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אני תקווה כי הימים הבאים עלינו "

ימים של סליחה ושל חסד,  יהיו
 ימים של הליכה תמה

 שירחב בנו השקט
שנראה ונדע ונרגיש כי פשוטים 

 הדברים ומותר בם לנגוע
 ומותר ומותר לאהוב

 ושיהיה בנו האומץ לעשות זאת.
שנראה את העצים במלמול 

 עליהם,
 האוויר הסחרחר מגובה,ואת 

 ולא נסתפק בלכתוב עליהן
 נשאף בלבם לנגוע

 שנזכור שמן המקום בו אנו צודקים,
 לא יצמחו לעולם

 פרחים באביב,
 ונשתדל להיות פחות צודקים

 יותר קשובים, מביטים, אוהבים.
שנזכה לחוש איך קיר הנאומים 

 נבקע
 לשמוע גמגומים מתוקים

 לדעת כי האוהבים צודקים
 ל חיינו שוב יקרורגע ש

שהתקווה שלנו תגזים ותעבור 
 גבולות.

הלוואי שנצליח לכתוב את העולם 
 בכתב ידינו

 ואת עצמנו בכתב ידו של העולם
 בכתיבה תמה שאין לה סוף

שיהיו לנו כוחות לעשות וגם לעצור 
 ולנוח,

שיהיה בנו האומץ להביט איש 
 בעיני רעהו,

בלי להשפיל מבט, בהתנצלות 
 ובאשמה,

ובלי לחמוק ולהרים מבט 
 לאידיאלים ולרוח.

שיהיה לנו העוז להתחיל לצעוד 
 בדרכים חדשות,

וגם התמדה להמשיך במסעות 
 שכבר יצאנו אליהם,

שנוכל להמשיך את מה שאנו 
 רוצים,

 ולא רק לרצות את מה שיש
 שנדע לחוות ולא רק לבקר

 ונצליח לפרגן, לאהוב, ולשמח
 יום-יוםבחיוכים קטנים של 

 
 "ובשמחה גדולה של חג.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ח ושנה טובה! שמ  גח  מאחלות לכולנו

, חזקנמשיך כקהילה לוש עשייה, שנה של יצירההיה שת

ה בה והושטת העזר, הקרלתחזק את החיבורולהתחזק 

 .גורים ומבודדיםד בימים סבמיוח

עמוד עריכת על  נודה למיטל מילברג ,בהזדמנות זו

כתוב המשיך למזמינות אתכם ל .מקסים ויצירתישער 

 .ורעיונות חדשים ריםנשמח לקבל חומ ו,אלינ

       מהנהקריאה 
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    , תשפ"ארכה לחג ראש השנה והקיבוץב

 / יעקב דרומי 2020בספט'    18 / קיבוץ מצר  

 

 חברות וחברים, בנות ובנים,  

   , נשים ואנשים תושבות ותושבים, 

 

כך    -השנים הטובות, שבתשרי נברא העולם  של  באחת הברכות    ציינתי פעם

הבנתי שזה  בהמשך,  נברא מצר. 1953ובספטמבר  - לפי מסכת ראש השנה 

 הרבה יותר מסובך מסתם בריאה של עולם, כי קיבוץ זה עולם ומלואו.  

 

 , , אומר משורר תהילים"תקעו בחודש שופר"

 ";  עלינו לחדש ולשפר את מעשינו " האגדה מסבירה ש

 – ה' ואנחנו 'על ז

 ראש השנה וחג הקיבוץ 'קורנים' השנה,  אמנם  

 עין בישין,  ושאר מר קורונה, אי ודאות ריסון מהודק, סגר, 

,  ומחדשים ומשפרים אבל אנחנו לא נעצרים מחמת זוטות שכאלה...

וענן השפיות  במהרה  ערפל הקורונה המרחף יתפגג  ומקווים, בין השאר, ש

 בכלל, ובבלפור בפרט,    יחזור לשכון בארצנו

 

 כתבה:   לאה גולדברג

א,   שֶּ נָּה מֹוִריק ַהדֶּ ה ְושָּ נָּ ל שָּ  "כָּ

ר  טָּ ה ְויֹוֵרד ַהמָּ ה ַהַחמָּ  ְועֹולָּ

ת ,   שֶּ ה ִמְתַחדֶּ מָּ נָּה ֲאדָּ ה ְושָּ נָּ ל שָּ  כָּ

ר  דָּ הָּ ב ּוַמְזִהיב הֶּ צָּ חָּ  ַמְלִבין הֶּ

ֹרב ,   ִשים לָּ ִדים ֲאנָּ נָּה נֹולָּ ל שָּ  כָּ

ה  ה ְוִשְנאָּ עֹות ְוִלְצֹחק, ְלַאְחוָּ  ִלְדמָּ

ה ַרק טֹוב, ַגם ַהָשָנה...  הּו ָהרֹוצֶׁ  ֵיׁש ִמיׁשֶׁ
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 שיהיה רק טוב, וגם השנה!  ואני חוזר על השורה האחרונה: 

 אנרגיות טובות,  שנשמור על אופטימיות ונייצר 

 הבריאות ועל התקוות הטובות על שנשמור  

 ביחד נתגבר על האתגרים, 

 ונאחל לעצמנו הזדמנויות מוצלחות,  

 

 ,יֹוֵתרָׁשָנה טֹוָבה 

, ַקָלה יֹוֵתר ּוְנִעיָמה יֹוֵתר

 ָׁשָנה "ְרִגיָלה", , ְבִקּצּור

ת נֶׁ  ,יֹוֵתר ֲאָבל ַגם ְמַעְניֶׁ

 ְוִעם ַהְרֵבה ְבִריאּות טֹוָבה,

 

 

     

    

 

 

 

 ( אלוניםצייר וגם שלח לי: יאיר ארד )      
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 הו, שנת תש"ף, ההיית או חלמנו חלום?

