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 פרק א   הסביבה
 

 בוקר:-נקבע מיקום שדהאיך 
 

ביותר: חלק ממייסדי שדה הידוע  בסיפור  "מחוז  -נתחיל  ביחידת  דרום,  פיקוד  במודיעין  יחד  שרתו  בוקר 
, שהיתה  1950ימים בשטח. בשנת  ארבעה  -שלושהכל חודש לסיור קומנדקרים של  בבתקופה זו יצאו  הנגב".  

אדיות היו מלאים כל טוב. היו אז כמה שנים  ועשב בגובה עצום והו  ,באזור עבדת  ,שנת השלג, היה באביב
 טובות ובכל פעם שעברו שם, ראו ירוק.  

  
להתיישב    –[  41הנגב עלה בעקבות ההצעה של ג'סי סלייד ]פרטים בספר היובל עמ'  -הרעיון להקים ישוב בהר 

, המישר, התנגדו  זולהצעה  . אהרונצ'ו סיפר ש40בכביש    70- וה  -60-בֵמיָשר, השטח המישורי שבין הק"מ ה
כשעלו עם הרעיון    ..  שבו בנגב המערבי.ייהציע שית בכלל  תחבורה. הרצפלד  ובעיות בטחון  בגלל  המוסדות  
שטחי המרעה.    ה שלראיימזווית ההכל     , והמישור כאן  " הכוכב" הצעות: עבדת,    שלושר היו  ישָ צפונה מהמֵ 

אפשר היה להגיע עם  -דרך וגם ל"כוכב" אי ה שום  ת כאן, דרומה לא היעד ל  ההגיע   ]כביש הקאולין[    דרךה
 וכך הגענו לכאן...   שטחי המרעה לא היו מתאימים –בעבדת רכב. 

 

ו נציגי המוסדות לקבוע את המיקום, הגיעו לאזור שהוא כיום השלחין הדרומי ובאופן אקראי בחרו  באכש 
 היה מול הדייקה, בגלל הרוחות. ילא שוב היצפונה כדי ש הם זזו הצריפיםכשנבנו את המיקום. 

 
. שלום שוחח עם אהרונצ'ו על נושא זה וכך  הבתיםכאשר תוכננה נקודת הקבע התלבטו שוב היכן לבנות את 

על הגבעה למעלה, או באזור המדרשה, או    -  היו צריכים להחליט על מיקום סופי של הנקודהנאמר: "שלום:  
ת חברים. נסעתי עם רפי בכרך והגענו לשפת הצין וגלגלנו אבנים. אתה  להישאר כאן. אני זוכר שבת לפני שיח

על מנת שנוכל להגן על עצמנו מפני הסתערות  ]המצוק של הצין[  אמרת שעדיף לשבת שם בקצה  ]אהרונצ'ו[  
  וריון, ג -ןהשיקולים היו בטחוניים. ב.  להיות למעלהשעדיף לבנות על הגבעה,  של טנקים מצריים. נאמר גם  

צה"ל יגן עליכם איפה שנבחר. זה לא  'אמר שעלינו לבנות איפה שנוח לנו ו   חברים- תבאותה שיח  שתתףשה
 .  "החלטה להישאר במקוםתקבלה העסק שלנו. ואז ה

 בגלל שטחי מרעה.  היה השיקול להישאר כאן ש הרונצ'ו מדגיש א
 

 ריכזה את החומר מתוך ראיונות: אביבה*. 
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 בוקר: -מה הוא ה"כוכב" ומה חלקו בהיסטוריה של שדה  ": ה"כוכב

 

 בוקר קראו לשטח בשם "כוכב" כי מתנקזים אליו חמישה ואדיות: -מייסדי שדה

 . נחל בוקר   ]שמגיע מכיוון ירוחם[ מצפון,     1
 ממזרח . נחל הרועה ]הדייקה / החלייקום[  2
 מדרום  . נחל הבשור 3
 בוקר -לדייקה  מדרום וזורם לנחל . ואדי במבי, מקביל 4
 בוקר  -חלוקים, וזורם לנחל -.  ואדי העץ ]נחל נוקד[  מגיע ממזרח, מהר 5
 

 עמרין[ וזורמים מערבה. - אל-בוקר שנשפך לנחל הבשור  ]דייקת-ארבעה וואדיות מתחברים לנחל
 

ה אחת האופציות  בוקר רצו להקים את הישוב במקום בו יש שטחי מרעה, ה"כוכב" הי-מכיוון שמייסדי שדה 
המחשבה המקורית היתה להקים את הישוב ב"כוכב", זה  המועדפות וכך סיפר דני בוגוסלב ]דניאל הלל[: " 

מקום נהדר כזה, שבו מתכנסים נחלים אחדים, עמק עתיר מים, יחסית,  אז ה"כוכב" נראה לנו   .היה החלום
הגיע. לעומת זאת אפשר היה להגיע  בין רכסי הרים. אבל היה קשה להגיע לשם ומשאית ודאי לא יכלה ל

                                                                                                                                                          . "מטרים מהכביש  200 -בוקר כיום, ולפיכך מיקמנו את המחנה כ-בכביש הקאולין עד למישור של שדה
 

, לאחר השיטפון הראשון הגדול שחוו המייסדים, צמח עשב רב ב"כוכב" והתמונה היפה של  1953באביב  
סיפר רפי בכרך על "העשב הזה":    35- בספר היובל. בחג ה  54הבחורים הקוצרים עם החרמשים נמצאת בעמוד  

רדות  ועוד מישהו, ואת    רואים את דני, פואד מהנח"ל, רפי, שפרדק, איתן   של הקציר  בתמונה" ה  ָר ק  ּוב הפִּ

.  "כוכב"לקציר כדי למדוד את השטח. העשב הזה צמח ב  הלכתי הנגב".-"קציר חציר בהרזה היה  ש.  מִּ ש  ומִּ 
והגש  הלכתי  בירושלים  הפיתוח  וק  תי למשרד  הנגב"  בהר  חציר  "קציר  על  כדי    תיבלי חשבון  כסף  מספיק 

לעזור    ארבעה להחזיק את המשק ל יהודי מאד נחמד שרצה  די הרבה כסף. במשרד הפיתוח היה  חדשים. 
 . נו..."ל
 

 סכר גם ב"כוכב".   1959הקימו את הסכר בנחל חלוקים וראו כי טוב, נבנה בשנת  1956לאחר שבשנת  
זה הישקו את הערוגות הצמודות    . משיטפון 3-5.12.1963  - הסכר הזה התמלא לראשונה בשיטפון שהיה ב

לסכר, וזאת לאחר פריצות רבות שהיו בתעלה המובילה את המים מהסכר לשטח. אך בשיטפון הבא, בסוף  
ביוזמתו של רזי, אך נפרץ כמעט מיד    80- , נפרץ הסכר. הוא תוקן בתחילת שנות ה1963אותו חודש, דצמבר  

 שוב בשיטפון, ומאז הוא עומד בחורבנו... 
 
 

 
 זאב זיוון. ... / לא ראה  החרוב שמנחם תלמיסלילת הכביש ו 

 
טללים טרם קמה ואיש עדיין לא קרא    בוקר.-הושלמה מלאכת סלילת הכביש מצומת טללים לשדה  1972-ב

כך לצומת. הכביש היה תוצאה כפולה: האחת של מלחמת ששת הימים ששכנעה את הצבא לוותר על נתח  
סוף שטחי אש בסיני. הגורם השני היה מזכיר המרכז החקלאי אברהם  לאחר שזכה באין  ,משטחי האש שלו

רבה  אותו הִּ   "שורו הביטו וראו מה גדול היום הזה"קשיש שהיה ידוע בחיבתו לזמר )השיר שלו היה    ,הרצפלד
גוריון. בשילוב בין  -לשיר בכל טקס עליית יישוב על הקרקע( ששכנע את הקק"ל לסלול כביש לכבודו של בן

שבע שהייתה עד אז  -ה למועצה האזורית, ובקיצור הדרך לבאראות  בוקר בכביש שחיבר-כתה שדהשני אלה ז
 סוף תחנותיו בדימונה.  -על אין  "אגד"סיוט של טלטולי כביש הנפט מירוחם או נסיעה באוטובוס 

 

אספלטכש לכביש  היה  בן   ,התוואי  הזקנים:  שני  בנוכחות  הכביש  חנוכת  טקס  הם  -נערך  והרצפלד.  גוריון 
כמעט(.    87התווכחו שם על הבמה מי צעיר יותר )הפער ביניהם היה כמה חודשים והם כבר היו כל אחד בן  

 בנגב.   צגם העיתונאים באו לטקס וכתבו על פעולות הפיתוח של הקק"ל ומע"
 

מצויים    ,שליקטו את רשימות הנוף שלו  ,לענייני נופי הארץ. ספריו  "יבמער "בין הבאים היה מנחם תלמי כתב  
בכך שהיו בעבר בתוואי    "טריק אום חרובה"נחם דרש את מקור השם הערבי לדרך  מ על המדף גם בביתנו.  

דרך  ". את הנוף החדש הוא לא הכיר. כתבתי מכתב למנחם שאם לא ימהר בנסיעתו על כביש  חרובהדרך עצי  
 בחין בעץ החרוב הענק שמצפון לדרך. י "אם החרובה



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ההזדמנות לרדת מהאוטובוס ולגשת אל העץ הענק שרק צמרתו נראית    עתלמטיילים באזור שמורה בכל  

מניב פירות. אבינועם  שהעץ   של זוגות ידיים יחד כדי להקיף את גזעו הענק השימהכביש הראשי. נחוצים חמ 
כמו עצי האלות העתיקים בהר הנגב    ,נוף אחר  לשדנין מצא עצי חרוב נוספים ברכס ירוחם. בדומה לשרידים  

בעץ זה לא פגעו הבדווים ולא השתמשו בענפיו להסקה. על פרי החרוב שאיננו מופיע בתנ"ך כלל    גם  ,הגבוה

כי "אם מריתם חרב  "שנה כי הביטוי התנ )דבר המפתיע לגבי עץ כל כך בולט בנוף הים תיכוני( אמרה המִּ 
מהקרן הקיימת  תאכלו" התכוון לחרוב שאיננו מרבים לאכלו ושימש להאבסת בהמות. ניסיונו של יוסף וייץ  

 לשתול חרובים בשפלת יהודה כבסיס למזון בעלי חיים בשנות החמישים לא צלח. 
 

ראוי להם לנסוע לאט ולפקוח עיניים. עוד טוב מזה לחפש ולהתעניין אצל אלה המכירים    ,בכל אופן  ,עיתונאים
ת הטבע לסכור את  את המקום. משנפגע העץ מפריצת נפט בצינור הסמוך אליו דאג אלון גלילי מרשות שמורו

תיכוני  -נציג לא צפוי של הצומח הים  -זרימת הנפט ולהשקותו במים נקיים ששמרו על לבלובו הירוק. החרוב  
 בנוף המדברי. 

 

 , בוקר-השני, רכס בוקר לרכס-ולים מנחלע,  צפונה בוקר-נוסעים משדה

 לפני הגבעה שעליה פסלי העגורים, , בצד ימין,143- ל 142-הק"מ ה  ביןו
                        ".טריק אום חרובה"זהו החרוב של  קצה פדחת של נוף עץ.  למטהיתגלה  

 
 

     עין זיק 

 
באוגוסט   לפטרה  שהלכו  חמישה  של  לזכרם  שנכתב  סלע",  "עד  ממייסדי       1953בספר  מינץ,  איתן  ובהם   ,

 בוקר.  -בוקר, יש גם כמה קטעים על השנה הראשונה בשדה -שדה
 

[ על הטיול שערכו  1952בוקר ]כנראה בדצמבר  -להלן קטעים מסיפורה של אחת מהחבורה שביקרה בשדה
    איתן וחבריו ל"עין זיק". למזלה לא הצטרפה לטיול לפטרה, ממנו לא חזרו חבריה: 

 

יתי  "בבוקר נזדמנתי לחדרה של יהודית ]אלכסנדרוני[ ... ובין התמונות שציירה ]יהודית, בצבעי מים*[ רא  
אחת נאה ביותר של מקום בעל יופי אגדי, רווי ירק, דקלים ומים מפכים... קיבלתי תשובה כי שם המקום  

בוקר. ...כשהבעתי רצוני לגשת לשם נתקלתי מיד באיסור חמור  -ק"מ משדה  15-"עין שהביה" והוא מצוי כ
 ובהתנגדותה של יהודית, האחראית על הביטחון.  

ה-חברי שדה בצל  אז  חיו  לעומת השטחים  בוקר  של הפרט  ֵהעדר הבטחון  ובהרגשת  לברברה  אסון שקרה 
הנרחבים, השוממים והזרים, מלאי התעלומה. ... אך אריק ]מגר[ ואני, שבילינו בנגב ובערבה ימים ושבועות  

 תחת כיפת השמים, התהלכנו בהרגשת בטחון מופרזת...
 

עין מּוָרה   – פעמינו מועדות אל המעיין הקרוב  ...כשראו החברים כי גם איתן מצטרף אלינו עם נשק סברו כי 
  ]עין עבדת[ והפטירו לבסוף 'טוב', שאנחנו ֵהבנו כהסכמה להליכה אל עין שהביה.  

 

 גוריון בטקס חנוכת הכביש -בן
 בוקר לצומת טללים-בין שדה

 ]שאז עוד לא נקראה כך...[  
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סולטן העתיקה, היא דרך המלך היורדת  -אל-...בחרנו את הדרך שנלך בה. התכנית היתה לא לסטות מדרב
ם נפנה דרומה בוואדי הצר. כשקרבנו אל המעיין גילינו  מזרחה אל הערבה... עד שנגיע אל סביבות המעיין וש

עקבות גמלים ואף גללים יבשים אלא שניכר היה כי אין אלה עקבות טריים. התקדמנו בזהירות, כשהאחד  

 מה. -נע בראש, ושניים מרווחים, מבטיחים ממרחק
 

וסּוף והקרקע שחורה  את יפי הוואדי הירוק בתוך הסביבה החשופה קשה לתאר. לכל ארכו מיתמרים דקלים  
מרוב רקבובית. זרמי מים זעירים מפלסים להם דרך פה ושם. ככל שהמשכנו לרוץ ולקפץ ברוב התלהבות  

 ובקוצר נשימה אל המעיין, היה שאון המים הזורמים לרגלינו גובר והולך כמין מנגינה נעימה.
 

..היתה זו צפצפת הפרת ענפה ונאה.  את מקום המעיין בישר לנו עץ גבוה וענף, שונה משאר העצים בסביבה. .
...איך לתאר אותה שעה   ולקרירות.  ליופי, לצלילות  דוגמתו  ואין  פורץ בקילוח מן הסלע  ... המעיין עצמו 

 פלאית שבילינו באותו מקום אגדי. השתובבנו כילדים. ...עינינו לא שבעו מראות וידינו מלמשש.
 

ק"מ להליכה. עם זאת, חיפשו להם אריק ואיתן    15אווירי,    ...השעה היתה שלוש אחרי הצהריים ולפנינו, בקו
נתיב צדדי, על מנת שלא נחזור ממש בדרך בה באנו. ...טיפסנו במעלה הַנֶקב לאט לאט, מבלי להוציא הגה,  

 עייפים היינו, אך לא הרשינו לעצמנו להעצר אף לרגע. הערב החל לרדת וצעדנו בחשיכה. 
 

לעינינו מכיוון שד נגלה  עוד חשמל    – בוקר  -הלפתע  בעינינו משום שלא היה  אור חשמל! היה הדבר לפלא 
בוקר... עודנו תוהים והאורות הולכים וקרבים והופכים לשני פנסיו של הטנדר שיצא לחפשנו. ליד פניו  -בשדה

משה פניה הדאּוגים והכעּוסים של יהודית.  החביבים של במבי הנהג נשקפו מאחורי השִּ
עיקה, כמין שקט שלפני הסערה.  ...נכנסנו לחצר. רק כאן קיבלנו את המנה  ...בטנדר שררה הרגשת מתיחות מ

שהגיעה לנו. החברים עמדו וחיכו בחצר, דואגים וזועמים. מסתבר שלא היתה זו הפעם הראשונה שחברים  
 עושים כל מיני תעלולים מסוג זה".  

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עין עבדת                      
 
 
 

 
 

 עין זיק 

 
 
                                                ז מה השתנה מאז?א

 "עין עבדת",  הוא ין מּוָרה" ע

 יק".ז"עין   הוא"עין שהבייה"   

  בכך. אמנם לא מסוכן לצאת לשוטט בשטחים, אבל לא מרבים

 הדקלים עדיין מרשימים. 
 בוקר  -ויש חשמל בשדה

 וגם יותר מטנדר אחד... 

 
 
 

 



9 

 

 בדייקה ואיך חפרו בארלמה 
 

לנושא ההידרולוגי. הם לא היו אופטימיים  בוקר מומחים  -לשדההגיעו    עוד לפני שהקימו את הסכר בדייקה

  קרקעית -ביותר אבל אמרו שמאד אופייני שבנחלים גדולים, כמו נחל הרועה, יש תשתית של זרימת מים תת
   . והחליטו לחפור באר

 

  ברזל מחודדת מין חבית    .לקלונסאות שעליהם בונים בנינים  יועדפרימיטיבי, שמהשיגו מיתקן קידוח מאד  
שתי שיניים תחתונות ואנשים מסובבים ידיות    התחתון  הבחלק, שמשהו כזה  ,סנטימטר  70  -  80    שלקוטר  ב

, מוציאים  מתקןלאדמה, וכל פעם מרימים את ה  לאט לאטככה נכנסים  .  זה תלוי על חצובה גדולהוכל    למעלה
הרבה  בכי כשהתחלנו להכנס קצת יותר עמוק נתקלנו  מאד קשה  עבודה  זו היתה    .ופכים את האדמה בצדשו

 מאד אבנים.  
 

]דני[  ים גדולות, )באפיק הנחל היו גם אבנים, לא רק חצץ(, צריך היה לחלץ אותן ואני  נ בכל פעם שנתקלו באב
זוכר    הייתי מספיק קטן כדי שישלשלו אותי לחפירה הזאת, שהגיעה לעומק  שלושים ומשהו מטרים. אני 

בד עם קרדום קטן בין הרגלים כדי לחלץ את האבן, הייתי מסתכל למעלה ורואה  והייתי נכנס לשם ועכשש
ים בחצץ הנחלים רק אם מתחת  ויאשו כי לא מצאו מים. מים נקו י צוהר קטן כזה, פיסת שמים. מהקידוח הת

טורון שהוא פרוץ,  -סלע היה מסוג הקנומןהזה, המִּ   חדירה. אבל מתחת לנחל -לחצץ יש שכבה חוסמת, בלתי
 סדוק וחדיר מאד למים. 

 
 קרקעי בתוך הקידוח.  -כשהוקם הסכר, אפשר היה לעקוב אחרי גובה המים התת

 
 ודני בוגוסלב ]דניאל הלל[. יעקב[ -]אברהם בןשפרדק  :מספרים

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 נחפרה באר דומה בקרבת מקום. 1954בשנת 
 

היו שתי חביות  בדייקה, מאחורי שרידי הסכר,  
 באדמה, שהן הפתח של  הבארות שנחפרו. 

 
ינואר   של  השיטפון  אחת    2010אחרי  נעלמה 

 החבית שנשארה.  –החביות.  בצילום 
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 ראשוניםהו המייסדים – ק ב'רפ
 

 בוקר, בנוסף על מה שכתוב ב"ספר היובל". -כמה סיפורים על חלק ממייסדי שדה
 

 ".העלמה והמוות"
 

יהושע  בוקר סיפר יורם מור איך הצטרפו  -באחת מהשיחות הרבות שקיימתי בזמנו עם מייסדי וראשוני שדה
נתקל יהושע במודעה בעיתון: "קבוצה של חיילים,    1952בתחילת שנת  בוקר:  -עם בנם חמי לשדה  ונחמה כהן

". קסם ליהושע הקשר עם חיילים משוחררים והעדר  …הנגב- קצינים משוחררים, עומדת להקים נקודה בהר
חיפש דרך ליצור קשר עם יוזמי הרעיון ומישהו אמר לו ששניים מהם ]יורם מור ורפי    הואזיקה מפלגתית.  

" מאת שוברט. בלי  העלמה והמוותאביב ]בית דיזנגוף[, שם ניגנו את "-בכרך[ יהיו בקונצרט במוזיאון תל
 היסטוריה...   –והשאר  –תפס בהפסקה את יורם ורפי בושה נכנס יהושע למוזיאון ו 

 
 ברברה פרופר 

 

ובנספח לחוברת "אלה תולדות" מוקדשים לה שניים    57- ו  47הסיפור של ברברה מופיע בספר היובל בעמודים  
- וחצי עמודים. יואב אבניאון, מורה דרך, מצא בשיתוף פעולה עם אלישע צורגיל את קיברה של ברברה בהר

ושלים וכן יצרו קשר עם מי שהכירו אותה בילדותה. כך פורסמו באינטרנט תמונות ומידע על  המנוחות ביר 
אצלנו   מופיע  שאינו  ברברה,  של  וילדותה  משפחתה  על  החומר  להלן  ידועים.  היו  שלא  בירושלים  ילדותה 

 במקום אחר. 
 

 : יוהנה –האם 
. במסעדה שניהלו הוריה פגשה יהודי ציוני נלהב  ןקא תואר. ילידת כפר סמוך לאינטרל-שוויצרית נוצריה יפת

. הזוג השתקע בירושלים אך לא חלפו ימים רבים ויוהנה התאלמנה.  1921ישראל בשנת  - ועלתה איתו לארץ
. יוהנה אנינת הטעם היתה  הב  להתגורר בשלב כלשהו חזרהוביאושה חזרה לשוויץ אך ליבה נותר בירושלים  

 ו לארועים פרטיים יוקרתיים של החברה הירושלמית הגבוהה. בשלנית יוצאת דופן ושרותיה נשכר
 

 :עמנואל פרופר-האב 
להורים ציוניים. אימו השתתפה בקונגרסים הציוניים וכתבה על חשיבות    1892נולד בברן שבשוויץ בשנת  
סטורית. עמנואל למד רפואה והתמחה בקרדיולוגיה. ארבעת ילדי המשפחה עלו  י כינוס עם ישראל בארצו הה

 . 33והוא בן   1925בשנת  אל עשה זאתשל המאה הקודמת. עמנו  20  -ישראל כבר בשנות ה -ארץל
 

בית חולים זה פעל   לדך" בעיר העתיקה בירושלים.-ניהל ד"ר פרופר את בית החולים "משגב   1935החל משנת  
ל היה  עמנוא  ועבר לידי ועד העדה הספרדית. 19-במבנה שהוקם על ידי משפחת רוטשילד במחצית המאה ה

כ  ואף  ב"רוטרי"  החופשיים"  יפעיל  "הבונים  ארגון  של  הגדול  הנשיא  בתפקיד  של    - הן  הגדולה  "הלשכה 
ויוהנה.  .1932פלשתינה" שנוסדה בשנת   עמנואל  בין  הזוג התאהב והחתונה לא   מכרים משותפים הפגישו 

 א. הבאת ילדים משל עצמם לא צלחה. ואחרה לב 
 

 :מריון וולף -האחות המאומצת 
בתל1927ת  יליד והשתקעה  מגרמניה  עלתה  משפחתה  דלת  -.  אך  רכוש  עתירת  הייתה  המשפחה  אביב. 

הוריה תם  שדאגו   , מזומנים.  בִּ הספר    ,לחינוך  בית  עם  להסדר  רוטשילד"הגיעו  דה  משפחת   ועם  "אוולינה 
עמנואל ויוהנה התמלאו שמחה לנוכח    פרופר כי מריון הצעירה תלמד בירושלים ותתגורר אצל משפחת פרופר.

 הנערה הצעירה שתחת חסותם אך כמובן שלא יכלו לאמצה הואיל ומריון היתה בת להורים חיים. 
 

   :ברברה

  כנראה לא נדע לעולם.  -הם הוריה הביולוגיים של ברברה  מי
רסמו הוריה מודעה בעיתון המציעה למסרה לאימוץ.  יפ   ארבע. בהיותה בת  1930נולדה בגרמניה בשנת    ברברה

נוצריה גרמניה. על פי חוקי הגזע של   המריון תספר ברבות הימים כי אביה של ברברה היה יהודי הולנדי ואמ 
      רה לאימוץ.לא נועד לברברה הקטנה עתיד טוב והוריה חשבו כי ייטב למס -המשטר הנאצי החדש  
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עמנואל ויוהנה נתקלו במודעה שבעיתון וליבם הלם בחזקה. לא  
הגיע וברברה  רב  זמן  החבשים. ה  חלף  ברחוב  המשפחה  לבית 

ברברה גדלה תקופה מסוימת לצד מריון והשתיים נדמו כאחיות.  

 אביב. -לאחר זמן חזרה מריון לבית הוריה בתל
 

הזוג פרופר העניק  תמר מרוז, בת דודתה של ברברה, מספרת כי  
שוו  חינוך  מוקפד,ילברברה  צרפתית, צרי  רכיבה   שעורי  שעורי 

לו המשפחה  עברה  זמן  לאחר  הנביאיםו ועוד.  ברחוב    . 62  ילה 
- עתיר אוספי אמנות, ריהוט ושכיות הבית בן שבעת החדרים היה

כל יום בשעה חמש אחר הצהרים הוגשו בעגלת תה שתיה   חמדה.
למדה    ועוגיות. הסמוך  ה-בביתברברה  האנגלי  התיכון  ספר 

בגיל  ילג לימודיה  את  והשלימה  שברחביה  שנת ב)  16מנסיה 
  1949לאחר זמן נשלחה על ידי הוריה ללימודים גבוהים בשוויץ )תרגום ושפות( שם סיימה סביב שנת . (1946

 תואר אקדמאי. 
 

 : ההמשך כפי שהוא מופיע במקורות שלנו –מכאן 

לאחר שלמדה שנה באוניברסיטה העברית התגייסה    .מת העצמאות חזרה לארץבתום לימודיה ועם סיום מלח
  פגשה רותה הצבאי במודיעין מטכ"ל היא  ילצה"ל, למרות שלא היתה חייבת בכך בהיותה בת יחידה. בזמן ש

 את חגי אבריאל .
 

ההנדסה  -חיל  שלושה בחורים לטיול בנגב ולנה במחנה "סולטנה" של-עם עוד שניים  יצאה   1952בחודש אפריל  
לילה    –)כיום   באותו  למדרשה(.  לאודרמילק  הההסתעפות  לפרופסור  שאורגנה  משלחת  גם  לשם  גיעה 

נוספים   מבאר  –ולמשתתפים  שבוע  של  ובחזרה-סיור  לאילת  ה   . שבע  עורב[ שעבד    בודה  יההמארגן  ]יעקב 
מטעם האגף לתכנון של    [  בוקר- מקבוצת מייסדי שדה  –  אהרונצ'ו ]אהרן ברוך  יההנווט ה קרקע ו-בשימור

סכימה לצרף אותם  הטרמפ לנגב והמשלחת    חיפשויתה  ילוו - הממשלה, שם עבד באותו זמן. ברברה עם בני
 לסיור, בתנאי שיעזרו בפריקת וטעינת המשאית במקומות הלינה. 

 

וכאשר   התלהב הברברה  .בוקר-שדה התכניות להקים את אהרונצ'ו לברברה ולבחורים על סיפר באותו סיור 
וב שהיה    אבריאל  לחגי   פנתה מהסיור    חזרה בצבא, במטכ"ל,  ממנו להצטרף לקבוצה.    ה קשיהמפקד שלה 

 בוקר". -לאגודה השיתופית "שדה התקבלה, ברברה 2.5.52יה, ביום  יבאסיפה בסמוך ליום העל 
 

בצומת ירוחם יחד עם יהודית    והיא מצולמת בתמונה  על הקרקע  היהעלי -בוקר ביום-גיעה לשדההרברה  ב
לאחר  בוגוסלב  ודניאלכסנדרוני   עם שחרורה מצה"ל,  בצבא.  עדיין שרתה  כי  נשארה במקום  לא  ברברה   .

 למתיישבים. כחודש או יותר, הצטרפה  
 

בוקר במכתב שכתבה: "אני מאושרת במקום מרוחק זה, רק חבל לי שאיני  -ברה תארה את תחושתה בשדהבר

)משעמם עד  בימים הראשונים עבדתי במטבח  ואף האכזבות.  יכולה לשתף אותך בכל החוויות, השמחות 

יומיים בבנין)!(. חזרתי לארוחת שהיה זה    ערב של שום ובצל עייפה ומרגישה-זוועה(.  לאחר זאת  עבדתי 

כיום אני אחראית על בעלי החי, זאת אומרת על עשר עיזים    יום, בניגוד לעיר, שם ידעתי שיהיה זה ערב. …

ביניהן   הבדלתי  לא  ניסיתי,  וכאשר  תחייך!(,  )אל  יודעת  אינני  עדיין  לחלוב  תרנגולות.  וחמישים  ומאתים 

ות חדות, מאד בלתי מוזיקליות,  וחלבתי את אותה המסכנה שלוש פעמים! אני מוציאה אותן למרעה בצעק

הו, וכאשר מתחשק להן, הן באות. אתמול, בשעה שטיפלתי בתרנגולות, ניצלו העיזים  - בררר, הו-של בררר

חצי יום חיפשתין בואדי ועל ההרים, ולבסוף מצאתין. הסיבה פשוטה: הן היו צמאות!    .את ההזדמנות וברחו

אלישע רואי מירושלים בעתון    דיי-ל)המכתב פורסם עמה דעתך?"  כדי שלא ישעמם להן ולי קוראת להן את שכספיר.

 תשרי תשי"ג,(   ,10פר "דבר הפועלת" מס
     

ברברה ושולה שינדלר יצאו למרעה עם העיזים הראשונות, )זה היה עדר קטן, כעשר כבשים וכעשר עזים(     
מר שבחברה  ם כתבה".  אהרונצ'ו אהרבה וגפיין את ברברה כ"בחורה מאד תרבותית, קראה  אִּ דה  ּולסירוגין. ב

שבת לה,  יו  בוקר היתה מאד יוצאת דופן. היא לא היתה יוצאת למרעה בלא ספר מתחת לזרועה. היתה-בשדה
 בספר היובל.  –והיתר, כאמור                                                          טובעת בשקספיר ושוכחת את העדר. 
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 בוקר-ממייסדי שדה –דני בוגוסלב       
 

 22.2.2001  -יעקב, ב-מתוך הראיון עם דני בוגוסלב, הוא דניאל הלל,  בביתו בזכרון
 

כשהייתי    1932בשנת  . עליתי לארץ פעמיים: פעם ראשונה  1930אנג'לס, קליפורניה, בספטמבר  -נולדתי בלוס"

החזירה אותי    שנייה, . בתום מלחמת העולם ה 15בן שנה וחצי. ביליתי את הילדות שלי פה בארץ, עד לגיל  

לארצות בית-המשפחה  וגמרתי  שם למדתי  לימודי האוני-הברית.  וגם את  תיכון,  כולל    , ברסיטה שליספר 

החקלאות,  -גייסו אותי מטעם משרד  1951לימודי התואר השני. למדתי מדעי הקרקע, וכשחזרתי ארצה בשנת  

למשימה של מיפוי קרקעות הארץ: סקר    ,כי הייתי אז מן היחידים בארץ שהיו מוסמכים במדעי הקרקע

ה, שבקושי אפשר היה  י העולם השני-ואינוונטר של הקרקעות והפוטנציאל שלהן. נתנו לי ג'יפ ישן ממלחמת

או עם עוזרים כלשהם,    במורד, ושלחו אותי לגליל. כעבור כמה שבועות של עבודה לבדאפילו  לדחוף אותו  

לי   לשימורשני  הצמידו  המחלקה  עם  להסכמה  הגיעו  שהם  לי  ואמרו  תמהונים  במשרד  -בחורים  קרקע 

ואמרו   שב בנגבילהם באיזו תכנית משונה להתי  החקלאות, שאם הם יעזרו לנו במיפוי הזה, המחלקה תעזור

פרוייליך    השניים היולי להכשיר אותם בעבודה.   רון)אלקנה  מינץ  (שלימים נקרא אלקנה  לא  .  ואיתן  הם 

- ברו ביניהם  על התכנית הגרנדיוזית שיש להם להקים ישוב בהריהתענינו מאד בעבודה, אלא כל הזמן ד 

אפשר להגיע לשם". אז הצעתי  -מה הם מדברים, ענו לי "זה רחוק, איהנגב. וכששאלתי אותם איפה זה, על  

. הם התפלאו אבל השתכנעו, ונסענו בג'יפ  לשם עם הג'יפ  שנסיים את עבודת השבוע מוקדם ביום שישי וניסע

 של משרד החקלאות בלי היתר ובלי מספיק דלק. 
 

נתנו לנו להתקדם. עקפנו את המחסום  שבע, שם עצרו אותנו ולא  -נתן, מדרום לבאר- הגענו למחסום של מחנה

ירוחם. משם ואילך היתה דרך משובשת.  -רחמה, מה שנקרא היום תל-הנפט עד תל-בדרך עפר ונסענו בכביש

הגענו למשטח שכיום קוראים לו "רמת    –קראו לה "דרך הקאולין" אבל עדיין לא ממש פרצו אותה. איכשהו  

מחנה היה על צלע הגבעה, מול  האז הקימו אותו. )רק  ש  צין", ומשם המשכנו, עברנו את מחנה "סולטנה"

עבדת,  -יןע מורפיק, כפי שנקרא אז-הצלחנו להגיע לעין...הכביש למדרשה, בצד המערבי של הכביש הראשי(.  

ואז    ...שבת. הג'יפ "השתעל" כל הזמן כי היה המון אבק,  -והגענו גם לעיר עבדת. לנו בשטח, וחזרנו במוצאי

שבועיים   -דבר. אחרי שבוע-ני אתכם". אני לא ידעתי מה זה מחייב, וגם הם לא ידעו שוםאמרתי לחבר'ה: "א 

אביב. שם  - רוטשילד בתל-הזמינו אותי לפגישה של החבורה בדירה של יהודית אלכסנדרוני, שהיתה בשדרות 

גיליתי    . מהר מאדשום דבראף אחד לא ידע  בעצם  הסביר על תקציבים, אבל  אבריאל  דיברו על תכניות, וחגי  

זו היתה  ואני חושב ששאף אחד לא ידע ממש על האזור ומה הן האפשרויות והמגבלות האמיתיות שיש בו.  

 והרפתקן מושבע.   21הרפתקה לכולם ובעיקר לי: אני הייתי בן  
 

כך שרתתי בצבא. )כששמעתי  -בוקר ורק אחר -אמנם התכוונתי אז להתגייס לצבא אבל איכשהו הלכתי לשדה

 גוריון מתכנן מלחמה, החלטתי להתגייס מהר, שלא אחמיץ(. - ןשב 1956בשנת 
 

עם איתן ואלקנה עבדתי בגליל ובעמק המזרחי. יורם מייצ'יק )מור( הצטרף אלינו כעבור שבועות אחדים ואני  

נו את מפת הקרקעות של הנגב הצפוני, באזור חצרים )שאז נקרא אזור אבו  הככש ,הדרכתי גם  אותו במיפוי

 אוויר של הצבא הבריטי עם כל השמות הערביים של השטח.-לנו מפות וצילומי רליון(. היו 
 

אני חושב שהענין העיקרי שלי היה בחידוש, בבראשיתיות, בהיוליות של הרעיון, ולא חשבתי מעבר לזה: איך  

ין אותי הכי  יאחיה כשאתבגר, ואולי אנשא ויהיו לי ילדים. מחשבות כאלה היו רחוקות ממני מאד. מה שענ 

בוץ או מושב מסוג זה או  ישבות, אם זה יהיה קיכך צורת ההתי-כך האנשים, לא כל-הרבה זה האזור. לא כל

הנוף המקסים,    , הצמחיה, האקלים, האקולוגיה,האדמה, היה  מהרגע הראשוןאחר. מה שענין אותי מאד,  

 . "הקשר עם העבר ואתגר הפיתוח, כל אלה כבשו אותי לגמרי
 

 

 ראיינו: שלום בוכבינדר ואביבה.                                                                                                                       
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 זאב שטיינהרט  
 

ת  השתחרר וגוייס שוב במלחמ   ,שנתייםל, התגייס לפלמ"ח  16, בגיל  1945בשנת    .1929בשנת  זאב נולד בחיפה  

קו על  בקרב  השתתף  בחיפה  קרבות  ולאחר  הנגב"  ב"חיות  תחילה  שרת  במלחמה  בנגב,  -השחרור.  המים 
בעימארה ]אורים[. שם נהרגו חברים אחדים ועל זאב הוטל להביאם לקבורה בחיפה. היות שלא יכול היה  

 .1950רותו בצבא בשנת יהים עד סוף ש-נשאר בחילולאחר מכן לחזור לנגב, צורף לפל"ים 
 

מייסדי שדהאב  ז לקבוצת  חגי אבריאל.-הצטרף  של  עם אחד מחבורתו  היכרותו  עקב  מכיוון שהיה    בוקר 
  ה על הקרקע, הוא הגיע כשבועיים אחרי כולם. הוא הביא עמו את הכלבה טוסקה, י במילואים בזמן העלי

 המצולמת בתמונות ה"בראשית". 
 

