביקרנו מועדונים אחרים בעמק, וזאת אכן   מאירה:
 המסקנה. 

 נו לשמוח על כל משתתף. נאמר ל רחלי:

ג של מתח: כמה  לפני כל מפגש אנחנו חוות סו שלומית:
 יגיעו...?

בהגדרה עוסקים בתרבות אך לא פעם "באשמת"   בלהה:
 ם חברתיים. ינירה, אנחנו גולשים גם למחוזות סוציאלי
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הדינמיקה היא כזאת )ואני מציינת זאת באופן הכי  רחלי:
שמוקדשת  נה וחיובי שיש( היא חצי שעה ראש

 לקשקשת...

 כולנו מתנדבות.  נירה:

 בת את המפגש החברתי. אני מאוד אוה רחלי:

 נירה היא המארחת האולטימטיבית.  מאירה:

בהם המשתתפים גם נושאים בחלק   םיש מועדוני נירה:
מההוצאות. במועדון פפריקה לא גובים כספים, למעט  

 טיולים.

  הכסף מגיע אלינו משני מקורות: מהמועצה נירה:
 ומהקיבוץ. 

 אנחנו אכן נמצאים בתקופה בה אנשים מתרחקים מיקי:
זה מזה, תופעה עולמית ידועה, כנראה יותר לצערם של  

 ותיקים. 

הפעילויות מתאפיינות בעיקר בשלושה תחומים:  רחלי:
טיולים, הרצאות וארוחות בוקר. אבל לפעמים הרחקנו  
ל  לכת, לאחר שכפו עלינו לתת הצגת פורים לילדים. זה כ

כך הצליח שמדברים על סיבוב דומה בחנוכה, ואפילו  
 רות מול ההורים.מסתמנת תח

 אנחנו מתחלקות בתחומי הארגון. :מיכל

נת המרצה/אומן ועל  אני למשל אחראית על הזמ  מאירה:
 (.'אודיאו, וידיאו, הגברה וכו הפירוטכניקה )

אני על הגזברות ועל הפרסום. בלהה מושכת   נירה:
על התואר מנכ"לית(. היא יותר   בחוטים )ומתרעמת 

 "מזמנת". 

אחת לא רצתה לנהל. כשאנחנו  האמת היא שאף  להה:ב
יושבות על תכנית חצי שנתית או שנתית, אנחנו מקבלות  

יום רשימת מרצים ומופעים מסובסדים ואז בלהה -מהסב
 מקצה תפקידים ותאריכים. 

תיאורטית, אדם אחד היה יכול לבצע את כל   מיקי:
 אתן ממלאות.התפקידים ש

 נכון, אבל  כך זה הרבה יותר מגוון.  כולן:

סוג של    אני מזהה אצל חלק מבני דורי בקיבוץ, מיקי:
ור חברתי, והימנעות מכל פעילות חברתית משותפת.  ניכ

אולי אפשר למצוא דרך  
 לפתות אותם? 

חלק מאוכלוסיית   מיכל:
הפנסיונרים עדיין לא רואים  

עצמם כשייכים וטרם  
 שים שלנו. הצטרפו למפג

אנחנו מוגדרים מעל  נירה: 
  . קיימים מועדוני65גיל 

ותיקים אחרים המכוונים  
 לשכבות גיל מבוגרות יותר. 

פעילות בין דורית. זה   נירה:
אחד הנושאים היותר  

חשובים שיוצר חיבורים  
נהדרים בין צעירים  

למבוגרים ואפילו קשישים.  
יש חיבורים עם ילדי כיתות  

הולדת    ב' שחוגגים ימי –א' 
עגולים ובאמת יש משהו  
מקסים בחיבור הזה. יש  

ד'  -עם כיתות ג' חיבורים
איתם חוגגים יחד חגים ועם  

ו' מקיימים  -כיתות ה'
קשרים עם החיילים. מתקיים גם קשר רצוף עם ועדת  

תה מארגנים כפעמיים בשנה פעילות לכל י התרבות. יחד א
 הציבור. 

ל סמכות  אם יבוא מישהו בע ית:שאלה היפותט מיקי:
 ויחליט משום מה לבטל את פפריקה. מה יצמח במקום?

זה יהיה משהו מאוד עצוב. אבל אנחנו   לות שונים:קו
נמשיך להיפגש. לא בטוח שיקום משהו   )הנוכחות כאן(

אחר. זה די שגעון שלנו. הנה, בזמן הקורונה, זה כמעט  
 קרה ובכל זאת המשכנו. 