באת ושינית סדרי עולם לרע אך גם לטוב ולימדת אותנו צניעות לצד נתינה 

ודאגה לזולת. לימדת אותנו ריחוק לצד התקרבות ואהבה. לימדת אותנו 

 שכאן, בתוך הקהילה הקטנה שלנו, לעולם לא נהיה לבד. 

ועכשיו, ערב ראה"ש תשפ"א, שוב זמן לאסוף את שהיה, להודות על הטוב, 

 לבקש:להיפרד לשלום ו

נבקש שהשנה הבאה תהיה טובה יותר, בריאה יותר, שמחה יותר. שתהה 

שנה מתוקה כדבש, עשירה כרימון . שנה מקרבת, חומלת, מגשרת, מחדשת

 ומשגשגת ככפות תמרים.

: יאיר, ליליה, עמנואל, 90בהזדמנות זו נאחל יום הולדת שמח לחוגגים השנה 

 ושנה טובה!מאיר ויהושע. ולכולכם נאחל חג שמח 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 הרמת כוסית שכונתית

לועדת תודה רבה 

 תרבות

דרך ש בעל ציון החג ומפג

 גיגית ומחברתח מקורית,

 .ם מבודדיםבימי
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לקראת השנה החדשה פשטה שמועה בממלכה: סוף סוף השטן עמד לעזוב 

 את עיסוקיו ולצאת לפנסיה. 

ונראה שכך היה באמת, כי בפתח אחוזתו הענקית הוצב דלפק ארוך ומעליו 

 כל כליו המיוחדים למכירה. 

הכל היה שם  אפשר היה לראות את השנאות, המלחמות, המגפות... הכל.

 חשוף ובמחירים מאד אטרקטיביים. 

יהודי אחד שאל את השטן: כמה תעלה לי מלחמה אחת? ועבור שתיים, 

 ? אקבל מחיר מיוחד

 וכך כל התושבים חיפשו הוזלות. 

בינתיים, בצד אחד של הדלפק בלט כלי בצורת חרמש, בצבע אפור כהה, ישן 

 ושחוק מאוד. 

 שאל היהודי את השטן  - מה זה?

 זה? זה הייאוש.  -ענה השטן  - אה ידידי!

 שאל שוב היהודי.  - כמה יעלה לי?

 התשובה הדהימה אותו. המחיר היה אסטרונומי. 

  תגיד לי, למה כל כך יקר? אבל

כשכל הכלים האחרים כבר לא עובדים  -השיב השטן  - ידידי אתה יודע

בשבילי, אני משתמש בייאוש. באמצעות הייאוש אני נכנס לתוך נפש האדם 

 ועושה איתו מה שבא לי. 

 ובכן, הייאוש היה כל כך יקר שהשטן לא הצליח למכור אותו. 

שנה החדשה: היזהרו מאד כי הייאוש עדיין אז אזהרה אחת לכולנו לקראת ה

 מסתובב בינינו והוא עדיין רכושו של השטן.

 

 שנה טובה ומבורכת!
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 הקורונה בימי המועצה ועל עליו שעובר מה על לראיון, שדה לאילן פניתי

 .במועצה במשרדו קולחת לשיחה נפגשנו.  וחיובית מידית הייתה תשובתו

 ! בירדן זרמו רבים מים... מאז. 29.8.20 ב ימהיהתק השיחה

 . ומגוון רב ניסיון בעל, בתפקיד רבות שנים אתה, אילן -

 ?  בראשה ועבורך המועצה עבור הקורונה תקופת את מגדיר אתה איך

 לא אבל אוהב שאני מה זה ,בישובים מסתובב אני פחות,  מלא מתפקד אני"

 .היום ניתן

 לעומק להגיע קשה. המועצה אתימל של גם, בזום נעשות הישיבות כל כמעט

:  למשל. זמן חוסך שלפעמים, למערכת חדש כלי נכנס אך,  בזום הדברים

 וחוסכת בזום נעשית שעה של לשיחה הממשלה למשרדי לירושלים נסיעה

 פעולות נפגעו כן, המועצה של גרתיהש בתפקוד הפגע לא הקורונה. זמן

 המועצה מחלקות בפעילות גאה מאוד אני. "מלוא" ופעילות התרבות

 עם אישי קשר לקיים והמשיכו ההסגר בזמן מזון של לחלוקה שהתגייסו

 ".לבריאותם סכנה תוך לעתים, תושבים

 המועצה תפקיד היה ומה השונים הישובים של התפקוד היה איך -

 ? הקורונה בצל

 של הנחיות תחת בישובים למופת תפקדו. עצמם את הוכיחו י"הצח צוותי"