מים  - קו   המשק: הגנרטור, המים, הנחת  שבחצרבוקר ובמסגרת זו אחראי על כל מה  -זאב היה החצרן בשדה
. לפעמים החליף  עודבתוך המשק ממיכל המים לדיר, סידור האינסטלציה בתוך המקלחת, חפירת בורות ו

- ביקורו הראשון של בן  החמיץ אתוכך  מהבאר שם   להביא מים  לירוחם  ונסע עם הטרקטורולטר את צביקה  
 אי על הנשק ב"בונקר" בין שני הצריפים.. במשך זמן מסויים היה האחר..גוריון במשק

 

קש שיסדר אותו בעבודה. כדי  יבא אליו כל יום וב   וזהגוריון הגיע למשק  -עבודה בזמן שבן-זאב היה סדרן

   הבית.-לפתור את הבעיה שלח אותו זאב לפזר זבל ולחרוש במטע 
 

וכמושבניקית השתלבה מיד בכל העבודות:    1954בוקר בינואר  -הגיעה לשדהטוביה,  -רותה אשתו, בת באר
ישבות  י טוביה, בחתונה גדולה בה השתתפו הרבה מוותיקי ההת-רותה וזאב התחתנו בבאר  בדיר, בלול וכו'.

משדה  אבריאל  וחגי נחסכה  החתונה  על  שההוצאה  בת    21.5.1955  -ב   ..בוקר.-שמח  ליאורה,  הבת  נולדה 
 ב במפעל הגבס ברמאן ובהמשך היה האחראי על הענף.  ומאמצע אותה שנה עבד זא  בוקר-שלישית בשדה 

 

בוקר, לאחר עזיבת שתי המשפחות  -כיוון שליאורה נשארה בת יחידה בשדה   1958המשפחה עזבה באוגוסט  
הזיקוק בחיפה כאחראי על האחזקה עד  -אזור חיפה וזאב עבד בבתישהיו להן בנות בגילה. המשפחה עברה ל

 . 88ממחלה קשה בגיל  2017פריל  הוא נפטר בא   יציאתו לגימלאות.
 

ופעלו    עזיבתו נשארו כאן רק רפי בכרך ואהרונצ'ו, שחיו  זאב היה האחרון מבין המייסדים שעזבו. לאחר 
 בוקר עד יומם האחרון.-בשדה

* * * *  * *  * * *  * * *  * *  * * 
 

                     –להלן מכתב שכתב רפי בכרך בנושא "מקלט                                                                                        
 : 1953תחמושת" מחודש מרץ  -מחסן                                                                                         

 

 
 

לכבוד                                                                                
21.3.53 

 הסוכנות היהודית 
 מפעל הנגב 

 
 הנדון: מקלט )מחסן תחמושת(

 
 בהתאם להוראת צ.ה.ל )שנמסרה לכם( בנינו בזמנו 

 מקלט )מחסן תחמושת( ועליו הוצאו החומרים כדלקמן:   
 מ"ק  0.820   עץ לבן 

 10/2חת'   15  פחי אלומיניום 
 ק"ג  1 מסמרי אלומיניום

 
 נבקשכם לזכות חשבוננו בנ"ל.

 בכבוד רב, 
 רפי

 

לדברי זאב שטיינהרט, שהוא המקור לתולדות 

ה"בונקר", מכתב זה מתייחס למחסן נשק  

קרקעי שנחפר בידיים בין הצריפים -תת

הראשונים  ]כיום אזור המבנים הטרומיים[ 

, כתנאי של 1952 במחצית השניה של שנת

הצבא לקבלת נשק. מחסן זה נבנה מפחים 

גם בראיון וכוסה באדמה. זאב סיפר על כך 

בין שני הצריפים : "50שנעשה עמו לקראת חג 

הראשונים חפרו "בונקר" ושם החביאו את 

האחראי על זמן מסוים זאב היה במשך הנשק. 

 .הנשק"
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 בורג ז דב גינ
 

 

 
יעקב(, ממייסדי  -הזכיר לראשונה שפרדק )אברהם בן  ֹדב גינזבורג  שמו שלאת  
הנח"ל הראשון, שנקרא  -שדה על  גם  עמו  הוא סיפר  בראיון המקיף  בוקר. 

להם "היה  "צורים":  קצר,    גרעין  זמן  אחרי  שעזב  מ"מ  ואחריו  מ"מ  הגיע 
לו ד גינזבורג. דֹ ששווה להזכיר אותו, קראו  גינזבורג הגיע אלינו  ב  בדרגת  ב 

הנח"ל היה יוצא  , שם דני מט היה המפקד וֹדב היה סגנו.  עוז-מנחל  משנה-סגן
שעל בגבעות  לאימונים  פעם  כולל- מדי  המשק,  העתיקה".    "ואדי  יד  העיר 

רימוןנפתחה  טעות,  ב של  שמאד    ,ניצרה  אחרים  דומים  לסיפורים  ובניגוד 
גינ דב  ידוע:  לא  הזה  הסיפור  ושווה  ידועים,  ונהרג  הרימון  על  נשכב  זבורג 

 ". שיזכירו אותו וידעו עליו
 

 
 בספר "יזכור" חלק ב', בו רשומים החיילים שנפלו אחרי מלחמת העצמאות, נכתב עליו:  

 

. הוא למד ב"אורט" בגרמניה ועלה  7.5.1933"דב גינזבורג, בן שמואל וחיה, נולד בפולין בי"א באדר תרצ"ג,  
יוסף ושנה נוספת  -הנוער. הוא היה שנה אחת בתל-עפילי "אלטלנה" במסגרת עליית בין מ  1948לארץ בשנת  

 ים והתגייס לצה"ל לפני שהגיע לגיל הגיוס. - בגליל
 

, שלחו לו מסמכים כדי  1951הברית בשנת  -הוריו, פליטי מחנות ברוסיה שעברו את גרמניה והגיעו לארצות
מוטב    –ה ישלחוני לקוריאה ושם אהרג. אם ליהרג  אם אסע לאמריק "שיצטרף אליהם אך הוא סירב באמרו:  

   ".למען המולדת...
 

הקבע, יצא לקורסים שונים של קצינים וצנחנים. הוא אהב  -אחרי שסיים את שירותו הסדיר הצטרף לצבא
את הנגב ונשא את נפשו להתקשר עם אחד הקיבוצים בו. עשה ימים רבים בנגב בהדרכת טירונים בעבודה  

ביטחון ובשקט היה נותן את פקודותיו ואנשיו היו אומרים לא פעם: 'אחרי דב אנו תמיד  ובתרגילי קרב. ב
 מוכנים ללכת'.  

 

בשעת אימונים, גילה גבורה עילאית: כדי למנוע קורבנות בקרב פיקודיו הטיל  ,  30.6.1953בי"ז בתמוז תשי"ג,  

 עצמו על רימון שעמד להתפוצץ וכך מצא את מותו.   
 

 הקברות הצבאי בנתניה".-הוא הובא למנוחת עולמים בבית
 

. אלה  בארכיון  נמצאים שני צילומים שהיו מונחים בצד זמן רב: צילום של גביע וצילום של משפחה ליד קבר
גביע    –, ובהם מצולם הגביע שתרמה המשפחה  1954בוקר בקיץ  -הם שני צילומים שהמשפחה שלחה לשדה

נודד לפלוגה המצטיינת בספורט על שם סג"מ דב גינזבורג שנפל בנגב בעת מילוי תפקידו. בצילום השני נראה  
 קברו הטרי של דב גינזבורג ולידו דודו ודודתו. 

 
 הברית  ומשפחת הדודים שלו גרה בנתניה ולכן ביקשו שיקבר שם. -בארצותאחיו של דב גינצבורג חי 

 
 אביבה.        

 

 בורג מופיע כאן בהמשךזהסיפור המפורט על דב גינ
 לאחר תחקיר מעמיק שעשה בנושא.  2022כתב אותו רזי יהל בשנת 
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 רזי יהל /  סיפור חייו וגבורתו – גינזבורג ז"לדב גן ס
 

שליד שדה נפל בשטח האימונים  גינזבורג  )ברל(  חייליו    תוךבוקר  -דב  על  גונן   כאשר  עילאית  גבורה  גילוי 

 יד במהלך אימון מחלקתו.  -מפיצוץ רימון
 

בעיירה הקטנה שרקובשצינה בפולין, בסמוך לעיר וילנה, בחבל ארץ    7.5.1933-דב נולד להוריו שמואל וחיה ב
מולוטוב וכניסת  - הלבנה. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, בעקבות הסכם ריבנטרופשהיה מסופח לרוסיה  

פולין, נאסר האב בעוון עיסוקיו במסחר ובגלל יהדותו ובשנת   ות  שנ   5- נשלח ל  1941הצבא הרוסי למזרח 
בן    1940עבודות פרך בסיביר. בסוף שנת   )ברל'ה(  ונשלחה לקזחסטאן עם שני ילדיה, דב  נאסרה גם האם 

ואחיו שלמה )כיום סול( בן ארבע. המשפחה סבלה לא רק מרעב אלא גם מהתנכלויות אנטישמיות    השבע
ובעקבות הסכמיה עם רוסיה שוחררו  אסירים פולנים מסיביר   בלתי פוסקות. עם חילופי השלטון בפולין 

צ'ין, שם ביניהם גם אב המשפחה שמואל גינזבורג,  מהלך שהביא לאיחוד המשפחה ששבה לפולין, לעיר שצ'
 לראשונה נודע למשפחה על השואה.  

 

 Displaced, עם סיום המלחמה היגרה המשפחה לגרמניה אל אחד ממחנות העקורים היהודים  )1945בשנת  

Persons campברגן הריכוז  מחנה  חורבות  על  שהוקם  בהופגייסמר,  קאסל    , בלזן-(  לעיר                                                                                                                                                                                                                                                                               סמוך 
בעלות הברית, אונר"א ובעיקר ארגון הג'וינט ניסו    בהםיטי השואה  בצפון גרמניה. היה זה  אחד מריכוזי פל 

לדאוג לצרכי הפליטים כמו מזון, ביגוד ותרופות. כאן למד דב בבית ספר להכשרה מקצועית של 'אורט'. כאן  
 לסממנים אקטואליים ארצישראליים, כמו המנדט הבריטי ומלחמת השחרור.   המשפחה  נחשפה

 

גר  קיים  היה  דב  בהופגייסמאר  כמו  פוליטית  השפעה  בעלי  אנשים  מספר  עמדו  שבראשו  חזק  ביתר"י  עין 
שילנסקי, אייזיק אולקניצקי  וביניהם גם שמואל גינזבורג, שנחשב לדובר הציונים הרביזיוניסטים במחנה  

 ואף עסק בגיוס כסף לקניית כלי נשק עבור האצ"ל.  
צעירים לשורות הארגון בארץ  וכדי  מתנדבים    אצ"ל כדי למצואחבר  הגיע למחנה העקורים    1947בשלהי קיץ  

גינזב   100-כ  נענו  לקריאתו  .להכשיר אותם לשימוש בנשק קודם עלותם ארצה       רג, בן  וצעירים, ביניהם דב 
 .   16-ה
 

, אבל  25הנבחרים  היה  שאר  המגייס אמנם נרתע מלצרף לקבוצה את הנער הצעיר בעוד גילם הממוצע של  

מאד, שינה את דעתו ונאות  לצרף אותו לקבוצה. דב נראה מבוגר מכפי  ממנו    משראה את דב הוא התרשם 
נכנע   ונוקשה, שאינו  גילה אופי חזק  ובנחישותו. הוא  פניו הרצינית אלא בהחלטיותו  גילו לא רק בארשת 
לדבריהם של האחרים אלא אם זו פקודת  מפקדו. "לא רק שמוכן אני אלא שאני מחכה לכך מזה זמן רב  

תחלתי לאגור נשק עבור האצ"ל" השיב דב לשאלת המגייס אם הוא מוכן להצטרף לארגון והוביל  ואפילו ה
בבחור החסון,    ראותשלל מהצבא הגרמני. כבר אז אפשר היה ל  -את המגייס למחבוא שבו הסתיר כידונים  

ב להצטרף   את הקצין האמיץ לעתיד. המגייס לא יכול היה לסרב ולמנוע מד  –שיער ובעל המבט החודר  השחור  
וכלי נשק קלים    ללימוד חבלה  לקורס  צורף  ולהתגייס לשורות לוחמי האצ"ל. דב  לקבוצת העולים ארצה 
שנערך מטעם הארגון במחנה.  הוא התמסר ַללימוד בכל ליבו ובלהיטות "בלע" כל מילה שנאמרה שם על ידי  

שבועות בו למדו    5ב בקורס בן  מדריכיו. מאוחר יותר, בביתן האצ"ל במחנה העקורים גולדקופף, השתתף ד
הבחורים שימוש בנשק כבד יותר והתמחו בלחימה בשטח ובכל מה שכרוך בזה.  גם כאן בלט דב ברצינותו,  

 באופיו ובכישוריו.  
 

כאשר הגיע מועד עליית המגויסים ארצה היה גם ֹדב בין אלה שקיבלו את ההתראה, אלא שכאן הוא נתקל  
לפי אביו, אם היה  צעיר יותר היה גם הוא  מצטרף  )ו לעצם הצטרפותו לאצ"ל  בהתנגדות הוריו. הם לא התנגד

, אלא שתוכנית המשפחה היתה לעלות ביחד ארצה ולדבריו הזמן לכך עדיין לא בָשל. הם  (והולך בדרכי בנו
ים, לקראת  זר, לא כל שכן בלוויית אנשים  ושאפשר  יהיה לשלוח אותו לבדכדי  ראו בֹדב נער לא מבוגר דיו  

 גורל מעורפל בארץ שבה התחוללו קרבות בין מורדי המחתרת לבין הכובש הבריטי.  
 

אין זה כי תלאות המשפחה במהלך עשר השנים  לפני הגיעם למחנה היו אחת הסיבות להתנגדות הוריו של  
 דב לנסיעתו ארצה, למרות שאב המשפחה חלם על עלייה, אולי גם  כדי לזכות במעט מנוחה...  
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רף הפצרותיו של ֹדב התנגד אביו לגיוסו ולפרידתו מהמשפחה. משנוכח שאין הדבר עולה בידו ביקש ֹדב  ח
שינסה    - שכלל לא רצה לוותר על ֹדב בהיותו בין הבולטים והמצטיינים שבין המגויסים    –משליח האצ"ל  

השי עימנו"  ֹדב  ניקח את  ואז  בעצמנו  נעלה ארצה  "בקרוב  הוריו.  ולשכנע את  פקעה  להשפיע  כאן  ב האב. 

סבלנותו של ֹדב. הוא חבט בשולחן והצהיר שהוא מרגיש את עצמו בוגר ועצמאי למדי ומסוגל לנסוע עם שאר  
המגויסים ולהילחם יחד עמם. "הברירה בידכם. או שתלוו אותי ותברכו אותי בדרכי או שביום אחד איעלם  

 מהבית ואגיע למטרתי בלי הסכמתכם".  
 

והמרדן. צעקותיו של ֹדב והאופן שבו הלם בשולחן הזכירו לו משהו מילדותו שלו.    האב הביט בבנו העיקש
כזה בצעירותו: לוחם למען רעיון הציונות עוד מגיל צעיר.  גם הוא ידע לפלס לעצמו דרך ולהשיג    גם הוא היה
ו. בסופו  של-אף המכשולים שעמדו בדרכו ולא פעם גם הוא הלם בשולחן באגרופו כאשר עמד על -את רצונו על 

 של דבר ההורים נכנעו כי ידעו שידו של ֹדב תהיה על העליונה.  
 

יצאו הבחורים לדרך במסגרת עליית הנוער כמעפילים על סיפון 'אלטלנה' שהפליגה ארצה    1948בסוף מאי  
עם מטען עצום של נשק ותחמושת. בהגיע הספינה לתחנתה הראשונה ירדו ממנה העולים בחוף כפר ויתקין.  

אביב' שם היא גם  -ע לנו אם ֹדב היה ביניהם או שהוא המשיך במסע העקוב מדם של הספינה לחוף תללא ידו 
עלתה על שרטון. בין כך ובין כך, במהלך הירי על אלטלנה  הצליח ֹדב לחמוק ולעלות לחוף, ובעזרת דודו ליפא   

יוסף, בד בבד עם  - וץ תלהנוער לקבוצת הנערים שהגיעו לקיב -הוא שובץ על ידי מחלקת הקליטה של עליית
 חלט על פירוקו.   וה כבר החלטת האצ"ל שמפאת גילו הצעיר ֹדב לא יצורף אל שורות הארגון' שבין כה וכה 

 
כצפוי, פרשת אלטלנה היתה אכזבה מרה לעולים הנלהבים מהופגייסמר שעלו ארצה כדי להצטרף ללוחמים  

 לשחרור המולדת.  
 

ל'עבודת המכור-בתל דֹויוסף "ֹדב התמסר  ולחיי יצירה בקומונה", כפי שכותב עליו  דו ליפא. עם פירוק  ה' 
 ים.  -לחברת הנוער בקיבוץ  גליל ועבר -יוסף, חלק מחבריה, וֹדב ביניהם -חברת הנוער  בתל

פר על מסתנן ערבי  יתחיל ֹדב לדבר על הגיוס לצבא, ובהתרגשות רבה סהבאותה עת, בביקוריו בבית דודו  
ב הרגו במו ידיו: "רעדתי כולי לאחר המעשה. לילות שלא ישנתי לאחר האדם הראשון  שהגיע לחצר הקיבוץ ודֹ 

 שהרגתי...לא יכולתי אחרת כי הוא היה קם להרוג אותי ואת חברי". 
 

ֹדב סיגל לעצמו "הופעה בוטחת ואיתנה, נבון בהליכותיו, ממעט בדיבור, למראית עין לא היה מעורה בחברה  
נפש פעם לב חם ורגיש", כתב עליו ליפא שוב. "ֹדב היה מקפיד על הדפוסים    אולם מתחת למעטה של שוויון 

המקובלים בחברה ובקיבוץ כאשר רגש האחריות ומסירותו לעבודה העמיקו בו. הוא היה מחונן בחוש צדק   
שגרם לו להגיב בחריפות על מעשים שאינם הוגנים על פי אמות המידה שלו". חרף הלשון העברית  שלא  

טה, ֹדב הצטיין בלימודיו במסגרת שנת ההכשרה בגליל ים, גילה תפישה מהירה והרבה לקרוא  היתה רהו
 בשעות הפנאי.  

 
למרות שמרבית חבריו בחרו להתגייס לנח"ל, עם תום ההכשרה בגליל ים,  ֹדב נמשך לשרת בחיל האויר אך  

  191910רה ותחת מ.א.  צטרף אל חבריו מההכשה  "בהשפעת המשפחה ומחמת מגבלות אובייקטיביות"  ,הפעם
ביא לביטוי את כישוריו וסגולותיו.  הבחטיבת הנח"ל. כאן ֹדב    904תגייס כחייל בודד לפלוגה בגדוד  ההוא  

למסלול ההתיישבותי, בחר ֹדב במסלול המבצעי והפיקודי  בנח"ל בו הוא מצא את תוכן    ובעוד שחבריו הלכ 
 חייו ובו גם חושלה מסירותו ונאמנותו לצבא ולעם.  

 

עוז. "לאורך כל  -לאחר שסיים קורס מכי"ם במחזור ג' של הנח"ל ֹדב נשלח כמ"כ לקיבוץ בארי ומשם לנחל 
זמן שירותו התבלט ֹדב כחייל מצוין לדוגמה, ובתור מפקד יוצא מן הכלל בעיקר בסיורי הפלוגה". ֹדב לא ידע  

הוא   ,בה בענייני משמעת צבאיתפשרות. הוא החמיר בדרישות כלפי עצמו וכלפי פקודיו. למרות קפדנותו הר
 היה מקובל ביותר בסגנון הפיקוד והשליטה המיוחדים שאפיינו אותו.  

 
צנוע, שקט, ממוקד במשימותיו ואמיץ לב כדי כך שחייליו אהבו לצאת דווקא איתו לפעולות כי ֹדב החדיר  

: 'אחרי ֹדב אנו תמיד    בהם  את השקט הנפשי ואת הביטחון שהשרו עליהם אמון. לא פעם אמרו עליו חייליו
 מוכנים ללכת'. הוא גם זכה להערצת מפקדיו בנח"ל בזכות  תכונותיו וכישוריו שהיו לסמל ולמופת. 
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לילה מסתנן האויב, גונב ורוצח ועלי להתנדב לפקד על מארבים למסתננים" ציטט אותו דודו ליפא  -"לילה
ושימורה... כבודה  הארץ,  לאהבת  דוגמה  משמש  "ֹדב  כי  מרץ    וסיכם  מלא  צבא  לאיש  הפך  הצנוע  הנער 

 ומסירות לכל תפקיד שהוטל עליו".  
 

ים הופתעו חבריו לגלות אצל ֹדב גם התלהבות מחייו בנגב, ולשאלה מדוע הוא לא מבקר  -בביקוריו בגליל
לי לעזוב את המקום אפילו לימים ספורים...יש  -לעיתים תכופות יותר הוא השיב כי "...התאהבתי בנגב וחָבל

 ב הוד ויופי כזה שאף פעם לא שיערתי שכשאסיים את השירות אהיה כל כך קשור אל קיבוץ בנגב... ".  בנג
 

בשנת   שהגיעו  לאחר  אימו  חיה  לו  כתבה  קשה"  כאן  עובדים  הספקנו  - לארצות  1951"אנו  "כבר  הברית. 
כניסתו לאר לו מסמכים שמאשרים את  עבורך", תוך שהיא שולחת  והכינונו מיטה  ,  ריתהב-צותלהסתדר 

עליהם הוא משיב "אם אסע לאמריקה ישלחו אותי לקוריאה ושם איהרג, ואם ליהרג אזי מוטב להיהרג למען  
 המולדת מאשר באיזו ארץ זרה".  

 

צניחות.   8כאשר ביקר אצל דודיו, כשלחזהו כנפי צניחה, השיב בגאווה שעבר קורס צניחה ורשומות לו כבר  
כאשר ברקע סיום פרק שירות החובה    ,א עומד לצאת לקורס קציניםבביקורו הבא בישר למשפחת דודו שהו

. ליפא ניסה להניא אותו מצעד זה בטענה שעדיף שישתחרר מהצבא וילמד מקצוע כלשהו.  "קבע"וחתימה ל 
עכשיו   "מפטרים  כשטען  מהחלטתו  אותו  להניא  ניסה  הוא  גם  כאשר  לדודו,  ֹדב  השיב  יפטרו"  לא  "אותי 

 ין הזה?".   קצינים. למה לך כל העני 
 

אשר חרטה על דגלה את המוטו הציוני "הגבול    ,היאחזות הנח"ל הראשונה,  1951ביולי    עוז-עם הקמת נחל

יעבור במקום שבו יסתיים התלם החרוש האחרון", היה ֹדב בין שלושת הממי"ם הראשונים בה, ולמרות גילו  
גם לשאת את רעיון ההיאחזות בגאון    ידע היטב לא רק לבצע את הפקודות ברוח הרמה הפוקדת אלא   -הצעיר  

ולהחדיר אותו בקרב חייליו. עוד בטרם הלך לקורס קצינים, ֹדב שימש כמ"מ בדרגת סמל בהיאחזות בנחל  
 פעם בנח"ל". -עוז, ולפי דני מט, מ"פ ההיאחזות,  "דב היה המ"מ הטוב ביותר שהיה אי

 

ביטוי נמוך. בידיעת מפקדיו שמניעה  -ה וכושרעקב קשיי שפלקורס קצינים    דב נכשל במבחנים הפסיכוטכניים
דה גדולה לצבא, הופעל לחץ שנשא פרי ודב נשלח לקורס קצינים וכצפוי סיים  ימדב קורס קצינים תהיה אב 

 אותו כאחד החניכים המצטיינים. 
 

הדרכה, באימונים ובעבודה. בישיבות סגל הוא לא  בעוז, שם עסק בפעילות מבצעית,  - ֹדב שירת כסמ"פ בנחל
במעשיו היה ֹדב משכמו ומעלה בין חבריו. תמיד ראשון לכל    ,לעומת זאת  .בלט כי הוא לא היה מהדברנים

 קריאה. סדר, דיוק ומשמעת היו מעקרונות סוד הצלחתו.  
 

נחל  פלוגת  )מפקד  מט  דני  החליט  הקורס  הנח"ל  -לאחר  מחלקת  על   בפיקוד  המ"מ  את  יחליף  שֹדב  עוז( 
  ההיתוך של   בכור  "נצרפו"שבשונה מיתר הגרעינים ש  - "צורים". זו קבוצה  גרעין    - בוקר  -הראשונה בשדה

לנח"ל   לגיוסם  קודם  הנוער  מורכ  –תנועות  מבניהיתה  קבוצות  -בת  מתוך  נאספו  שמרביתם  עליית  "נוער 
במחנה    "הנוער  בטירונות  עשו  הם  הראשונים   צעדיהם  את  ארצה.  נתניה    "אליהו " שעלו  שליד  )דוָרה( 

 בוקר.   -ידי מפקדיהם לשרת בשדה- ובמהלכה הם נבחרו על
   

גרעין   נשלח  הטירונות  סיום  קבוצת  -לשדה  "צורים"עם  ובחיזוק  הישוב  בהקמת  חלק  לקחת  כדי  בוקר 
שונים, עדיין נטולת שיוך התיישבותי וחבריה עדיין מתלבטים  , בצעדיה הרא"חוה החקלאית" המתיישבים ב

 ביחסם אל  המבנה החברתי שלהם.
 

בן ליו"ר הקהילה, ממנהיגי    -בעצמו היה עולה חדש  ו רביבים, שהיה חייל באותה מחלקת נח"ל,  מ  חיים פרחי

ם קום המדינה  ,  לאחר שע13הגיע לארץ ארבע שנים קודם לכן, בגיל  מספר ש  –יהדות תורכיה באותה עת  
 להיפרד ממשפחותיהם ולעלות ארצה.  - " כמו אחרים מבני 'עליית הנוער –החליטו הוא וחבריו 

 

בוקר אמירה משעשעת  -נוכח תעוזתו ובטחונו העצמי של ֹדב ביחד עם שאר תכונותיו וכישוריו, רווחה בשדה"
רצועת עזה, כדי להרגיע אותו מהאומץ  בוקר, הרחק מסדר היום המתוח בגבול  -כי ֹדב נשלח ל'ָגלּות' בשדה

עוז, שנועדה לחזק את משימתיות ובטחון  -יתר שהוא הראה בפעילותו בחזית, במסגרת פלוגת נחל-ומתעוזת 
 חייליו. מהר מאד נוכחנו כי זכינו במפקד אחראי, מקצוען, נבון, מסור, חברותי ונעים הליכות".  
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בוקר  -גינזבורג החלה  בעקבות ערנותה של אביבה הארכיונאית של שדהההתעניינות בסיפור הגבורה של דב 
בוקר  -בשדה   שנה. החלטנו  70לידיעה מקרית שהתגלגלה לידיה, אודות האסון שהתרחש בשטחינו לפני כמעט  

גינזבורג   דב  נפל  שבו  באימון  מעורבים  והגורמים שהיו  הנפשות  צדדיו,  כל  על  ולהכיר את האירוע  ללמוד 

 בוקר להנצחת זיכרו.  -כולתנו לתרום את חלקה של שדהולעשות ככל י
 

קיימנו שחזור ותחקיר עם חיים פרחי בשטח האירוע שבו נהרג ֹדב. מפתיע היה להיווכח    2022בתחילת שנת  
בפרטי ההתרחשות וההתמצאות בשטח שנצרבו בזיכרונו מאותו אירוע שהתרחש לפני שנים רבות. זיכרונו  

מרחב ששימש לאימוני חטיבת הנח"ל  ובנוסף גם על סיורים באותו אזור שנהג    אותועם  נסמך גם על היכרות  
לעשות כשהצטרף אל  יהושע כהן, קצין הביטחון של הקיבוץ. כל אלו הקלו על חיים פרחי לאתר את מסלול  

נרצחה פחות משנה    ,התרגיל  בנחל הרוָעה, בסמוך למקום שבו ברברה פרופר, רועת עדר הצאן של הקיבוץ
 עוולה.  -ידי בן- לכן על קודם

 

לקיים ללוחמים שמבין    דבנהג  , באחד מאימוני המחלקה בנחל הרועה, אותם  30.06.1953בי"ז בתמוז תשי"ג,  
, נערכה המחלקה לתרגיל "רטוב". האימון החל בתנועה אל היעד, תוך פיצול ומיקום חוליית  "צורים"גרעין  

מחלקה באיגוף, בציר נסתר, לקראת היערכות להתקפה  את היעד ולחפות על תנועת ה  "לרכך"הרתק שנועדה  
על היעד. בנקודת היציאה להסתערות אל עבר המטרות דב חדל את הרתק ופקד על ההסתערות כאשר הוא  

מוביל בחוד הכוח ומטרים ספורים אחריו פרושה המחלקה חזיתית. בעודו שולף רימון יד כדי לפגוע במטרות  
לקום ולהסתער על היעד, נוהל שתורגל פעמים רבות, נוכח דב שהחיילים  ואף לדרבן את המחלקה שמאחוריו  

ולא נותר טווח בטיחות בינם לבין המטרה לפיצוץ הרימון שהוא אמור לזרוק.    "יישרו איתו קו" התקדמו וכבר  

צפוי,   להשיב את הרימון לרמניה אך הבין שהוא כבר שלף את הניצרה,  דב  חליט  הכשנוכח במצב הבלתי 
והרימון ננקר,  ובשבריר השנייה זינק קדימה, בעודו שואג "חדל!"  המחלקה נשכבה על הקרקע,   המנוף קפץ

להתרחק מספר צעדים מחייליו, תוך שהוא מאמץ את הרימון אל חזהו. מהפיצוץ  דב  ובמצוקת הזמן הספיק  
נן על חיי חייליו  נהרג דב עם שהוא סופג אל גופו את הרסיסים ואת הדף הרימון ובכך הקריב את חייו כדי לגו

 ומנע קורבנות מביניהם.  
 

"מ"מ לתפארת. רק דברים נפלאים זכורים לי ממנו. אני חי היום בזכות גבורתו של ֹדב...." סיכם חיים פרחי  
 את שיחזור האירוע. 

 

ֹדב מת מות גיבורים. במעשהו גילה אומץ וגבורה עילאית. סיפור המעשה הנועז הפך באותה עת לשיחת היום  
הארץ ולפי העיתונות גם גרם לזעזוע עמוק בצבא. עם מותו אבד לצה"ל קצין משכמו ומעלה, ולחבריו    ברחבי

 מעשה גבורה, אמיץ, מעורר השראה ונאמנות לחיי פקודיו.   –מופת, ומעשהו –חבר נאמן.  דמות  –
 

*** 
וציון   לאות  זכה  לא  גינזבורג   שֹדב  בכך  שונה מדומיו  אלא  סיפור מצמרר שאינו  כפי  זהו  לשבח,  מעשהו 

קבר ולהנצחת זכרו באתרי  רק  אלא     - בקרב, באימונים ובשגרה    -שמקובל במרבית המקרים שלצערנו אירעו  
 זה לא מעט.  גם זיכרון ובכתובים, שללא ספק 

 

  – , האחרון שעוד חי מהמשפחה הגרעינית  86כל השתהות בהוקרת המדינה תעמיד בספק אם אחיו, בגיל  
יזכה לראות את הכרת המדינה במחויבותה כלפי ציון הגבורה והנצחה מכובדת של זיכרו. אנו בטוחים  שזה 

 יקרה שהרי "אין התיישנות להוקרה למעשי גבורה", אך יפה שעה אחת קודם.  
 

שלשום, אלא את אותה תחושה שאנו  -האח שלמה חי לא רק את השכול שכאילו פקד אותו תמול מדי יום  
ולמדינה   לפיקודיו  הגבול  חסרת  ונאמנותו  הגיבור  וכבוד  מחד  הלוחמים  ענוות  מפאת  מלבטא    – נמנעים 

 מאידך.   
 רזי יהל, שדה בוקר.
4.2022 

 מקורות:  

 יית רעננה, עיתונות, שיחות עם אחיו של דב,  החומרים שבטקסט נלקחו מאתרי הנצחה של הנח"ל, עיר 
 בוקר. -שיחות עם חיים פרחי ומארכיון שדה
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 ויהודית אלכסנדרוני  אדי דריבן
 

 בוקר בשנים הראשונות ולהלן סיפורו:-אדי היה זמן מה בשדה 
 

ארצה לחופשה קצרה. לא    1953אדי דריבן היה חייל יהודי בצבא האמריקאי שהוצב בגרמניה ובא בשנת  
בוקרים בויאומינג, מקום נידח ביותר.  -היתה לו ֵאם ואביו, שהיה קצין משטרה בפלורידה, שלח אותו לחוות

 ם ואהב את המדבר.  חיי - שם הוא גדל כבוקר, לא למד לימודים פורמליים, היה בחור חזק מאד שאהב בעלי
 

יום אחד הוא הגיע בטרמפ של חיל הנדסה, כי התעניין איפה מגדלים בארץ בקר וסיפרו לו שראו בעיתון שיש  
בוקר. בקר אמנם לא גידלו פה,  אבל הוא אמר שאפשר לגדל  -מקום אחד שמגדלים בו בקר וקוראים לו שדה

 בקר באזור כי "באזורים כאלה אנחנו מגדלים בקר". 
 

בוקר, שהיתה מבוגרת ממנו  -י הגיע, נדלק רומן בינו לבין יהודית אלכסנדרוני, אחת ממייסדות שדהכשאד
בכעשר שנים. אדי חזר ליחידתו בגרמניה ובסוף אותה שנה יהודית נסעה לאירופה לבקר אותו וכתבה למשק:  

ים, אבל יהיה לנו  "פגשתי את הידיד האמריקאי שלי, בילינו יחד חמישה ימים. אינני רוצה להרבות בדבר
 בחור טוב לצרף לחברתנו".  

 

בוקר ובאותו זמן  החליטו  תמר ויורם מור להתחתן ואז ארגנו את  -הגיעו  יהודית ואדי לשדה  1954בתחילת  
ב  החתונה הכפולה. התקיימה  בן1954בינואר    12  -החתונה  לכיסוי  -,  זכתה  והחתונה  השושבין  היה  גוריון 

   עיתונאי נרחב.
החתונה   בשדה אחרי  נשארו  לא  ויהודית  שנת  -אדי  של  השניה  במחצית  כלשהו  במועד  חזרו  1954בוקר.   ,

וכן   נפט בחדר  על  להם מקרר  גרו באחד הצריפים, היה  ואדי דריבן למשק אך במעמד שונה: הם        יהודית 
שר אתו  לא נוצר קשר עם אדי, הוא לא נכנס לשום חדר במשק, לא ידעו איך לתק  מלאכה למוצרי עור]?[.-בית

במשק. מקום  בשום  עבד  לא  המשק,  -ארץ  והוא  באזור  להסתובב  אהב  הוא  אבל  לו  התאימה  לא  ישראל 
 גם את יהודית כבר לא פגשו בעבודה או בחדר האוכל.  בשדות.

זכרו   שחברים  מה  שבין מאין    -זה  התקופה  על  ידע 
                                                                                 הסוסים.               נישואיהם לבין ההחלטה על הקמת ענף

הזוג   1955בינואר    16  -ב בענין  הדן  סעיף  לאסיפה  עלה 
משק -ברח  ונמסר ש"בעלה ]של יהודית[ אינו רוצה להיות

אולם מוכן לעבוד אצלנו בחווה לגידול סוסים. הוא מומחה 
ציוד  גם  לו  יש  עבודה,  ואיש  מעשה  איש  סוסים,   לגידול 

בענף - ועל שותף  להיות  רוצה  וציודו  עבודתו  השקעת  ידי 
החליטה -על האסיפה  מהסייחים".  אחוזים  קבלת  ידי 

לקבל את אדי כשכיר והסכימה שהזוג יגור במשק ויקיים 
: אהרונצ'ו שאל–עצמאיים". באשר להקמת הענף    "חיים
אפשר להקים מפעל של עשרות אלפי לירות שיתבסס   "איך

 על מומחה אחד שכיר" אך לא נראה לחברים שתהיה בעיה "מבחינת הערכים" והם מתקבלים.   
 

ללהב   לנדידה  סוסים  חמישה  עם  ויהודית  אדי  יצאו  הראשונים  הסוסים  ונרכשו  חוזה  שנחתם           לאחר 
כך ללכיש. המשק שלח עובדים נוספים מפעם לפעם ויהודית כתבה למשק מכתבים בשם אדי ובהם  -ואחר

 הבקשות והטענות. בתקופה זו בנה אדי את הכרכרה הפוטוגנית המצולמת בשנים הבאות עם עדר הסוסים.  
 