, אבל אנחנו היום אנחנו משתמשים במועדון לחבר נירה:
נו  חולמות בעצם על מועדון משלנו, לעצב אותו לצרכי 

 ובכך לפתח  ולהגביר תחושת שייכות. 

אולי נפנה אל מי שצריך, כדי שנקבל רשות,   שלומית:
 לאמץ לעצמנו לפחות חלק מהמועדון לצרכים הללו. 

לפני ארבע שנים, החלטנו לאסוף צילומים ישנים,  בלהה:
כפר החורש, עוד מתקופת   שנותנים הצצה אל העבר של 

ולתלותם  להגדילם  50-המעבר מצאלים, בשנות ה
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במועדון. הוקדש לזה קיר שלם בחלקו הדרומי של  
 המועדון. התקבל משהו נפלא והמשובים בהתאם.  

בכתבה כזאת קשה להעביר שפת גוף    הערת הכותב:
וארשת פנים, אך כשדובר על הנושא הקודם, חשתי לפתע, 

משהו רגשי   י המתבטא באיפוק רב...באיזה תסכול חבו
כנראה עולה בקנה אחד, עם  כמעט התפרץ, אך נכבש. זה  

רוח הקבוצה הזאת, שמנסה בכל כוחה להיות חיובית,  
 ויודעת שבזה בעצם כוחה.  

 לא עשית.  –למדנו שצריך לפרסם. לא פרסמת  נירה:

באמת שאין לי שום רצון או מוטיבציה למרוח   לסיכום:
זה נראה לא אמין. כולם יודעים שהחיים  הכל בדבש, כי 

ה של מפגש  י זאת, הייתה לי חוו הם לא רק דבש... ובכל
עתיר אנרגיות חיוביות, עם חיוכים והרבה חום אנושי.  
ברור לי שהפפריקה מוציאה מהאנשים הרבה טוב ואני  

 מקווה שזה גם משתקף בריאיון/כתבה. 

 אנחנו עושות הכל בהתנדבות ובאהבה.  כולן:

 

 

 

 סשה אלכסנדר חבר  -צילם

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארון השלדים של השכן

על ידי חברי חוג   מתוך אירוע שנערך לכבוד גבי ברזל
 קולנוע שגבי מנחה.  ה

.  מספר שירים שגבי כתבבהפתעה,  ,חברי הקבוצה הלחינו
מוזמנים  , ניםאת השירים המולח  המעוניינים לשמוע

 . בשמחה מגבי,לקבל את הלינק לשירים 

 החבורה רוצה לספר לנו על גבי. וזה מה ש 

 

 אתם פוגשים אותו שנים על השבילים 

 ל סנדלים מחויך ומאיר פנים ונעו 

 מכדרר מילים ועושה בהן קסמים ושפטים  

 לעולם חמוש בשנינה נכונה לשליפה 

 הוא השכן הוותיק שממול 

 איש נדיב שלא יודע לבקש תגמול 

 הוא עד כדי כך מוכר 

 שאתם מחמיצים את העיקר 

 שמע לכם תמוה יזה ודאי י

 אבל אתם קורבן של תעתוע 

 שבויים של חלון ראווה 

 אטומים לרמזי הונאה 

 באת אל התלתלים נח

 קופת שרצים 

 . ואתם כסומים
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 להלן מקצת שרציו: 

 הוא כאילו חי בינכם אבל הוא חי בסרט.  .1
הוא סירב להיות מבקר קולנוע בהוליווד כי לא   .2

הסכים לוותר על טובות ההנאה המופלגות שיש  
 לון כפר החורש. ע כפייטן בעל טור ב לו

הוא מרצה לקולנוע חתרני בחוג של אויבי   .3
 טר.המש

שיריו המתפרסמים בעלון הקיבוץ הם הסחת   .4
 דעת משיריו האנרכיסטיים ברשת האפלה.

הוא נטש קריירה של מ"פ בצנחנים רק כדי   .5
להיות קרוב לסיר הלחם של מאפיית כפר  

 החורש. 

את פרצופו האמתי, לא  עכשיו, אחרי שחשפנו עבורכם 
 תוכלו יותר להגיד שלא ידעתם.

מליצים להפעיל עליו לחץ  האיש מבין רק כוח. אנחנו מ 
כבד עד שישבר וימסור לכם את החומרים המחתרתיים  

את שירי ההתנגדות והמרי שלו   -מסמרי השיער שלו 
שהולחנו בסתר ביערות ובמחילות על ידי מלחינים  

   חתרניים כמותו.