 של שנים לאחר, ומוכנים ערוכים היו הצוותים. והמועצה העורף פיקוד

 ".למידה

 מנעה הקורונה האם? המועצה של המצב מה, כלכלית מבחינה -

 ?מהישובים אולי? מהאוצר כספים העברת

 משתי המתוכננת בפעילות  ממשיכה,  כרגיל ממשיכה המועצה, כלכלית"

 :   סיבות

 הסגר  בזמן למויש לא ועסקים שמפעלים הארנונהאת  לנו שלמה הממשלה.1

 . כסף , נחסך ובוצע לא מתוכננות פעילויותש בגלל.2

 מאומצת עבודה לאחר. השנתי האיזון מענק את נקבל שלא חשש היה כן כמו

 שפיר נומצב הכל בסך. עברמב קטן במעט, למענק כן זכינו הפנים משרד מול

 ".לכך נתכונן אנו. יותר קשות יהיו הבאות שהשנים צופה אני אך היום

 ?כלכלית נפגעו האם לך ידוע, בישובים המצב מה -

 הכבד החום מגל כתוצאה באבוקדו קשה פגיעה הייתה החקלאיים בישובים"

 ל"לחו כמתוכנן אותם לשווק הצליחו לא הפרחים מגדלי כן כמו,  בארץ שהיה

 ...  נפגעו מהמפעלים חלק גם אולי. הטיסות הופסקו כי
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 לעשירים הפכו התושבים כי לא, שונה המועצה של אקונומי הסוציו המצב

 במשפחה המכוניות מספר לפי, הקרקע ערך לפי נקבע הדירוג כי אלא יותר

 היתר שבין דבר לבנייה למגרשים ביותר גבוהה ערךה קבע המנהל. ועוד

 ".קצת נפגענו ובזה, המועצה של הכללי אקונומי הסוציו הדירוג את העלה

 ?הקורונה בזמן עברך קשה הכי הדבר מה -

 חסר לי. ברירה מחוסר שהשתמשנו כלי, בזום השימוש את קודם ציינתי"

 "!  אנושי לא זה פשוט. פנים אל פנים לשוחח היכולת, האנושי הקשר

 לשמור נוכל ואיך באזור העתידיות ההתפתחויות מה, במצר כחברה -

 ?יישובינו של וקהילתי הכפרי האופי על

 האופי:  להילחם ואמשיך נלחם אני עליהם, בעיני מאוד חשובים דברים שני"

 דוגמה שוויונית מועצה והיותנו, והתפתחותו קידומו תוך, האזור של הכפרי

 כדי מרצי כל משקיע אני. חילונים דתיים, ערבים, יהודים בין שלווים לחיים

 הקמת.  לנו היו מאבקים. לשמר הרצון לבין לחדש צורך בין איזון על לשמור

 אדמות על להשתלט גרביה אל בקה של רצון, התעופה שדה, חריש העיר

 כבישים, שלנו הישובים אדמות חשבון על חריש של נוספת הרחבה, השכנים

 לצד תמיד נמצא אני. דל רגע אין... העין ראש עד שמואל מגן רכבת, חדשים

 אני אך קשים המאבקים  לרוב. יכול שאני כמה עד לעזור מוכן, שלנו הישובים

 ". מותר לא

 הוא מה שעשית הדברים מכל. רצופות שנים 28 המועצה ראש אתה, אילן  -

 ? גאה הכי אתה מהב?  חשוב הכי הדבר

" רעות" הספר בית את פתחנו כאשר , שנים 27 לפני שם היית כי, יודעת את"

 בתי שלושה יש היום. בלבד ישובים משבעה שהגיעו תלמידים 320 עם אז

 "רעות ניצני", "רעות":   המייסדים שקבעו הערכים בסיס על שקמו ספר

 גם החינוך בקריית. המועצה יישובי מכל תלמידים 1,100 עם "רעות שבילי"ו

 דיונים החלו אלה בימים. "נים"גווו" קשתות",  "נטעים" הספר בתי את הקמנו

 מושך טוב חינוך. המועצה לבעלות" עירון מבואות" את להעביר במטרה

 כפרית אוירה ערכי חינוך מציעים אנו כי, נואצל להתגורר רבות משפחות

 . מיוחדת

 החינוך את ולקדם לטפח ואמשיך שעשיתי טוב הכי הדבר זה. גאה אני, כן אז

 ".האזור לגאות במועצה

 שגיםיה של טובה שנה לך ומאחלת, אילן, לך מודה אני, הריאיון תם

 .רבים

 אותי שאלת לא את:  לי אומר אילן שלו המיוחד בהומור, הדלת ליד

 לא:  להם עונה אני?"  קדנציה לעוד תרוץ האם" שואלים רבים אבל

 !"יםילשת ארוץ, קדנציה לעוד
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 "על גבעה שוממת חיים, 

 שבה רק שיחים, 

 מערות,

 בורות לאיסוף מי גשמים, 

 שברי תרבות,

 ימים. עתיקת  

 מצר קם וגדל.