 דם המתאים שיש דעת חיובית מהמומחים של הסוכנות: "אין אני סבור שאדי הוא הא-אדי לא זכה לחוות
העובדות הוכיחו כי הוא טעה בחישוביו והנחותיו, כי אין הוא עקבי ואין לו קו  … להפקיד מפעל זה בידיו

אני סבור שהוא מסוגל להיות בוקר פשוט  …פעולה ברור, וכן אין הוא רוצה להיוועץ באנשים המתאימים
 אך בשום אופן לא מתכנן ומנהל המפעל". …[COW-BOYבלבד ]

 

 בוקר.- עזיבת אדי הוקם, למעשה, ענף הסוסים בשדה   רק אחרי
 

עזבו. בסך הכל קיבל אדי משכורת משדה והם  יהודית חלתה  בוקר במשך תשעה חודשים  -באיזשהו שלב 
תם בת-[. לאחר שעזבו היה להם משק במושב אורות, ליד באר 1955]ממרץ עד נובמבר   דודה  -טוביה. גרה אִּ

 . אדי ויהודית מימיןשני הזוגות בחתונה
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משק. במשך הזמן היא ילדה לאדי ילדים היות ויהודית לא יכלה  של יהודית, קלרה, שעזרה להם לטפל ב 
לקרית עברו  וקלרה  אדי  כאשר  בסוף  - ללדת.  בחיפה  נפטרה  היא  אתם.  עברה  לא  יהודית  או    1977ארבע, 

 .1978בתחילת  
 

על יהודית, שעזבה עם בעלה מוקדם יחסית, היה ידוע די  מעט ולכן שמחתי כשזאב זיוון הציע לי, בסוף שנת  
,  שניסע יחד לראיין את בעלה אדי. הבעייה היתה שאדי גר עם אשתו ]השנייה? השלישית?[, ילדיו ונכדיו  2002

 ארבע וגם זאב וגם אני לא ששנו לנסוע לשם.  -בקרית
 

שבע  -זאב היה בקשר טלפוני עם אדי ויום אחד התקשר אלי להודיעני שקבע עמו פגישה. רק כשהגעתי לבאר
ל  התברר  זאב,  את  על  ופגשתי  לעלות  עֵלינו  ולכן  אחר  במקום  להפגש  אדי  את  לשכנע  הצליח  לא  שהוא  י 

 ארבע! -אוטובוס ממוגן ולנסוע לקרית
 

כינו להסעה לביתו של אדי. הגיע איזה טנדר פתוח מאחור,  אותי הזמינו לקבינה וזאב עלה   -בקרית ארבע חִּ
ארבע, שם, באחד ממבני התעשיה  -ת וישב על רצפת הטנדר. נסענו לאזור התעשיה הישן והכמעט ריק של קרי

דיר הכבשים )שהיו באותו זמן במרעה, עם רועה ערבי,    –הגדולים והזנוחים, נמצא ביתו של אדי. למטה  
 חדרי המגורים ומגורי החיילים ששומרים עליו ועל בני ביתו.   –כמובן( וכל הרתמות ואביזרי הסוסים. למעלה  

 

ועל יהודית, אך אדי היה ממוקד בדבר אחר: איך צריך    1954-55שנת  בוקר של  - ניסינו לשאול אותו על שדה
להתייחס לערבים, איך הוא יודע להתנהג עמם, איך הם מפחדים ממנו ואוהבים אותו. הוא אמר על עצמו  
 שהוא "יהודי קיצוני, דתי קיצוני וימני קיצוני...". הנכס היחיד שהפקנו מהביקור הם צילומים אחדים שלו. 

 

י בפגישה הזאת לכתוב שום דבר בעל ערך אבל דבר אחד זכיתי לראות: כשהסתובבנו קצת בבית  לא הצלחת 
ההוא ראיתי כמה תמונות מצויירות בצבעי מים בחתימת יהודית. על תמונות אלה מספרת בספר "עד סלע"  

תי שם  : "...בבוקר נזדמנתי לחדרה של יהודית....  ראי1953בוקר בשנת  -[ אחת המבקרות בשדה85]עמוד  
 .  168-9 -ו  65מים...".  מי שמתעניין, מוזמן לפתוח את ספר היובל בעמודים  -ציורים של נוף הסביבה בצבעי

 
 
 
 בוקר -מגיע לשדה וןגורי-בן
 

בן של  לשדה-סיפור הצטרפותו  ידוע  -גוריון  בוקר 

בדרכו    1953ונמצא בכתובים: הוא עבר כאן במאי 

העצמאות שאז נפרץ, שלח את המכתב בו  - ממעלה

ש" מתוודה  או הוא  באיש  מעולם  קינאתי  לא 

אנשים היה    …בקיבוץ  אצלכם  בביקורי  אולם 

י מעין רגש של קנאה: למה לא  ּבקשה לי לדכא בל  

זהזכיתי   מעין  במעשה  אומר    ",  …להשתתף 

כשדהש" חלוצי  מפעל  מימי  ראיתי  ",  בוקר-לא 

 בוקר.  -דהבש  ומבקש להתקבל כחבר

שהתקיימה חששות    באסיפה  עלו  באוקטובר 

כמו   אך  - "אי  שונים,  המשק,  בחיי  נורמליזציה" 

 גוריון.  -בןבעד וללא מתנגדים מקבלים את פולה ודוד  7ברוב של  ופשר לסרב לבקשה א-ולם מבינים שאיכ
 

הסוכנות דואגת לבניית הצריף, היחיד שיש בו יש מים זורמים וביוב, מיתקן לחימום מים,  מקרר וגז, והוא  
הוצב באמצע המשק, במקום צריף קטן שעמד שם קודם. מביאים למשק שני גנרטורים, הצבא חופר עמדות,  

 לגנרטורים.   פחוןבונה גדר ומקים 
 

עם החפצים ועם פמליה גדולה. פה כבר מחכים להם עיתונאים וצלמים    1953ר  בדצמב  14-בן גוריון מגיע ב
  –צהריים מצולמת. כאשר כל האורחים נוסעים  -האוכל לארוחת-לרוב ואחרי פריקת הציוד נכנסים לחדר 

ואת האספקה   בכביש הקאולין החלקלק,  להגיע  יכולה  אינה  המים  מיכלית  מנותק,  גשם: המשק  מתחיל 
 התחלה מרשימה, ללא ספק.  מצניחים מפייפר. 
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גוריון אין רכב, אך הקשר בינו לבין  -במשק אין טלפון, ולבן 
הבטחון, שממשיך לראות בו "אבא", נשמר ומעדכנים  -משרד

 בנעשה.  כל הזמן אותו 
 

בוקר אפשר לקרוא בספר היובל  - גוריון בשדה -על חייו של בן
בעיניים פקוחות" בעמודים   "אלה    ובחוברת   75-98"לחלום 

  .117-121בוקר" בעמודים  -תולדות... פרקים בתולדות שדה
בוקר לחיים ישראלי, שדאג לכל  - מוזכר הקשר של שדה  כאן

 גוריון היה צריך...-מה שבן
 
 [ 87עמוד פולה, והמטבח נמצא באורחיו, גוריון, -קטע נוסף על בן]

 
 
 

 :שסיפר חיים ישראליקטעים ממה 
 

טעןחיים   לידיעה    ישראלי  הראשון  בשלב  שותף  היה  ארגוב  נחמיה  להתיישב            - שבןשרק  רוצה  גוריון 
גוריון. זה היה  -שותפו בו כל אלה שהיו בסביבת בן   , כך, כאשר הרעיון לבש עור וגידים-רק אחר  בוקר.-בשדה

 . תוקרבכל מי שעבד בל"תשעה באב" 
 

  גוריון -ןהבטחון. ב -דרך צה"ל, כנראה באחריות שרותנעשתה  העמדות והבאת הגנרטורים    בניית הגדרות,
 היה "אוביקט לפיגוע". 

 

גוריון "אבא  -הבטחון ראה בבן-בוקר. משרד-כאשר היה בשדהגם  הבטחון  -גוריון למשרד- בין בן  היה קשר
אותו  .  העקרבים- דרך מעלה  גוריון עם חומר-נסע לבן את היום בו  יים ישראלי זוכר  ח הבטחון".  -של משרד

רכב היה צריך להיות בסדום לפני כן ואז לא היו מזמינים רכב ונוסעים, כמו היום, אלא מנצלים אותו לכמה  
 . בוקר-לא הגיע לשדה כבר והוא  [1954] העקרבים-הרצח במעלה  תרחשה באותו יוםמטרות. 

 

בל את  יעד כדי כך לא היה לו, שכאשר ק .  גוריון רכב- בןא היה ללבוקר  -שלו בשדה  בשנה וחצי הראשונות

השומר.  -לתל   גוריון-בוקר ולקחת את בן-הבטחון, לבוא לשדה - , היה צריך להשיג רכב ממשרדגֹומבָ התקף הלּו
ממשלה  -ראש  רכב לרשות  העמידואבל לא של הממשלה. אז לא היה    ,היה לו רכבכבר    1963כאשר חזר בשנת  

לא העזו לדרוש, או לא זכרו לדרוש,  [ בין מפא"י לרפ"י]המפלגה. אחרי הפילוג ידי - הרכב ניתן לו עללשעבר ו 

 את הרכב בחזרה.
 

  , המזכיר הצבאי היה טס אליו בפייפרגוריון נעשה כך:  -ם בןהקשר ע  [1958טלפון ]בשנת    בקיבוץ   לפני שהיה
או  היה משכנע אותה שפייפר יותר זול מרכב.    ארגוב  פולה היתה מתלוננת: "למה בפייפר? זה יקר", ונחמיה

שלח לו  שנחמיה ארגוב  על  יש סיפור פנטסטי    .ברקים של הדואר אלא של הצבאהיו מבריקים לו, לא מִּ ש
מילים, לו היה כותב כך וכך.    21  -השיב לו שיכול היה להכניס את כל זה ב  גוריון-ן מילים וב  59מברק של  

בוקר,  -בשדה ר כבר היה טלפון על מאסרו של ישראל בֶ   1961 -ב גוריון-בן זוכר שכאשר הודיע לישראלי חיים  
 טלויזיה.   לא רצהלא היה לו טלפון בצריף כי הוא לא אהב טלפון, וגם  אך

 אביבה. ראיינה: 

 

  1968האוכל בחג המשק -גוריון בחדר-בן
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   .נעול גוריון בחזית התצלום. -צריף בן  .14.12.1953, גוריון-משק ביום בואם של דוד ופולה בןה

 
 

. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .האוכל-וש"ב בדרך לחדר כהן גוריון, יהושע-בן

 בוקר.-והגיע לחיות בשדה 1953גוריון פרש מהממשלה בדצמבר -דוד בן
 בוקר. -הכנסת בשדה-הוא חזר לממשלה אך המשיך לבלות את כל פגרות 1955בתחילת 
 –בוקר עם או לקראת בואם של אורחים חשובים לארץ -הוא היה מגיע לשדה –בנוסף 

 [.87בעמ'  –]על הארוחות בחדר האוכל            היה חשוב לו להראות להם היכן ביתו... 
 בוקר את רוב זמנו.-פרש סופית ובעשר שנותיו האחרונות בילה בשדה 1963בשנת 

 

האוכל הראשון, ואפילו נותרה -בצריף חדרצבי הוא ארח עוד -את הנשיא יצחק בן
 [.79"לחלום בעיניים פקוחות" עמוד  –בספר היובל ]                                . תמונה למזכרת

 המקלחת חדר האוכל

 חדרים 5צריף עם 

 צריף לשתי משפחות   

 קצה מחנה הנח"ל
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        ******************************* 

 
 
 ".היחידה המקובצתבוקר מפגש של חברי "-התקיים במועדון בשדה 2021לאוקטובר   26-ב

 

 היתה ה"יחידה המקובצת"?    מי
 

 1953- בוקר ב-קבוצת חברי ההכשרות שהגיעו לשדה
 

 גוריון.   -בוקר, אירגן הצבא שמירה על בן -גוריון לשדה-, מיד עם בואו של דוד בן 1953בשנת      
 הכשרות  / םחברים מגרעיני  –גוריון התנגד להבאת יחידה צבאית, אירגנו לו "יחידה מקובצת" -מכיוון שבן      
 חברים אחדים מכמה גרעינים/הכשרות. של הנח"ל,       
 

 
 בני המושבים:של הנח"ל מחלקת מראיון עם יענקל'ה הירש מ

 

גת, יענקלה לנג[  -]חיים בקר שהגיע מגבים, כיום גר בקרית  נוהיתה קבוצת נח"לאים שהגיעה  במקביל אלי"
 והכשרות נוספות". " מגבים, מארז,  פלוגה מקובצתגם הם שמרו בלילה ועבדו ביום. זו היתה "

 

 מראיון עם שפרדק: 
 

הביאו לנו קבוצה של    נוסף להם נח"ל של בני מושבים, אלה שהקימו את לכיש. אבל  חברי גרעיני  קיבלנו   ...

גוריון. והם באו, וישר הם אמרו: "מה, אנחנו יום ולילה  -שרים חבר'ה, רק למטרות של שמירה על בןאיזה ע

שמור?" הם פנו למפקד של המחלקה ואמרו: "בוא תאחד אותנו עם הגרעין של בני המושבים,  כמו  כל הזמן נִּ 

 שהם עובדים במשק וגם שומרים, גם אנחנו נעשה, את שני הדברים ביחד", וכך היה. 

הם לא היו חברי משקים, הכשרה    הכשרות,ה מאיזה ארבע הכשרות... הגרעין הזה, הם היו אנשי  ' לקחו חבר

היתה קבוצה, לפי דעתי, של איזה עשרים, והיתה להם הרבה    .יפתח ולפחות עוד שני משקים  ,, ארזבגבים

משמעות כי הם השתלבו באמת גם בעבודות המשק, כולל עבודות שכירות שהיו מבצעים, ובין השאר, גם  

 גוריון. -שמרו על בן

 , בצריף, פולה במטבח של הקיבוץ
 ... יש אורחים...עם צלחות מהבית במקרה

 

 חלק     הקשר הקרוב יותר היה, כמובן, עם פולה,  שהכירה 
 אף נהגה להזמין אותן לצריף כדי לבקרה.ו חברות מה 
 החברה שהיתה קרובה אליה ביותר ודאגה לה לכל מה     
 שביקשה היתה נחמה כהן. 

 
   1968"ח בטבת תשכ"ח, כפולה נפטרה ב             

 את קיברה  מקפידה לפקוד חברות קבוצת           
 .,  מנהג שיזמה נחמה ז"למדי שנה             

 

 92בעמוד  –גוריון -על הארוחות לאורחי בן
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 פר: י , סחיים בקראחד מהם, 
ובסיומה נדחתה יציאתם    חבר'ה ששרתו בנח"ל. הם  היו בתקופת אימונים  12-15היה שייך לקבוצה של    הוא

גוריון:  - , נדרשו להקצות חיילים לשמירה על בן"הכשרת ארז"ו   " הכשרת גבים"לשל"ת כיוון שהכשרותיהם,  

 חיילים מהכשרות נוספות. בקבוצה גם היו  שישמרו עליו ולכן הביאו נח"לאים.חיילים גוריון לא רצה  -ןב
 

מושבים  -בוקר  גרעין בני- ושאר ההכשרה יצאה לשל"ת. היה אז בשדה  1954בוקר בתחילת  -הם הגיעו לשדה
שבע פעמיים בשבוע  -שבע: הוא נסע לבאר-והם עבדו ושמרו כמותם. חיים עבד בחצר, ברמאן, ועשה קניות בבאר

 גוריון.  -עם תמר, שהיתה נהגת המשאית. פולה היתה נותנת לו כד חלב כדי שיביא חלב לבן
 

גמלים ולפעמים יצא לסיור עם גמל בואדיות    שני גוריון. היו במשק  -בלילה היתה שמירה סביב הצריף של בן
במיוחד   מאומנים  חיילים  היו  לא  הם  המשק.  בני  –באזור  בגבים  -כאשר  נשאר  הוא  לאימון,  יצאו  הגרעין 

       כ"חיוני" במסגריה.
 

 היה לעבור והצניחו להם אספקה ממטוס פייפר.  אפשר-זוכר שהיה שטפון ובכביש הקאולין אי 
 

 1953 -  גוריון-שנשלחו לשמור על בן " הכשרת גבים"יומן חברים מ מ
 

 בוקר". -מההכשרה צריכים "לרדת לשדהשבעה הבנים הוחזרו מאילת לגדוד ואז נמסר להם ש  -   2.12
 

 גוריון הגיע ואתו המוני צלמים ועיתונאים. -בן  -  14.12
 

     והלך עם המא"ז יהושע לסיור בשטח. בערב נערכה מסיבה עם  "עוזי " מקלע - ב.ג. לקח את התת  -  16.12
 ברכות לב.ג.  הריקודים לא ארכו יותר מחמש דקות.              

 

   נראתה פוליצ'קה במטבח, רוחצת סירים ועוזרת בהכנת הארוחות. זה היה היום   05.00בשעה    -  17.12
 הראשון בעבודה ועל כן היא מתנהגת בשקט.              

 

     עבודה, -והנה דויד'ל צועד לעבר האורווה, שם רתם זוג פרידות ויצא, חבוש כובע גרב ולבוש בבגדי              
 לערימת הזבל והחל בחריש.              

 

 גוריון התגלה כאחד מהחבר'ה: גם בתור אדם הוא יוצא מן הכלל. במשך היום הוא מבלה עם                  -בן  -  18.12
 …המחרשה              

 

 ימים "לא עלו מים על בשרם".   10גשמי זעף, הדרך משובשת, לא מגיעה אספקה ולא מים.   -  20.12
 שקים עם לחם. 2ת אחה"צ הגיע פייפר וזרק הדרך משובשת, אין לנו מה לאכול. בשעו  - 21.12
 כעבור שבועיים זכו למקלחת עם מים חמים וגילוח הזקנים.   - 25.12
 היום הביאו מים וישנם כל הסיכויים שמחר נתרחץ ונתגלח.   - 31.12

 
1954 

ד. 3.1 מר  מיודענו  הוטל  הצהריים  לא    גוריון- בןבשעת  ארוכה  לו  להעלות  הרופאים  מאמצי  וכל  למשכב 
 הועילו. הוא שוכב קודח במקצת ומעט חום יש לו. 

 
בוקר: כבר משעות הבוקר המוקדמות החלו להופיע צלמים, עיתונאים  -חתונות ראשונות בשדה  שתי- 12.1

ערכנו אנו, תושבי המקום, מסי…ושאר פרצופים זזו במכוניותיהם ההדורות  בה  , לאחר שכל האורחים 
"לחיים"   שתיית  ולאחר  פרפראות  מעט  הגישו  הוותיקים  חצות  וריק  –לכבוד המאורע.  עד  סוערים  דים 

 . ביג'י לקח חלק פעיל בכל השמחההלילה. 
 

ואשתו, וכל אחד קבל חתיכת בשר. התכנית היתה די מוצלחת.    וריוןג-ןגם ב  פוקומזיץ שבו השתת   - 22.1
 כך המג"ד סיפר צ'יזבטים. רקדנו קצת.  -אחר

 
 
 
 
 



25 

 

 1954ינואר ב 12–חתונת תמר ויורם מור   –חתונה הראשונה 
 

 

 

של   המשפחה  רק  הוזמנה     תמר, לחתונה 
משפחה גדולה, אך תמר    היתה אמנםשהיתה  

הופיעו   שלחתונה  שבכלל  גם  זוכרת  אנשים 
הוזמנו אנשים    .לא  עם  אוטובוסים  הגיעו 

תון ובאו לראות  י רבים, שראו את המודעה בע
בן למשק[.  -את  קודם  כחודש  ]שהגיע  גוריון 

לפנות היתה  הגיע  - החתונה  הרבי  כי  ערב 
  וסנדביצ'ים, (  …באיחור. הכיבוד כלל יין )זול 

הצריף   בין  שהוצב  ארוך  שולחן  על  שהונחו 
צריפי   לבין  החתונה(  אחרי  גרו  )בו  השוודי 

החברים של  הכינה .  המגורים  הכיבוד    את 
 תמר בעצמה, עם קצת עזרה. 

        

     
אותו וכך הגיע לחופה שיכור לגמרי. הוא לבש את הבטלדרס    יורם מספר ששתה "לחיים" עם כל מי שברך 

ד דריבן ]שהתחתן מיד אחריו[.  אֶ   על ראשו את הכובע שחבששמו     הבגד היחיד שלו, ולא הביא כובע, לכןשהיה  
פולה    ערב חגיגית רק לחברים ולאותם אורחים שנשארו.-בערב, לאחר שרוב האורחים נסעו, היתה ארוחת

ה "מה את נתת  ישבה עמם ושאלה את תמר מה הוריה נתנו לה כמתנה לחתונה. בתשובה שאלה תמר את פול
 חתימתו, כמתנה. בגוריון, - לי?". פולה ניגשה לצריף, וחזרה עם אלבום מצולם של בן

 גוריון[. -דוד בןובוקר קיבל אלבום כזה מתנה מפולה -כל זוג שהתחתן בשדה –]מאז 
 סיפרה בראיון: תמר מור. 

 
 שדה-פגישה של חגי אבריאל עם טובה ממשאביה
 

 
 מעלון משאבי שדה /  ּבּוְקָרהסיפורה של הכבשה 

 
בוקר...[ עיֵבד בשנים הראשונות שטחי פלחה בצפון הנגב. הפלחים היו יוצאים  -שדה ]כמו שדה-קיבוץ משאבי

לשטח ביום ראשון בבוקר וחוזרים ביום חמישי בערב. במשך הזמן צורפה לעובדי השדה גם חברה שיודעת  
 :  שדה-וש ממשאביהסיפור שכתבה סבתא ש לבשל. וכאן מתחיל חלק מ

 

"...באותו בוקר יום ראשון, נסעה טובהל'ה, חברתי ושכנתי לחדר, לבשל בתורנות בפלחה.  ...טובהל'ה נסעה  
בוקר, שגם הם היו מתיישבים חדשים בנגב, יצאו לצפון עם  -עם הפלחים להכין להם את ארוחותיהם ובשדה

 כבשים מיוחדות, עשירות בצמר, קורידלים. –עדר הכבשים 
 

כך קרה שחגי ]אבריאל[ הרועה פגש בטובהל'ה הטבחית, הכירו זה את זו ומסוף שבוע בפלחה חזרה טובהל'ה  
 נושאת בזרועותיה טליה קטנה וחמודה, מתנה לילדי הגן משדות הפלחה והמרעה. 

 

 חיים חדש שמצטרף לפינת החי מביא עמו את שמו מהמקום ממנו בא.     -מנהג היה ב"גן רותם" שכל בעל

 בוקר. -כך קיבלה הטליה המסולסלת את שמה "בוקרה", היות והיתה בת לעדר משדה
 

על בוקרה אפשר לספר הרבה. היא גדלה ויפתה, כל כולה צמר רך ומסולסל. כשהגיע האביב, החלטנו לנסוע  
בוקר לחג הגז. שם השכיבו אותה על שולחן וגזזו מעליה את כל הצמר ואת כל הגיזה נתנו  -בוקרה לשדה עם  

ניגש אחד מילדי הגן הצעירים אל הגיזה ואמר: "בוקרה, איפה הראש שלך?   לנו. כשעמדנו לחזור הביתה 
                                                                                                                                                              ראשה ברגלו...". קומי חמודה, אנחנו כבר חוזרים" ולא שם לב לכבשה הערומה העומדת לידו ומשפשפת את  

 . קיצרה: אביבה 
 
 

 שני הזוגות בחתונה הראשונה:
מימין אדי ויהודית, משמאל יורם ותמר 

 מור
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 בהזדמנות זו: 
ָר    רדות:בוקר בראשיתה  היו שתי פִּ -בשדה  שמש. מִּ  – ה ולשניה לאחת קראו בּוק 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 מחנה הצריפים  – ג רקפ

 

עלו מייסדי המשק על הקרקע וגרו באוהלים כשלושה חודשים. בזמן זה הרכיבו שלושה צריפים   1952במאי 

ראשונים שמקומם היה בין המבנים הטרומיים הצפוניים לבין הטרומיים שמדרום להם. אלה הם הצריפים  
   ם בכל צריף.חדרי  5 –: צריף חדר האוכל הראשון ושני צריפים למגורים 1952היחידים שהוקמו בשנת 

 
במחצית השניה של השנה, לקראת בואם של יהושע, נחמה וחמי כהן, הוזמן "צריף פיני" לשתי משפחות,  

 צריף ובו שתי דירות של חדר וחצי, ללא שירותים.  –שהוקם מדרום לשלושת הצריפים הראשונים 
 

 הוקמו צריפים נוספים: 1953בשנת 
            ח.צריפים ]"צריפי קיבלר"[ בצורת  12 – תחילת השנה החלו להקים את מחנה הנח"ל ב

 החלק הצפוני של שכונת "ערבה" והחלק הדרומי של שכונת הברושים[.  –]כיום 
שלושה מהם   –באותה שנה הובאו למשק עוד שמונה צריפים קטנים ]"צריפי אולמן"[ שפוזרו במשק  

 .[ממקומות שונים במשק 60-לשם הועברו בשנות ה ]  גוריון-נמצאים כיום בהמשך למבנה שבמתחם צריף בן
 

 גוריון )במקומו של אחד הצריפים הקטנים שהועבר למקום אחר(.- נוסף למכלול זה צריף בן  1953בדצמבר 
                             

הגיעו למשק שני צריפים שבדיים, הקיימים עד היום ממזרח ל"בית הגבס": באחד מהם   1954בתחילת שנת 
היה "חן במדבר" ובשני יש משרדים שונים. אלה היו צריפים ברמה גבוהה יותר, בצריף המערבי חמישה  

 םחדרים ובצריף המזרחי ארבעה:  ]כי שלושה חדרים הפכו לשניים, לטובת זוגות עם ילד..[ הם היו מרוצפי
 ולא עם רצפת בטון כמו שאר הצריפים! צריפים אלה נקראו "השיכון" והיו הכי "נחשבים" באותה תקופה. 

 

בית   1956בשנת   צריף  בן-נוסף  לצריף  המשפחות  צריף  בין  שהוצב  שהוקם  -הילדים,  האחרון  והוא  גוריון 
 !   1968במחנה  הישן. צריף זה שימש כפעוטון עד שנת 

 

משמש"  "בוקרה פיל :בוקר אלא מהאימרה הערבית-לא על שם שדה
 למועד בלתי אפשרי[. דחייהל]"מחר בעונת המשמש" המתייחס 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94_(%D7%98%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94)
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הצריפים שעמדו מול סככת המטיילים, יחד עם הצריף שהיה צמוד לדיר שחוסל באותה    3הועברו    1963בשנת  
 מצאים השלושה שנותרו ]אחד נשרף[ עד היום. שנה, לשורת המזכירות, שם נ

 גוריון:-להלן צילום הדגם של אזור הצריפים, אפשר לראותו בדגם בקומה העליונה של מרכז בן
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 בית הגבס 

והוא נבנה כדי   1954בשנת  אותו  בנינו   .בוקר-הראשון בשדההבנוי  ית הגבס היה הבית  "ב  פר:יס   ני בוגוסלבד

 החקלאות וחלקם מהאוניברסיטה.  -בלתי, חלקם ממשרדימתקציבים שקמומנה יה י הבנ .כמעבדה לשמש
זה  ו  , ד ורעפיםמרים שהבאנו מהמכתש, וחצץ, ומלט וברזלים ליסֹוו יה: ימי עבודה פלוס חי מה היה צריך לבנ

 .  ..גבס מעורב בחצץ, ללא מלטמם, עשינו בלוקים במקועבדתי עם אהרונצ'ו ו  לא היה יקר.

היו בו שני חדרים: חדר אחד למעבדה וחדר שני לאוסף: כל הצמחים, והצנצנות, ובעלי החיים המשומרים,  ...
 און.  יוהחרקים ומדגמי הסלעים והמאובנים וכן הלאה. ממש הכנתי מוז

לכל חדר היתה    .חי, הקטן יותרמים לידו והיה כיור בחדר המזר -מההתחלה היתה צנרת מים בבנין, היה מיכל
 כניסה מבחוץ ובין החדרים היתה דלת מחברת. 

 

המעבדה המשיכה לעבוד כל זמן שאני הייתי וכשעזבתי, נשאר האוסף שהכנתי, וגם המון המון, ממש מאות  
און, אני לא יודע מה קרה  יעיתונים דחוסים עם מדגמי צמחים. כל זה נשאר בחדר המערבי, החדר של המוז

                                      ."לזה
 .(שלום בוכבינדר ואביבה -ראיינו מתוך הראיון עם דניאל הלל ]דני בוגוסלב[. ) 

 . [ 393+ 278+ 233' עמ ,ספר היובלפרטים נוספים ב]

 

, לאחר ויכוחים קשים עם דני, נפתח בחדר  1955תחילה שימש הבית כולו למעבדה של דני בוגוסלב. ביוני  
מהותיהן זוכרות את  בית  המערבי   המעבדה עם  הילדים הראשון לשלוש הבנות הראשונות שנולדו כאן, שאִּ

מהות, אבל החברים  ינות הזאת שנכפתה על הא. היה כעס גדול על השכֵ " בסמוךמרים המסריחים של דניו"הח
  ]הצריף הירוק[   הילדים - בית התינוקות נשאר שם עד בניית צריף בית  לא תמכו בהן והמעבדה נשארה שם.

 .  1956גוריון במאי -ליד צריף בן
 

 

 פחוני הלולים

 

 הדיר

 צריף 
 גוריון-בן

פחון המוסך, מחסן התערובת, 
 הנגריה ומחסן החצר

 

 מתחת לחץ הארוך -הגנרטורים בית
 מחנה הנח"ל

 האורווה   

 מקלחת הפח

 סככת המטיילים  מימין

 בית הגבס

 הצריפים הראשונים 3
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.  העבירו את המעבדה לאחד הצריפים ופתחו בבית הגבס את המועדון   1956עם עזיבתו של דני באוקטובר  
 משומרים נשארו שם ללא דואג במשך כמה שנים.   מהצנצנות עם בעלי החיים ה חלק

  

הציוד נרכש  .  הגבס המועדון של הקיבוץ-כחיילים ב"מחלקת משק", היה בית  [1957]  בוקר-כאשר הגענו לשדה
וסביבם   יה  ל  כִּ נמוכים בצורת  לפני שהגענו והמועדון היה חדש. בחדר המערבי היו שלושה שולחנות  ממש 
כורסאות אחדות, וכן עמד שם רדיו גדול שבחלקו העליון היה פטפון ]שאפשר לראותו  ב"חדר של פעם" באחד  

המזרחי  בחדר  שקט.  ובילוי  לקריאה  החדר  היה  זה  הקטנים[.  מרובעים   הצריפים  שולחנות  כמה     היו 
 שולחן ]כמה מהם נמצאים עד היום בספריה ובארכיון[ וסביבם כסאות.  -למשחקי

 

שארית מהימים שהבית שימש כמעבדה. מזכרת נוספת מימי המעבדה היו    –בפינה היה כיור עם מים זורמים  
 בעלי חיים קטנים שמורים בצנצנות עם פורמלין על מדפים.

 

, נפתחה הספריה בחדר המזרחי שהופקע מהמועדון לצורך זה. בשלב מסויים  7.12.1957-במוצאי שבת, ה 
הצהריים  - לנצל את החדר למנוחת אחר  הרשתי לעצמיביקשו ממני להיות הספרנית וכאחראית על הספריה  

 נסבל.  - על הרצפה הקרירה כאשר החום בחדר בצריף היה בלתי
 

הגבס. זו היתה  -" שבשורת ביתצריפי השיכוןשבצריף המזרחי מבין שני "באותו זמן כבר גרתי בחדר המזרחי  

בהחלט עלייה בדרגה לעומת הצריף במחנה הנח"ל בו גרתי קודם במשך שנה וחצי. היתרונות בחדר החדש  
היו לפחות שניים: החדרים היו מרוצפים לעומת צריפי מחנה הנח"ל שהיתה בהם רצפת בטון, והם היו יותר  

נוסף  יתר גדולים.   להכ  –ון  עכברים  הצליחו  לא  אלה,  צריפים  של  יותר  הטוב  מצבם  לחדרים...  נבגלל  ס 
גדולים בצריף  ב"שיכון" גרו לפנינו חברים מ"הצופים י"א", כולל שני זוגות עם ילד שגרו בחדרים היותר  

 המזרחי.  
 

שלושה חדרים שהמחיצות ביניהם פורקו והפכו    –  1955חדרים אלה, הקיימים עד היום, סודרו כבר בשנת  
פרטים אפשר למצוא  ]  .אותם לשני חדרים יותר גדולים למשפחות הראשונות שאז נולדו להם הילדים הראשונים

 . [232ב"ספר היובל" בעמוד 
 

  אחד   ר מאוחר: דיירי שני הצריפים השתמשו בברזזהו סידור הרבה יות  –הברז הקרוב לא היה במרפסת  
 נמוך שעמד בין שני הצריפים ושימש את כולנו לצחצוח שיניים בבוקר. 

 

  – בשנים הראשונות היה המועדון בבית הגבס, שצומצם, כאמור, לחדר המערבי בלבד, פעיל ושלא כמו היום 

ו בחדר אחד מראה שלא היו פה הרבה  בוקר השתתף בערבי התרבות. זה שכולם נכנס-כמעט כל מי שחי בשדה
בוקר היתה  -קצפת! כשהגענו לשדה   -אני זוכרת במיוחד שני ערבים שהסיבה לקיומם היתה     מאד אנשים...

ליד הדיר פרה שאותה חלבו עוזי וחיימקה שלוש פעמים ביום והביאו את החלב למטבח. שם הרתיחו אותו  
הדייסה שהוגשה בכל בוקר   שעבדו באבק ולנשים בהריון. ]והוא שימש לילדים בבית הילדים, לטרקטוריסטים  

חלב...[-בחדר הוכנה מאבקת  לפחות  האוכל  חלב.  היה הרבה  ופתאום  פרות  היו במשק שתי  באותה תקופה   .
יום וכעבור  מיד  אותו  הרתחנו  ולא  במקרר  החלב  את  שמרנו  השמנת    – יומיים  - פעמיים  את  ממנו  אספנו 

 ביד[ והכנו קצפת לערב במועדון. היה ערב מאד מיוחד!  שהצטברה מעל. שמנת זו הקצפנו ]
 

גם לחדר המערבי בבית    1963מכיוון שבשנת   סודר מועדון חדש בצריף במחנה הנח"ל, התפשטה הספריה 
  . 1965הגבס, שמדפי ספרים סודרו לאורך קירותיו. הספריה שכנה בבית הגבס עד סוף  

 

 :רבים ימושים אז שהספריה פינתה את בית הגבס היו לו עוד שמ

 תרבות.  -שימש הבית כמחסן 1968בשנת 

 .1981שימש הבית מועדון שוקק חיים ומשמעותי למתנדבים, עד סוף שנת  70-בשנות ה 

 .  2003האוכל" של הפונדק עד לסגירתו בשנת  -היה בית הגבס "חדר 1982משנת 

 בוקר. -תצוגה על ראשית שדהגם גוריון ויש בו -נמסר בית הגבס למכון למורשת בן 2013בשנת 

 

ונכדיהם, כדי להראות  - בשנים האחרונות ליוויתי הרבה חברים לשעבר בביקורים שערכו כאן עם ילדיהם 

להם היכן חיו בצעירותם, בשנים שנשארו מאד משמעותיות עבורם. הביקור התרכז בדרך כלל באזור של  

"השיכון"  האוטנטי  -ובית  צריפי  הדבר  והם  היות  הראשונות    היחיד הגבס,  מהשנים  ממש    –שנשאר  לא 
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ממקומם    1963. הצריפים שליד מבנה התערוכה הועברו לשם רק בשנת  1953-4  -ממההתחלה אבל לפחות  

עומדים    1952, במקום הצריפים שהוקמו בשנת  1963גוריון הוגדל בשנת  -המקורי מול הפאב כיום, צריף בן

 המבנים הטרומיים ועל מחנה הנח"ל הוקמו החלק הצפוני של שכונת "ערבה" וחלק משכונת "הברושים". 
 

הגבס והצריפים ישמרו בצורתם המקורית וששום שיפוץ לא ישנה את  -מסיבה זו היה כל כך חשוב לי שבית
שדה  של  ראשיתה  הישן,  מהמחנה  האחרונים  וזאת  -השרידים  ו  -בוקר.  הבנים  בתקווה  לטובת  הנכדים, 

שיתעניינו בעבר, וגם לטובת אלה שאמנם לא נשארו פה אבל זיכרונותיהם מהמקום הזה מלווים אותם עד  
 .היום

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . [  393+ 278+ 233' עמ  ,ספר היובלפרטים נוספים ב
 

 
 
 

 מערבי-הגבס בקצה הדרום בית
 1958-טלפון -עם האנטנה של הרדיו 

 התחנה 
 המטאורולוגית
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 בית הגבס 
 

 מלכתחילה: ה בית הגבס נבנמה  ל  –ולמען ההיסטוריה 
 

 הנגב".  -צביקה ולטר, ממייסדי המשק, כינה אותו: "הבית הבנוי הראשון בהר
הבית  הגבס נאמר שהסיבה לבנייתו היתה הרצון לשכנע שיש שימוש לגבס שנחצב באותה עת ) - בסיפור על בית

ו"אבן וסיד" במכתש רמון. אהרונצ'ו סיפר ש-( במחצבה של שדה1953-4  - נבנה ב את הבלוקים עשו  בוקר 
 את התכנית למבנה עשה אהרונצ'ו.  מכתש. בנחצב ש  מלטמגבס עם תכונות של 

 
 

  
 

 המקלחת המשותפת
 

 

המקלחת הראשונה הוקמה סמוך ליום העלייה. לפני זה התקלחו בחוץ בעזרת דליים ומשפכים... זו היתה  
במקלחת    לי אפשרות לחמם מים.וב   מקלחת קטנה מפח, שהיה בה מקום לאדם אחד, בלי חלוקה לבנים/בנות

 זו השתמשו קרוב לשנה. 
 