 חומי שינברג  -כתב ולית של רובן" "הכיתה הטיפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   – צילום מסך מתוך האירוע שהיה

 על האיכות הירודה של התמונה  התנצלותנו מובא עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעל פויס  

 ימה לאלים משממליצה על הספר: 

 

 על "חיים" מאת גיל הראבן

 2022ספרים,  –הוצאת אחוזת בית 

 

המספר בספרה של גיל הראבן, "חיים", אומר בפסקה  

חיים הוא משימה שאולי רק   האחרונה: "תיאור שלם של

על אף זאת הוא   (.380לעומד בה." )עמ'  האלים יכולים

מנסה לעשות זאת ולעמוד בהצלחה במשימה. אם הצליח, 

 ם תשפטו. את

על הכריכה מופיע קטע מציור של מימי גרוס המתאר  

חבורת אנשים על רקע נוף צבעוני, תוסס, מרובה ניגודים. 

גברים ונשים סביב שולחן שעליו ספלי קפה. מאחוריהם  

 וב מרוחק, דרכים, עצים.  שדות, גבעות, ייש 
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הספר מספר את סיפור חייה של חבורת ידידים,  

ית ספר יסודי, בשכונה  בלה בכיתה ג' ב שידידותם הח

ירושלמית בשנות השבעים של המאה העשרים. הוא  

מסתיים כאשר הם אנשים בוגרים בעלי משפחות שחלקם 

 כבר סבים לנכדים. 

לימודים גבוהים  בין מבצעים צבאיים, אינתיפאדה, 

ונישואין עוברים הקוראים בנתיב חייהם של בני החבורה, 

ית של ארבעים השנים  לאורך המציאות הישראל 

האחרונות. שתי דמויות מהוות את הגרעין סביבו סובבים 

כולם: יואש "האדיש" בן למשפחה ותיקה ומעורה בארץ  

וקסניה בת למשפחה עולה חדשה מברית המועצות  

ג' שבר יואש, שלא בכוונה, את אפה של  לשעבר. בכיתה 

קסניה, וכעונש היא הפכה אותו ל"עבד" שלה, עונש  

קיבל על עצמו ברצון ובהכנעה. מאז "היה ביניהם  שיואש 

 משהו". 

בהגיעו לגיל גיוס נכווה יואש מסיר שמן רותח בעת  

שקרצף את מטבח הבקו"ם והפך נכה צה"ל. קסניה  

נסוע לצרפת לסדנת האנרגטית סרבה להתגייס כי חלמה ל

תיאטרון עם במאית ידועה. איך תתחמק קסניה מגיוס?  

 לא אגלה לכם. 

זת בפעילותה, בהחלטותיה ובבחירותיה את  קסניה מרכ

מעגל החבורה ומפגשיה. היא נושמת וחולמת תיאטרון  

-וקולנוע, ומוצאת עצמה נעה רוב חייה על הציר ארה"ב 

ה. יואש, ישראל. כל אירוע עמה הוא "הפקה" בפני עצמ 

שהכינוי "אדיש" הוצמד אליו, מנהל חיים של מעכשיו  

ללא טלוויזיה ומחשב,  לעכשיו, בלי מחויבויות גדולות, 

בלי עיתונים, בלי לימודים גבוהים. אמנם הוא חי בעולמו, 

אך הוא נאמן מאד לחברים ומעניק עזרה ללא חשבון למי  

שזקוקים לסיוע: "אהבנו אותו, וכשנעשה תימהוני הפך  

נחמד שיש   –להיות התימהוני שלנו. אנשים נורמטיביים 

 (.  182לידם אחד לא ממש נורמטיבי" )עמ'  

בין יואש לקסניה נרקמים יחסים מיוחדים במינם, שלא  

כאן המקום לחשוף את טיבם. אך נתיבם בונה את החוט 

 הכרונולוגי של הסיפור. 

יואל, חברם של השניים, שלמד להיות עורך דין, על אף  

ממש השתוקק לכך, מחלץ אותם מדי פעם מהצרות  שלא

 :  אליהן הם גוררים את עצמם ביודעין ושלא ביודעין

"בלילה סיכם יואל למירה שזהו, די, נגמר לו הכוח. "את  

יודעת איך הם, שני אלה," אמר. "יואש, כרגיל, אין לו  

מושג מכלום. וקסניה, גם כשהיא על הקרשים, עדיין  

 (. 263או במיוחד בשבילה" )עמ'  נדמה לה שאת העולם בר

המספר, שעד סיום הספר, איננו יודעים מי הוא, מסתכל  

יל והשנים על קורות חיי החבורה. יש בו מידה  ממרום הג 

מסוימת של ריחוק אוהב, מציצנות ונימה הומוריסטית.  