 עם הזמן הכל השתנה, 

 בונים בתים, 

 שותלים עצים. 

 ועל גבעה שוממת חיים, 

 גדלה חברה מלאת חיים, 

 " מלאת חיים 

 

 

 

 

 

 2002בעלי תפקידים משנת  -קישור לסרטון קומי על 

https://drive.google.com/file/d/1F7bxUKjidbR7W8gR4QR39

WEcjrp3oo_L/view 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1F7bxUKjidbR7W8gR4QR39WEcjrp3oo_L/view
https://drive.google.com/file/d/1F7bxUKjidbR7W8gR4QR39WEcjrp3oo_L/view
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 חיפשנו אותו.גם לא  -לא, לא מצאנו את מעיין הנעורים

אבל כן מצאנו מקור מים אחר ובו נוצרה חבורה, חבורה של גמלאות 

וגמלאים הנהנים הנאה אדירה בבריכה. פעם בשבוע מזיזים את העצמות 

 בניצוחה של דבורה הופמן ומשחקים בכדור, מחזה יפיפה.

 פעם נוספת, נפגשים לנשנוש קל.

בלתי אמצעי ובו מדברים על לא קבענו, לא תיאמנו אבל זה קרה: מפגש 

 .גם הנכדים, על הקיבוץ ולפעמים על פוליטיקה

חסרות לי מילים כדי לתאר את יופי הבריכה וכל יום מחדש מחייכים לעצמנו 

 מזה שאנחנו באים, מי פעם בשבוע ומי חמש או שבע פעמים בשבוע.

 !שנה טובה ורטובה בכיף
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 (.815)הראיון נערך ב  -איךמתי  –שנת הלימודים תשפ"א  בפתח 

לקראת שנת הלימודים המתקרבת, יש הרגשה שלא ידוע עדיין איך תתקיים, מתי 

תתחיל. "הקורונה" מחייבת אותנו להתארגן בדרך שונה ממה שהכרנו. שאלות רבות 

עולות  , האם תפתח כמתוכנן באחד בספטמבר? האם בית הספר ערוך לקראת 

 אדם?השינוי הנדרש? האם יש מחסור בכוח 

 שאלות אלה ועוד הפניתי לחברתנו אסנת חלן, מורה ומחנכת ותיקה.

 שנה.   20 -אני הכרתי בי"ס רעות אחד, שהוקם לפני יותר  מ 

 כמה בתי ספר רעות יש היום ? •

יש לנו במועצה את שלושת "הרעותים" : רעות, ניצני רעות ושבילי רעות, כולם בתי 

 ספר יסודיים מכיתות מא' עד ו'.

 באיזה מהם את עובדת ומה תפקידך בשנת הלימודים הקרבה? •

אני מלמדת ב"ניצני רעות". יש לי שני תפקידים : מחנכת כיתה ו' וגם סגנית מנהלת 

 בית הספר.

שומעים הרבה בתקשורת על התארגנות לא פשוטה לשנה זו. תוכלי להבהיר  •

 איך יראה בית הספר ?

ב' ילמדו כרגיל -משתנים( , כיתות א' בהחלט. לעת עתה )כי כל פעם הדברים קצת 

 שישה ימים בשבוע בכיתות הרגילות ללא חלוקה. 

ילדים בכל אחת. ילמדו חמישה ימים בשבוע.  18כיתות ג' ד'  ילמדו בקפסולות של עד 

מחנכת אחת לשתי קפסולות. המחנכת תעבור מכיתה לכיתה, שעה פה שעה שם. 

בזמן שאת הקפסולה השנייה תלמד מורה אחרת )עוזרת הוראה(. לפי ההנחיות 

כן משרד החינוך והמועצה מורות מקצועיות יכולות ללמד רק בשש קפסולות בלבד. ל

קלטו עוד מורות/ עוזרות הוראה לתגבור. אחד האתגרים עקב הגבל החשיפה של 

קפסולות הוא שמחנכת הכיתה תצטרך ללמד גם חלק מהנושאים  6המורות ל 

שבעבר לומדו על ידי מורות מקצוע ולהיפך מורות מקצוע שצריכות ללמד גם תחומי 

 דעת אחרים. 

תלמידים, ילמדו בבית הספר חמישה ימים  18קפסולות של עד בכיתות ה' וגם ו' ב

בשבוע בגלל הלמידה במספר ילדים קטן היה צורך להשתמש בכיתות ספח כמו 

מעבדה, כיתת מוזיקה ועוד. הרכב הכיתות נעשה לפי יישוב כדי למנוע הדבקות 

יים המוניות אם חלילה ימצא ילד חולה. כאן לא אושרו עוד תקנים, המורים המקצוע

 הם העוזרים בכיתות הבוגרות. 

 תלמידי החינוך המיוחד ילמדו שישה ימים בשבוע.
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איך הייתה ההתארגנות לקראת השנה הכה שונה ? כל בית ספר התארגן  •

 בנפרד?