מקלחת בכל צד.  -פח" עם ארבעה ברזי-: מקלחת "עץ1958הוקמה מקלחת בה התקלחו עד    1953במהלך שנת  
כך בנו  -אחרעל הארץ והמים היו מועלים למקלחת במשאבת יד.  שעמד  טנקר    המים מילאו -לפני שהגיע קו

 מים ומהם השתמשו גם למקלחת.  קוב ארבעהכ שעליו היה מיכל שלהישן,  האוכל-ר מגדל קטן מאחורי חד
 

שגם הוא היה פעם, כידוע, מקלחת...[ היתה עשויה  מקלחת זו, שעמדה בערך במקום בו נמצא עתה היקב ] 
 עץ  מפוזרים בה כדי לא להחליק.    - פח, קצת מחורר, עם רצפת בטון חלקלקה והרבה קפקפי

 

האוכל בצריף הראשון, דרך החדרים עם רצפת  -המשק לא היה אז "יצוגי" משום בחינה, החל במטבח ובחדר
ובתי  העכברים  נכנסו  שדרכם  והחורים  וגם  ה-הבטון  בקרקע.  חפורים  בורות  מעל  פחונים  שהיו  שימוש 

המקלחת לא היתה סימפטית... את המים חיממו בדוד סולר שעמד בין הכניסה למקלחת הבנות והכניסה  
למקלחת הבנים. בימי שישי כולם רצו להתקלח מוקדם והיה תור לכניסה להתקלח, וחלק גדול מיום שישי  

לפעמים נגמרו המים החמים ואז מישהו נועז היה יוצא, ממלא דלי    הצהריים בילו על הספסל במקלחת.-אחר

שם   גרמה  למקלחת  האש  קירבת  חמים!   מים  היו  דקות  שלוש  תוך  ו...  לדוד  אותו מתחת  ושופך  בסולר 
 לשריפות אחדות במשך השנים.       
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 צד של הבנים[ משמאלו ה]  יהושע כהן ליד מקלחת הפח
 
 

, נבנתה באותו אזור גם מקלחת ציבורית  1958עם בניית הבתים הראשונים ]ה"דרקסלר" וה"רכבת"[ בשנת  
כך מחסן בגדי ילדים ומשמשת עכשו סטודיו. מכיוון שבבתים שניבנו לא  -שהיתה אחר  –חדשה ו"מפוארת"  

הציבורית במשך  היה סידור של מים חמים, המשיכו דייריהם, למרות שהיו בהן מקלחות, להשתמש במקלחת  
שלוש שנים! במקלחת זו השתמשו גם דיירי הצריפים, שהיו רבים בהרבה מדיירי הבתים והם כתתו רגליהם  

 בחול ובבוץ במשך כמה שנים למקלחת הרחוקה. 
 

בהם  הטרומים    המבנים  מקלחת בקרבת  1970ביבות  בסנבנתה  מחנות העבודה  דיירי הצריפים ולדאגה למתוך  
מחנות לניצול  .  העבודה- שוכנו  מתקן  הוקם  לח   יתג אנר  במקלחת החדשה  האזור  יהשמש  לכל  המים  מום 

  המערבי של המשק, עם גיבוי של סולר להפקת כמות המים החמים הדרושה.  כאשר הפסיקו לשכן בצריפים 
לפרק זמן קצר    ,למחסן אינסטלציה  ךא הפוכמקלחת וה   המבנה  עבודה הסתיים תפקיד-מחנות  ובטרומים

    בל היקב את כל המבנה לרשותו.יק  2001ב, ובשנת ל"חשמליה ב" וליק
 
 
 

 מיקום נקודת הקבע 
 

על גבעת הבריכות  ב(  המיקום הנוכחי,  א(  לפני תכנון "נקודת הקבע" הועלו שלוש אפשרויות למיקום הישוב:  
המשטח על שפת הצין. ה"ביטחוניסטים" טענו שהמיקום צריך להיות על  ג(  -]שעדיין לא היו שם, כמובן[ ו

הצהריים שנסעו בטרקטור  -הגבעה או לפחות בקצה המשטח.  ...רפי בכרך גייס קבוצת חברים בשבת אחר
גוריון,  -בןדוד  לבדוק את האלטרנטיבה על שפת הצין. בשיחת החברים במוצאי אותה שבת, בה השתתף גם  

בנוש ויכוח  בןהתחולל  נשאל  ואז  להקים  - א  היכן  תחליטו  והוא אמר: "אתם  לדעתו  כשר הביטחון  גוריון 

נש והמשק  ניצחו העצלנים  רגע  בעיית הביטחון תשאירו לצה"ל". מאותו  הנוחיות שלכם, את  אר  מבחינת 
 במקומו. 

 כר: שלום. נז
 
 

 43בעמוד    "הרכבת"ה"דרקסלר" ו –הבניינים הראשונים  
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 ' 60-כמו חדר רווקים/רווקות בצריף בשנות ה–"חדר של פעם" 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

חשוב לציין שמרצפות כמו 

ב"חדר לדוגמא" היו רק 

 בחלק קטן מהצריפים. 

בשאר הצריפים היתה 

רצפת בטון שהיתה די 

שבירה ולרוב הצריפים 

 הצליחו עכברים להיכנס...

גרו  60-רק בשנות ה –וגם 

בחדר רק שניים, ולפעמים 

 גם שלושה... כמו קודם....

 ארון  בגדים

 ר המים וג'ארה לקר 
" 

זה לא הסרט  
 השבועי, 
זוהי הבלדה  
לשירות  

 הטלפונים. 
 



33 

 

 הצריפים הראשונים והמבנים הטרומיים 
 

שלושה  )שעדיין לא היו קיימים אז( היו    טרומיםהמבנים השורות מערבי של הקיבוץ, בין שתי  -בקצה הצפון

ידי החברים מיד עם העלייה על הקרקע, בזמן שהתגוררו באוהל. יורם מור ורפי  -. הצריפים הוקמו על צריפים

בלן שהיה אחראי על  בכרך חפרו את היסודות והמשק קיבל תמורה עבור העבודה בהקמת הצריפים מהק

וחדר  כמטבח  שימש  המזרחי  הצריף  ]ל -הבנייה.  ]  56-אוכל   הנוספים   הצריפים  ושני           חדרים   10אוכלים[ 

, באזור פינת המשחקים כיום[ ונבנו  1957-האוכל השני ]ב-הכל[ שימשו למגורים. לאחר שהוקם צריף חדר-סך

מלאכה לאריגת שטיחים, מחסן חרום  -בגדים, בית- בתי המגורים הראשונים, השתמשו בצריפים אלה כמחסן

 [. 26-27בעמ'  –פרטים נוספים ]]למזון שקיבלנו מהצבא למקרה שיהיה מצור...[ ועוד. 
 

הצריפים האלה פורקו במועד בלתי מתועד, כאשר הסוכנות, שדאגה לבנין הבתים בישוב, התנתה כל בנייה  
 בפירוק צריפים במחנה הישן. 

 

דונם. לא רק כל המשק היה מגוייס    400-היה המטע הענף המרכזי בקיבוץ, בשטח של כ  60- בסוף שנות ה
  - שרות חבר'ה במחנות עבודה ולפני החופש הגדול  לקטיף.  כל קיץ היו פה עשרות מתנדבים מכל העולם, ע 

 תלמידים במסגרת "שירות לאומי". 
 

לשכן   כדי  טרומיים  מבנים  להקים  הרעיון  עלה  באוהלים,  לישון  נאלצו  הצעירים  מהחבר'ה  שחלק  לאחר 

בארבע    –חבר'ה    8והתכנון היה לשכן בכל חדר    1968אותם. שני המבנים הטרומיים הראשונים הוקמו בשנת  

חדרים.    5הוקם המבנה הטרומי השלישי ובו    1970טות קומותיים!  במשך הזמן גם זה לא הספיק ובשנת  מי

סככת שפורקה  לאחר  נבנה  זה  שדה- טרומי  ]ממייסדי  מינץ  איתן  לזכר  שהוקמה  נהרג  -המטיילים,  בוקר, 

 [ ושימשה ללינת מטיילים באזור.  1953-בדרכו לפטרה ב
 

ידי  -ידי המשק, אלא על- . הפעם לא עבור מחנות עבודה ולא על70-ה  המבנה הרביעי הוקם בתחילת שנות 
המועצה האזורית שדאגה למגורים לפועלים שסללו את הכביש מצומת טללים לצומת חלוקים. לאחר סיום  

 בוקר. -העבודה הועבר המבנה לרשות שדה
 

ל ועדת שיכון, ועדת  עם סיום הקטיף ההמוני במטע החלו המבנים הטרומים לשמש כמחסנים: עבור ריהוט ש

הקיבוצים", שהנעורים פה השתייכו אליה.  - לא חטיבה צבאית אלא "חטיבת בני  –חינוך וכ"מחסן החטיבה"  

הטרומים   שימשו  עוד  למה  שזוכר  מי  וכדומה.  "סינאדות"  לטיולים,  הבישול  ציוד  אוכסן  מתבקש    –שם 

 להעשיר את הארכיון במידע זה...
 

 המציין את מיקומם של הצריפים הראשונים.  בצד המזרחי של הטרומים יש שלט
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1956   ,האוכל-וחדר המטבח –הצריף המזרחי מבין שלושת הצריפים הראשונים 

 ריבוע הדשא היחיד... –ובחזיתו 
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 סיפורי העבר –פרק ד' 
 

 1956 שנת  סיפורי    
 

     1956במרץ  16 –בוקר  -חתונה בשדה
 

אביב חיכו מכוניות למוזמנים.  נפגשו ידידים,  -במלוא תפארתו...  ליד בית "הבימה" בתלבארץ מלך האביב  "
שומרי הגבול וכובשי השממה. זוהי  קבוצת    –מורים ותלמידים, ובידי כולם מתנות לחתן ולכלה מבני הנח"ל  

גיעו משם  הנשיא וה -צופים מה"גימנסיה הרצליה" ששרתו יחד בצבא וקיבלו הדרכתם החקלאית בקיבוץ כפר
 בוקר. ]הכשרת הצופים י"א[. -לשדה

 

שיירת המכוניות זזה בדהרה... והגענו לנגב הזרוע עשרות ישובים חדשים הנלחמים על קיומם...  אך יצאנו  
האם טרם כבשנו את הנגב?    –שבע  והנה שלט גדול: "עובר אורח, הכן את הנשק"... דבר מה מעיק בלב  -מבאר

מלמדים שפליטים    –נבטים, דימונה, כפר ירוחם    –חדשים...?  אך הישובים  ולמדבר מסוכן שולחים עולים  
בוקר כולה גבעות חשופות, סלעי  -שבע ושדה-מסוגלים גם הם לבנות וליצור, לנטוע ולזרוע... . הדרך בין באר

מדבר, האדמה צמאה למים ולאדם שיבוא ויפרה אותה. בין נקיקי הסלעים, שם נקוו מי הגשם, צומחים  
 בר. סימן שאדמת המדבר אמנם צחיחה אך פורייה. -ענן ופרחידשא ר

 

מבאר וחצי  שעתיים  של  נסיעה  לשדה-אחר  הגענו  גבעות    –בוקר  - שבע  בין  מספר  צריפים  ודל,  קטן  ישוב 
 שוממות ובהם חיים תוססים וחלומות נעורים פורחים.  

 

ה ]מיטה זוגית עם כיסוי[, שולחן  לזוג הצעיר ]נאוה ונתן סילבר[ חדר קטן וריהטו אותו בארון לבגדים, ספ
ושני כסאות ]שרפרפים[ ומכנסיים  **]קטנטן[  . הכלה לבשה שמלת בד לבנה, החתן מקושט בכתונת פסים 

לבנים. שתי עגלות רתומות לפרדות עמדו מקושטות בעשב השדה. על אחת העגלות העמידו את הכלה וסביבה  
בגן הירקות המסמל חיים ופוריות ולא בחצר בין גדר    החתן והוריו. את החופה העמידו  – נערות ועל השניה  

 התיל המסמלת מלחמה. תחת טלית מחוברת לשני רובים קידשו את הזוג המאושר. 
 

אחרי החופה חזרנו לחצר. על שולחנות המשק נערכו לחמניות מרוחות בגבינת כבשים וחמאה, בדגים מלוחים  

והקירות קושטו במרבדי המשק הנארגים מצמר   והשתייה כדת. בצריף הסמוך העמידו במה קטנה להצגה
וקטעים   המשק  מחיי  תסכית  הציגו  כאן  מזרחיים.  בצבעים  ארוגים  מרבדים  במשק,  שמגדלים  הכבשים 
מ"שיר השירים". בערב הכינו סעודת שבת חגיגית ואחריה ריקודים עד אור הבוקר... באותו לילה חנכו את  

ידעו שומרי הגבול את הנעשה בישראל    ...הכלה וקרוביה. כעתשקיבל המשק מתנה מהורי    ***הרדיו והפטפון
 ". ובעולם...

 לא ידוע היכן פורסם. –מתוך מאמר של יהודית הררי* 

 אביבה.  –הביאה לעלון וקיצרה הרבה  
 
 , בת למייסדי רחובות,  יהודית הררי* 

 אביב,  -הספר "בלפור" בתל-מורה ומנהלת בית 
 ועוד.מחברת הספר "בין הכרמים" 

 
   [.נמצאים ב"חדר של פעם" באחד הצריפים הגבס(- פטפון*** שהיה במועדון בבית-**ריהוט דומה )+ הרדיו

 
 החתונה המתוארת היא של נאוה ונתן סילבר, מהכשרת הצופים י"א
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 / שלום 1956 -* הד  ּבְ בע   שנפל המטוס

 

 , בהמשך...[ גירסה משלו – גם אהרונצ'ו ועודד ]דד[ מוזס ולכל אחד נפילת המטוס בעבדת סיפרו  על]

 
, בזמן שעבדנו על ריתוך קו מים בשטח השלחין שהיה מעבר לכביש, מדרום  1956לפני מבצע קדש, בשנת  

החי, נשמע מעלינו רעש מטוסי סילון. אני מרים את עיני ולתדהמתי אני מזהה בגובה רב למדי מטוס  -לפינת
מט  צרפתי  וומפייר,  )מטוס  אורגן  מטוס  מתקרב  ולוומפייר  שניות  מספר  עוברות  לנו".  ש"אין  שידעתי  וס 

עשן   עולה  שלנו  החדווה  ולצהלות  ירי  קולות  נשמעים  הוומפייר,  סביב  סיבוב"  "עושה  למיסטר(,  שקדם 
ון עבדת,  מהוומפייר. הוא פונה דרומה, מטוס האורגן פונה צפונה ו"הולך לספר לחבר'ה". הוומפייר פונה לכיו

 הולך ומנמיך עד שנעלם מאחורי הגבעות ותוך שניות עולה עשן שחור מכיוון עבדת. 
 

אהרונצ'ו, שהיה אז המא"ז של המשק, אסף במהירות את "כיתת הכוננות" ונסע למקום הנפילה. התברר   
באזור.    מ' מבית המרחץ ]הרומי[ בעבדת ונעצר באחת מהסוללות הנבטיות  50-שהטייס נחת בצורה מושלמת כ

 הטייס הצליח להחלץ מהמטוס הבוער וחיכה ל"כוחותינו".
 

מ"מ מפוזרים    20אני הגעתי ב"נגלה" השניה. המטוס בער עדיין, מפעם לפעם נשמעו קולות נפץ. עשרות פגזים  
בשטח וכולנו, שוטים צעירים, מטיילים ממש בין שברי המטוס. ל"חגיגה" שלנו הצטרף, באוויר כמובן, מטוס  

- המטוס הנמיך "קצת יותר" מגובה האזניים שלנו, הטייס סגר את מצערת המנוע של הפייפר ובחרי  פייפר.
בינלאומית", כלומר תנועה מזרחית... הטייס המתוסכל   צווח שנסתלק משם. תשובתנו היתה ב"שפה  אף 

 הסתלק ואנחנו המשכנו בשלנו. 
 

את גבישי המכשיר )בגבישים צרוב התדר  אני, כ"אלחוטן מדופלם", רצתי למכשיר הקשר של המטוס, שלפתי  
הסודי של מכשיר הקשר( וליתר בטחון לקחתי גם את כל המכשיר. כבעל ידע מעבודתי בתע"ש לקחתי גם את  

ההיספנו תותחי  מארבעת  פגזים  -אחד  של  נכבדה  וכמות  המטוס  של  עם    20סוויסה  למשק  וחזרתי  מ"מ 
 על הקיבוץ מפני פלישה מצרית". ה"שלל". אהרונצ'ו תכנן שהתותח ישמש אותנו ל"הגנה

 

האוויר. מיד ניגש אלי, הוא קיבל את גבישי מכשיר  - אלוף מחיל-לא עוברות מספר שעות ולמשק מגיע סגן 
גנרטור לא ויתרתי, הוא היה מונח  -הקשר ולא נחה דעתו עד שקיבל גם את המכשיר שניזוק. אבל על הדינמו

 שנים במסגריה והשד יודע להיכן נעלם. 
 

תותח  -הסגן על  בחקירתו  המשיך  שלושה  -ההיספנואלוף  רק  היו  ש"אולי  וטענתי  בכתפי  משכתי  סוויסה, 
נפש ובלי התותח. תוך מספר ימים התותח "עבר שיפוץ"  - שבע בפחי-תותחים". בקיצור, הבחור חזר לבאר

במסגריה, הותקן על פלטפורמה ויצאנו למטווח ליד גבעת ברברה. יריתי שני פגזים והתותח הוחבא במסגריה. 

  
האוויר לא ויתר: יום אחד הגיע קותי  -חר מכן פרצה מלחמת קדש. כשזו הסתיימה, חילשלושה לא-כחדשיים

 . )יקותיאל אדם( ולא הועילו כל תחנונינו, נפרדנו "בדמעות" מהתותח

 שלום.                                                  
 
 
 
 

 :]מוזס[   הסיפור של עודד
 

את  ..." להביא  הטנדר  עם  אלוףנסענו  סודני,  היה  הטייס  הצבא.  את  והזעקנו  וב-הטייס,  משה  ]  ילִּ ּומשנה, 

" ברדיו  HIT NOMBER ONE"-ה  ושבע ובדרך חקר אותו מה -לקח אותו באמבולנס לבאר   [גבלינגר, מהצופים י"א
. בינתיים, אנחנו פרקנו מה  [בשטח ירדן  –מצעד הלהיטים היחיד ששמעו אז בארץ היה מרדיו רמאללה  ]  רמאללה 

לו מזכרת.היה  ש משק אז וחשבתי שזאת הזדמנות בשבילנו.  -הייתי מרכז  אפשר מהמטוס, כל אחד לקח 
החוצה התכופף  ואחד  מלמעלה  שחג  פייפר  שלח  הצבא  ו  ,בינתיים  זה  את  שנעזוב  לנו  לו  אז  צעק  נפלו 

  כך סיפר את הסיפור -המשקפיים. רק אחרי שעה הגיע הקומנדקר של הצבא. ]דד מספר שעשר שנים אחר 
דודה אחת שהוא זה שישב אז בפייפר: "אני צעקתי ואתה  -במסיבה משפחתית ופתאום מספר לו בעלה של בת

 . "…עשית לי תנועות כאלה
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 הרונצ'ו:הסיפור של א
 

  -   מטוסים מצריים  6שדה בין  -אווירי מעל משאבי-, ביום שישי, התקיים קרב[]לפני מבצע קדש  1956בשנת   
ו  4 לבין  וו  2  -ספיטפיירים  זאת    2מפייר,  ראו  ביניהם  האש  חילופי  כשהתחילו  ישראליים.  ספיטפיירים 

מפייר השני ומהמשק  והספיטפיירים המצריים וומפייר אחד ברחו ושני המטוסים שלנו פגעו בו   4מהמשק.  
ונסעו    ,ולי החובש ועוד כמהד, בדֵ   –ה  ' ושיש עשן. אהרונצ'ו תפס רכב וכמה חבר  הדֶ בראו שהמטוס נפל לכוון עַ 

ונתקע באחת מהן. מזלו של הטייס שהוא עף החוצה    ההמרחץ בעבד-לשם.המטוס נחת על הטרסות שלפני בית
 כי המטוס התלקח. 

ראו אותו יושב כמה מטרים מהמטוס    –כשהם התקרבו לטייס, בולי מחפה על אהרונצ'ו ודד מחפה על שניהם  
קש  יבוקר. אהרונצ'ו ב- אותו, שמו אותו על הרכב והביאו אותו לשדהים, בולי בדק  י הבוער. הוא הרים יד

בל ממנו  ימבולי לאסוף את כל החפצים האישיים של הטייס במטפחת ולמסור זאת רק למי שיחתום לו שק
 את החפצים. את הטייס החליפו אחרי מבצע "קדש" בטייס ישראלי שהופל בשארם. 

 

נפילת ה נמצא שם, אך האנשים  כאשר הרכב של המשק  התקרב למקום  מטוס, ראו שטנדר של מקורות 
בוקר. ]בחדשות בערב  - שישבו בו לא העזו להתקרב. הם ניגשו למטוס רק כאשר התקרבו אליו חברי שדה

 היו אנשי "מקורות"[.  –הודיעו שכוחות צה"ל פגעו במטוס מצרי שהופל, ומי שהתראיין 

ֶדה"  *                                                                                . לעבדת, לפני החפירות והשיחזור, קראו עדיין "ַעב 

 

 

 ... בונקרים ומקלטים

 להלן מכתב שכתב רפי בכרך  
 תחמושת" -מחסן –בנושא "מקלט 

 . 1953מחודש מרץ  
 
 

 
 
 
 
 "בונקר" ה

 המקלט התת קרקעי בין שכונת "ערבה" לאורוות". 
 

[. הוא נחפר על ידי טרקטור בשטח שהיה אז ריק, בין  1956  ה"בונקר" נבנה לקראת מבצע ַקֵדש ]אוקטובר
מחנה הנח"ל לדיר, ונבנה כמקלט. חברים אחדים מהצופים י"א, שהיו כאן באותו זמן, זכרו שבמבצע ַקֵדש 

 עצמו שימש המקלט כמיפקדה, בה ישבו אהרונצ'ו כמפקד, שלום כָקַשר ואוַלי גם חברים נוספים.

                                                                             21.3.53לכבוד                                                                   
 הסוכנות היהודית 

 מפעל הנגב 
 הנדון: מקלט )מחסן תחמושת(

 
 בהתאם להוראת צ.ה.ל )שנמסרה לכם( בנינו בזמנו 

 מקלט )מחסן תחמושת( ועליו הוצאו החומרים כדלקמן:   
 מ"ק  0.820   עץ לבן 

 10/2חת'   15  פחי אלומיניום 
 ק"ג  1 מסמרי אלומיניום

 

 נבקשכם לזכות חשבוננו בנ"ל.
 בכבוד רב, 
 רפי

 

לדברי זאב שטיינהרט, שהוא המקור לתולדות 
-ה"בונקר", מכתב זה מתייחס למחסן נשק תת

קרקעי שנחפר בידיים באדמה בין הצריפים 
הראשונים   ]כיום אזור המבנים הטרומיים[ 

, כתנאי של הצבא 1952במחצית השניה של שנת 
וכוסה באדמה.  מחסן זה נבנה מפחים לקבלת נשק.

 
 הייתי האחראי על הנשק".זמן מסוים במשך  "בונקר" ושם החביאו את הנשק. ין שני הצריפים הראשונים חפרוב"
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גוריון עוד לא סמך מספיק על צה"ל והתנה את ביצוע  -שבאותה תקופה אפילו בן  דאי להזכיר בהזדמנות זוכ
בוקר. חששו מהצבא המצרי,  -המבצע בהשתתפות בריטניה וצרפת... על אחת כמה וכמה היו מודאגים בשדה 

 חששו מהצבא הירדני וחששו מניתוק הכביש.  

תה ליאורה בת השנה וחצי  לפני המבצע חיזקו את הגדרות סביב המשק ורותה שטיינהרט מספרת   שהיא ובִּ
 שדה בזמן המבצע או לקראתו.  לא פלא שאהרונצ'ו ישב בבונקר... -הועברו למשאבי 

 

[ התגלה, כוסה שוב  1961-1962לא ידוע מה נעשה עם המקלט אחר כך ואיך נשכח עד לבניית ה"אורוות". אז ] 
 יקר. כשהתברר שפירוקו  

 
 
 
 

 1956סתיו   -"מחנה הכנה"   
 

כך גוייסו בני הגרעין לצבא. אנחנו,  -ביולי ויומיים אחר  20  -בחינות הבגרות באותה שנה הסתיימו בסביבות ה
בוקר. שתי  -, הגענו לשדה1956בספטמבר    16-כיפור, ביום ראשון, ה-אביב ולאחר יום -הבנות, נשארנו בתל

בנות.    13כהן ויחד היינו כאן    חודשים אחדים קודם לכן בעידודו של יהושע  לכאןו  כבר הגיע הגרעין  מבנות  
את מקומות העבודה שלי באותו חודש. מה שכן    גלות כ"גרעין", כך שלא אוכל לנרשמנו  העבודה  - בסידור

 איש, חלקם הגדול מ"הצופים י"א".  55 -אפשר לגלות בסידור הוא שסך כל הקבועים במשק היו כ 
 

גוריון. הקרשים של הקירות  -ם ששמרו על בן גרנו בחדרים אחדים בצריפי מחנה הנח"ל ולידינו גרו החיילי
  היו מצופים בחומר בשם ַמזֹוניט שהיה שביר למדי והקירות הפנימיים היו מלאי חורים.

 

. התירס גדל בתוך  עבור הצאן  כך גם קילפנו אותו -אחרועבדתי בקטיף תירס, בענף ה"מספוא",    ביום הראשון
התמונות    שנה וחצי לפני כן והיו עדיין נמוכים. לפי  חלקת ה"אלברטה", בין שורות האפרסקים שניטעו כ

 מאותם ימים גם השקינו בגומות בכרם, שהיה צעיר מאד. באחד הימים תיקנו רשתות לענף הדייג בירוחם. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
, מה שנקרא  3/8סוסים, צאן, לול ]שם עבדו  היו אז הרבה ענפים  במשק ובכל אחד מהם עבדו חבר או שניים:  

ין, מטע, פלחה ]ליד המושב אחוזם[, טנדר, גבס ]במכתש רמון[, דודג' ]משאית[, טרקטורים,  ישעות[, בנ   3היום  
  של היום[.   רמון-מצפהב בוקר  -ב"רמאן" ]האכסניה של שדהיהושע כהן עבד  ירק, מספוא, חשמל ו - מסגריה, גן

שם עבדנו גם אנחנו במתיחת    –קרקע, מטע ו"ביטחון"  - ר אנשים היו שימורענפים בהם עבדו לפעמים יות
 תיל לגדרות מסביב לקיבוץ. - חוטי

 

 הנצחת הארוע סביב שתיל גפן...
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ערב" ]כן,  -האוכל ו"בוס- חוץ מזה, בצד שמאל של דף הסידור היו רשומים ענפי השירות: מטבח, כולל חדר
]ניקוי המקלחת ובתי    2/8  מאז קראו לזה כך[, מתפרה, מכבסה ]שם עבדו רק בימי ראשון ושני[, סניטציה

אימהות  הכשרה,  מחלה, הבראה,    – השימוש[, שירות לילדים, שמירה ועוד. וכן היו שם "ימי הֶשֶבת", והרבה  

 לידה, נסיעות פרטיות, ימי לימוד, חופשה שנתית, גשם והפרעות וצבא.-וחופשת 
 

ים במין לינולאום דק, משני צידי  גוריון. היו בו שבעה שולחנות מכוס -היה בצריף באזור צריף בן  האוכל-חדר
איש. מה שזכור לי מחדר האוכל הזה    56- השולחנות היו ספסלים ]ללא משענת...[ וסך הכל היה בו מקום ל

היו מתיישבים לפי סדר הכניסה לחדר האוכל. כולם הגיעו יחד לארוחות    – הוא שהיה צריך "למלא שולחנות"  
ן..[ שעליו היו עובדי המטבח מקישים וקוראים לחברים לכל  כי בחוץ היה מין גליל מברזל ]ששימש כפעמו

 ארבע. -הארוחות, כולל ארוחת
 

מתחת לכיריים של הגז היתה שכבת שומן שחורה שבה היו נעוצים גפרורים משומשים. בשקי הלחם, שהגיעו  
ניעור השק...[ פרסו ביד.   פעם או או פעמיים בשבוע, התרוצצו עכברים ואת הלחם שהוציאו משם ]אחרי 

זוכרת, כנראה שהיה  פרוסות מאד עבות. את האוכל אני ממש לא    –הבנות היו חותכות פרוסות דקות והבנים  
 בסדר...  

  

מהצבא   קיבל  שהמשק  שימורים  קופסאות  היו  בו  חירום",  "מחסן  היה  הקרובים  הצריפים  באחד  בחדר 

והשתמשו בהן די הרבה. אני זוכרת שאכלנו הרבה "קציץ בשר" ושימורי דגים שנקראו "ביצ'קי" ובוודאי היו  
 דברים נוספים. 

 

בוקר במסגרת  -אביב לקראת הגיוס עם חוויות לכל החיים. הגענו שוב לשדה-לתלאחרי כחודש ימים חזרנו  
 "מחלקת משק" של הנח"ל כעבור כחצי שנה, וזה כבר שייך לסיפור אחר. 

 אביבה. 
   
  
 
 

 הסרט השבועי 
בשנים הראשונות של הקיבוץ הסרטים הגיעו ללא תרגום. כדי לקרוא את התרגום היה צריך להקרין אותו  

 רדת ולגלגל באופן ידני את סרט התרגום לפי הנשמע והתקדמות הסרט. במכונה נפ
 

אהרונצ'ו, למרות שלא ידע שום שפה זרה חוץ מבולגרית, היה האחראי הבלעדי על התרגום בכל השפות,   
ושם, אבל כשאהרונצ'ו,   יוצאת מן הכלל, מדי שבוע במשך עשרים שנה. אהרונצ'ו אולי טעה פה  בדבקות 
מסיבה כלשהי, לא היה ליד מכונת התרגום,  

י רווה לא הבין את הסרט                                                                     .. .אף אחד חוץ מאּולִּ
 חמי כהן.   
 
 
  

 
                                                                           

 
 
 
 

 הקרנת הסרט הזה מצולמת כבר 

 .1971האוכל הבנוי, אחרי שנת -בחדר

 והתרגום בגוף הסרט...

 רק מכונת ההקרנה נשארה כשהיתה...
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 עשה שהיה:מ
 

 בוקר ארוע מטלטל:  -אירע בשדה ,1959במרץ  20-ביום שישי, ה

 , התאבד. שרגא זילברהרץחבר המשק מהכשרת הצופים י"א, 
 

כבה הצטרפה להכשרת  אביב. השִּ -"דיזנגוף" בתל , היה חניך תנועת הצופים בשבט  1935שרגא זילברהרץ, יליד  
אביב ושרגא עשה את המסלול עם כל ההכשרה: מחנה הכנה  -הצופים י"א עם שאר בוגרי שבטי הצופים בתל

בכפר משק"  "מחלקת  בטירה,  במחנה  טירונות  הגיוס,  לפני  גבע  לשדה - בקבוצת  והצטרפות  בוקר.  -הנשיא 
באוקטובר   30  -גא התקבל לחברות עם שאר חברי הגרעין ב, ושר 1954בוקר בדצמבר -ההכשרה הגיעה לשדה

1955  . 
 

שרגא היה בחור חרוץ: כשהרגיש לא טוב ונאלץ להיעדר מהעבודה, היה רושם לעצמו יום חופש... הוא עבד  
יצא ל"הכשרה" כדי ללמוד    1956בעיקר בחצר, קצת בלול, בטרקטורים ובענפים שונים לפי הצורך. בשנת  

המכונו את  סככת  להפעיל  מול  ביותר,  הדרומית  הצריפים  בשורת  המזרחי  בצריף  זוטא":  ב"מפעל  ת 
ו... יש  מפעל!   המטיילים, הוכנסו שתי מכונות לחידוש דיסקים לליטוש יהלומים. המכונות עוגנו לרצפה, 

עבד שרגא מפעם לפעם גם במלטשה. הדיסקים המשומשים הגיעו מירוחם, שם היה מפעל    1957מאמצע  

דשים ואפילו  ומים ושרגא חידש אותם והם נשלחו חזרה לירוחם. כל התהליך נמשך מספר חלליטוש יהלו
    היה רווחי. אחר כך הושבת המפעל בירוחם וממילא התחסלה העבודה במשק.

 
הוא מוסר    22.2.1957  -"שדה בוקר" מה    הלבשה ופעם בוועדת חינוך. בעלון  -שרגא היה חבר פעם בוועדת 

 דוח מהתחנה המטאורולוגית ומסכם את החורף.  
 
- קניות. ריכוז קניות באותן שנים חייב את מרכז הקניות לצאת משדה-למרכז  שרגא    נבחר  1958אוקטובר  ב
כל    הצהריים, לקנות-אביב עד יום חמישי אחר-וקר ביום ראשון השכם בבוקר, ללא רכב צמוד, לשהות בתלב

מה שנדרש לכל הענפים הרבים שהיו אז ]קטנים... אבל רבים[ ולחזור ביום חמישי בערב עם המשאית של  
 בוקר. -אביב לאסוף את הסחורה ולהביאה לשדה-תלל הקיבוץ שבאה 

 
 אותו יום שישי, השכם בבוקר, יצא שרגא עם הצאן למרעה  ב

 בדרך כלל היו שניים  –באזור "הכוכב". משום מה יצא לבדו 
 .למרחק כזה  יוצאים עם הצאן

 

ערב בדיר. הוא גר אז בחדר השני  -עוזי היה באותו יום בתורנות חליבת 
מימין בצריף המזרחי של "השיכון" ]בשורה של בית הגבס[.  עמדנו על  
מרפסת הצריף וחיכינו לראות את הצאן חוזר כדי שעוזי ידע מתי ללכת  

 לחלוב. מחכים, מחכים, והצאן לא מגיע... 
 
 

 שרגא וחמי כהן                    יצאה קבוצה קטנה של חברים עם הטנדר ל"כוכב"   –בינתיים 
     .1956 ביכורי הלול, עם                                                                                                                         

 האוכל  -לראות מה קרה לשרגא ולצאן. שאר החברים התאספו בחדר
 לארוחת הערב של יום שישי ]עדיין ללא קבלת שבת...[.  

הגיע חיליק פרצלינה, שהיה בצוות החיפוש, עמד    –היתה אווירת נכאים, אבל הארוחה התקיימה כרגיל. ואז  

 "חבר'ה, שרגא נהרג".  האוכל, השתררה דממה והוא אמר: -ליד המשקוף שבין המטבח לחדר
 

כך שכאשר החשיך  -הצוות מצא את שרגא ירוי ב"כוכב" ולידו ה"עוזי", אבל הצאן לא נמצא. התברר אחר
 . והחזירו אותו לקיבוץ  עלה הצאן לגבעות ולמחרת ]או בלילה?[ הבדואים אספו וריכזו אותו

 
 שאול. -למין בקריתהע-הסיבה להתאבדותו של שרגא לא נודעה. לבקשת משפחתו הוא נקבר בבית
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 [ 17.3.1967-20.4.46ל' אדר א' תשכ"ז,    –]כ"ד אלול תש"ו       יגאל שמיר ז"ל           
 

בוקר, מאשר בניית חדר מוסיקה  -נראה לי שאין דבר יותר הולם להנצחת זכרם של משפחת שמיר, כאן בשדה

 והקלטות. 
 

בוקר ונהרג בתאונת  -ובנם יגאל, שהיה חבר שדהבבית העלמין שלנו טמונים גוטל ]גבריאל[ וקרלה שמיר  
 דרכים אווילית בעת שליווה ברגל את חברתו בשעת לילה למדרשה. 

 

היכה בנו כרעם. ככל חברה צעירה, לא העלינו על דל מחשבתנו אפשרות לאסון    1967האסון שקרה במרץ  
בוקר, בלי שיהיה לנו מושג  -כזה. מעבר לכך, הופתענו מבקשתם של גוטל וקרלה לקבור את יגאל כאן, בשדה

 קלוש כיצד מקימים בית עלמין. 
 

גוטל וקרלה, ידידות שנמשכה    –תוך זמן קצר התפתחה מערכת יחסים נפלאה בינינו לבין הוריו של יגאל  
בוקר לביתם השני, היתה להם כאן דירה קבועה והם  -לאורך כשלושה עשורים. גוטל וקרלה הפכו את שדה

כנף, תרומות רבות  -בוקר היתה עצומה. החל מפסנתר-תים תכופות. תרומתם לשדה"עשו את השבת" כאן לעי
לכלי מוסיקה וכלה בעזרה של ממש בקשר עם נותני הידע האיטלקיים, כשהקמנו את "דביק". ]קרלה היתה  

 ילידת איטליה[. 
 

בולים ישראליים רבים, את שטרות  הכסף עיצב את סמל המדינה,  גרפיקאי מוכשר,  בשנות    גוטל, שהיה 
המדינה הראשונות ועבודות רבות אחרות. גם לנו הוא תרם מכישוריו בגרפיקה: הוא עיצב את שער הכניסה  

 העלמין ואת הלוגו של "דביק". -לבית
 

 גוטל וקרלה הביעו את רצונם להטמן אצלנו, לצד יגאל בנם.
 