הוא מנסה להבין את מסלול חייהם של יואש וקסניה,  

וחר אירועים  שתי הדמויות יוצאות הדופן בחבורה, ב 

מסוימים עליהם הוא מרחיב בעוד על אחרים הוא מוותר  

ס האירועים מצטיירת  ואף פוסח לגמרי. מבעד לפסיפ

מציאות חייה של חבורת ירושלמים, ילדיי שנות השבעים, 

 המתבגרת אל תוך האלף השני. 

לא כבד מדי, לא עורך "חשבון נפש" נוקב מדי, חי, תוסס  

 ומלא הומור. 

 הנו! ית
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שמוליק שלנו, הארכיונאי, מזמין את ציבור כפר החורש  

 ודש!בארכיון המחלהגיע ולהתארח 

 יש בארכיון? ה מ

צילומים, תיעוד החלטות, ספרייה בנושא השואה, ארכיון  

אישי של חברים שהלכו לעולמם, תיקים אישיים, מקום 

בו. ולעיין  לשבת  ומרווח  מועדון   נוח  את  לארח  אשמח 

 קה, את הנוער בחינוך הבלתי פורמאלי ועוד הפפרי

 052-38655584ניתן להגיע ולתאם איתי בטלפון 

 מול גן אלה  -מיקום

 

בביצוע   לעזרה  מתנדבים,  של  סיוע  לקבל  אשמח 

 פרויקטים מעניינים. 

היה  האחרונים  הפרוייקטים  השביל -אחד  פריצת 

פורמאלי  הבלתי  החינוך  צוות  עם  בשיתוף  לפילבוקס 

 מנהל החינוך הבלתי פורמאלי.   ובהובלת נצח,

 

 

 

 

 

 

 

 

נעשתה פריצת השביל אל הפילבוקס   14.10.22ב 

 הנשכח 
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הקיבוץ  של  בשטח  כותנה    קטיף 

 . גינגרב

אחת    120,  דונם  400 כל  באלות, 

 טון. 2.5שוקלת 

נקטף עי "בר בעמק" השותפות  

של הזורע ומשמר העמק, ונארז 

של תמה   RMWע"י אריזות 

 גרופ. 
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 שש בש  הטורניר 
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 עם... פמ  "תוך "הד החורשמ  נים מתכו

 תודה לשמוליק בדאור ששלף מארכיון 
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 רפי אבני מבכה את גילית ז"ל  

 

 

ש רווקים של תנועת הקיבוצים וכבר אז עשיתי לה מספר  ג"הכרתי את גילית במפ

  .אוהסיום מבלי לעדכן אותה , ווברחתי מהנופש יום לפני  - פאדיחות, כמו למשל

 ה במשמר העמק אליו לא הגעתי...ועוד ....ועוד...במפגש שהי 

 

הבאתי אותה פעם ראשונה לכפר  גילית תמיד סלחה לי עד יומה האחרון. כש

לא מספיק שהיא שמוצניקית, אבל פולנייה! אבל לי    - החורש, החבר'ה אמרו לי

 לא היה אכפת, אהבתי את גילית כל כך. 

 

ר אוכל של משמר העמק שהיו  דביום שישי לאחר נישואינו, באו אליי חברים בח

. ואכן הייתה לנו  רפי, אפילו אצלנו לא מרימים חתונה כזאת :נו ואמרו ליבחתונת 

 תה מדהימה בחתונה. י חתונה כל כך יפה, גילית הי

 

פלאה, שהגיעה ממקום מופלא ומשפחה נהדרת. הקמנו ביחד  זכיתי לאישה נ

 ר תודה לעולם. משפחה לתפארת ולמרות כל הקשיים, ועל כך אני אהיה אסי

 

 " ימבי שלי אהובה שלי' צ ,יהי זכרך ברוך לעולם ועד
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   -קטנטנים 

פטריות, גמדים, גשם, ברקים  עם   שלכם ציורי החורףאת  יליון הבא קבל לג נשמח ל
 ורעמים. 

  הנדידה.עונת לכבוד  צביעה ף דהכנו לכם   םובינתיי

 ? סידהח גור? ומי פגש  מי פגש ע
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