התוכנית היא אחידה לכל שלושת בתי ספר. במשך החודשים האחרונים הייתה 

ויות. הכל נעשה חשיבה משותפת בהכנת התוכנית והתמודדות עם בעיות צפ

 בשיתוף ועידוד של שרה טוויל מנהלת מחלקת החינוך במועצה.

 האם הייתה הכנה של כל העובדים לקראת שינוי השיטה? •

 כן, המורים עברו הכשרה, הם מוכנים. גם התנסינו בלמידה דיגיטלית לפני שנה.

 האם בדקתם שלכל הילדים מחשבים? •

 הספר פתרו את הבעיות. הדבר נבדק עוד לפני שנה. המועצה וגם בית

את חושבת שהלמידה תהיה אפקטיבית ? איך תתנו תשובה הולמת לילד  •

 המתקשה ?

יש בעיות שהמחנכות יצטרכו להתמודד איתן, והן מוכנות. למשל , לקיים שיחות 

אישיות עם תלמיד מתקשה. תכניות שיתמכו בתלמיד שקשה לו עם הלמידה מרחוק, 

 נות מסלול תקשורתי עם ההורים  והילדים ועוד.לעזור להורים אם יש צורך, לב

 האם המצב חייב אתכם להוריד מקצועות שהיו בעבר בבית הספר? •

לצערנו, נושאים רבים של העשרה שמומנו בשיתוף עם "קרן קרב" וההורים , לא 

אושרו על ידי משרד האוצר והחינוך. זו פגיעה רצינית כי דרכם לימדנו מוזיקה, ג'ודו 

 ה ועוד ועוד הרבה נושאים המשלימים את תוכנית הלימודים.,הקמנו מקהל

תלמידים, משבעה ישובים  320כאשר הקמנו את "רעות" היו ,נדמה לי,  •

 בלבד. כמה יש ב"ניצני רעות " וכמה עובדים ?

 עובדים. 50-תלמידים וכ 560אצלנו ,רק ב"ניצני רעות", יש 

א אחר הנחיות משרד האם קבלתם תוספת ציוד "לזמן הקורונה" על מנת למל •

 הבריאות ?

 קבלנו מספר מתקני חיטוי וכן מדי חום ללא מגע יד אדם. 

איך את והסגל בכלל רואים את השנה הזאת ? יש חשש שאולי יהיה קשה  •

 מידי, שלא תצליחו ?

אני חושבת שזאת שנה מאתגרת. נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות שיצוצו. 

רה חולה כאשר יש מגבלות של חשיפה של מורה למשל, איך למלא מקום של מו

לכמות תלמידים. בית הספר מוכן להתמודד עם האתגר. זו גם תהיה שנה של למידה 

 גם עבור העובדים.
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לסיום, את היית בין המורות הראשונות של רעות בהקמתו. יש משהו שנשמר  •

 מאמנת בית הספר , מהמטרות, מהרוח, מהאווירה?

פי שיטת הנושאים, ממשיכים עם תוכנית עידוד הקריאה והרוח אנחנו עדיין עובדים ל

של לראות את כל אחד כיחיד ומיוחד וגם חלק מקבוצה, פיתוח סביבות למידה 

 מגוונות ולמידת חקר. 

מהשיחה עם אסנת אפשר להבין שכל שלושת בתי הספר מיסודו של "רעות" מוכנים 

 ת ואפילו בהתלהבות.בהחלט להתמודד עם המשימה שלקחו על עצמם באחריו

 נאחל להורים, לעובדים ולתלמידים שנה פורייה  ומהנה.

 נ.ב. 

 סאדם חוסיין גרם לנו לעבור ללינה משפחתית שהיה אז חלומן של הרבה אימהות.

בעד הוראה  –ללא הצלחה  –הקורונה מגשימה את חלומם של מייסדי רעות, שנלחמו 

 בכיתות קטנות...

 

 

 

 חזור בקבוץ. עשר שנים התחלנו לעסוק בנושא המ לפני

הקדמנו את המועצה ולא היו לנו פתרונות קצה. מרגע שהמועצה נתנה לנו 

 סוגי הפרדה.  15תשובות הכנסנו עמדות מחזור ל

לעמדות יצוקות המאגדות את כל  מפח אחד ירוק שעמד בצד הדרך הגענו

 כלים לסוגיהם. המ

לקח לחברים שנים להפנים שהמחזור הוא לא זכות אלא חובה למען ביתנו 

 ור הארץ. מכאיב לנו שלא כל החברים מבינים את החשיבות.ולמען כד

עבודה מצר נמצא ברמת מחזור מהגבוהות במועצה ובכל זאת יש עוד הרבה 

 . כםוזה תלוי רק ב

לא יעלה על הדעת שעיתונים  בכדי לדייק את ההצלחה שימו לב למיון.

המיטה  ,ובקבוקים וקרטונים ופסולת רטובה ילכו להטמנה. את התנור

למכולה בשער המזרחי. חשמל ואלקטרוניקה לרמפה חייבים לפנות מקרר וה

כל מי שעדיין לא מפריד פסולת רטובה קחו פח רגיל עם שקית  של חדר אוכל.