בוקר. הוא היה אדם חרוץ  -דהיגאל ז"ל, מגרעין ינון ]ממנו נמצאים במשק חיימון, דודו ודליה[ היה חבר ש
ובעל מוטיבציה בלתי רגילה. אהבתו הגדולה היתה המוסיקה. יגאל ניגן בכינור ובאותם ימים לא היה אצלנו  

 פונג בצריפי מחנה הנח"ל ]מי שעדיין זוכר אותם[.-מקום סביר לנגן. "חדר המוסיקה" היה בחדר הפינג
 

ל יגאל מאחורי דלת הצריף. עד היום זכורה לי התמונה ההזויה  מפעם לפעם הייתי נוהג להאזין לנגינתו ש      
שיגאל, בחצי גוף עירום, מנגן בכינור עם עודד מלמן שמנגן בחליל צד בליל קיץ חמסיני, כשאני עומד מאחורי  

 דלת הצריף החצי פתוחה ומאזין לנגינתם. 
 

 תקליטים? אני לא יכולתי להרשות זאת לעצמי...             
 שלום.
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 "דרקסלר" ה
 

המקום הקבוע    –החלו לבנות את "נקודת הקבע"    1957מה הם שני הבניינים הנקראים "דרקסלר"? בשנת  

האוכל שהועבר מהאחזות שיבטה שפורקה ואחר כך החלו בבניית שלושה  -של הישוב. קודם הגיע צריף חדר
 מבני מגורים. 

 

הסתגרות מפני    היהיה  יוהעיקרון של הבנדרקסלר  ידי האדריכל  -על  תוכננו,  דיור- יחידות   10שני מבנים ובהם  
דרקסלר ]האיש...[ בא לשיחת  יה צפופה.  י, חצר סגורה ובנ הבתים עם חלונות עליונים  ולכן נבנ  . סופות החול

  חיימקה,חברים לשכנע את הנוכחים שהשיטה של חצר סגורה וחלונות למעלה היא טובה ומתאימה לנו.  
גולדברג, הצופים י"א] במשק בונים את שיכוני הקבע במרץ,  היחיד שהתנגד לדגם,  תאר את הבתים: "  [חיים 

   אדם."-דירות בסוללות לבני-ן מבנה משונה, שנראה כאילו הוא ביתועכשו חופרים יסודות למי 
 

  חפירות ויציקת היסודות ועשו את האת הגגות    חברים  יצקו  ", שנבנתה באותו זמן,רכבת"ובב"דרקסלר"  
 ה השתמשו בלבני איטונג כדי להשיג בידוד טוב יותר. י בבני עבור הקבלן.

 

ל   הדיירים  בקיץ    "רכבת"ול  "דרקסלר "כניסת  גרו  1958היתה  דירות  בשלוש  חברים.  שני  גרו  חדר  ובכל   ,
שליש  -ושני  ים שליש לילד  -  משפחות עם ילד.  כל הדירות כללו חדר אחד גדול, שאפשר היה לחלקו במחיצה 

- אי        להורים, פינת מטבחון זעירה ושירותים. מכיוון שמערכת הביוב לא הושלמה עם גמר בניית הדירות,  
השתמש בשירותים לכל הצרכים, כי מי המקלחת והשירותים זרמו לואדי, בתוך תעלה שמולאה  אפשר היה ל 

במשך אלו  בדירות  היו  לא  חמים  מים  גם  וכוסתה.  המשיכו    שלוש  בלבנים  והחברים  הראשונות  השנים 
 להתקלח במקלחת הציבורית.

 

 התגלו כבר בהתחלה... ותאמינו לי, מי שזכה לעבור לשם, נהנה, למרות החסרונות, שחלקם 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 מבני הדרקסלר, המדרכה הראשונה והדשא הראשון
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 מדרכותה
 

ו על קרקע קשה במקרה הטוב,  נבוקר לא היו מדרכות בין הצריפים. הלכ -בשש השנים הראשונות של שדה

גוריון[ ובגלגלי הטרקטורים במקרה הפחות טוב  -בןעל אדמה שנשחקה לאבק בגלגלי המכוניות ]ליד צריף  
 בבוץ.  -ובחורף  

 

נבנו שתי המדרכות הראשונות:  ,  1958ה"דרקסלר" וה"רכבת" בקיץ    -המבנים הראשונים    כשהסתיימה בניית
  ה המדרכות בוצעבניית  האוכל לכיוון ולאורך ה"רכבת".  -האוכל לכיוון ה"דרקסלר" ומצריף חדר-מצריף חדר

ו משם את צריף  נ ו מהאחזות שיבטה שפורקה, כפי שקיבלנו או לקח נת ממרצפות בטון שקיבל בעבודה עצמי
בשוליים  -חדר בטון  וחגורת  מרצפות  שתי  ברוחב  היו  המדרכות  כולל    –האוכל.  את    1.2רוחב  מטר. 

 מטר. 1.1ה"דרקסלר" הקיפו מדרכות יצוקות בטון ברוחב  
 

האוכל: קודם בנין ארבע הדירות למשפחות  -אותו לחדרלכל בנין שנבנה נוספה גם מדרכה שקישרה    –מאז  
בהמשך  מאחורי ה"דרקסלר" ואחר כן מבני המשפחות מאחורי ה"רכבת" והמבנה שנקרא היום "אורוות".  

את  מטר.  1.2. רוחב המדרכות לכל המבנים האלה היה 1973יצקו מדרכות גם לשאר המבנים שנבנו עד שנת 
 ת חברים מהמשק שגוייסו למבצעים אלה. כל המדרכות ביצע ענף הבנין, בעזר

 

  דות מעץ יישרנו את האדמה, הרכבנו תבניות מעץ עם ית  -ענף הבנין היו מאד פשוטים עוזי מספר: התנאים ב 
לפי גבהים ושיפועים שנראו לנו הגיוניים. הברזל לא הגיע בצורת רשתות אלא    -בעבודה עצמית  שנעשו אף הן  

ק"ג. את המשאית היו    50שקים של    200טון,    10לט הגיע במשאיות של  המ   כמוטות, אותם קשרנו בעצמנו.  

ת מכונת בטון קטנה,  ראת הבטון הכנו בעזפורקים עובדי הבנין, לפעמים בעזרת חברים מ"תורנות פריקה".  
הופעלה   הראשונות  ואחר  ידי-עלשבשנים  בנזין  חשמלי-עלכך  -מנוע  מנוע  ארוך    ידי  כבל  בעזרת  שהתחבר 

והחברים מילאו    . ליד המכונה הועמדו חביות של מים, שקי מלט וערימה של חומר ואדילמקור של חשמל
עשר דליי  -את המכונה וספרו בקול את מספר הדליים: שניים וחצי דליי מים, שניים וחצי דליי מלט, שנים

אז חומר ואדי. מהמכונה היו שופכים את התערובת למריצות שבעזרתן העברנו את הבטון למקום היציקה.  
מכן החלקה בעזרת מה  -ידי פיזור אבקת המלט בידיים ולאחר-נהגנו להחליק את המדרכות וזה נעשה בעל 

ש". ההחלקה דרשה זמן ותחושה שלא לכל אחד יש.    שנקרא "ַמֵלט 
 

הן שודרגו לרוחב מטר וחצי! וכך יצקנו    –חל שינוי ברוחב המדרכות    1974עם בניית שכונת הקומותיים בשנת  
ס"מ למדרכה   30את המדרכות גם להבא. במשך השנים הורחבו מעט חלק מהמדרכות הצרות: נוסף פס של  

 מה"רכבת" לבריכה ומהבריכה ל"גן יעלים". 
 

חלה תקלה: המלט שהגיע היה יבוא מרומניה, באיכות גרועה, מה  בבניית המדרכות של שכונת ה"ברושים"  
שלא היה ידוע לעובדי הבנין באותו זמן. בגלל המלט הגרוע נשחקו המדרכות תוך מספר שנים והיה צורך  

 להחליפן. 
 

: לראשונה הובא קבלן  1985השינויים המשמעותיים בבניית המדרכות החלו עם בניית שכונת "אגוז א" בשנת  
את העבודה, הרחיבו את המדרכות, החלו לעשות פינות מעוגלות ולא זוויות ישרות ולראשונה נבנו  לעשות  

 מדרכות מחוספסות ולא חלקות לטובת הבטיחות, וכך נוהגים מאז ועד היום. 
 

- עוזי מספר: את רוב המדרכות תכננתי בעצמי והעברתי לאישור הארכיטקט שהיה אחראי על  התכנון בשדה 
המדרכה   לתכנון  בוקר.  הגעתי  שלא  מכיוון  א".  "אגוז  שכונת  של  היתה  התכנון  מבחינת  בעייתית  היותר 

מתקבל על הדעת פניתי לעזרת המחלקה לתכנון. את המדרכות של שכונת "אגוז ב" תכננתי בעצמי וכן את  

 המדרכות של שכונת "דקל א". 
 סיפר עוזי, ערכה אביבה. 
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 בוקר-הכביש לשדה

 
דקות, נעשה מייגע: המון תנועה, קטע ארוך בו    35שבע, שעד לא מזמן היינו חולפים בו תוך  -לבארהכביש  

קמ"ש, עצירות בדרך וכדומה. ההרעה בתנאי הנסיעה הזכירה לי תנאי    70מהירות הנסיעה המותרת היא רק  
 בוקר בשנים הראשונות. -נסיעה גרועים בהרבה, והחלטתי לספר את סיפורו של הכביש לשדה

 
בוקר הגיע עד "צומת הנגב" ומשם פנה ב"כביש הנפט" לירוחם. זה היה כביש  -שבע לשדה-פעם הכביש מבאר

עותמאני, במקביל לרכבת, ו"כביש הנפט"  -על התוואי התורכי   –צר שנסלל על ידי הבריטים: עד צומת הנגב  
כביש   –ויורד ליד ירוחם  לירוחם בתוואי חדש, מפותל מאד, מטפס על הר, יורד לואדי, חוזר ומטפס על הר  

 די מפחיד...
 

בוקר להתיישב כאן. הכביש  -ההנדסה, בסמוך לעליית מייסדי שדה -בוקר סלל חיל-את הכביש מירוחם לשדה 
היה בעצם דרך קאולין, ללא ציפוי אספלט. הקאולין היה די בסדר כציפוי לקיץ, אך בחורף המכוניות היו  

בו.   שוקעות  גם  ולפעמים  עליו  בשדהמחליקות  ]בורדן[  -היה  "ָוֶסר"  משה  בשם  חבר  שנים  באותן  בוקר 
 שהתמחה בחילוץ מכוניות תקועות, תמורת תשלום ]![, בעזרת ַשקים וטרקטור. 

 
בעיקר כשהכביש עמוס מכוניות, אפשר להזכר בסיפור של שני חברים מהצופים י"א: שלום בוכבינדר ז"ל  

וקר. שלום שאל את עוזי: "אתה זוכר שהנחנו את קו  ב-ועוזי נתנאל, שהתראיינו על ההיסטוריה של שדה
אני ואתה הנחנו את הקו. חתכנו את הכביש עד החצי,    ?[חניון הרועה, לפני שנטעו שםהמים לחורשת ברברה ]

ושום מכונית    –הנחנו את הקו, כיסינו את החפירה, חתכנו את החצי השני של כביש, הנחנו את הקו, כיסינו  
 לא עברה בזמן הזה!". 

 

בשלב מסויים ציפו את הקאולין באספלט אבל הכביש נשאר צר מאד, אולי שלושה מטר, וכשהיתה באה  
מכונית ממול היה צורך להאט ולנסוע כשהחלק הימני של המכונית על השוליים ]לא היו ממש שוליים...[.  

ניצח בעל    –  המשאיות שנסעו על הכביש הצר לא תמיד ירדו ל"אין שוליים", וכשמשאית באה מול משאית 
 העצבים היותר חזקים... 

 
שבע בין הגבעות ולמקום זה  -שבע היה מקום בו צצה לפתע באר-חברים זוכרים שבנסיעה מהדרום לבאר

כעין חזרה לציביליזציה. בנסיעה מהירה בכביש באותו מקום היתה קפיצה, ונהגים    –קראו "שער העולם"  
 ת, כולם אז באזור הזה היו צעירים...אהבו "להקפיץ" את הנוסעים בנקודה זו. מה לעשו

 

שבע את התוואי הישן של הכביש,  -עד הזמן האחרון אפשר היה לראות בחלק מהדרך מ"צומת הנגב" לבאר
בקע, ליד הגשר שעובר  - אך תוך כדי העבודות על הרחבת הכביש נעלמו שרידיו ואפשר לראותו רק לפני רמת

 שבע.- הוואדי, למטה, משמאל בדרך לבאר הכביש הישן עובר ממש לאורך - מעל ואדי סכר 
 

שבע באוטובוס ולהלן ציטוט ממכתב: "מוטב  -בוקר נסעו מהמרכז רק עד באר-לפני עידן האוטובוסים לשדה
שבע היו ממשיכים  -שבע". מבאר-כי נוסעים לפחות שעתיים וחצי לבאר  11אביב בערך בשעה  -שתצאו מתל

טרמפים. פעם תפסנו טרמפ עד צומת הנגב, ושם ישבנו כל  בטנדר של המשק שחיכו לו בקפה "ערבה", או ב
 שבע.-הערב ולא עבר שום רכב. בסוף הגענו לקיבוץ בלילה עם המשאית שהחזירה חברים מהצגה  בבאר

 
ב הופעל  לאילת  אוטובוסים  במעלה1951-קו  עבר  המסלול  אך  הדרך  -,  נסללה  לא  ועדיין  היות  העקרבים, 

- ירוחם    – נפתח לתנועה כביש אספלט חדש לאילת דרך דימונה    1958ר  רמון. בינוא-לאילת העוברת במכתש
רמון וסביר להניח שמאותה תקופה עברה כאן התחבורה לאילת. כנראה שבאותו זמן זופת גם כביש  -צפהמ

 הקאולין מירוחם דרומה. 
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ת. באוטובוסים  אביב לאיל-האוטובוסים היחידים שעברו כאן, ואפילו נכנסו למשק, היו האוטובוסים מתל 
]בזכות   היום  מאשר  יותר  הרבה  ארוכה  כמובן  שהיתה  בדרך,  שהתחלפו  נהגים  שני  תמיד  היו  אלה 
להביא   נהגו  אותנו.  הכירו  והם  הכרנו  רובם  ואת  קבועים  היו  הנהגים  הכביש...[.  ובזכות  האוטובוסים 

בתל מוס-לאוטובוס  היה  והנהג  למשל,  לפורים,  מנות"  "משלוח  כמו  חבילות,  כאשר  אביב  החבילה  את  ר 
נכתב: "מיום    1960האוטובוס נכנס למשק. כך גם אפשר היה לשלוח חבילות מכאן ליטבתה. במכתב מנובמבר  

שניים. ממש תחבורה נוחה, בכל    – בחודש, יש שלושה אוטובוסים לאילת בכל יום, וביום שישי    13-ראשון, ה
אביב  -האוטובוסים לאילת, עכשו יוצאים מתלזמן שרוצים"!! כעבור שנתיים חל שיפור: "החליפו את זמני  

 ומאילת ארבעה אוטובוסים ליום". 
 

  שנתון בוקר למצפה רמון ו"הובאו לסטנדרט של כביש ארצי" ]-ק"מ מהכביש בין שדה   30שוקמו    1964בשנת  

ומזלנו,  [. יגאל אלון היה שר העבודה בשנים אלה והוא הוזמן לחנוך את הכביש. איתרע מזלו  הממשלה תשכ"ה
בוקר לעבדת. טקס כבר לא התקיים  -ובדיוק לילה קודם ירד גשם, היה שיטפון ונסחף חלק מהכביש בין שדה

 באותו יום. 
 

שדה והתחיל עידן חדש, אך רק בתחומים מסויימים: הכביש  -נפתח הכביש דרך משאבי  1972בסוף שנת  
שבע היה לפחות עוד כמה שנים בכביש הצר.  -לצומת טללים נסלל רחב מלכתחילה, אך המשך הדרך לבאר

או קצת קודם התחלנו לנסוע בכביש בעל שני נתיבים. התוואי של הכביש מצומת טללים עבר    1977רק בשנת  
עסלוג', מאחורי מקום המועצה האזורית שעוד לא היתה שם, ומשם בזוית לצומת משאבים. -כיוון ביראז ל

 רק יותר מאוחר נסלל הכביש במקומו הנוכחי. 
 

למרות מחאותינו האוטובוסים המשיכו לנסוע דרך דימונה וירוחם והתעלמו מהדרך הקצרה והנוחה ורק  
 ו בה.  מכוניות פרטיות ]והמשאית של הקיבוץ[ השתמש 

 

 מוסבר למה המשכנו לנסוע דרך דימונה וירוחם:   1975מיוני  במכתב של חברת אגד 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

. חלק מהאוטובוסים לאילת נסעו בו, וחלק המשיכו לנסוע דרכנו.  על  1967/   1968כביש הערבה נפתח בשנת 
דרכנו    : "האוטובוס מאילת ולאילת1974רמון מבשרים לנו בעלון מיולי  -ביטול הנסיעות לאילת דרך מצפה

חודשה נסיעת אוטובוסים לאילת    1982בוטל, התחבורה אלינו היא באוטובוס של מצפה רמון". רק בשנת  
 דרכנו. 

 
שני אוטובוסים ישירים    -, המשכנו לנסוע דרך ירוחם ודימונה, והיתרון היחיד היה  59בקו של מצפה רמון, קו  

חת הכביש לצומת טללים, מבשרים לנו ששני  , שלוש שנים לאחר פתי1975אביב בכל יום.  רק בנובמבר -לתל
עוד שניים... השאר התמידו ונסעו דרך    – שדה, וכעבור שנה  -אביב יסעו דרך משאבי-אוטובוסים ישירים לתל 

נוספו   לאט  לאט  כאשר  שנים,  כעשר  במשך  וזאת  ומייגעת,  ארוכה  תחנות,  מלאה  נסיעה  וירוחם,  דימונה 
ואילך.    1981. הקו תוגבר עם הקמת בסיסי צה"ל באזור משנת  60קו    –אוטובוסים שנסעו בכביש החדש  

 . 1984, אולי האחרון, בוטל  בסוף 59אוטובוס בקו  
 היו זמנים...                                                                                                                                

 
 אביבה. 
 תודה לזאב זיוון ולייבו שעזרו והשלימו פרטים. 

 
 

רמון דרך כביש -"לפי שעה אין בכוונתנו להפעיל קו שירות ממצפה
הקיצור וזאת מאחר ויש נוסעים המשתמשים בקו השירות הקיים  

 שבע. -רמון דרך ירוחם ודימונה לבאר-ממצפה
 

יק חדש  קו  הפעלת  הקו  עם  ואילו  ודימונה  ירוחם  תושבי  ופחו 
 המבוקש יסע בתפוסה נמוכה ביותר." 
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 ואלה תולדות ה"טלפון"
 

עם העולם החיצון רק עם הצבא דרך מכשיר מורס. שלום   בוקר היה הקשר שלנו - בשנים הראשונות של שדה

, ואפילו קיבל "חניך מצטיין"(. פעמיים ביום הוא היה פותח את  7היה ַקָשר בצבא )סיים קורס ֶקֶשר בבה"ד  
ס ומתקתק קשר עם הצבא.  מכשיר המו  ֹר 

 
 :1956שני ארועים שהתרחשו בשנת מתקופה זו זכורים לי 

 

אדום. את הנפגעים,  -תגמול במשטרת ג'רנדל הירדנית במורדות הרי -צעה פעולתבו  1956באמצע בספטמבר  
( היה  , שהיה פה עם משפחתו בנסיון קליטההרוגים ופצועים, הביאו אלינו. צבי מוריץ )הגיס של נחמה כהן

חובש במקצועו והוא טיפל בנפגעים. שלום התקשר לצבא לדווח ולבקש עזרה. מכיוון שהיה נהוג בקשר כזה  
קתק פעמיים כל מילה, חזר שלום פעמיים גם על מספר הנפגעים. בצבא נבהלו מהמספרים ולמשק התחילו  לת

 לזרום המון אמבולנסים. 
 

 הארוע השני אישי יותר: 

בוקר שבת אחד אני קמה מוקדם ומגלה רכב עם כמה חבר'ה שמתכנן לנסוע ליטבתה כדי להפגש עם גרעין  
וא אכן הגיע(. שלום שמר באותו לילה ותכנן לישון כל היום.  אני לא  בוקר )וה-"שגב" ולשכנעו להגיע לשדה 

בוקר?(.   זו היתה נסיעה  -חושבת פעמיים ומצטרפת לנסיעה )מה כבר אפשר היה לעשות בשבת בבוקר בשדה
 ארוכה בדרך שוממה כשרק איזשהו רכב צבאי עובר לעיתים בסביבה. 

 

, אך כשרצינו לחזור הביתה התברר שהרכב מקולקל.  הגענו ליטבתה ומלאנו את המשימה כמיטב יכולתנו
בוקר השתגעו מדאגה. לאחר כמה שעות של עבודה ותושיה הצליח שלום  -שום קשר לא היה והחברים בשדה

שבע ולאילת היה קשר עם יטבתה, וכך עברה לה, בצנורות המקובלים של אז,  -ליצור קשר עם אילת דרך באר
 בוקר חטפתי קבלת פנים מאד כועסת... -ההודעה מרגיעה. כשחזרתי למחרת לשד

 

זמן מה לאחר מכן קיבלנו מכשיר קשר בו היינו מתקשרים בשעות קבועות  ב"נוהל קשר" אבל בדיבור: "שקד  
שקד  1שקד    1 כאן  באר3,  עם  עבור"  אז  -,  עבדתי  אני  כולם.  את  שמעו  וכולם  בסביבה,  והישובים  שבע 

 ום לאחר שהיו מפעילים לשם כך גנרטור.במזכירות הטכנית והייתי מתקשרת פעמיים בי 
 

זכור לי מקרה אחד על תקלה שהיתה באספקת המים למשק. לאחר התייעצות עם מרכז המשק דאז, עודד  

שבע היה ממוצא עיראקי ולא  -אלד, אין מים". הסתבר שמקבל הקשר בבארעווָ מוזס, הודעתי בזו הלשון: "גֶ 
במשך תקופה ארוכה לאחר מכן היו פוגשים אותי    קריאה לעזרה[.ביידיש ]מין   הבין את המילה "געוואלד"

 שבע בברכת "געוואלד". -מכרים בבאר
 

 פנינה בוכבינדר. 
 

 
 
 
 

 טלפון ומה שאחריו-הרדיו – טלפון אלחוטי 
 

"רדיו טלפון". לקראת הגעתו נבנה    –, נחנך במשק טלפון אלחוטי  1958בפברואר    2-ט"ו בשבט תשי"ח, הב
ימי עבודה. חנוכת    60שאליו חוברה האנטנה. את המבנה הקים צוות הבנין בהשקעה עצמית של  מבנה קטן  

הדואר יוסף  -גוריון התכבד בשיחה הראשונה אל שר-טלפון נעשתה ביום חורפי באזור הצריפים ובן- הרדיו
 ! 057-6342בורג. מספר הטלפון: 

 

מאורע משמעותי זה פרט למה שנכתב במדור  כך אין שום ציון ל-בעלון חג השש, שיצא כארבעה חודשים אחר
הרדיו חנוכת  "ביום  את  -הבדיחות:  מיד  עזבו  החבר'ה  כל  שוטף.  גשם  הטקס  באמצע  כידוע,  ירד,  טלפון 

 לא היה להם נעים...". כי  מקומותיהם, מחוץ ל"זקן" ולחבר'ה שישבו על הבמה 
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מרכז ביום   של  במכתבו  כפי שמתואר  מכשירים,  שני  הותקנו  הטלפון  למשרד  -חנוכת  מוזס[  ]עודד  המשק 
על  אחד  מכשירים,  שני  "...הותקנו  בירושלים:  בנקודת-הדואר  הסוכנות  ]-חשבון  המרוחקת     בצריף הקבע 

] האוכל-חדר בבנין  ואחד  הטלצריף[...  קו  פתיחת  טקס  אחרי  כשעה  הקיימת...  בנקודה  המזכירות  פון  [ 
האלחוטי הופיע במשק טנדר והטלפון מהמזכירות נלקח. ההסבר היה שעדיין לא נשלח טופס הזמנה רשמי  

 ל"י דמי התקנת המכשיר...".   80ולא שולמו 
 

נשלחו מכתבים רבים המתלוננים ש"...מאז התקנת הטלפון איננו זוכרים תקופה רצופה של    1958במשך שנת  
שבע ועלינו לחכות לפחות  -"פעמים רבות מצלצל הטלפון במרכזיה בבארמספר ימים בה עבד כתיקונו", או  

 חמש דקות עד שמישהו מואיל להרימו או שאין מרימים אותו כלל". 
 

מטר לשיפור הקשר והמשק התבקש לשמור על רציפות בהפעלת    30-כעבור כחצי שנה הגביהו את האנטנה ב
 הגנרטור היות והפסקות החשמל פוגעות במצברים.

 

עם    1963  בשנת מרכזיה  נרכשה  ואף  טלפון  מכשירי  שני  עוד  הופרדו    ארבענוספו  זו  בהזדמנות  שלוחות. 
 עד אז אפשר היה להרים את השפופרת במטבח ולהאזין לשיחות של המזכירות...  –השלוחות זו מזו 

 
זכורה   גוריון.-וגם את דוד ופולה בןהאוכל ובמזכירות,  שימשו את הקיבוץ  -שני מכשירי הטלפון, בצריף חדר

לי שיחה טלפונית של פולה עם טדי קולק בצריף המזכירות, שם עבדתי אז, כאשר הודיע לה שהסכים לרוץ  
[. פולה שמחה מאד  1965בשנת  גוריון, אליה הצטרף-מפלגתו החדשה של בן לראשות העיר ירושלים מטעם רפ"י ]
 והודתה לטדי קולק בהתלהבות רבה. 

 

אין האזנה מתמדת לקו החירום    -טלפון נמשכו, ובנוסף  - הטענות על הקלקולים התכופים והשבתת הרדיו
 )שטפונות, אמבולנס, מצב בטחוני( ונורת הסימון על האנטנה איננה דולקת.  

 
 בוקר... מה זה אומר לגבינו...".  -קו הטלפון מירוחם לשדה בוקר ש"החלו בהנחת-נודע לשדה  1964באפריל  

בוקר קשור  -שבע ]במקום לירוחם[ היות ו"משק שדה-קו למרכזיית באר  מהמשק  וכעבור זמן מה מבקשים
 ונענים בשלילה.   -שבע" -בכל ענייניו לבאר

 

, למרכזיה  זמניתמחובר,  , ה2262  –טלפון בטלפון קווי  -הוחלף מספר הטלפון של הרדיו  1965באוקטובר    3  -ב
חירום את הרדיו -בבאר כי  -שבע. ליתר בטחון, ביקשו במשק לשמור למקרי  טלפון, שעליו התלוננו בעבר, 

יומיות ואין יום שהוא פועל בצורה סדירה". הדואר אינו מאשר  - "הטלפון הקווי באזורנו סובל מתקלות יום
רק לתקופת מעבר( אך הניתוק נעשה, בסופו של    טלפון )הקשר יקר, הציוד מיושן והוא נועד-השארת הרדיו

   .1968דבר, רק באפריל 

 

 גוריון על הבמה, -דוד בן
 בשיחת הטלפון הראשונה
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המזכירות פונה לחברים "להקפיד על רישום השיחה ולא להשתמש בטלפון במקום    1965באסיפה באוגוסט  

הותקן טלפון    1966במכתב" ומביאה להצבעה הזמנת טלפון ציבורי. האסיפה מאשרת ובמחצית השניה של  
. הטלפון הזה יעסיק את מוסדות המשק באופנים שונים: האסימונים  95128בוקר שמספרו  -בשדה  ציבורי

נייר, משתמשים   נתקעים, המשתמשים מוצאים שיטות שונות לחסוך באסימונים: תוקעים פנימה פיסות 
בחוטים כדי לשלוף את האסימון בחזרה וכדומה. הדואר מבקש למנוע מקרים כאלה "אחרת נאלץ להסיר  

 [. 12.12.68ת הטלפון" ]א
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
לחתום  1969בינואר   הקו    נאלץ המשק  ירוחם.  למרכזיית  יחובר  השני  הטלפון  שקו  ומספרו  ולאשר  מגיע 

, אז מתחילים "לנדנד"  1975קווי חוץ וכך זה נשאר במשך שבע שנים, עד סוף    2. סוף סוף יש לקיבוץ  95111
מפרטים מה דרוש: ארבעה]![ קווי חוץ נוספים, אחד מהם לתקשורת    1977ולבקש קווי חוץ נוספים. בתחילת  

-האוכל והשני ליד צריף בן -חד ליד חדר מפעל המחשבים החדש, מש"ב, ושני טלפונים ציבוריים נוספים: א
 קווים...  10עד   5גוריון. ההערכה היא שלעשר השנים הקרובות ידרשו עוד  

 
כיפור, חברים רבים מאד מגוייסים והמשק נערך ל"תורנות טלפון":  -במהלך תקופה זו פורצת מלחמת יום

מחיילים. כך היה לנו מעקב    שלום-לאוקטובר, כשראינו שהעסק לא נגמר, פתחנו מחברת לדרישות   21-"ב
בין   לתורנות  צורפו  ]"ניצן"[  י'  כיתה  בני  וגם  כל המגוייסים". התורנות הקיפה את כל החברים  וקשר עם 

 .  21:00 – 23:00ובין    16:00  – 17:00השעות 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

24.10.1965 
 לכבוד 

 מהנדס מדור הרדיו 
 

לאחר פניית "קול ישראל" אלינו ...הרינו מודיעים בזה שאנו מוכנים לוותר  
יום שלישי,    2262על קו הטלפון     –   13:00בנובמבר, בין    2ביום הבחירות, 

 העברת כתבה                ל"קול ישראל". , לצורך 12:00
 בכבוד רב, מזכירות המשק. 

 

שדה שרותי  -בתיקי  מדור  של  אישור  נמצא  בוקר 

ידי חיים ישראלי,  -, המועבר על1968הטלפון משנת  

על זיכוי שיחות מהטלפון של הקיבוץ בגין שיחות  

 . גוריון-דוד בןהכנסת -טלפון המגיעות לחבר 

 

אבקש מכל ממציאי הפטנטים לשימוש  

זה   בטלפון ללא תשלום, לקחת מכתב 

מיד,  -לתשומת זה  נוהג  ולהפסיק  לב 

מנת שלא נעמוד בפני הסרת הטלפון  -על

 ידי משרד הדואר. -על
 

 שמואליק ]מזכיר[.
 

 תורנות טלפון
 

בניחותא על עמדתו...  שמור על השקט, כתוב פה... הדממה הזאת עם הטלפון השחור הרובץ לו  
 מעוררת מחשבות. 

 

...אינכם מבינים את   בשבילי, חדשה וירוקה כמוני, נכבד התפקיד הזה של שמירת הטלפון.  
שדה לבין  החיצון  העולם  בין  להיות המקשרת  בחלקי  שנפל  הרב  מי  -הכבוד  ...לדעת  בוקר.  

חשוב   והכי  מי,  ועם  דובר  מי  מי,  בכתב  –מבקש את  שצבעם   יד מסוגנן את-לעטר  הפתקים 
 משתנה. 

 

בוקר מוצאים לנכון לדווח לי היכן הם נמצאים, ועם מי ואצל מי  -ערב אחד שבו כל שובבי שדה 
 אני במרכז העניינים, לפחות לשעתיים... –

 מהעלון, רחל פינקלשטיין, גרעין הר"ת.
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נוספו במשק שלוחות רבות, ושוב הוחלף מספר הטלפון    80-בשנות ה
שלושה  80550במקום    89311  –לחבר   עמדו  החברים  לרשות   .

חדר של  הקרקע  בקומת  שני  - טלפונים:  היו  המדרגות,  מול  האוכל, 
וסף  אחד לטלפון של המשק והשני לטלפון הציבורי. בנ  - תאי טלפון  

רכב,  -היה טלפון ב"דרקסלר", בחלק מהחדרון בו נמצא עכשו סידור
מרכז חדר  בשנת  -ליד  דאז.  הציבורי    1982המשק  הטלפון  הועבר 

 לפונדק ובתא הטלפון הותקנה שלוחה לקבלת שיחות. 
 

שעת   את  מטלפנים,  אליו  המקום  את  לרשום  עליהם  שלרשותם?  הטלפונים  עם  החברים  מסתדרים  איך 
,  057  -שבע  -דויק של השיחה. בשלב מסויים החליטה ועדת צריכה שכל השיחות באזור בארהשיחה ומשך מ

ואילת  051  - הדרום   שבחדר059  - ,  בטלפון  מלשוחח  "להמנע  מבקשים  מהמזכירות  חינם.  יהיו  הדואר,  - , 
השקט   הטלפון  מחדר  לטלפן  לגשת  אפשר  הבוקר  בשעות  גם  מבחוץ...  שיחות  לקבלת  בעיקר  שמיועד 

מפתח לחדר הטלפון נמצא במזכירות..". ובעלון אחר כתוב שיש הענות של חברים לטלפן מהחדר   והנחמד...
"השקט והנחמד", רק כל הזמן מאבדים מפתחות. יש רבים שאינם אוהבים לטלפן מהטלפון הציבורי כי  

 "מעצבן אותם לראות איך האסימונים נבלעים בו במהירות".  
 

ביוני   ל1982בינתים,  מלחמת  פרצה  חירום  ,  לשעת  תורנות הטלפון: "הערכות  חודשה  ואז  תורנות    –בנון, 
חבר ישן בחדר    -בבוקר    06:00עד    23:00  -חברים, מ  –  20:00-23:00כיתת "דקל",    –  14:00-20:00טלפון:   

 המזכיר". 
 

בעלון מדווח שתאי הטלפון נצבעו מחדש כדי לכסות את מאות מספרי הטלפון שנרשמו על הקיר, כמו למשל:  
מטלפן אלי בחור מנומס ומבקש טובה: "הכנסי לחדר הטלפון, כשיושבים על הכסא,    [1983]בוקר בהיר אחד  "

 [. מהמזכירותמספרי טלפון. אני צריך דחוף את המספר האמצעי". ] 3בדיוק באמצע הקיר, יש מסגרת ובה 
 

אד קפדנית בענין הזה  דליה פרנס מספרת בראיון עמה: " היינו צריכים לרשום את השיחות, ואני הייתי מ
ואמרתי לאמא שלי 'תסתכלי מתי התחלנו את השיחה, מתי סיימנו, שאני אוכל לרשום כמה דיברנו'. הייתי  
יושבת ליד הטלפון ומדברת שעות, וזה היה מאד לא נוח לעמוד בחוץ בקור, לכן הלכתי לטלפן בשעות מאד  

יש תור. אני משוכנעת שהיו המון אנשים שהיו    מאוחרות ואז גם לא היו אנשים ויכולתי לדבר בלי שמאחורי
 באים ומדברים ולא היו רושמים...".

 

בעניין רישום השיחות עסקו רבות: "רישום השיחות, בלשון עדינה, מאד לא מדוייק. מבקשים לקצר בשיחות  
דקות ורשמה    16וגם לרשום זמן שיחה מתקבל על הדעת. מאד לא נעים להעיר לחברת גרעין נחמדה שדיברה  

[. לצערנו יש המון דוגמאות כאלה שמגיעות  , שנות האינפלציה1983שנת  שקל ]  100)מחיר ההפרש בבוקר    6רק  
הוחלט   החברים  טלפון  על  בעקבות הלחץ  בחדר הטלפון...".  חדש  שעון  נתלה  לכן  בכוונה'.  לא  מ'שומעים 

תר השעות יעמוד לרשותן הטלפון הציבורי  . בי17:00  –   18:00שבנות "ערוד" יטלפנו מטלפון זה רק בין השעות  
 בפונדק.  

 

קווי חוץ ומהקיבוץ מבקשים משרותי הטלפון תיקונים ברישום מספרי    8בוקר כבר  -יש לשדה   1983בשנת  
)שמעולם לא קיבלנו( ולרשום את המספרים    80583)שהיה פעם שלנו( ואת    80111הטלפון: "לבטל את המספר  

, פונדק  80555*, מפעל "דביק"  80555-8[,  שבע-היחיד שמחובר למרכזיית באר]  77262  – בוקר  -הנכונים: קיבוץ שדה
האוכל  -". *מבין המספרים של הקיבוץ יש קו ישיר ל"דביק", למש"ב, לחדר80124גוריון  -, צריף בן 80128

 ולמרפאה.
 

תיים  יש ידיעות על "מבצע של המועצה להכנסת טלפונים לדירות החברים". במשך השנ  1981החל מסוף  
שעוברות מידיעה זו ועד התקנת הטלפונים בדירות התיקים והעלונים מלאים בבקשות לשלוחות נוספות,  

 להעתקת שלוחות וטענות רבות לשירותי הדואר. 
 

במאי   אחרון,  הלפני  ברגע  ישיר  1983ממש  קו  "במקום  לחברים:  בטלפון  שימוש  נוהל  פורסם  לרשות    – , 
...ט מהמרכזיה,  שלוחות  שתי  מיועד  החברים  החברים  טלפון  חיסכון,  בו  לנהוג  שיש  יקר  מצרך  הנו  לפון 

לשימושם של חברים ומועמדים בלבד, מנעול חדר הטלפון יוחלף ומחזיקי המפתחות שימסרו לחברים ישאו  
את שם החבר.  מצב תחזוקת חדר הטלפון הינו מתחת לכל ביקורת... רישום השיחות לוקה בחסר, במילים  

הגרעינים והזמניים עומד הטלפון הציבורי בפונדק והדרך לטלפון זה תּוַאר כדי לאפשר    עדינות, לרשות חברי
 גישה למקום גם בשעות החשיכה...". 

 

 : 1979  -מהעלון ב

 אינו עונה"  80111"טלפון 

 השבועי, זה לא הסרט 

 זוהי הבלדה לשירות הטלפונים.
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בפברואר   התקשורת:  פרוייקט  מתקדם  בדירות    1984ובינתיים  לטלפון  שקעים  מתקינים  החשמלאים 
 צעה לתקנון טלפונים: החברים ובעלון מדווחים על הגעת המרכזיה החדשה. באוגוסט מפורסמת ה

 

"מכשירי הטלפון יותקנו בבתיהם של חברים, מועמדים, בני משק בצבא, תושבים וכל המוסדות והענפים.   
בכל אזור מגורים של זמניים יותקן טלפון אחד באפשרות של חיוג פנים בלבד. ככלל, יתקשרו זמניים רק  

על הקבוצה    –טלפון אחד. אחריות התשלום    בטלפונים הציבוריים. גרעינים וקבוצות יוכלו להתקשר דרך
 במרוכז. 

 

  08:30עד    21:00שיחות פרטיות של חברים, מועמדים ובני קיבוץ יבוצעו אך ורק מבתי החברים. מהשעה   
 על חשבון החבר."  –חשבון הקיבוץ. בכל שאר השעות -)בתעריף המוזל( השיחות תהיינה על 

 

  20בספטמבר, מצפים לקבלת עוד    12- למרכזיה החדשה יעשה בבספטמבר מדווחים לאסיפה שהמעבר    8-ב
תורן שיעביר את  -חוץ ובתקופת המעבר צפוי עומס רב בשיחות היוצאות. ובשלב הראשון יצטרכו מרכזן-קווי 

 ועד הבוקר.  16:00השיחות בביתו מהשעה 
 

 ותורנות הטלפון גוררים תגובות של חברים בעלון:   21:00השיחות אחרי השעה 
    

.כידוע, היינו 'ככל העמים' ועתה אנו יכולים להתגאות בטלפון לכל חבר, אבל נראה לי שהחינגה סביב  "..
בוקר למצב כריעה לקראת ריצת האמוק לעבר  -משתופפת כל קהילת שדה  20:59הטלפון מוגזמת קצת. בשעה  

לפחות למשך שעה לתפיסת אותם ארבעה קווי הטלפון האומללים המתנפחים מעומס,  וחצי...".    הטלפון 
[. וועדת צריכה מבקשת: "אין צורך לציין עד כמה קשה להשיג קו אחרי השעה תשע. אלה שמצליחים,  שלום]

 מתבקשים להתחשב גם באחרים ולקצר ככל האפשר". 
 ובענין תורנות הטלפון:

 

  – "תורן המעביר את המרכזיה לתורן שאחריו, מתבקש לוודא שהלה אמנם נמצא במקום. במקרים רבים  
הוא לא נמצא... הגיעו אלינו תלונות של חברים שניסו להתקשר, הטלפון צלצל )למרבית הפלא( אך איש לא  

 הרימו. במקרה של תקלה או בעיה, אפשר להעזר בחברים הקשורים לנושא התקשורת". 
 

אפשר    –.כשאתם מעבירים שיחה לשלוחה מסויימת, אין צורך לחכות שהשלוחה תענה. אם השלוחה פנויה  "..
צורך   אין  אליכם.  השיחה תחזור  דקה,  חצי  תענה במשך  לא  והשלוחה  במידה  לסגור את הטלפון.  בשקט 

על הזמן של   וכי מה עוד אפשר להעביר דרך הטלפון? חבל –לשאול בשלוחה מי עונה ולספר לו שיש לו שיחה 
 המטלפן, על הזמן שלכם ועל הטלפון התפוס...    תורנות קלה ויעילה, פנינה ב.". 

 

 תתבצע במועדון.  13:00  – 16:00הודעה בעלון: תורנות הטלפון בשבת בין השעות 
 

מודים בעלון "לכל מי שמשכו בקווים והביאו לנו אותם ישירות    1985כעבור למעלה משנה, באמצע נובמבר  
 כן ירבו!".  –תודה מצלצלת. ולכולנו, שהתברכנו בתורנות אחת פחות   – הביתה

 

ידי גדליה,  -המועצה הוציאה ספר טלפונים של האזור ורישום השיחות שנעשה כשנתיים באופן ידני על  –ומאז  
 עובר דרך המחשב. 

 

ם פקס, הגיע  : פעימות הטלפון תורגמו לכסף והועברו לתקציב האישי, לרשות החברים עומד ג90- בשנות ה
 . XXX 6560לתחילת מספרי הטלפון:  6לאזור סיב אופטי המשפר את התקשורת ונוספת הסיפרה 

 

 
בתחילת   נרכשה  המבוקשות  השלוחות  לכל  מספיקה  איננה  כבר  המרכזיה  בהן  אחדות  שנים    1997לאחר 

 ארבע ספרות. לכל שלוחה פנימית שהפכה לבת 2מרכזיה חדשה וכל דירה זוכה לטלפון. אז נוספה הסיפרה 
 

 

 

 

 
 

 –הפרק האחרון, בינתיים, בסיפור הטלפון 
 1998הטלפון הנייד שחולק לחברים בשנת 

 וזה כבר סיפור אחר.
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 זהב!!!
 

בוכבינדר, שלמד   שלום  היקרה.  אכן המתכת  שזו  בטוח  היה  לא  הוא  זהב,  זהב, הרבה מאד  כשמכי מצא 

 ספר מקצועי, אמר לו שלפי צורת הגיצים הוא יודע את סוג המתכת.  -מסגרות בבית
 

שלום לקח את גוש המתכת, העביר אותו על אבן המשחזת החשמלית ועד שהוא פסק שהגוש אכן זהב, מכי   

ול סביב העולם, שנשרף בשיני המשחזת. לכן הופתעתי מאד לקרוא בעלון ששלום טוען שלא היה  הפסיד טי

 לו מושג במסגרות, כדי לתרץ את חוסר ההצלחה בריתוך הצינור בשלחין… 
 חמי כהן. 

 
 
 

 הזהב של חמי  סיפור
  

על    סיפורמלא תמיהה מהיכן דלה חמי כהן    כולי           אומרים להד"ם.  היו"לינו  חזזו    מעין  גירסההזוי כזה. 
 . אמתמהמילה "זהב" אין בסיפור בדל של  חוץ

 

גרם, כך היה טבוע    996"ג. למען האמת המטיל שקל  ק  1  שלהיא שמכי אכן מצא מטיל זהב במשקל    מתהא
 "ק(.סמ  גרם 19.32 סגולילא הרבה יותר מנפח קופסת גפרורים )משקל   היהגדלו  .המטילעל 

  

לא היתה כאן אמבטיה    לרוע מזלם שלו".    הגרעין ל"מומחי  קודם כל  שכשמכי מצא את המטיל, הוא הביאו  
בבוקר המטיל הובא אלי,    למחרת  .אוצרבטוחים שאכן זהו    היו, הם לא  בקיצור)ראה סיפור ארכימדס(...   

לי ספק שזהו זהב טהור. עד היום אפשר למצוא    היהנגסתי בו, ממש כך, ואז לא    ך כ-ראותו ואח  אני "הרחתי"
 . מאדא מתכת רכה וה זהבבמטיל...   שלי במרתפי בנק ישראל את סימני השיניים 

  

מוזר    הסיפור הוא  המטיל  את  יוצא    ...גילגמשמסיפורי    יותרשהשחזתי  היה  לא  מנסה,  הייתי  אם  אפילו 
 .הזהאת הסיפור   חמי   10-ז"ל סיפר לבנו בן ה  כהן יהושע אם   ספק זנב של ניצוץ. מהמטיל

 

 , אז לכו חפשו... דולר 23,432מחיר מטיל כזה היום הוא   - ולסיום
 שלום.

 
 
 

 : 2000בשנת ]שוב...[ פורסם בעלון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

זאובר בשטח שמדרום לקיבוץ קילטר חבר המשק מכי  1959בשנת 

]בקרבת מקום לבריכות הביוב כיום[ וגילה גוש מתכת מרובע קטן, 

שלאחר בדיקות ]כולל שקילתו ובדיקת המשקל הסגולי שלו 

פחו[ התברר כגוש זהב במשקל קילוגרם אחד. הזהב בהתאם לנִּ 

בוקר "פלשו" -אבד, כנראה, למבריחים שהשטחים של שדה

לנתיבם. מכי נדרש למסור את הגוש למשטרה אך קיבל תמורתו 

 ל"י. 4000 –[ בעלון 1959-לפי מה שנכתב אז ]ב –סכום הגון 
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 בוקר -שירות בשדה-שנת
 

 השחר- מאילת  –זכרונות יואב חורין 
 

חברי איילת השחר, משפחות ובודדים הגיעו    ידי איילת השחר.-בשנות השישים אומצה שדה בוקר על 
 . 1965מלמד והגעתי עם המשפחה לתקופה של שנתיים בסתיו  שמואליק ידי -גויסתי על  במסגרת זאת.

 

 פני הישוב 
 חברים,  40 -כ  :הישוב סבל מחוסר יציבות

 משפחות מגויסות ועוד. ,בני משקים בשנת שרות מתארכת
 סה"כ כשמונים נפשות, מעט ילדים. 

 , התרשמתי מאד לטובה מההזדהות המרבית של החברים עם המקום
 בניגוד למה שאפשר לראות בקיבוצים הוותיקים.  
 

 מטע שדה בוקר

 ניהלתי את בית האריזה.  ,בעונת הפרי )ארבעה חודשים( ,עבדתי במטע ובקיץ
 

 עונת הקטיפים ובית האריזה
 משך חודשי עונת הקטיף מרבית  הפעילות המשקית התרכזה במטע ובבית האריזה. ב

 הצהריים.- ריום שגרתי בבית האריזה מתחיל בשש בבוקר ומסתיים בארבע אח
צוות בית האריזה חוזר להשלים את   - באם צריךו ב  בשעה ארבע מגיע גיוס חברים למיון עד שעה שש בער

 המלאכה. 
 יהושע כהן אחראי על הזנת הפרי שמגיע בעגלות למערך האריזה. 

 
 שימורי פירות

 בראשות אביבה מתנהל במקביל פרויקט שימורי האפרסקים והמשמש שמהווים חלק מהתפריט הקולינרי. 
 
 

 לדר

 שינה מרפי בכרך.המשמש הבשל שאיננו ראוי לשיווק הדיר 
רפי במכון   ידי-ללפה במפעל בצפון ושלב הייבוש נעשה ע. הפרי עובד לפּו "רדֶ לֶ "בראשותו נפתח פיילוט ה
 ייבוש תמרים בעין גדי. 

 הופקו דוגמאות והמבחר היה בביתם של רפי ונאוה. 
 אני חושב שבביקורי הרבים בביתם אכלתי את מרבית מלאי הלדר. 

 

 גיזום במטע
 וה בדיונים אין סופיים מאין ואיך גוזמים. קים היה גולת הכותרת של צוות המטע, לּוגיזום האפרס

אחרי גמר הגיזום נסע צוות המטע למטעי פרוזדור ירושלים ולמטעי האפרסקים הנרחבים בחוות עמק  
 הארזים. 

פיים  בלי דיונים פילוסו ,מסתבר שסטודנטים בפגרת סמסטר החורף הם המבצעים  ?מי גוזם מטע גדול כזה
 וויכוחים. 

 

 פרוק צריפי שדה בוקר הישנה.
 יחד אתנו הגיע גרעין השלמה. עונת הקטיף הסתיימה ולא הייתה תעסוקה עבור חבריו.

 הטילו עלי יחד עם חברי ההשלמה לפרק את צריפי המחנה הישן.
 הפרוק הסתיים בהצלחה וקורות העץ של המבנים נאספו ליד הנגרייה. 

 בערמת העצים היה שלום בוכבינדר. מי שגילה את הפוטנציאל  
 אותו בניתי יחד עם מוקי.   ,הוא הזמין אצלי בניית מחסן למסגרייה

 עם ההצלחה באו עוד הזמנות.
 ,במה שהיה גדרת הסוסים ,בנינו את המחסן של המטע בשקע הדרומי )עומד עד היום( ואחר כך בנינו
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 שנאמר לי שהוא היום מחסן הנוי.  ,מחסן
 מזכיר שדה בוקר 

המשרה הייתה חלקית בצד העבודה   חודשיים אחרי שהגענו נתבקשתי להיות מזכיר ונבחרתי באספה.

במסגרת תפקידי נסעתי לגייס משפחות, בחלק מהזמן נסעתי ביחד עם מוטל תמיר   במטע ובבית האריזה.
 )אבא של תלמה( למהלכי הגיוס.

 
 גרעיני בנים 

התקבלה במועצת התנועה שהתקיימה בעין גדי החלטה להקים גרעיני בנים לפני הגיוס לעזרת    1966בחורף 
 שדה בוקר, עוד אפיק להגדלת המקום בעתיד. 

בוקר בדרך חזרה התהפכה המשאית, נוסעיה  -הגרעין הראשון גויס ע"י התנועה ובנסיעת ההכרות לשדה
 אני גייסתי בתמיכה של נציגי התנועה. את הגרעין השני  יצאו בשלום.

 
 שמונים לבן גוריון

 בתנועה הוחלט להזמין את בן גוריון לאירוע חגיגי שיעשה לכבודו. 
שגרמה לזעזוע בחבר הקבוצות והקיבוצים מתוך חשש שצפוי   ,אחרי הקמת מפלגת רפ"יהיתה התקופה 

 את התנועה נציגי שתי המפלגות.  מנע נקבע שבכל מפגש או אירוע תנועתי ייצגו-כצעד פילוג נוסף.

גוריון. קיבל אותנו ניסן  -בוקר משלחת על שני נציגיה, שמוליק ואני לקחנו אותם לצריף של בן-הגיעה לשדה
שומר הראש, ישבנו בסלון הקטן בביתו של ב"ג, פולה לא הייתה ולא היה מי שיגרש אותנו ובן גוריון במשך  

 ד. שעתיים הפליג בזיכרונותיו, סג'רה ועו
 עיקר הערב היה סביב הפרשה, האיבה לאשכול ומה שהתלווה לה. 

 לא להעלות בכנס החגיגי את המחלוקות סביב הפרשה.  גוריון-ןנציגי התנועה בהזמנתם בקשו מב
 השיב בהחלטיות: אתם רוצים שאדבר אני אגיד מה שאני רוצה.  וריוןג-ןב

 בסופו של עניין הכנס החגיגי לא התקיים. 
 

 המחלוקות הפנימיות 
בזמן שהותנו במקום עלו על פני השטח המחלוקות הפנימיות בין קבוצת רוב שהובילה את הקיבוץ לבין  

 קבוצת אופוזיציה. 
שרות שהיו קשורים  -ת כשמהצד קבוצת בני הקיבוצים בשנתהאווירה סביב המחלוקות תרמה לחוסר יציבו

 למקום התקשו להחליט על הצטרפותם למקום. 

כדי לחזק את מהלכי הקבוצה המובילה התקבלה לדוגמא החלטה לתת לבני הקיבוצים שנמצאים בשנת  
 בלי לשפוט אותה.  ,פה, החלטה לא פשוטהישרות זכות הצבעה באס 

 מתוך מחשבה שצריך להיפרד.   1967צע שנת המחלוקות עלו על פני השטח באמ
 בוקר. -יזנר מזכיר התנועה מתל אביב לפגישה בשדהיהמשבר העסיק את התנועה וזכורה לי נסיעה עם ר 

 והיה חרד לתוצאות.  זנר חווה את הפילוג הגדול בין בית אלפא לרמת יוחנן שהחליפו אוכלוסיות ירי
 

 יהושע כהן
 אתם בני הקיבוצים צריכים לקחת את המושכות ולהוביל  בשיחות בינינו אמר יהושע לא אחת: 

 בוקר לעתיד. -את שדה
 

 השחר[-]אילת    יואב חוריןרשם זכר ו                                                                            
 

 
 השחר,  -, בן וחבר קיבוץ אילתיואב חורין

 [  1962[ ודפנה ]ילידת 1960וילדיו שי ]יליד   אשתו גילה -הגיע עם משפחתו 
 בוקר.  -שירות בשדה-לשנת  1965בחודש ספטמבר שנת 
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 בוקר -בנים לשדה-גרעיני
 
 

   :, מוקדש פרק ל"גרעיני הבנים"121, בעמ' לחלום בעיניים פקוחות" – ב"ספר היובל 
 קבוצות,  10במסגרת של   בוקר-בוגרי כיתה י"ב,  מקיבוצים רבים ושונים הגיעו לשדה  ,חבר'ה 154

 קיבוץ. -כחברי 14בוקר -מהם נשארו בשדה שירות". -ל"שנת 1966החל משנת 
 

 / אילה לבני זכרונות משנת שירות   -בוקר  -גרעין בנים א' בשדה 
 
בערב. בתחנה מחכה    7. ישראל ואני עם הפקלאות, מגיעים באוטובוס של  1966באוקטובר    28יום ראשון,   

 הוותיקה, שכבר חדשיים פה, ועמה גם רחלי וכרמלה.  –לנו, קצת נרגשת, איה 
 

ערב ראשון לשנה שלמה, שנה שעוד לא ידוע מה יהיה בה, אבל יש ציפיות, וגם בטחון, שתהיה טובה. זהו גם  
רעיון כמעט חדש, במתכונת הזאת, ב"איחוד".   –ופה של שנה, שנת י"ב, שבה התגבש רעיון "גרעין הבנים" ס

שנה שכה הרבה דובר בה על הגרעין הזה, בעד ונגד, במפגשים השונים של המחזור. בנסיונות הגיוס והשכנוע  

ומתלבטים ובטוחים,  מצטרפים,  של  שמות  חבר",  מביא  "חבר  בנוסח  קצת  והרבה    ולפעמים  ומתחרטים, 
 התעסקות בנושא, בליווי צמוד של "האיחוד". 

 
בשדה  ביקורים  גם  גרעין",ובהמשך  ו"מזכירות  הקשה"(  )"הגרעין  הראשונית  הקבוצה  בוקר.  -מתגבשת 

 ( …)זוכרים את ההתהפכות עם המשאית, ליד דימונה, בשובנו מאחד הכנסים האלה?
 

 עבודה בלתי נשכחים.-מוכר ואהוד, אחרי שני מחנותבוקר מקום -חיים, היה שדה - לנו, השלושה מגבעת
 

בקיץ, באוגוסט, באנו כולנו )כמעט( ל"שבוע עבודה". חלק מאתנו כבר נשאר כאן והתחילו את השנה שלהם.  
בימים אלה ובקרובים נקבצו ובאו כמעט כולם, ועוד בודדים הצטרפו מאוחר יותר, והתחלנו להיות גרעין,  

 בנות ובנים.  22 -כ
 

בוקר היה קיבוץ שמורגל בגרעינים ואנשי  -ו גרעין בנים ראשון, ולכן היה ייחוד בקבוצה שלנו. אף כי שדההיינ
 ש"ש, נראה לי שאנחנו היינו משהו קצת אחר וחדש. 

 
סיים את חוק לימודיו בסוף כתה י"א והצטרף אלינו.    –בני משק בגילנו לא היו, מלבד חמי, שלכבודנו או לא  

 "הילדים הגדולים" של הקיבוץ.  מבחינות רבות היינו
 

כן!(,    –הצמידו לנו מקשר חמוד, הלוא הוא אריה, שככל הזכור לי לא לאורך זמן נזקקנו לו ככזה )כחבר  
הסדירו לנו משפחות מאמצות, ותוך זמן קצר לרובנו ככולנו היו גם חברים ומאמצים נוספים. הקרובים לנו  

 )שנתיים ושלוש מעלינו( וכמה ש"שינים. בגיל היו שרידי הגרעינים "ינון" ו"עמית" 
 

נכנסנו לעבודה בענפים והשתלבנו די במהירות בפעילויות של המשק, באסיפות, בחוגים, בנציגות בחלק         
האוכל, )לא החזיק מעמד לאורך  -שבת לפני ההליכה לחדר-מהוועדות. היו לנו גם פעילויות משלנו: קבלות

רעין, וטיולים, של כולנו או חלקנו בהרכבים שונים, למעיינות, לעבדת,  ארבע, שיחות ג-כל השנה(, ארוחות 
לואדיות בסביבה, וגם "סימון שבילים" לקראת טיולי ה"חטיבה" והצטרפות של חלקנו לאחד המחזורים של  

 טיולי י"ב לאילת. 
 

נו היתה  גרנו בצריפים שחלקם כבר לא קיים, במקום שהיום שכונת ערבה והמקלחת הציבורית ששימשה אות 
 האוכל הישן. -ליד המכבסה וחדר

 
זוכר ויודע. היו לא מעט עזיבות על    –בוקר לא היה במיטבו מבחינה חברתית כשהגענו לשם, מי שזוכר  -שדה 

 הרקע הזה, אך במשך הזמן הגיעו לרגיעה וליציבות יחסית.
 

נטיעות בצוותא    –הורים, שעבדנו לקראתו לא מעט. הכנו מסיבה, וסיור, ועלון, וכמובן  - בשבט קיימנו יום-ט"ו
 "חורשת הדורות" )איפה זה? מישהו זוכר?( ככל הזכור לי, ההורים מאד נהנו, וגם אנחנו. –
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,  1967  –לזכור    הטיול השנתי של המשק, בשני מחזורים, יצא הפעם לירושלים, לארבעה ימים. השנה, יש
 ממש לפני מלחמת ששת הימים, טיול אביבי נהדר. 

 

ובא האביב. אותה שנה, אחרי חורף מבורך וקר, פרח האביב במלוא עוצמתו, עם הרבה ירוק והרבה צבע של  
בשדה-פרחי או מבקרת  נזכרת  כשאני  אותי  מלווה  יש תמונה שתמיד  וכמובן המטעים.  בוקר, מראה  -בר, 

המשק עוד לא היו כאלה גדולים והנוף היה יותר פתוח,  -. לא רק משום שהעצים בחצר שהיום כבר לא רואים
וראו, אינם עוד. המראה המרהיב הזה, של פריחת עצי    –אלא בעיקר בשל העובדה שהיה היו מטעי נשירים  

 לעיניים. נפש וחגיגה  -היה משובב   –הפרי, בוורוד ולבן וסגול על כל גווניהם, סביב סביב לכל מלוא רוחב העין  
 

 פסח. גם לחג הזה, לסדר )בנגריה?( הזמנו את המשפחות אלינו.  
 

המשק חגגנו באותו יום, כחג אחד. מובן שגם אנחנו היינו מעורבים ועסוקים בהכנות  -את יום העצמאות וחג 
חיים את הרעיון, ונדמה  -ובתכנית התרבותית, והחג הזה זכור לי כערב מוצלח ומהנה. ישראל הביא מגבעת 

 פרק ביום החג, שעד כמה שזכור לי, לא התקיים כמסורת עד אז. -גם ציוד )לא ממש זוכרת( וארגן לונה לי
 

ידיעות על ריכוז הצבא    –פסטיבל הזמר עם "ירושלים של זהב", וכבר באותו ערב    –העצמאות  -מוצאי יום
סגירת מיצרי טירן ותחילת ימי הכוננות.  הרגשנו היטב את הכוננות הזאת    –המצרי בסיני. מיד אחרי כן  

אפשר היה שלא להכנס לאווירה.  -בוקר, כי בכל האזור וגם ממש קרוב למשק התמקמו חיילים ואי-בשדה
זאת, כמובן, חוץ מגיוס רוב בחורינו למילואים. כמה בוגרי גרעינים שעזבו, ואחרים שלא גויסו, באו לעזור  

 דות המשק. בעבו
 

וגם הגאווה. כמה תמימים היינו, מי שער אז לאיזה מחוזות    –המלחמה, הנצחונות, האבל וההתרגשות    –ואז  
אפלים יקח אותנו הניצחון המזהיר הזה, עם הכיבוש ההכרחי אז, וכמה ישתנו, מכאן ואילך, פני החברה  

 הישראלית. 
 
בה שמענו עליה, עד שהגיעה. הרבה עבודה בקטיף,  יע הקיץ, ועמו "העונה" המפורסמת, העונה שכל כך הרהג

 עבודה בהמונים.-הצהריים באריזה, ומחנות-וגיוסים אחרי
 

גרעין שחם/להב )ה"זימנים"(, שכבר הכרנו קצת ממפגשים קודמים, הגיעו לשל"ת מוקדם מתישהו לקראת  
והתיידדנו   היו   –הקיץ,  הזכות והעונג להצטרף    מן הסתם גם בגלל הקירבה בגיל ובמצב. לי אישית, אגב, 

 "סידור" שהיו בו יתרונות נחמדים. –אליהם בטירונות בנח"ל 
 

- סוף הקיץ מתקרב, והיחד שלנו מקבל, לקראת הסוף הזה, עוצמה חדשה והקשר מתהדק. הרבה ארוחות 
עוד ועוד עוזבים חברים   –ארבע משותפות על הדשא וחברות גדולה. סוף השנה אכן מגיע, ומתחילים להפרד 

 וחוזרים לקיבוציהם לקראת הגיוס. 
 

לסיני. סיני של מיד אחרי מלחמת ששת    –חברים, יצאנו לטיול הסיום    11-12בסוף השנה ממש, כשנותרנו רק  
שנה. מנחם מזור    20  -הימים, ומובן שלא היה שמץ של דמיון בין מה שראינו אז לבין סיני שהחזרנו לפני כ

כך נפרדנו מכל היתר, ורק אני נשארתי לעוד  -ויה אמיתית. אחר(, חו…היה ה"מלווה הבוגר" )של הילדים
 כמה חדשים, עד הגיוס המאוחר. 

 
 אבל זו כבר השנה שלהם, הסיפור שלהם.  –התחלה חדשה, שנה חדשה  –נערי גרעין הבנים השני מגיעים 

 
באמת זכורה לי כשנה  השנה שלנו, ולא רק דרך מסנן הנוסטלגיה וגם הנעורים שצובעים הכל בצבע יפה יותר,  

 נהדרת. 
 
 אילה לבני 

 
 חיים איחוד[ -]גבעת
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 רעין בנים א ג
 

 8.6.2001   - גרעין בנים א'     –קיצור שיחה עם דני אלמוג ואיה 
 

י בכתות  החטיבה  פעילויות  ומשתתפי  הרעיוניים  החוגים  משתתפי  הוא  א'  הבנים  גרעין  בגליל -בסיס        י"ב 
הירדן. היו קשרים חזקים בין בני המשקים השונים דרך החטיבה. ]גרעין בנים א' בכתה י"ב בשנת  -ובעמק
להם רצתה להקים ישוב  דוד. הקבוצה ש-[ לפניהם היה רק גרעין אחד  מסוג זה שהיה מיועד למשמר1966
חברה שלהם פנו לתנועה בידיעה שיוכלו לרכז עוד חברים אך  התנועה לא אישרה. ]שמעון שוורץ    10  -כ  חדש.  

בוקר תהיה יעד הגרעין.  מחוסר ברירה הקבוצה הסכימה  -היה אז פעיל בתנועה[. התנועה היתה מוכנה ששדה
 כי זו היתה הדרך היחידה שהוצעה להם. 

 
המן" מאשר "אהבת מרדכי".  - רצון ממה שקורה בקיבוצים שלהם, זו היתה יותר "שנאת-שבעי   רובם לא היו 

 עבודה וזה משך אותם לכאן.  -לב ואיה, שהיו כאן במחנה-היו חברה, כמו אילה ליבני ישראל בר
   

ור  בוקר. בכל ישוב היה נציג של החוגים הרעיוניים ואליהם הצטרפו עוד. בח -כנסים בשדה   שניהם קיימו   
אלי דרויאן. בסיום הכנס הראשון התהפכה המשאית: ירד גשם ובירידה    –מנאות מרדכי  הוביל את התהליך  

זעזוע קבלה  איה  בראשו,  נפצע  דני  לתעלה.  ונפל  החליק  הנהג  הנפט"  ב"כביש  את  -בנסיעה  הביאו  מוח. 
בוקר ושם  -שדה   ה"סקאוט", לקחו את דני לדימונה ולאחר שחיכה שם לשוא לטיפול, הוחזר למרפאה של

 טופל. 
  

משק:   מאותו  חברה  של  קבוצות  כמה  היו  - מכפר  3השחר,  -מאילת  3מגבע,    3חיים,  -מגבעת  3בגרעין 
לא  ג כבר  זה  כשהגיעו  אך  לגרעין  מוסדות  הקמת  על  חשבו  בכנסים  הגרעין.  של  המקשר  היה  לעדי.אריה 

רוב הבנים במטע, והרגישו שקבלו    התאים, היתה אינטגרציה עם הקיבוץ.  כשהגיעו התפזרו לעבודה בענפים,
משק. הם אומצו במשפחות. הגרעין היה מאד מגובש. את פעילויותיו עשו במועדון במחנה  -אחריות כמו חברי

הנח"ל. היו להם ערבי שירה עם דני שניגן בגיטרה, ישבו על הדשא, טיילו המון בסביבה. חמי כהן הצטרף  
 במקביל.   לגרעין מיד כשהגיעו. גרעין "להב" היה כאן

 
בוקר היה ברור שיהיה המשך  -עו התחילו לדאוג לגרעין הבא כי ברגע שדובר על הליכה לשדהימרגע שהג

לגרעין. הם היו מודיעים לקיבוצים, דרך איש קשר שהכירו מפעילויות החטיבה, שהם מגיעים וניסו לשכנע  

 את החברה. 
 

[ ואז  1969]  לב-למסורת.כעבור שנתיים נהרג ישראל ברהם ארגנו "יום הורים" בט"ו בשבט ומאז זה הפך  
 שבילים לזכרו. -נהגו לקיים, במשך שנים אחדות, כנס של סימון

 
כך גרו הרוב במחנה הנח"ל. חלק גרו בצריף השיכון. ההתרשמות  -כאשר הגיעו, גרו בתחילה בטרומים ואחר

ר עד הלילה, ימים מטורפים. עד  בוקר היתה תקופת הקטיף: עבדו כמו משוגעים, מהבוק-הראשונה משדה
שמואליק מתקן שאת השטוצרים  ] העבודה, את נטיעת הזיתים ]שטוצרים[. -היום דני זוכר את כמות מחנות

 [ 1965-נטעו ב 
 

מודע   היה מאד  הזה  הגרעין  דני  לדעת  בנובמבר.  התגייס  הגרעין  ורוב  יצאו בספטמבר  בסיני  סיום  לטיול 
תהלי שעבר  אידאולוגי  גרעין  מישקיסטיים.  לעצמו,  יותר  היו  הבאים  הגרעינים  לעומתו,  חברתיים.  כים 
 מגרעינים קודמים. …בגרעינים הבאים היו הרבה אחים של

 
 

 שמואליק מלמד הוסיף: 
 גדי היה "מרכז האיחוד" ולא כנס בני י"ב.  -שמעון שוורץ סיפר שהכנס שהיה בעין 

 " לפני הצבא.מרכז זה היה אמור לאשר עקרונית את הרעיון של "גרעין בנים 
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 הר"ת 
 

התיישבות  "   -  הר"ת  אז), כשלב הכשרה לקראת עליה לקרקע של "אשלים",  1973בוקר ביוני  -הגענו לשדה 

בנגב,"תכליתית -רב חדש  ישוב  להקים  במטרה  בעיר,  שקם  גרעין  כל    25לאחר    (.  כאן  קמה  שלא  שנה 
די לחיות וללמוד את אורח  כ  בקיבוצי האזור,הרעיון היה להשתלב לתקופת הכשרה של כשנה    תיישבות.ה

 החיים השיתופי. 
 

שבע, השתנה גם  -היה יום אפרורי ואחרי שעברנו את באר  .1973- אני זוכרת את ביקורנו הראשון במשק ב
רדים  וכשראיתי את שטחי הו  הפתעה ים. כשנכנסנו לתחום חצר הקבוץ היתה לים, קצת משמִּ הנוף והיה לחּו

  ,ערכנו סיור בקבוץ  בליווי זאב זיוון, שהיה אז מזכיר  רים.ופיהדשאים הירוקים והצ את  שפרחו בשלל צבעים ו
 במסגרת זו.  וניסיתי לדמיין את עצמי ומשפחתי

 

 בוקר נבחרה על ידינו, מיידית.-שדה
 חדשים בהגיענו(.  5ענבר היתה בת   א. בגלל הלינה הפרטית )בתנו 
 ל ברכיו". דלנו ע"גגוריון, שבעצם שנינו -ב. הקשר לבן  
 

  – הישוב הארעי )היום    הקמתבשנים עקב פרוץ מלחמת יום כיפור ועיכוב    3ההכשרה התארכה לתקופה של  

 ."ספינת המדבר", ביר עסלוג'(
 

קל. חיכיתי עם ענבר    היינו במעמד מוזר. לא קליטה, לא חברות. משהו מעין אורחות. זה בהחלט לא היה 

  שעות ביום   9-עיון הפרידה מענבר לר   מירב גרוס(.  - תינוקת אחת  בבית עד שיפתח בית תינוקות )היתה רק  
בכיתי במקום אחר. חברינו הקרובים האמינו שתוך זמן קצר    היה כמעט בלתי נסבל. היא בכתה שם ואני

 נחזור העירה. 
 

הלבוש  הארוכות,  צפורני  האנושי.  בנוף  מוזרה  די  צפור  הייתי  שבתחילה  היא  המוקפד,    האמת  העירוני 
 נראו די זרים בהתחלה.  -  העקבים

 

היום(. השכנים היו חבר'ה צעירים,    חשבונות- לתיחסית נטמענו בהווי של שכונת הדרקסלר )מול הנה  מהר   
עם שכנינו. גם אחרי ארוחת הערב    חלקם רווקים. התקבלנו בחום. בילינו את כל הקיץ הראשון על הדשא

הקמנו    –ת המאוחרות. )כשרצינו לדעת מה השעה  עד השעו   לל כ-רךשיריזלי, בד-ישבנו על הדשא של פרנס 

. שכונה מגובשת ונחמדה.  לנו במדויק מה השעה, כדי לפזר אותנו משם(  רעש ורפי בכרך ז"ל היה יוצא ומודיע
 חורש הצעירה היתה המשפחה המאמצת שלנו.  משפחת

 

התקדרו ברקע. הוצע    וענני מלחמת יום כיפור כבר   די הרבה וגם בשמירת הריון חולה  בשנה הראשונה הייתי 
הקבוץ שמר על קשר רציף. נשלחו עלונים והיתה התעדכנות  אך    ,עברנו לחולון  . לנו לעבור את התקופה בעיר

 מגוייסים. היו  חזרנו עם תום תקופת שמירת ההריון. המלחמה היתה עדיין בשיאה והרבה חברים הדדית.
 

בשדי לכשהסת  להישאר  מוכנה  הייתי  אישית  הישוב,  הקמת  מהמובילים  -הימה  היה  וצבי  מאחר  בוקר. 
בהקמת "אשלים", הבנתי שאני חייבת לאפשר לו את הגשמת החלום. ידעתי שלפנינו תקופה לא קלה של  

)גנרטורים(, עם שני ילדים קטנים בני שלוש ושנה וחצי )וגם כלב    מ"ר, ללא חשמל  24ן בגודל  א חיים בקרוו
 ובראשיתי וכן... גם חלוצי. בכך משהו מסעיר  ובכל זאת היה ,גדול(

 

קפצו לבקר  בע  ש-ארכל תקופת שהותנו שם. חברים שנסעו וחזרו מבבמשך  הקשר ההדוק עם הקבוץ נשמר   
בוקר, -לשדה    בכל הזדמנות  וגם אנחנו הגענו לעתים מזומנות לקבוץ. תמיד כשהגענו לקטע שלפני הירידה 

 דיין(.)אגב, ע היתה עוברת בי התרגשות של "חזרה הביתה"
  

בוקר.  -כשהפרוייקט לא התקדם לכיוון הרצוי לנו והתנהל קצת על חשבונם של ילדינו, החלטנו לשוב לשדה
 , סמוך ללידתו של בננו, ספיר. 1978התקבלנו לחברות בשנת 

 תינוקות.  -אחרי חופשת הלידה הקצרה עבדתי בבית
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המשכתי את   16:00 -מ ו  16:00תינוקות עד  ה. עבדתי בבית מבחינת העבוד התקופה הראשונה היתה די קשה
,  ומנטלית זה לא היה פשוט  . פיזיתהפעם כבר היו לי שלושה ילדים  -   הפעוטון בבית, עם הצאצאים הפרטיים

הספר "משאבים" כמזכירת  -עבוד בביתשעברתי ל כהתחיל להיות לי נחמד קיוויתי שילך ויעשה קל בהמשך. 