 אנחנו לרשותכם בכל התלבטות. לון וקדימה להפריד.יני
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שמסרה גופתה למדע.  לאחר ארז רחללקבורה י חודש הובאה לפנ

 והוקראו בהלוויה נכדתה שני לזכרהדברים שכתבה 

 

בבואנוס איירס לאביה אברהם  1935סבתא שלי, רחל ארז, נולדה בשנת 

ואמה פרלה. סביה משני הצדדים נהרגו בתקופת השואה, וכך גם דודיה מצד 

אמה. משפחתה המורחבת היחידה היו אחיו של אביה, שברחו לארגנטינה 

בזמן. משפחתה הייתה ענייה ובבית התקיימו בדוחק רב. בגיל עשר נפטר 

והיא ואמה עברו לגור במרכז בואנוס איירס. שם, בתקופת התיכון, אביה, 

הכירה נערים ונערות יהודיים שהביאו אותה לפעולות של השומר הצעיר, שם 

הפכה לחניכה מתמידה ופעילה. היא סיפרה על התנועה עצמה והחברים 

בה, כמי שהיוו עבורה מעין משפחה מורחבת, מלאה במשמעות. בגיל שמונה 

אשר סיימה את לימודיה בתיכון, הוצע לה לעבוד בתנועה בשכר, עשרה, כ

כמדריכה של החניכים הבוגרים וחברה במזכירות התנועה. באותם ימים 

הכירה את סבי, דוד, שבא להדריך בבואנוס איירס. יחד הדריכו גם במחנה 

הקיץ בעיר ברילוצ'ה. בהמשך נשלחה להדריך בקן בקורדובה, עיר הולדתו של 

 לם חלתה וחזרה לבואנוס איירס.דוד, או

עלו דוד ורחל ארצה. היא סיפרה על העלייה כדבר אשר היווה  1958בשנת 

הגשמה של מהות החינוך בשומר הצעיר. אמה נשארה בארגנטינה, ולאחר 

ארבע שנים עלתה גם היא ארצה וחייתה עמם במצר. סבתא סיפרה כי שטו 

במשך חודש ימים, ולאחר מכן לארץ באונייה דרך איטליה, שם עצרו וטיילו 

שטו ארצה באונייה ישנה וקלה. בלילה הראשון בארץ לנו בקיבוץ, אצל אורית 

ויאיר גבאי, ולמחרת נסעו לקיבוץ מסילות, הקיבוץ אליו יועד הגרעין שלהם. 

היא לא ידעה מילה בעברית ורק התחילה ללמוד את השפה החדשה. 

 יבוץ מסילות.חודשיים לאחר עלייתם נישאו דוד ורחל בק

נולדה אמי דליה. מבית היולדות הובאה ישירות לבית התינוקות  1959בשנת 

במסילות. סבתא סיפרה שלאחר האכלת הבוקר לא היו רואים את התינוקות 

עד ארבע אחר הצהריים . בלילה היו היא ודוד "מתגנבים" בשקט על מנת 
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ר שנה ותשעה להציץ על דליה, ונזהרו ששומרת הלילה לא תגלה זאת. לאח

 נולד בנם השני, אבי.  1962חודשים מהולדתה, עברו לקיבוץ מצר. ב

בקיבוץ רחל עבדה בתחילה כמטפלת, אחר כך במטבח ובהמשך נכנסה 

לעבוד בהנהלת החשבונות, מקצוע בו עברה הכשרה נרחבת. בנוסף, ניהלה 

את הכלבו בקיבוץ במשך מספר שנים, והייתה רכזת התרבות בקיבוץ. בהמשך 

 עבדה במתפרה.

 נפטר סבא דוד בעת שעבר ניתוח השתלת לב בבלגיה.  1996בשנת 

 נפטרה רחל. 2018בשנת 

סבתא רחל הייתה אישה צנועה, טובת לב וחכמה. התנועה והקיבוץ היו 

עבורה בית אוהב וממלא במשמעות. היא הייתה אשת שיחה רצינית 

חייה שלא הספקנו לשמוע. ומעניינת, ואני בטוחה שיש עוד סיפורים רבים על 

 חייה לא היו תמיד פשוטים, אבל היא מילאה אותם במשמעות וחשיבה.

 

 

 

 

איך מגיעים לישראל עם כלב, שני ילדים ומיליון מזוודות כשאין טיסות יוצאות 

מניקרגואה, רוב חברות התעופה מסרבות להטיס בעלי חיים והמחירים 

לפתור באביב, כשהקורונה  בשמים? שאלה מצוינת. את החידה הזו נאלצנו

טרפה את הקלפים והתוכניות שלנו להגיע לישראל ביוני בטיסה סדירה 

 התפוגגו.

חברות תעופה, אלפי דולרים  3טיסות,  4נתחיל בסוף הטוב, הגענו! אחרי 

 גוריון.-שעות בדרכים נחתנו בבן 60ובערך 

 ועכשיו נחזור אחורה...
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, הטיסות היחידות שיוצאות מניקרגואה אין היום טיסות סדירות בכלל

ונכנסות אליה הן טיסות צ'ארטר שמפעילות חברות נסיעות פרטיות. אז 

 שילמנו הון קטן ועלינו על טיסה כזו ממנגואה למיאמי. 