 "ערבה" ונעשה יותר נוח.   ונתעברנו גם לדירה גדולה יותר בשככמורה מחליפה(.  )לפעמים גם פרסה-בית
 

שנים    הביתה    שבע  נקראתי  יותר,  רוטציה.  דיבר  -הספר  - מביתמאוחר  על  כיתת  ו  את  לטיפול  קיבלתי 
גוריון, שם אני עובדת  -צריף בן   – והתחנה הבאה    קצת בדואר  ךכ- רלתקופה של שנתיים )נפלאות(, אח  " ערבה"

א הצניעות, גם טובה בה. מפגש עם קשת רחבה של ו מקום עבודתי ובמל  . אוהבת אתיםשנ  16עד היום, כבר  
 מסופקת מאד.  – אנשים, כתיבת תכניות הפעלה ולימוד ועבודת משרד שגם אותה אני אוהבת. בגדול 

 

קפיצת דרך לא קטנה מאותם ימים של בילוי רב בצוותא )עד שלב מסוים גם ללא טלויזיה( וספונטניות.     
 ותרבות פנים.  ילית לראות שטפון, סרט שבועי ה לֵ נסיע, "ערבי גלידה " , "ערבי תה"
 

 שוב נוסטלגיה וכדאי שפה אסיים. 
 ה.נצחונ                                                      

 
 
 
 

 ערב תה 
 

יום סוף  -במלחמת  שתי  1974ותחילת    1973כיפור,  ועוד  במועדון  לחברים  אחת  טלוויזיה  במשק  היתה   ,
טלוויזיות פרטיות: בביתו של הרופא ד"ר סרצ'נסקי )אביו של גדעון סער( ובביתה של מורה שכירה. באותם  

נון רבים היו מגוייסים ואלה שנותרו  סטופ דיווחים משדה הקרב. חברים  -ימים קשים שידרה הטלוויזיה 
 במשק היו מרותקים למסך בכל ערב. 

 

אז עלתה ההצעה לרכוש טלוויזיות לחברים. ההצעה נתקלה בהתנגדות רבה, בעיקר בגלל החשש שהחברים  
יסתגרו בחדרים ולא יגיעו למפגשים חברתיים. אני הייתי אז בין "הלוחמים" למען רכישת טלוויזיות וניהלתי  

 אריה וינד...   –ריבים רבים, בין השאר עם מרכז המשק דאז ויכוחים ו 
 

שגם   זוכרת  ואני  כל המגוייסים,  בהצבעה במכתבים את  כל לשתף  קודם  דאגנו  לשלב ההצבעה,  כשהגענו 
 ביניהם היו מתנגדים.   

 

ולאו משהו  לעשות  נכון  יהיה  חברתיים  מפגשים  שיתקיימו  שכדי  חשבתי  זאת  כל  למנוע  -בעקבות  דווקא 
וכך עלה הרעיון לקיים ערב אחד בשבוע "בית פתוח" עם כיבוד צנוע: תה, קפה, עוגה ו... גרעינים )אלה    משהו,

 היו כל הפיצוחים של אז(. 
 

מ"ר[ חדר אחד להורים וחדר   42את ה"ערב" הראשון לקחנו על עצמנו שלום ואני. הדירות היו קטנות מאד ]
כדי שיהיה מקום לשבת, הכנו תה, קפה, עוגה וגרעינים וחיכינו    רשני לילדים. סידרנו את המיטות בצורת  

הראשונה שנכנסה היתה  במתח לאורחים. שלום, כדרכו, היה מאד סקפטי: "תראי שאף אחד לא יבוא...".  
 כרמלה ומיד "יצאנו מכלינו" לשרת אותה. תוך כדי התחילו להגיע גם חברים נוספים. 

 

בשדה ירדו  שנה  )באותה  הגשומים*  החורף  בערבי  במיוחד  הצלחה,  היה  ה"ערב"  דבר  של  בוקר  -בסיכומו 
ווקים השתתפו בארוח,  מ"מ(. הבתים היו מלאים והמקדימים היו צריכים לפנות מקום. אפילו הר  146לפחות  

 וחוה צורגיל הכינה, בתֹוָרה, עוגת "קרמשניט". 
 

 ה"ערב תה" נגמר כשחברים התחילו להגזים ולהכין "ארוחות שחיתות".
 

 כך חולפת תהילת עולם... 
 פנינה ב . 
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 והסכרים המים יסיפור -' הפרק 
 
 

 ים מים בששון... מ
 

- בוקר אבל ללא ההשלכות שהיו לבעיות המים בחיי היום-בספר היובל יש פירוט של "סיפור המים" בשדה
המים   מבעיות  שנבעו  "הקטנות"  הבעיות  על  הראשונות  בשנים  החברים  מסיפורי  כאן  ליקטתי  לכן  יום, 

 "הגדולות". 
 

למען הסדר אזכיר שבתקופה הראשונה הביאו לכאן כל יומיים מים מהבאר בירוחם בעזרת טרקטור ועוקב  
מים בנפח של מ"ק אחד. זאב שטיינהרט סיפר שהעמידו את העוקב ליד פחון המטבח ומשם לקחו את המים.  

 העוקב.   בשלושה החדשים הראשונים גרו הבחורים באוהל והבנות בפחון והתרחצו ליד
 

לא הספיק קוב מים אחד ואז החלו לקבל מים במיכלית    1953כאשר הגיעה מחלקת הנח"ל הראשונה בינואר  

קוב מים. את המים שהביאה שפכו לתוך מיכל שעבורו חפרו בור באזור    18של "מפעלי תובלה" שהובילה  
מים במטבח  מ"ק ועמד מאחורי המטבח וכבר היו מים זור  4המקלחת ומשם שאבו מים למיכל קטן שהכיל  

 המספר את סיפורו.   שלטהמיכל הגדול עדיין נמצא, קבור באדמה ליד היקב ומעליו    –ובמקלחת. למתעניינים  

 
 :  1953בדצמבר מספרים הנח"לאים ביומנם גם המיכלית הגדולה לא תמיד יכלה להגיע וכך 

  

 בשרם".  עלו מים על  ימים "לא  עשרהגשמי זעף, הדרך משובשת, לא מגיעה אספקה ולא מים.     -20.12.53
 שקים עם לחם.  2הגיע פייפר וזרק  הרייםהצ-רהדרך משובשת, אין לנו מה לאכול. בשעות אח - 21.12.53
 ו למקלחת עם מים חמים וגילוח הזקנים. ינכעבור שבועיים זכ  -   25.12.53
 היום הביאו מים וישנם כל הסיכויים שמחר נתרחץ ונתגלח.    -   31.12.53

יפתור את הבעיות, אבל לא כך היה. במשך למעלה משלוש שנים    1955במרץ    1-נראה היה שקו המים שהגיע ב
נוספות, עד שנבנתה בריכת המים הראשונה על הגבעה, אספקת המים לא היתה סדירה. או ש"מקורות" לא  

 עיתים קרובות.  הפסקות מים היו ל –מ"ק ליום![, או שהיתה תקלה בקו  300יכלה לספק את כל הכמות ]
 

 תמר מור סיפרה על תקופה זו:

בוקר לא תמיד היו מים. יום אחד לא היו מים בברז והיא היתה צריכה  -גם כאשר כבר היה צינור מים לשדה
. היא ידעה מתי עוברת בכביש המיכלית שמביאה  [ 1954  - ]הבת שנולדה באוקטובר  לעשות אמבטיה לדגנית

בוקר תפעלה ו"מחנה העצמאות" למעלה, שם היה כעין  - בו היתה המחצבה ששדהרמון  -מכתש]  מים מירוחם לרמאן

, יצאה לכביש עם דלי, עצרה את המשאית והנהג נתן לה דלי מים. [בוקר הפעילה- בית הארחה עם מסעדה ששדה
השקתה    –מהמים עשתה אמבטיה לתינוקת, אחר כך כיבסה בהם את החיתולים, שטפה את הריצפה ולבסוף  

 .   את הקקטוס
 

בערב התה מריח הקפה למרחקים. כשאתה רוצה למצוא היכן זה בכלל, עליך ללכת לפי חוש הריח.   
...יושבת לה חבורה, מצב רוח מרומם, ובאותן שעות עובד הפה: גם לועס, גם מברבר ולפעמים גם מעשן.  

 באותו יום דואג המארח לשמן את צירי הדלת מפני שהיא נפתחת פעמים אין ספור. 
 

אנוש שכולו רטוב, נכנס פנימה. המארח חסר הישע מביט  -ואז, בפעם המי יודע כמה, נפתחת הדלת ובן
ים מתחננות ומבקשות: "אנא, התנדפו והשאירו מקום לעולים זה מקרוב באו", אבל הכל כבמטה  בעיני

קסם דבוקים למסעד כסאותיהם. בלי ברירה רבה מתחמק המארח החוצה ומתדפק על דלתי השכנים  
 לבקש עזרתם למושבים, ואז הוא נזכר שהם אצלו... 

 
 . 1974, מרץ 72, עלון כתבה רחל פינקלשטיין מגרעין הר"ת

 קיצרה: אביבה 
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כאשר נבנתה בריכת המים הראשונה כבר לא היינו תלויים כל כך בהזרמה של "מקורות" כי בבריכה היו  
בדרך כלל מים ולפי גובה המצוף אפשר היה לדעת האם יש מים בבריכה וכמה. ובכל זאת לפעמים המצוף  

 היה נמוך כי לא היו מים. 
 

   על תקופה זו אני יכולה להוסיף משהו מזכרונותי שלי:
הירק בו עבדתי וחיפשתי את הברז הנמוך ביותר בקצה  - הצהריים לגן- כאשר לא היו מים בברזים הלכתי אחר

כאשר עבדתי במטבח בצריף ופתאום נפסקו המים,    הקו, שם עדיין היו מים ואפשר היה להתרחץ )מעט...(.
מִּ  שם  שהיה  המים  וממיכל  ישן"[  ]"לול  ללול  והלכנו  גדול  אלומיניום  סיר  להמשך  לקחנו  הסיר  את  לאנו 

 הבישול. 
 אביבה. 

 
 . 54-53  ידי שלום ונמצאים בעמודים-לע הסיפורים על הסכרים שנבנו לעצירת המים נכתבו 

 
 

 1954פברואר  –בוקר בנושא המים -סיפורי הפגישה בשדה
 

כללי-ובן"... באופן  האזור  על  שהסתכל  כמובן  קרא  פגישהכינס    ,גוריון,  הוא  הזאת  לפגישה  לאנשים  . 

, כבר היה במצב  *הגבס- , והפגישה כבר היתה בביתחברי רביבים הגיעו.  מרכזיים ואנשי מים ונציבות המים

.  1954במרץ    אוליהגבס היה אז ממש חדש, זה היה, אני מנסה להעריך,    . ביתשאפשר היה להתכנס בתוכו 

ה אתם יכולים לעזור למשק  גוריון אמר: "תראו מהיכן מובילים מים, מיכלי מים, מ-היתה שם שיחה ובן

: "תשמע, בשבילנו להמשיך צינור מים עד  שמחה בלאסהזה, שיצא מזה". מיד אמרו לו, אני חושב שזה היה 

 בוקר זה לא בעיה בכלל, צינור בקוטר לא גדול ויהיו פה מים זורמים ו..".  -לשדה

היה לחיות ממה שיש    שלנו   המרכזיבוקר אמרו: "תראו, זה לא מה שאנחנו התכוונו, הרעיון  -ואנשי שדה

באותה תקופה    .בץ[-ביראת הבאזור, אנחנו נחיה רק מהמים שיורדים פה", ואז גם חצבו את הבאר ]שלום:  

  ". בץ-בירה"  מים כמו נבטית,-צבו בארוח  גוריון דחף את האנשים,-השקעות, בן  ןהוחלט להכנס לאיזה שה

בענין של העברת צינור. המטרה היתה לא לשנות את היעוד  במקביל לזה התחילו לטפל    תי.בתקופעוד  זה היה  

 ".בישובלגרום לזה שהחיים במשק עצמו יהיו יותר קלים ויהיו מים זורמים  אךשל המשק, 
 

 [ 22.1.2011יעקב, -בן ]אברהם שפרדקמתוך הראיון עם 
 

 הגבס... - בביתאו האוכל -שהפגישה התקיימה בצריף חדראו  יש שתי גירסאות:*
 
 
 

   '[ ד]כרך מיומנו של יוסף וייץ   
 

 17.2.1954ירושלים,  
 

בוקר, לפי הזמנת דב יוסף, שר הפיתוח. ... עתה נוסעים  -גוריון בשדה-כדי להיפגש עם בן  הבוקר ירדתי לנגב"
לראות את  , יצאנו בינתיים בג'יפ  2הפגישה נועדה לשעה  וואיל  הו   1:45ירוחם. הגענו בשעה   -לשם דרך תל
הקימו וחידשו את הסוללות בגיא ]כפי שהיו מצויות בימי הנבטים[. העבודה עלתה ביוקר רב כי   השדות. שם

עולה לירה לפועל ליום... חזרנו למחנה, כבר היו שם שר    שבע והובלתם-עושים אותה הפועלים הבאים מבאר

שדה ורביבים.  -ם. כן באו נציגי משאביהפיתוח, שר החקלאות, סגנו ועוזרו, ]שמחה[ בלאס ועוד מומחים למי
האוכל, שם נתקיימה האסיפה. לבוש חקי, גלוי ראש, פניו אדומים,  -גוריון בלכתו מצריפו לחדר-פגשתי את בן

 עיניו ֵערות, הליכתו מאוששת וכולו מביע כוח  וחריצות.... 
קי, גלוי ראש, פניו אדומים,  האוכל, שם נתקיימה האסיפה. לבוש ח-גוריון בלכתו מצריפו לחדר-פגשתי את בן

 עיניו ֵערות, הליכתו מאוששת וכולו מביע כוח  וחריצות.... 
 

ל שולחן ארוך, שהיה מחובר משלושה ומכוסה יריעות לבד אפורות, הונחו שלוש קופסאות עם צמחי מלוח  ע
 . צמחי מספוא של הערבה והנגב, סמל הסביבה המידברית –ושתי קופסאות עם צמחי הקרקש הצהוב 

 



60 

 

הנגב. אולם בני המקום דיברו רק על המצב  - גוריון פתח וציין שהכינוס בא לדון על האפשרויות לישוב הר-בן
( ועולים  במיכליתשבע )- ירוחם ומבאר- בוקר, על הצורך לפתור את שאלת המים ]שעכשו מובלים מתל-בשדה

 המוסדות המטפלים במקום. ל"י לכל מטר מעוקב[, הכשרת הקרקע ותאום הפעולות בין   3-להם יותר מ
 

ל"י, אבל הדבר כדאי. דעה זו נדחתה    300,000בנוגע למים הביע בלאס את דעתו שיש להביא צינור, שיעלה  
מ"ק למים רזרביים לשתיה ובריכה גלויה לאגירת    1000-1500ודנו בפיתרון מקומי, הכנת בריכה סגורה בת  

 ונות מוזרות...[   מי שטפונות לבהמה.  ]דוברים שונים הציעו הצעות ש
 

 הנגב.     -...בני רביבים דיברו על האכזבה מכינוס זה שלא ירד לעומק הבעייה: ישובו של הר
 

? נראה שהמשתתפים ברובם נחלו אכזבה, במיוחד אני. התכוננתי למיצוי הבעייה הכללית  מה ההתרשמות...  
שלושה מיניינים של יהודים לבוא ממרחקי  -ולדיון מעמיק אולם לדיבורים אלה לא היה צריך להטריח שניים

יברתי על עצי  גוריון לא נתן להתווכח. דיבר אתי על נטיעות והתכוון לעצי פרי ואני ד-מאות קילומטרים... בן 
נגדם יש תרופה    –גוריון במערבולות הרוח והאבק ההורסים את הנגב ואמרתי  -יעור..   באותה שעה נזכר בן 

 עצי יער מרובים. כן, אמר, ודאי שצריך לנטוע.  –אחת 
 

 בוקר נעשה עתה לתופעה המעוררת מחשבה. בערוב היום יצאנו משם. שממה מסביב...". -....בכל אופן, שדה
 

 .1955227.ברנר   -גבעתבעידת המים  ובו –לניק ]מרביבים[ שה אומ
 

מפני שהנושא "מוגדר" מאד: התיישבות וקליטה ונוער וכמעט אין    ראשית"חברים, נטלתי את זכות הדיבור,  
 מפני שזאת כמעט הזדמנות בלתי חוזרת לדבר בהילה של "כובשי הנגב" ו"חלוצים"...   – שנית על מה לדבר. 

ואני    ...אני פשוט מתקומם על חוסר ההומור של מרבית החברים ואני מציע שהם יתחשבו בזה –שלישי דבר 
ויבש" זה והרדיו אומר כל הזמן: "חם    מבקש מכם, חברים, קחו זאת בחשבון: מזג האוויר הוא בצרתי, 

 בדיוק כמו פה: חם ויבש. ]מחיאות כפים[. ואני מבקש מהחברים שירטיבו קצת את הדברים. 
 

 . חברים ודאי יתפלאו מה פשר הבדיחה הזאת?       בוקר-הגיעו מים לשדה: בדיחה ראשונהחברים, 

 אבל היא לא רק בדיחה אחת, אלא היא משולשת:  

 שדה. -לרביבים ולמשאביבוקר לפני שהגיעו  -בגלל שהגיעו מים לשדה .א

 בוקר.-שהם בכלל הגיעו לשדה  .ב

 והאופן שבו הם הגיעו. .ג

 כיצד מתנהלת מדיניות התיישבותית בנגב. מנת לספר לחברים -ואני בכוונה בחרתי בנושא הזה על
 

ן שצריך היה להיקרא סימפוזיון  סימפוזיובוקר הוא קרא לכינוס, למין  -גוריון בשדה- עם הגלות שערך בן
בנגב  ההתיישבות  כל  -בשאלת  כולה,  וייץ  ומשפחת  כנסת  וחברי  שרים  הדור:  גדולי  כל  שם  והיו  הדרומי. 
קרי למדי אבל בכל זאת קראו ג -היהודים. וכמובן, שבכל  ם לנו.  זאת קראו גם לנו. זה היה מִּ

גוריון על מנת להתייעץ עם חברים כיצד ליישב את הנגב. ובושה לספר: רביבים, שהיתה  - את הכינוס קרא בן
 ידי שני חברים, חבר אחד התחיל לדבר ולא נתנו לו להמשיך ולחבר השני לא נתנו בכלל לדבר. -מיוצגת על

 

מצויין, גם אנשים ישנם. צריך להביא    אמרנו: חברים, הנגב אין בו משהו מיוחד. האדמה היא טובה, האקלים
מים, וצריך להביא מים שהם אמנם יקרים, אבל צריך להקים שם משק מעורב ולבסס את ההתיישבות בנגב  

 על אותם היסודות שעליהם בנוייה ההתיישבות בכל חלקי הארץ.  
 

חד" והוא הגדיר  "חברים, זה מה שאומר "הקיבוץ המאו גוריון באמצע דבריו ואמר:-ואז הפסיק אותו בן
אומרת מה שעשו ברביבים, סכרים בשביל לאגור את מי השטפונות ]ואנחנו  -זאת  לחיות בנגב  מן הנגב.שצריך  

- יודעים איך אנחנו מתקיימים עם זה עד היום[ אין בו צורך אלא עלינו להיות רועים ונוודים ולעבור משדה
בוקר,  -בוקר שהלך מספיח עד שדה-ך שהעדר משדהבוקר ועד אילת עם עדרי צאן. ]ואין כבר צורך לספר על כ

 ראש, ואלה היו כבשים קורידלים שהובאו מארגנטינה...[.  100אבדו לו 
 

ברמת לחיות  חברים,  החל  -בקיצור,  אזורנו  את  ישבו  שהם  הביזנטינים,  היא  לה  שהדוגמא  נמוכה,  חיים 
מעבדה, חלוצה ורחובות הישנה ולחיות בדוגמת חייהם. לא להביא מים לנגב כי זה יקר מדי אלא להביא כמה  

ח ואמרנו:  זה  על  התרענו  ואנחנו  שלהם.  הפרנסה  תהיה  ושזאת  שם  שישבו  אנשים  ממש  אלפים  ברים 
 זאת בעיית המים.  –מתדפקים על שערי הנגב על מנת לבוא ולהתיישב בו והדבר היחיד שעוצר ומשמש סכר 



61 

 

 

 בוקר. ואיך?  -בוקר, בהפצרות שלנו,  הגיעו למסקנה שצריך להביא מים לשדה-אני שמח שגם אנשי שדה
 בוקר, כידוע, מתקיים קידוח נפט. לקידוח הזה צריך להביא מים.  -יד שדה-על

 אמרנו להם: אולי תקחו, בכל זאת, מי שתייה בשבילכם? 
 ".  2אמרו: טוב, ניקח מי שתיה בשבילנו והתחילו לסדר העברת קו צינורות של 

 " ואמרנו: תתחילו במשהו, אולי גן קטן. 4הצענו להם אז שיעבירו קו של 
 ק"מ צינורות. 7-8". והתחילו בעבודה הזאת וכבר פיזרו 4הם אמרו: טוב, נעביר קו אז 

 ".  6", מוטב שתעבירו 4ואז אמרנו להם שוב: אם אתם כבר מעבירים קו של 
"... לא ניתן  6" ועכשו אתם רוצים 4כך -" ואחר2אז הם באו לסוכנות היהודית ... ושם אמרו להם: "רציתם 

 לכם".  
 בוקר. -" לשדה6" והניחו קו מים של 4גוריון דאג לזה ואז אספו את הצינורות -גוריון ובן-ן אז הם הלכו לב

הירדן.   -...כשאנחנו אמרנו להם שהדרך היחידה בשבילם הוא "משק מעורב" הם אמרו שזו הדרך רק בעמק
רכה מאת  ב  –לכן, כשהגיעו אליהם המים, רצינו לשלוח להם מברק: "בהגיע המים הראשונים לנגב הדרומי  

            הירדן"...-ישובי עמק
 חברים, אלינו ]לרביבים[ מניחים את הקו ויש סיכויים שבכל זאת יהיו לנו מים...".                      

 
 

 בוכבינדר  / שלום הסכרים
 

 1956 -סיפור סכר "הרועה" 
 

הוואדי   לרוחב  עמוקה  תעלה  נחפרת  תחילה  סכר:  בניית  על  מלים  ואחרמספר  אותה  -]הֵשן[  ממלאים  כך 
כבה במכבש ]מה שנקרא "רגלי כבש"[, עד למלוא גובה הסכר. -באדמה לחה שכבות  שכבות, ומהדקים כל שִּ

סימפטי   אדם  בסוכנות,  קרקע  לשימור  במחלקה  שעבד  מהנדס  הנקין,  עזרא  תכנן  "הרועה"  סכר  את 
 אמריקנית.  -"להחריד", נעים הליכות עם עברית

 

]דוד הדומי   עלי להזכיר שטוטל  יגרע חלקו של איש ב"מעשה המרכבה" של סכר "הרועה",  על מנת שלא 
[ הוא שבנה לפחות מחצית ממעבירי המים מלימן ללימן.הסכר עצמו נבנה כאשר אני הייתי  מהכשרת הצופים י"א

ם. למעשה טוטל  בצבא ב"גבעת רחל" ]הלא היא קציעות[ ואני באתי למשק בזמן שטוטל בנה את המעבירי

 ...  לימד אותי לרתך כי לי לא היה אז מושג בזה
הספר המקצועי "שבח" אבל אני עסקתי כמעט רק במחרטה והוא ב"ברזלים אמיתיים".  -שנינו גמרנו את בית

 לאחר הכשרה מתאימה התחלתי גם אני לבנות מעביר מים אחד או שניים. 
 

משמים ומעלה חלודה, אני בניתי. הסיבה לבניית השיבר  את מגדל השיבר בסכר "הרועה" שעד היום עומד לו  
 נבעה מכך שלא ניתן היה לפני זה לווסת את כמות המים שזרמה מהסכר לתעלת המים שהובילה ללימנים. 

 
 
 

  1958 - הסכר ב"כוכב"
 

בגלל  . הייתי אז חבר מזכירות ועד כמה שזכור לי הדחף לבניית הסכר ב"כוכב" לא היה  1958השנה היתה  
הרצון "להפריח את השממה", אלא בעיקר כדי ליצור תעסוקה בהקמתו. אני ודאי שלא אוכל לספר את כל  
סיפור בניית הסכר ב"כוכב", אלא רק פרט אחד בהקמתו: בניית הצינור ומכלול ה"שיֶבר" שדרכו עברו מי  

כ היה   המכסימלי  שנפחו  שנבנו  750,000-ה"אגם",  ]הלימנים[  הערוגות  אל  דומני    מ"ק,  לסכר.  דרומית 
 שמעולם לא זרמו מי סכר זה ללימנים. 

 

לא זכורה לי החלטה מסודרת שאני מתקין את מעבר המים מצידו האחד של הסכר לצידו השני, לעבר התעלה  
. כללית, כשהסתכלתי על כל תכנית הסכר לא הסתדר בראשי כל "מעשה המרכבה":  להולכת המים ללימנים

דפים של הסכר, אבל כאז כן היום, אני מבין קטן בעניינים אלה. מעבר לכך,  את התעלה חצתה תעלת העו
 אני, כמובן, לבד במסגריה ו"לך תציל את המדינה".    תוכננה בסכר זה "ֵשן" רדודה מאד. שעד היום זכורה לי.
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  ", אבל האחראי על ההקמה ולמעשה האדם שאתו דיברתי"כוכברזי אומר שעזרא הנקין תכנן גם את הסכר ב
בנושא היה פיני ]פנחס[ גולן, מהנדס צעיר שלא היה לו מושג קלוש ב"עניינים ברזליים", כלומר בעניינים  

אבל בכל זאת בעל מושגים טכניים    24טכניים. עד כמה שהדבר נראה לי  מוזר היום, הייתי אז "צוציק" בן  

 היה גדול למדי. לא רעים, אותם רכשתי כחרט במפעל בתעשיה הצבאית, שגם במושגים של היום 
 
זכור לי היטב שפיני בא אלי עם שרטוט של "מגדל השיֶבר", שאמור היה להבנות על פתח הצינור בסכר.   

כשראיתי את התכנית חשכו עיני, המלצתי לו לשנות את מנגנון הסגירה, לשנות את סוג המתכות ועוד כמה  
להב  יש  עפעף.  להניד  בלי  לכל  הסכים  להפתעתי,  הבחור,  ואנוכי  שטויות.  מהנדס  היה  שהוא  בחשבון  יא 

 ימים שבקושי, כדברי פולה, "גמר גימנזיה".-"קאקער" עול 
יום אחד הגיעו צינורות המתכת בתוספת שיבר ענק, שלא אופתע אם משקלו היה כחצי טונה. פלצות אחזה  

ס"מ או   80-כאותי כשראיתי את הצינורות. פיני המהנדס הצליח להשיג "מן הגורן" צינורות ענק בקוטר של 
אינץ'. את המידה המדויקת אינני יודע, אפשר כמובן לגשת לסכר ולמדוד, אבל זכור לי היטב שיכולתי    28אולי  

אני מודה שהיום המהנדס פיני היה עף ממני ב"מסלול תלול",  לעבור דרך הצינור בקלות בהליכה על ארבע.  
 אבל אז הייתי "תמוי" שלוקח את העסק ברצינות תהומית.

 
רדתי, גיליתי שהצינורות הגיעו אובליים, כלומר, לא עגולים. זה אומר שלא ניתן לחבר היטב בין צינור  לח

מ"מ, אם לא למעלה מזה. אני מציין את העובי כי תכניתי היתה לרתך    6.5לצינור. עובי הצינורות היה לפחות  
"להגדי כדי  לחלום.  רק  יכולתי  ב"כוכב"  על רתכת חשמלית  ב"אוטוגן".  פיני  אותם  השיג  ל את השמחה" 

ב לפחות  קטן  היה  השיבר  מזה"  ו"חוץ  שבור,  שלו  מהפלאנג'  שחלק  שיבר  מציאה"  מ"מ    100-ב"מחיר 
 מהצינורות, ולך תשבור את הראש כיצד מתגברים על כל המעקשים הללו. 

 

הם שיצקו את עריסת הבטון שעליה היו הצינורות    חיים גולדברג ז"ל, מהכשרת הצופים י"א[ ]אהרונצ'ו וחיימקה  
היה צריך להניח את הצינורות במקומם ומשקלו של כל צינור היה כמה    אמורים להיות מונחים. ראשית

מאות קילוגרמים. "מניטו" היה אז חלום באספמיה. איך שהוא גלגלנו את הצינורות, ועם פטיש כבד הקטנתי  
ה שעת הריתוך. הריתוך נעשה במבער אצטילן גדול שפלט חום רב. באותה  את האובליות של הצינור ואז הגיע

בבוקר, מתגלגל עם הטרקטור שגרר את העגלה שעליה    04:00שנה היה קיץ חם מאד, הייתי קם בסביבות  
 האצטילן.  גנרטור היה 

 

ובתוכו  את גז האצטילן לא קיבלתי בבקבוק מ"מקסימה". היה אז גנרטור אצטילן שהיה כעין מיכל מים  

יד שהורטבו במים. כך נוצרה ריאקציה שבה נוצר הגז. את החלק התחתון של   בִּ מגירה, בה הונחו גושי ָכר 
הצינור ריתכתי מבפנים, כלומר, זחלתי לאורך הצינור, הדלקתי את המבער ופשוט "התבשלתי" תוך כדי  

לפעם אבנים על הצינור שאני    הריתוך. על מנת "להגדיל את השמחה" היו אהרונצ'ו וחיימקה זורקים מפעם

 ספון בתוכו "כדי שלא ארדם". קיצורו של דבר, היתה זו הכנה טובה להליכתי בעתיד לגיהנום... 
 

לאחת    הועלה  הריתוך  גנרטור  היתה.  כבר  מחרטה  הגיעו.  הרצועה  וגלגלי  המיסבים  החלקים,    משתי כל 
הגנרטור היה טרקטור ה"אוליבר" הזכור  הפח שהיו כאן, כל העסק הורכב ומה שהפעיל את מנגנון  -כרכרות

 הנעה זו היתה מהירה בהרבה מהנעת הקרדן.    –לטוב. השתמשתי בהנעה הצדדית בטרקטור זה 
 

לרתך את ה"כנפיים". לאורך הצינור, בכל מספר   עבודת הריתוך. עתה נשאר  ימים מספר הושלמה  לאחר 
מעבר המים לאורך הצינור וכך על פריצת    מטרים, רותכו פלטות גדולות ]"כנפיים"[, על מנת להקשות על 

מכלול הצינור והשיבר נשארו שלמים    –הסכר. בכל מקרה, שתי הפריצות בסכר לא התחוללו לאורך הצינור  
לרתך את  ניתן  לא  לי שפשוט  ואז התברר  לשטח  והובאו  הוכנו במסגריה  "הכנפיים"  הזה.  היום  עצם    עד 

רירה שנותרה היא לרתך בחשמל. חזרתי למשק להתייעצות  מ"מ, אל הצינור. הב  8-הפלטה, שעוביה היה כ
 עם דד ]עודד מוזס[ שהיה אז מרכז המשק. העצה  היחידה שקיבלתי היתה שאעשה מה שאני מבין.  

לתל נסעתי  מנת  -בקיצור,  על  המתאים  הציוד  כל  את  וקניתי  כמובן,  באוטובוס  גנרטור  אביב,  את  להסב 
 רדן. להפעלה בעזרת הנעה בטרקטור וק  הריתוך

 

בוצעו     הריתוכים  ביותר.  פשוטים  נעשו  העניינים  בטרקטור,  להנעה  הריתוך  גנרטור  את  שהתקנתי  ברגע 
 במהירות, כל המכלול נמרח בזפת והחלו להדק סביבו את האדמה.  
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יתאים בין הצינור הגדול לשיבר שקוטרו היה קטן יותר. בניתי גם משפך גדול  האוגן שעתה נשאר לבנות את 
בר ודרכו זרמו המים לתעלת הניקוז. התקנתי גם הארכה למנגנון הפתיחה עם גלגל נאה, על מנת  שחובר לשי

 שלא יהיה צורך לרדת לתוך מבנה הבטון בו היה השיבר.  

 ופעם לאחר שתוקן.   1963י שידוע לכל, הסכר הזה נפרץ פעמיים. פעם בחורף כפ
 

שהמים חותרים תחתיה, תעלת עודפים שחוצה את תעלת  : שן רדודה  הסבר לפריצותנראה לי שעד היום אין  
מים מעבר  ללימנים,  עקב  ההזנה  לסכר    , מעל 

תעלת עודפים גבוהה או סתם מריון ]מין מכרסם[ 
על לקח  אותנו  ללמד  שהחליט  זה    וצאצאיו 

שהרסנו את כיכר הדשא הנפלאה שכיסתה את כל  
ה"כוכב" זהו    ,שטח  אבל  אדם,  בגובה  כמעט 

 ... אחר  סיפור
 ם.שלו

 

 

 
 
 
 בוקר / שמואליק-סיפורי המים בשדה 

 הקדמה 
 

כידוע המים במדבר הם גורם חיוני מאין כמוהו. ללא מים למעשה אין חיים לחי וגם לצומח. כך גם כמובן  
שנים לאחר הקמתה, עסקתי בנושא המים בצורה כזו או אחרת    11בוקר,  -מאז שהגעתי לשדה  בוקר. -בשדה

 וצברתי הרבה נסיון וחוויות. 
 

 של שדה בוקר החלטתי להעלות על הכתב סיפורים הקשורים לנושא המים אצלנו.  70 -לקראת שנת ה
 ללי. על מה שקרה בשנים הראשונות למדתי מסיפורים ששמעתי, מחומר ארכיוני בעזרת אביבה, ומידע כ 

 את סיפורי אחלק לפי הנושאים בהם הם עוסקים. 
 בוקר ולידע של החברים ובעיקר הדור הצעיר. -אני מקווה שסיפורים אלה יוסיפו למורשת של שדה

 
 אפתח בהסבר של המונחים השגורים בנושא המים בהם אשתמש:  

 כמות של מ"ק מים.   יחידת מידה המודדת   - בקּו 

 ס"מ( בה מגדירים את קוטרם הפנימי של הצינורות.   2.5הוא מידה של אינץ' ) - לצֹו 
 צינור היוצא מהצינור הראשי בקרקע ומשמש להשקיית השדה או המטע. - רצֶ שטּו 

  ִּניתן    בו מעביר מים מבטון  יש  ( עם סוללות ביניהן, כשבכל סוללה  ללכ-רךערוגות )מפולסות בד  -   יםנִּ ימָ ל
 היה לכוון את גובה המים עד המעבר ללימן הבא.  

 "נשפך ליד  הוא  הרים שסביבו,  מהנחל רדוד שניקז מים בעיקר מהמשטח שמדרום לנו ו   -   ה"שקע הדרומי

 מטעים.   יהיתה שטופה ומתאימה לגידולבשקע הדרומי חניון הרועה לנחל הרועה. האדמה 
  "ל  -  ה"לימנים לגידול מרעה  ושימש    טפונות מהסכרימי הש  תקליט שטח שהוכשר במורד סכר הרועה, 

 למטעים.    ךכ-רואח

  "הוא  היום  בישוב   ועבר מצפון לישוב של אז.   ,נחל קטן שניקז זרימות מים משטח לא גדול -  "ואדי הבית
 קומותיים לשכונות אגוז ודקל.הנמצא בין שכונת 

 
 
 

 . ]צילם רזי יהל[.                                לכיוון נחל הרועה "כוכב"סכר בה
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 בוקר-למה ואיך הגיעו המים לשדה - סיפור ראשון 
 

כפי שהסתדרו   להביא מים מהצפון,  בלי  שיוכלו להסתדר  בוקר האמינו  הקדומים    םתושביהמקימי שדה 

בשנים הראשונות    ,במקום בכל המרחב.  לראות  שאת שרידיה הרבים אפשר  בחקלאות  עסקו  הם  שעסקו 
בורות    36ניקו ושיקמו  וכן  שהיה אז ענף חשוב    ,בשיקום שרידי החקלאות הקדומה וזריעת צמחי מרעה לצאן

 .  הפזורים במרחבמים 
 

)אז הכניסה  של היום  שולי נחל הרועה )חלוקים לשעבר(, ליד כביש הכניסה  " בבץ -ביר ה"נבנה    1953בשנת  
המערבית( בץ"    .היתה  שלו)שה"ביר  המתכנן  של  שמו  על  כך  ממי    יה ה  בץ(  מאיר  נקרא  להתמלא  אמור 

במים  חלקית  מלא  הוא היה  רוב הזמן    .דולמעשה לא שימש כמעט ליעו  , אךטפונות ולספק מים לישוביש
 בניית סכר בוקר.  לשימש לאספקת מים  ובאופן זמני הוא מעופשים  

 
שהוציאו בעת בניית  , השתמשו בעפר  70  -בתחילת שנות ה   בזמן בניית חדר האוכל החדש  ,בסופו של דבר

הוצב  ו ביוזמת אביבה ורזי  המקום  סומן  בשנים האחרונות    סתימתו.  לבץ ו-למילוי הביר  מקלט חדר האוכל,
 שלט "לזכרו". 