 רשימת נוכחות:

 מבוגרים 2

 ילדים 2

 כלב 1

 כלוב ענק של כלב 1

 מזוודות 9

 תיקי גב 4

 גיטרה 1

 והרבה חששות לקראת המסע

(. חם pet friendlyבמיאמי לקחנו מונית ונסענו להעביר את הלילה במלון )

ולח במיאמי! אבל הצלחנו בכל זאת ליהנות מסיבוב קצר וארוחת ערב במרכז 

לון ומגלידה מושחתת שאפילו משפחת גרגרנים כמונו לא מסחרי קרוב למ

לפנות בוקר ושמנו פעמינו  3:30הצליחה לסיים. למחרת השכמנו בלילה... 

יורק. -לשדה התעופה. צ'ק אין אחד קצת ארוך והנה אנחנו עולים לטיסה לניו

לא הצלחנו לראות את פסל החירות מחלון המטוס, אבל נחתנו בשלום 

ילו הצלחנו לצאת משדה התעופה עם גיזמו )הכלב( כדי בתפוח הגדול ואפ

 שיעשה מה שצריך... 

כמעט שומם לגמרי, אין תור בשום מקום, מחזה  JFKשדה התעופה הענק 

מפחיד ומטלטל. הגענו לדוכן של חברת לופטהנזה בהתרגשות רבה. ידענו 

שהנה, אנחנו בשלב האחרון של המסע המפרך. ואז... הצ'ק אין מתארך, 

הפקידה הולכת וחוזרת, מבררת ומתייעצת, מעלה מזוודות על המשקל 

מגיע איש נחמד ובחיוך אומר לנו שלא  ומורידה, משהו לא בסדר... פתאום

נוכל לעלות על הטיסה כי אין אפשרות להטיס את הכלב שלנו בטיסת 

ההמשך מפרנקפורט לתל אביב. מה נותר לי לעשות באותו רגע? כמובן לפרוץ 

בבכי קורע לב מול האדון הנבוך וכל האנשים שמסביב. לא הסכמתי לקבל 

ימים )!( בניו  3-בוך הציע לנו מלון לאת רוע הגזירה גם כשהאדון הנציג הנ

 3יורק על חשבון לופטהנזה וטיסה לישראל בתאריך האפשרי הבא בעוד 
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ימים. אני חושבת שהשעות הרבות ללא שינה, המתח והציפייה כנראה שיבשו 

את דעתי כי אחרת איך אפשר להסביר שסירבתי להצעה מפתה כזו. ובכל 

די לשנות את מה שקרה. סוף טוב הכל זאת, זה מה שעשיתי ועכשיו מאוחר מי

טוב, אין דבר שכמה דמעות לא יכולות לפתור והנציג הטוב ואוהב ישראל 

שמעריץ את הסדרה "פאודה" עשה שמיניות באוויר, שלח את אשתו לחנות 

 חיות בניו יורק, קנה עבורנו תיק נשיאה לגיזמו וקיבלנו אישור לעלות לטיסה. 

שעות המתנה קשה מאוד בשדה  8נקפורט, שעות טיסה מניו יורק לפר 8

התעופה ואנחנו כמעט בטיסה האחרונה שלנו לישראל. אתנחתה קומית 

קצרה נוספת התרחשה בבידוק הביטחוני האחרון לפני העלייה למטוס 

כשבשיקוף מזוודת יד ראה הבודק בתוך המזוודה שלנו תינוק שאליו מחוברת 

ייעצויות רבות הוזעק למקום איש פצצה עם מנגנון טיימר ובטריות. לאחר הת

הביטחון הראשי של שדה התעופה שתשאל אותנו ובסופו של דבר הסכים לנו 

לפתוח את המזוודה תוך סיכון חייו וחיי כל באי הטרמינל וכל זה כדי לגלות 

שמדובר בבובה של יובלי, קוראים לה "שלג", יש לה שיער מדובלל והיא מאוד 

ות שבזכותה שלג משמיעה קולות של תינוק. חמודה. והפצצה? קופסת בטרי

לי היה נראה שהספיקו לי הדרמות עם חברת לופטהנזה והכל זרם לא רע 

כשעלינו למטוס ותפסנו את מקומנו סופסוף כשלפתע הצצתי כבדרך אגב 

מהחלון וראיתי את צוות המעמיסים מוריד את המזוודות שלנו מהמטוס 

ר סגר את הדלתות ואני בהלם מוחלט ולוקח אותן למקום לא נודע. הטייס כב

קראתי מייד לדיילת הנחמדה והתחננתי בפניה שתבדוק למה דווקא 

המזוודות שלנו הורדו מהמטוס והאם אפשר לשנות את רוע הגזירה. כנראה 

שהכוכבים הסתדרו בשורה לטובתנו כי אחרת אין לי הסבר לאיך קרה הנס 

לנו את המזוודות שקיבלו  והסבלים קיבלו הוראה מהטייס ונאלצו להחזיר

מקום של כבוד במחלקת העסקים וחיכו לנו שם בנוחות עד הנחיתה. זהו. 

שעות נחתנו בתל אביב. שוב מראה מחריד של  4-המראנו מגרמניה ואחרי כ

 שדה תעופה ריק, אבל אנחנו בבית ובהחלט נושמים לרווחה.
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 הגענו לישראל עם:

 מבוגרים 2

 ילדים 2

 כלב 1

כלוב ענק שלא נעשה בו שימוש  1

 בסופו של דבר

 מזוודות 9

 תרמילים 4

 גיטרה 1

ולניקרגואה שהשארנו והרבה הרפתקאות וזיכרונות וגעגועים לחברים 

 מאחור.

בזכות אבא ואמא ואח ואחיות נכנסנו לבידוד מפנק בקיבוץ. בדרך גם קיבלנו 

אהבה בדמות עוגות וברכות מעוד כמה חברות וחברים אהובים. בינתיים חלף 

כמעט חודש מאז שנחתנו ואנחנו עדיין מתאקלמים. מרגישים טוב, שמחים 

 להיות פה, מצפים להרפתקאות הבאות.

 להתראות בשבילים,

 יסמין. 
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הסתכלתי על המצב סביב ולא מצאתי מילים לתאר את המתרחש. נזכרתי 

וכך כתב בעקבות  ים.אלף שנבשירו של המשורר יהודה הלוי אשר חי  לפני כ

לא הייתה מקבלת שהיום  הפלגתו מספרד לארץ ישראל, בספינת מפרשים,

, . המשורר מתאר את המצב כאשר הים סערכלשהיביטוח חברת אישור מ

המלחים  מבוישים, ה"מושלים", שעליהם לנווט את האונייה, דלים  ונרפים 

תנדנדת  ובמצולות מחכה הלוויתן האגדתי הספינה מ .והצופים עוורים

מתכונן לטרוף אותה: "דלים מושליו ונרפים סובליו/ ובוערים חובליו ועוורים ו

האוני כשיכור יתעתע ויחכור....וזה הלוויתן בעד ים איתן /יקדיש כחתן  צופיו/

 למשתה אסופיו..."

מתנדנדת בים סוער ללא  ספינהלמרבה הצער נראה לי שתמונה זאת של 

חובלים המנווטים אותה מסמלת את כניסת מדינתנו לשנה  החדשה. שר 

לי בתי מנה – ותהבריאות מאיים שמחלקות הקורונה בבתי חולים קורס

חולים קשים, ומערכת  500-החולים אומרים שאין הדבר כך. יש קרוב ל

הבריאות לא יכולה להתמודד איתם? יתירה מזאת, מנהל בית החולים 

תקציב לשם כך נחוץ , יםניתן לפתור את בעיות הצוותכי מנהריה אומר 

וצר. עקיבל. קל יותר להכניס מדינה שלמה ל ותו  הוא לאממשרד הבריאות א

עות ובמשך שלושה שב, תכנית הרמזור את מנים פרוייקטור , הוא מציעמ

מתברר שזה מאוחר מדי. כמובן מי אשם?   בסוף מתמזמזים וכאשר מחליטים

הפרוייקטור. גמזו. פותחים וסוגרים את מערכת החינוך ומכריזים על למידה 

ישראל אין מחשב בבית. מה זה חשוב? ב םאחד מכל חמישה ילדילמרחוק.  

 כרזנו. ה

בלגן השלטוני מפגינים המוני אנשים טובים. אין להם מטרה הממול 

אכן יש שם אנשי ליכוד   .הפגנה פוליטית ומשותפת.  הם מכריזים שאין ז

מוחים על האנשי שמאל, והמון צעירים , ות השלטוניתתמוחים על השחיה

 האין להם שום חזון מה יהיש לא המצב. הדבר המשותף הוא "רק לא ביבי" א

החל במשב אשר  .בתחילת העשורלמחרת.. זה מזכיר קצת את האביב הערבי 

רוח אופטימי של צעירים המקווים לשינוי חיובי, אבל במקום דמוקרטיזציה 

חזרה  –וליברליזציה קיבלו מלחמות אזרחים עקובות מדם ולבסוף ריאקציה 

אם ביבי ייפול  כנה כזאת אבלו  אין בארץ סנלשמחת .לעידן הדיקטטורים

הממשלה? . בנט יהיה ראש פי הסקרים ,הימין יתחזקנראה לכ  ,ויהיו בחירות

 מיעוט?  תמפלג בראש ממשלה של גנץ

אצטרך שוב להיעזר בשיר ולקראת השנה הבאה, שלא מתחילה טוב מידי , 

גן על לה /בך, את כל העצבים והשריריםיאם תוכל להכריח את ל" לסיים:כדי 

 /ולהמשיך גם אם לא נשאר בך שום כוח /מטרותיך גם אם קלושים הסיכויים

תוכל לרשת את הארץ ואת  /מלבד כוח הרצון שעוד אומר לך "אסור לברוח"! 

 " )רודיירד קיפלינג(תהיה אדם. -ועוד יותר מזה, ילדי  /כל העולם

 שנה טובה 
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 -ייה בפסטיבל דוק אביבלצפ סרטים

 המלצה(ילברג על ה)תודה לשרה וגבריאל מ "ר"עולם אח-הרצאותסדרת 

 

 וגם בנטפליקס HOTגם ב ש י –" 7מספר בתא "נס  סרט
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