 

 אותם מ"ביר רחמה"    מלאהביאו בתחילה בעוקב מים רתום לטרקטור, שהיה מבוקר  -לשדהאת מי השתיה  
)באר ירוחם(, שליד תל ירוחם. מים אלה שימשו לשתיה ולרחצה. כשגדל מספר התושבים היה צורך להגדיל  

  18יו מובילים את המים מירוחם בטנקר של  . הם החברת "מפעלי תובלה" נרתמה למשימהו את הכמויות  
ל של אז )ממערב  בין המקלחת וחדר האוכ  ,נטמן באדמהקוב ש  18וכאן היו  שופכים אותם למיכל בגודל    קוב

 בעזרת משאבה. לצורך השימוש במים היו מעלים אותם למגדל   ליקב של היום(. 
 

לישוב )אז עדיין לא הוגדר כקיבוץ(, טענו    גוריון-ןהצטרפותם של פולה ודוד ב שהיו בעניין אישור  בדיונים  
יילים לאבטחה, מה  הצבת חלגידור ול צינור מים מהצפון,  חיבור הישוב לשזה יגרום ל  בין היתר  המתנגדים

 אושרה הצטרפותם.  ,למרות זאת כידועאך ד לא רצו.  ושמא
 

געתם של פולה  מספר חודשים לאחר ה  תיקים שהתנגדו להנחת קו מים.ולדעת הו   גוריון- ןבתחילה הצטרף ב
  בארץ אספקת מים  פיתוח ההתיישבות וכל העוסקים ב)בבית הגבס( דיון עם  בוקר  -בשדה  גוריון- ן, כינס בודוד

ומתכננים  - ההתיישבות  ובמחלקת  בממשלה  מחלקות  מנהלי  עסק    40  -)כ  שרים,  הדיון  משתתפים(, 
 באפשרויות פיתוח הנגב.  

 

למצוא   וגם  ב"ג אז(,  )לה התנגד  בצינורות מהצפון  גם הצעת חלק מהמשתתפים להביא את המים  הוצגה 
רביבים ומשאבי   - נציגי הישובים השכניםהשתתפו גם  בדיון איך ניתן להביא צינור מים לשדה בוקר. פתרון  
 לא היה קו מים מסודר.  גם אליהם שבאו כדי שידאגו גם להם כי עד אז  ,שדה

 
באותה עת כבר היה קו מים שהגיע עד ירוחם ונבנתה תחנת חלוקה שסיפקה מים לירוחם, דימונה, ויותר  

סיוני אליו הונח קו מים  יידוח נפט נמאוחר לכור האטומי שהתחילו בבנייתו. בין ירוחם לשדה בוקר היה ק 
  6  -בוקר. בהמשך הוחלט להגדיל את קוטר הקו ל-צול. הרעיון הראשוני היה להמשיך קו זה עד לשדה  4של  
 צול.  

 

שהיה מיועד למטרה אחרת, והחליט להעבירו  צול    6של  שהיה אז שר האוצר, "מצא" בנמל חיפה קו    -אשכול  
היה   הקו  בוקר.  בהמשך.    ,מברזלעשוי  לשדה  ופיצוצים  חורים  מקורוזיה,  וסבל  ופנימי  חיצוני  ציפוי  ללא 

- לכן היו הרבה הפסקות מים. ליד הבירואלא ישירות מהקו    , היתה בתחילה ללא בריכת אגירהת המים  אספק
 לאספקת מים גם למצפה רמון.   ששימשו  בץ הותקנה אפשרות מילוי מיכליות

 אפרסקים שניטע  המטע הראשון של  לם להשקיית גן ירק קטן ותכניות החקלאות בשדה בוקר היו לניצול המי
 . 1955בשנת 

 

 . הוחלט להניח קו נפט מאילת לאשקלון כדי לעקוף את תעלת סואץ שנחסמה 1956 -לאחר מבצע קדש ב 
 צול.   8דרך הים התיכון לאירופה. הקו הראשון שהונח היה בקוטר   ני מאילתלאספקת נפט אירקו זה נועד  

להזרמת  תוואי הקו עבר ליד מצפה רמון, שדה בוקר ומכאן לירוחם וצפונה. מהר מאד הבינו שקו בקוטר כזה  
נפט  אינו מספיקנפט   קו  הונח  היום.  16,  עד  לידנו  עובר  הוא  א  צול שגם  להסב  הנפט  הוחלט  קו    צול   8ת 

 ..לאספקת מים.
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טובה   באיכות  היה  מב הקו  בטון  ציפוי  ניקוי  עם  לאחר  קורוזיה.  נגד  חיצוני  ציפוי  וגם  התחילו  הקו  פנים 

בנפח של    נבנתה גם בריכת המים הראשונהאז  צול הראשון.    6במקביל לקו    ,מים מירוחם  אלינו  בולהזרים  

לחץ מים מספיק להשקיה    סיפק  הבריכה  במקום בו נמצאות בריכות המים עד היום. הגובה של   קוב,  1000
 אספקת מים סדירה לכל צרכי המשק. לו
 

)  מקורותבנתה חברת    1961בשנת   )בית מקורות( בפינה הדרום מזרחית של שדה בוקר  בניין  מכון שאיבה 
(, בו היו משאבות גדולות שהזרימו מים בלחץ גבוה עד מצפה רמון. האחראי על המכון  של היום  היכלבי ה

תושב אצלנו. מאוחר יותר התחילה מצפה רמון  כ  תגוררי מקורות" )בירנצוויג( שההיה "אורמטעם מקורות  
 זמנית גם אנחנו קיבלנו מים מקידוחי הפארן.  לקבל מים גם מקידוחים בנחל פארן.

המטעים בשקע הדרומי, ירד מהבריכות והיה באיכות נמוכה ומלא חורים. את    קו המים מהבריכה להשקיית
מ צמחיה  המלא  שלו  מטפסים  הנתיב  היינו  הזה  במעלה  לבריכות.  מדרום  היום  עד  רואים  שנזלו,  המים 

 לסתימת החורים בברגים מיוחדים.  
צול    8הקו עבר ליד חניון הרועה של היום, עם שלוחה קטנה לשטח "הדייקה" שהיה נטוע משמש. בהמשך קו  

 צול להשקיה.  3ועבר לאורך כל השקע הדרומי, עם שטוצרים  40שחצה את כביש  
ת המטעים בלימנים השקינו בתחילה מקו שהתחבר ישירות לקווים מירוחם. עד היום אפשר לראות את  א

מקום החיבור לפי העץ שגדל על המים שדלפו שם, וגם את תואי הקו שהגיע ללימן העליון. קו המים החדש  
 ת טובה. מקורות מאוחר יותר, והיה מאיכו  דיי-ללהשקיית המטעים בלימנים ו"שלחין צפון" הונח ע 

 

בוקר, שכבר הוגדרה כקיבוץ והצטרפה לתנועת "איחוד  -ו אני ומשפחתי מקבוצת כינרת לשדהבשלב הזה הגענ 
שהיו    ונםד  500  -על שטח גדול של כנפרש  הקבוצות והקיבוצים". התחלתי לעבוד במטע שהיה ברובו צעיר אך  

היינו  שנוצרו בהם  חורים  את ה ה,  מירוחם סבלו מקורוזי  המים  בעיקר ב"שקע הדרומי" וב"לימנים". קווי 
הצלחנו לשכנע את מקורות להקים תחנת שאיבה נוספת, באמצע הדרך מירוחם    . סותמים עם ברגים מיוחדים

 כדי להקטין את הלחצים והפיצוצים.  
מיוחד בבריכת השחיה שנבנתה אז. היה  אך ב  ,ראו זאת היטב בברזיםוהיו חומים מחלודה    המים שהגיעו

 אותך.  אי אפשר היה לראות בריכה, כי ממרחק קצר כבר מי הותופסת ב קדרים באיםף לשחק ייכ
 

מ"ק, מה שעזר    2000  - נבנתה בריכת המים השניה ליד הראשונה ורזרבת המים לשימוש הוכפלה ל   1968בשנת  
 מאד לבטחון האספקה וההשקיה, אך איכות המים נשארה גרועה כשהייתה. 

ואיכות המים    המשק  כנע את מקורות להתקין מסנן גדול בכניסה לאזור מבניהצלחנו לש  1971רק בשנת  
הסינון לא כלל את בריכת השחייה בה לא היה שיפור באיכות המים, עד לשיפוץ הבריכה    ד.ו השתפרה מא

 שכלל מסננים וחיבורה למערכת הביוב. 
 

צול מתחנת משאבי שדה    12כשהונח קו    1972המהפך בנושא אספקת המים אלינו ואיכותם היה רק בשנת  
ונותקנו מהקווים מירוחם. תחנת השאיבה למצפה רמון הועברה לתחתית ההר עליו בריכות המים, שם היא  

 נמצאת עד היום.  
צול הישן, שמחזיק מעמד יפה    8אספקת המים מהבריכות לשטח המחנה ועד "בית מקורות" נשארה דרך קו  

 ללולים ומגיע עד הכרם )לשעבר( שם נטוע היום מטע ארגן.   עד היום. מאוחר יותר הונח מקצהו קו לדביק,
 

עם גידול צריכת המים במצפה רמון וצריכת מחנות הצבא ושדה רמון שנבנה לאחר פינוי סיני, הונח בשנת  
קוב. קו    3750צול ממשאבי שדה אלינו, ונבנתה בריכת מים גדולה נוספת בתכולה של    18קו חדש של    1993

 מ"ק.  1000הוסב למים מליחים, וכך גם בריכת המים הראשונה של צול הישן  12
 

 
 שיטפונות וסכרים   -סיפור שני

 

לנצל אותה   ידעו  מימי קדם. תושבי האזור הקדומים  ידועה כבר  בוקר  ובאזור שדה  בנגב  תופעת השיטפונות 
 ולו. לפיתוח חקלאות בעזרת סוללות אבן שבנו. את שרידי חקלאות זו רואים עד היום באזור כ

גם ראשוני שדה בוקר שהכירו את התופעה, בעת ששרתו במחלקת המודיעין של פיקוד דרום במלחמת השחרור,  
חשבו שיוכלו לבנות מערכות לניצול מי השיטפונות. בתחילה שיקמו ובנו סוללות אבן בערוצי הנחלים לשתילת  
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ת הגדולים בנחל חלוקים )הרועה(  צמחי מרעה, עבור הצאן וענף הסוסים שהתפתח מאוחר יותר. את השיטפונו
 החליטו לאגור בעזרת סכרים.

 

אלף קוב, מערבית לחניון הרועה של היום. בשיטפון    30  -ב"דייקה" בתכולה של כ  1952נבנה בשנת    הסכר הראשון
התמלא הסכר. אז התברר שהמים מחלחלים במהירות והסכר התרוקן לאחר כשבוע.    1953גדול שהיה במרץ  

של אחד הקיד  צינור  ולא מצאו.  נעלמים המים  לאן  כדי לאתר  הנחל  וחים אפשר  נחפרו שני קידוחים במורד 
 למצוא עד היום. 

לרוחב הנחל נבנו סוללות אבן מסותתות ע"י "פועלי דחק" )תעסוקה לעולים חדשים בשנות המדינה הראשונות(.  
 האבנים נלקחו למרבה הצער מאתרי עתיקות בסביבה.

 בערוגות המפולסות, פרצו את הסכר שאת שרידיו אפשר עדיין לראות.   1962לקראת נטיעת מישמש בשנת 
שיטפונות שבאו אחרי הנטיעה הסתבר שבלימן התחתון, איפה שהיה הסכר יש סחף לאחור והחלטנו לבנות  ב

הערוץ,   לרוחב  והנחתם  האבנים  איסוף  של  זה  "כבד"  במבצע  הסחף.  את  שתמנע  וחזקה  חדשה  אבן  סוללת 
הלמוט"    השתתף איתנו מתנדב חזק מגרמניה בשם הלמוט. לאחר סיום המבצע קראנו לסוללה החדשה "סכר 

 וגם שמנו לידו שלט יפה. 
 

אלף קוב, היה מתוכנן היטב, עם   250  -. סכר זה שיכול להכיל כ1956היה בנחל הרועה ונבנה בשנת    הסכר השני

מטר. נבנתה "תעלת עודפים" שתמנע    3כלומר שעל כל מטר גובה היה רוחב הסוללה לכל צד    1:3שיפוע סוללה של  
 .  פריצה של הסכר בשיטפונות גדולים

זו הקיפה את כל השטחים המעובדים, מרעה בשנים הראשונות ומשנת   מטעי אפרסקים, וחזרה    1962תעלה 

 שגרם להרבה סחף ונזקים.  2010לערוץ הנחל לאחריהם. התעלה נפרצה רק בשיטפון הגדול בינואר 
 

בתחתית הסכר, לתעלה פתוחה  ידי פתיחת מגוף גדול שהוביל את המים בצינור  -ניצול מי הסכר להשקיה היה על
שהזרימה את המים ללימנים שבמורד הנחל. בסוללות בין הלימנים נבנו מעבירי מים מבטון, בהם ניתן היה  

ס"מ( בכל לימן לפני העברת המים ללימן הבא. את פתיחת המגוף עשינו    20לכוון את גובה המים הרצוי )בד"כ  
 חביות שבנו במסגרייה.   בראש מגדל אליו היה צריך להגיע בעזרת רפסודת

 

ס"מ ביום(, ולא ניתן היה להשתמש במים    20למרבה האכזבה גם בסכר זה היה חלחול מהיר של המים )לפחות  
לאורך זמן, כמובן גם לא לשמור אותם לקיץ. עשינו ניסיונות שונים לאטום את הקרקע ללא הצלחה. קידוחים  

 ן נעלמים המים.  אחדים נעשו גם במורד הנחל אך לא הצליחו לאתר לא
הימים, בערך במקום שנמצאת היום תחנת הדלק. יהושע כהן יצר    6הקידוח המוזר ביותר היה לאחר מלחמת  

קשרים עם הבדואים בסיני, שהתמחו בחפירת בורות מים עמוקים. הבאנו קבוצת חופרים שחפרו ידנית לעומק  
 גדול מאד אך לא נמצאו מים.

 
השקיית מטעי האפרסקים בלימנים, החלטנו שכדי להקטין את הסחף שנגרם  צול ל 12לאחר שהונח קו מים של  

מהצפה ישירה מהתעלה של הסכר, נבנה מתקן שיכניס את המים לצינור ונשקה בהצפה כמו בקיץ. למתקן זה  
היום בתחתית   עד  נמצאים  ושרידיו  "סכר אסואן"  הבניין, קראנו  של אהרונצ'ו מרכז  בניצוחו  ונבנה  שתוכנן 

אש השטח. בשטפונות גדולים היו עודפי מים לאחר שהשלמנו את ההשקיה של כל חלקות המטע.  התעלה בר
מי הסכר להשקיית שטח   ושאבנו את  דיזל בראש הקו המוליך את המים ללימנים,  התקנו משאבה עם מנוע 

 השלחין )צפון( הצמוד. 
 

ם. הוא מהווה מטרד ואטרקציה  סכר הרועה מחזיק מעמד עד היום וקולט מי שטפונות, אך אין כל ניצול למי
 עם הנמצא לידו.-לישוב מרחב

 [ 42-40ידי שלום והם נמצאים בעמ' - סיפורי בניית הסכרים נכתבו על]
 

במקום הנקרא בז'רגון המקומי "הכוכב". סכר זה קיבל מים מנחל    1959בנחל בוקר נבנה בשנת    -הסכר השלישי 
אלף קוב היה גבוה ומרשים. תכנונו היה לקוי    500  -כ  בוקר וגם מה שהגיע מנחל הרועה. הסכר בקיבולת של

בלבד, כלומר שבסיסו חלש יותר מזה של סכר הרועה. תעלת העודפים שנבנתה    1:2לדעתי. שיפוע הסוללה היה  
ד' לימנים, שהוכשר עם מעבירי מים    120בצד המערבי שלו, חצתה במסלולה את תעלת ההשקיה לשטח של  

ת ההצפה. השטח יועד למרעה או למטעים, אך ברור שסכר מלא יכול היה להשקות  מבטון בין הלימנים, להכוונ 
שטח גדול בהרבה. היציאה של הצינור להשקיה הייתה נוחה יותר מזו של סכר הרועה, כי מגוף הוצאת המים  
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ע"י המסגריה שלנו( היה הפעם מחוץ לשטח המוצף. התעלה להובלת המים להשקיה עברה במקביל   )הותקן 
 חצתה כאמור את תעלת העודפים שבפועל הסתננו אליה חלק גדול מהמים. לסכר ו

צול זמני שהוביל מים מה"ביר בץ" לאורך נחל הרועה אל    4והידוק הקרקע הונח קו ברזל    לצורך בניית הסכר 

אתר הבניה. את הביר בץ היו ממלאים מקו המים שהגיע מירוחם. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה בה ניתן  
לכביש  היה   עדיין לראות ממערב  בץ. שרידים של אותו קו אפשר  יותר בביר  פחות או  נקיים  להתרחץ במים 

 הכניסה. 
 

 לאחר גמר בניית הסכר היו מספר שנות בצורת בהן לא היו כלל שטפונות. 
 

  200  -מספר חודשים לאחר שהגענו לשדה בוקר, היה השיטפון הראשון בתחילת החודש שמילא כ  1963בדצמבר  
אלף קוב בסכר. לאחר שהשלמתי את הטיפול בהצפות בשקע הדרומי, וההשקיה מסכר הרועה בלימנים, נסעתי  

הגעתי    ומלצת גם היום(.  המ  4*4שהיה מוצף )דרך לרכב    -לסכר בוקר בטרקטור, דרך הרכס שמדרום לנחל הרועה 
לסכר והחלטתי לפתוח את השיבר )שגירזתי אותו לקראת החורף( לניצול המים להשקיה. המים יצאו בזרם  
אדיר ופרצו מיד את תחילת התעלה שהייתה אמורה "להשקיט" את הזרימה. סגרתי את השיבר ונסעתי חזרה  

ון הסוללה שנפרצה, פתחתי שוב את המים בזרם  עם כף הבולדוזר שהיה לנו. לאחר תיק  4Dלהזעיק את טרקטור  
הגיעו   ולא  אליה  כולם  והסתננו  העודפים  תעלת  לחציית  הגיעו  בתעלה  המים  אבוי,  אך  לפרצות.  יגרום  שלא 

 ללימנים.  
בכל זאת הצלחנו לווסת את הזרם, כך שבסופו של דבר מילאנו את כל הלימנים ממי השיטפון. כמובן שנשארו  

 לא נוצלו, אך הם חילחלו במהירות, כך שלא ניתן היה לאגור אותם לחודשים הבאים. בסכר עוד הרבה מים ש
 

 בסוף אותו חודש היה שוב שיטפון גדול מאד שמילא כנראה )לפי סימני המים( את הסכר בכל תכולתו ואז נפרץ.
ה רבה  כשהגעתי אליו כדי לראות אם ניתן להשקות שוב, ראיתי לתדהמתי שהסכר נפרץ והמים זרמו בעוצמ
 לנחל בוקר, שהתאחד בהמשך עם נחל הבשור שמגיע מדרום )זו הסיבה לשם "כוכב" שניתן לאזור זה(.

 כך יצא שאני היחידי שזכיתי להשקות מסכר זה באותן שנים. 
)שלא התקבלה( הסיבה   לטענתי  שלו.  והבונים  עם המתכננים  לפריצת הסכר  על הסיבות  וויכוח  ער  דיון  היה 

ומחילות הפסמונים הרבות שהיו בו. הסכר הפרוץ נשאר בשיממונו ושימש כאתר ניווטים  הייתה מבנהו התלול  
 ותרגילים לצה"ל עוד שנים רבות.  

 
אנחנו הקפדנו לשמור את שטח "הכוכב" בתוך משבצת הקרקע שלנו, כדי להשתלב בתכניות עתידיות שיזמים  

עיר התנ"ך", עם מלונות ואגמים שקבוצת  שונים רצו לפתח באזור זה. תכנית גרנדיוזית אחת הייתה הקמת " 
יזמים תכננו שם. תכנית אחרת הייתה לעשות שם מגרש בינלאומי למרוצי מכוניות. מכל התכניות האלה לא  

 יצא כידוע כלום, ובהמשך ויתרנו על הכללת השטח במשבצת הקבע החקלאית שלנו. 
, הפעם הקפידו להדק היטב ולעשות את  1982ביוזמת רזי וקק"ל אותם רתם לרעיון, שוקם סכר הכוכב בשנת  

כל הנדרש כדי שלא ייפרץ. למרבה האכזבה הצליח רזי להשקות את הלימנים שוב רק פעם אחת )יש תמונות  
 ומאז לא שוקם עוד.  1983יפות(. הסכר נפרץ שוב בשיטפון גדול בחורף  

 
יהיה הענף הגדול והעיקרי  היה השטח העיקרי שהוכשר לנטיעת מטעים, לאחר שהוחלט שזה    –  השקע הדרומי

. כל השקע הוכשר לקליטת מי השיטפונות שנאספו מרוב "המשטח" עליו נמצאת  50  -של שדה בוקר בסוף שנות ה
ד' כל אחת. בין ערוגה לזו שאחריה נבנו סוללות    15  -5שדה בוקר. נבנו ערוגות מפולסות )לימנים( בשטחים של  

 ויסות גובה המים בעזרת קרשים מותאמים. עפר גדולות עם מעבירי מים מבטון ואפשרות 
הארץ(.   1955בשנת   בכל  שהתפרסמו  בוקר  שדה  )אפרסקי  "אלברטה"  מהזן  הראשון  האפרסקים  מטע  ניטע 

השטח היה היכן שבשנים האחרונות היה מטע ניסיוני שהוזנח לאחרונה, מדרום ללול עבדת. לידו אפשר לראות  

רסקים. בהמשך ניטעו כמה לימנים בכרם ענבים למאכל. הנטיעה  עדיין את שרידי סככת המיון הראשונה לאפ
 בה ניטעו כל הלימנים בזנים שונים של אפרסקים, שזיף אירופי ומשמש.   1962הגדולה הייתה בשנת 

שנת  ה באביב    1958שנים שמאז  בוקר  לשדה  כשהגענו  כלל.  שיטפונות  היו  ולא  בצורת קשות  שנות    1963היו 
בתי מאד מכל המערכות של ניצול מי השיטפונות שהוזנחו. אספתי את קרשי הויסות  נכנסתי לעבוד במטע. התלה

השבורים לשיפוץ בנגריה, גם מכל מעבירי המים בלימנים ובנחל בוקר. ניתקלתי בספקנות רבה אם יש בכך טעם,  
אותם    לאור הניסיון של השנים הקודמות. דאגתי גם לגרוז של כל השיברים בסכרים כדי שאפשר יהיה לפתוח 

 בזמן שיטפון. 
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התחיל לרדת גשם שוטף. הסתתרנו בסככת    1963באותו חורף עבדנו בגיזום חלקת האפרסקים. בתחילת דצמבר  
האריזה ומיד התחילו החברים בעלי הנסיון לקרוא ש"המשטח" מתחיל להבריק והשטפון מגיע. ואומנם באותו  

לימנים בשקע הדרומי ובדייקה. התמלאו גם סכר  שיטפון ובאחד נוסף בסוף אותו חודש, התמלאו וגלשו כל ה

ס"מ, בהנחה שזו כמות שתרווה את כל חתך הקרקע    20  -הרועה ובוקר. הלימנים היו מכוונים לגובה מים של כ 
בלימנים, במקום גשמי החורף באזורי הארץ האחרים. כך נוכל להתחיל בתנאים אידיאליים לפריחה ולבלוב של  

 המטע באביב.
גרמ  העיקרי  השטפונות  הגורם  הפרצות.  את  ולסתום  לפנות  היה  שצריך  וסחף  בסוללות  פרצות  להרבה  גם  ו 

לפרצות היו מחילות של פסמונים )מכרסם נחמד שאוהב שיחי מלוח(, שהתרבו אז מאד )היום כמעט שנעלמו(.  
 ט" היום.  המלחמה בפסמונים הייתה אכזרית אך הכרחית ולא רצוי לתאר את פרטיה, כי אינה "פוליטיקלי קורק

השיטפונות בשקע הדרומי טופלו בכל השנים בהם היו בו מטעים משמעותיים. ניהלנו מעקב ורישום של הערוגות  
שהתמלאו בכל חורף. את השלמת ההשקיה בערוגות שלא קיבלו שיטפון, הצפנו מהצינור לקראת האביב. באותן  

 לכך אתאר בסיפור הבא.  שנים ההשקיה בקיץ של המטעים הייתה בהצפה, את הפרטים והסיבות 
 

היה אז מצפון לשטח הבנוי ולא ניקז שטח גדול. יחד עם זה היה מוצף בחורפים הגשומים ונבנו גם    -ואדי הבית
מטע של פיסטוק חלבי )בוטנה( ואגוזים. סידורי המעבר מלימן אחד לשני היו    1962בו לימנים בהם ניטע בשנת  

הנ מאגן  בחלק  השלחין  שטחי  כשהתפתחו  מחביות.  במסגריה  ונבנו  פרימיטיביים  הבית,  די  וואדי  של  יקוז 
וכשנבנה כביש הכניסה הנוכחי, התמעטו כמויות המים הזורמים בוואדי זה. שרידים של הסוללות ומעביר המים  

 שנבנה מתחת לכביש ליד שער הכניסה )שבוטל לאחרונה(, אפשר לראות עד היום.  
שנשמר והועשר בזני פרות שונים מאוחר יותר.    "גן רפי "ו  "אגוז"ממטע הפיסטוק נשארה רק חלקה ליד שכונת  

 היום כבר לא מגיעים לשם שטפונות משמעותיים.
 

 השקיית המטעים בהצפה  - סיפור שלישי
 

קרקע ה בבעיה.  נתקלו  אחרים,   באזורים  כמקובל  בהמטרה  הראשונים  המטעים  את  להשקות  לס  הנסיונות 
שאצלנו, נאטמת במהירות והחילחול איטי ביותר. המים בחלקה המושקית היו זורמים למקומות הנמוכים ולא  

 החלקה.  ניתן היה לתת מנות מים שוות לכל
 

בלימנים   ניטעו  המטעים  שכל  מאחר 

מפולסים )גובה קרקע שווה בכל לימן(  
כדי לנצל את מי השטפונות, אך טיבעי  

ה בהצפה  היה לאמץ את שיטת ההשקי
המקובל   ההשקיה  מחזור  בקיץ.  גם 
בכמות   בחודש  פעם  להציף  היה  אצלנו 

זו הספיקה    200  -של כ לד'. כמות  קוב 
למטע נושא פרי ללא סבל מצמא הפוגע  

 בעצים או בפרי. 
הדרומי קו    בשקע  שהגיע    8הונח  צול  

מבריכת המים ועבר לאורך כל החלקות  
מצפון להן. על הקו היו "שטוצרים" של  

ל ובראש השטוצר ברז, אותו היינו מחברים לצינור שבקצהו "מתקן השקטה" שמנע סחף מזרם המים. את  צו 3

   וכבינדר.המתקנים תיכננו ובנו כמובן במסגריה בניצוחו של שלום ב
 

מ"ק    1000כמות המים שנדרשה להצפת כל ערוגה הייתה גדולה, יחסית לגודל הערוגה. בראש בריכת המים של  
מצוף, ובראשו חבית הנראית למרחוק, שאפשרה לראות את גובה וכמות המים בבריכה. בכל בוקר  היה צינור עם  

היה המשקה צופה אל הבריכה ומעריך אם יוכל להשקות וכמה. אם הבריכה הייתה לא מלאה מספיק, היינו  
הבריכה  מיד מתקשרים למקורות, לברר את סיבת התקלה, ומתי תתוקן ואפשר יהיה שוב להשקות. עם בניית  

 השנייה והגעת הקו החדש ממשאבי שדה, אפשר היה להשקות בצורה מסודרת יותר. 
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צול לאורך כל השטח ובמרכז הלימנים. בכל לימן היה שטוצר אחד    12הונח לאחר הנטיעה קו גדול של    -בלימנים
עברה והתקנה.  צול להשקיה. הברזים ומתקני ההשקטה לברזים בגודל כזה היו כבדים וקשים לה  6או שניים של  

לאורך הקו הייתה סוללת עפר שכיסתה אותו, וחצצה בין הצד הצפוני לדרומי של כל לימן. סוללה זו הייתה  

 נפרצת לעיתים בזמן ההשקיה במי השטפונות מהסכר. 
 

בתחילה היה חיבור המים לקו זה ישירות מהקווים שהגיעו מירוחם. עד היום אפשר לראות את מקום החיבור  
לפי עץ השיטה שגדל לידו, מדליפות המים שהיו תדיר ליד החיבור. גם את תוואי הקו שהגיע לראש השטח אפשר  

 עדיין לראות )לפחות בצילומי האויר(.  
גדולות מהקווים, לפני שהמים הגיעו לבריכת המים, גרמה לא אחת    ברור שלקיחת המים להשקיה בכמויות 

לתקלות ותלונות על חוסר מים בקיבוץ. מאוחר יותר הונח קו חדש שירד מהבריכות עד לחיבור הפיצול לשטח  
הלימנים ולשלחין צפון, שם היה בעבר חיבור מקורות. זה איפשר אספקת מים להצפת הלימנים בצורה סדירה  

צול גם להשקייה במי השטפונות, דרך    12תקלות באספקה לקיבוץ. לאחר שהתחלנו להשתמש בקו  יותר וללא  
"סכר אסואן", אפשר היה להוסיף שיטחי מטעים נוספים ללא סוללות גדולות כמו בלימנים הראשונים. בחלקות  

 אלה ניטעו אפרסקים ומאוחר יותר שזיף אירופי. 
 
 
 

   -ארי -אבן ופסורפרשת הסכסוך עם פר
הקים פר' אבן ארי מהאוניברסיטה העברית את תחנת הנסיונות ליד עבדת, בה שיחזר וחקר    60  -בתחילת שנות ה

את שיטות ההשקיה במי השיטפונות בתקופת הנבטים. על הגבעה נבנה בית אבן יפה )קיים עד היום(, בו היו  
מגיעי היו  ליזל. הם  ואשתו  של הפרופסור  למגוריו  דירה  וגם  לביצוע המחקרים  מעבדות המחקר  פעם  מדי  ם 

האפרסקים   חלקות  את  משקים  שאנחנו  מהכביש  הפר'  ראה  הנסיעות  באחת  ימים.  כמה  בתחנה  ונשארים 
הסמוכות לכביש בהצפה. הוא כעס והפיץ את טענותיו על כך שאנחנו מבזבזים מים יקרים המגיעים מהצפון.  

 השמצה זו חייבה אותנו ב"פעולת תגמול".  
אינו שבלילות מגיעה לחווה שלו מיכלית מים המשקה את השתילים. ידיעה זו פגעה קשה בפר'  הפצנו ידיעה כי ר

וביוקרתו המקצועית, והוא כמובן רתח על כך. הוזמנתי על ידו לפגישת "סולחה" עם ארוחת בוקר בוילה שבחוות  
 הנסיונות.  

 

י כמותו לפני כן. כששאלתי אם  ליזל התחילה מיד בהכנת השולחן לארוחת הבוקר. הוגש סלט ירוק שלא הכרת 

לא עושים אצלם סלט של עגבניות ומלפפונים כמקובל אצלנו, אמרה ליזל שזה סלט "אירופאי". לאחר הארוחה  
לסיור במתקני איסוף מי השטפונות והחלקות בהן נטע עצי פרי מסוגים שונים. הוא אמר    ופסור לקח אותי הפר 

 ל אצלנו(.  שהם מושקים רק ממי שטפונות )בניגוד למקוב
 

במהלך הסיור ראיתי בחלקות שונות צינורות אלומיניום הבולטים מהקרקע ומפוזרים סביב העצים במרחקים  
שונים מגזעי העצים. לשאלתי מה זה, אמר שזו שיטה חדשנית למדידת הלחות של הקרקע )בניגוד לקידוחים  

צינורות   לתוך  אצלנו(.  גם  מקובלים  שהיו  מטרים,  הידניים  מספר  של  לעומק  מותקנים  שהיו  האלומיניום 
מורידים גוף עם קרינה רדיואקטיבית "מפזר נויטרונים", השולח קרינה בעומקי הקרקע השונים, ולפי כמות  
הקרינה החוזרת ונמדדת במכשיר על הקרקע, אפשר היה מיד לדעת את רמת הרטיבות. הוא הראה לי כמובן עד  

 ים שלו עדיין מחזיקים מעמד ולא מתייבשים, עד בוא השיטפון הבא. איזה דרגת יובש בקרקע העצ
 

הקרינה החוזרת ונמדדת במכשיר על הקרקע, אפשר היה מיד לדעת את רמת הרטיבות. הוא הראה לי כמובן עד  
 איזה דרגת יובש בקרקע העצים שלו עדיין מחזיקים מעמד ולא מתייבשים, עד בוא השיטפון הבא. 

 

ריכים לחיות ולהתפרנס מהמטע ולא רק שהעצים יחזיקו מעמד משיטפון אחד לשני. מלבד  אמרתי לו שאנחנו צ
 זאת המטע צריך לקיים אותנו ברמת חיים ששונה בוודאי מזו שחיו בה הנבטים.  

כדי ליישב את הסכסוך סביב בזבוז המים שלנו, הצעתי שנשתמש בשיטת המדידה במכשיר שלו גם במטעים  
 חרי מה שקורה, והוא יוכל להוסיף זאת למחקר שלו.  שלנו. כך נוכל לעקוב א

כך הגיע אלינו מנהל החווה שלו דוד מזיג מדימונה, להתקנת מערכות של צינורות  -נפרדנו בתקיעת כף ומיד אחר
האלומיניום בחלקות שונות, גם בשקע הדרומי וגם בלימנים במיני פירות שונים. אחת לשבוע היה דוד מגיע עם  

 היינו עושים את המדידות הדרושות ורישום המעקב אחר התוצאות.מכשיר המדידה ו 
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מסקנות המחקר שעשינו אצלנו היו מעניינות: ההשקייה בהצפה מרטיבה את כל חתך הקרקע בו קיימים שורשי  
 העצים המנצלים את המים, כך שאין בזבוז מים לעומק בלתי מנוצל. 

ים את הנוף ונותנים יבול ופרי גדול וראוי לשיווק.  העצים "שותים" את כל מה שנותנים להם, בהתאם מפתח

ידענו לזהות מה רמת הרטיבות   לאחר כחודש היו העצים מתחילים להראות סימני צימאון. בעזרת המכשיר 
 התואמת למצב עצים זה שהראה צורך בהשקיה. 

 
השתכנע שכל זמן שאנחנו מוכרחים להשקות בהצפה )ההשקיה בטפטוף עדיין    סורופ סיכום הפרשה היה שהפר 

לא הונהגה אצלנו(, משטר ההשקיה שלנו סביר וכמויות המים השנתיות שאנחנו נותנים סבירות ביותר. בנוסף  
הוא נתן לי הרבה כבוד, הזמין אותי לאוניברסיטה ואף מינה אותי  ופסור ונרקמו יחסי אמון וידידות עם הפר

 לחבר הנהלה של חווה חדשה ליד צומת הנגב שהקים )המבנה קיים עד היום(.  
את הקרקע רכש בטקס רב משתתפים וכבוד מהשיח' הבדואי לו הייתה שייכת הקרקע. עם דוד מזיג שמרתי על  

 ידידות עוד שנים רבות, גם לאחר שסיים את תפקידו בחווה. 
 

ו  גם בשטפונות  בהצפה  את המטעים  לאמץ את  המשכנו להשקות  עד שהצלחנו  רבות,  שנים  עוד  גם מהצינור 
 ההשקיה בטפטוף ולהתאימה לתנאי שדה בוקר. על כך אספר בסיפור הבא. 

 
 
 

 המעבר להשקיית המטעים בטפטוף    -רביעיסיפור 
 

לעבוד במטע ראיתי שבשתי חלקות יש שרידים של צינוריות בקטרים שונים שחלקן טמונות באדמה.    כשהתחלתי
כששאלתי מה זה? ענו לי שיש מהנדס מים בשם שמחה בלאס, שעשה אצלנו נסיונות בשיטת השקייה חדשנית  

היו אובדנים  שהוא מנסה לפתח. יצירת טפטפות תת קרקעיות, שיביאו את המים ישירות לבית השרשים, ולא י
של התאדות. הנסיון אצלנו נכשל אחרי שכל הצינוריות נסתמו בגלל המים המזוהמים, וחדירת שרשים לתוך  

 הצינוריות. 
 

המהנדס שמחה בלאס היה מוכר לי עוד מכנרת, כידידו של אבי שהקים בזמן מלחמת העולם השניה לפי תכנונו  
פה ממי הירמוך, שהיו טובים יותר ממי הכנרת והירדן.  של בלאס, את מערכת ההשקיה של שדות עמק הירדן בהצ 

 שרידי האקוודוקט שהוליך את המים לשדות קיימים עדיין עד היום. 

להמשך פיתוח הטפטוף בחר בלאס בקיבוץ חצרים, בו הוקם מפעל לטפטפות ופיתוח שיטת השקיה זו הנקרא  
המטע שלהם, בו נעשו הנסיונות הראשונים.  כידוע "נטפים". אנחנו היינו בקשר טוב עם מהנדסי המפעל ואנשי  

 ליווה אותנו בנושא זה מדריך שרות השדה הוותיק יהודה זוהר ז"ל.  
 

בהצפה.   להשקיה  מתאימה  הייתה  לא  כי  לקיבוץ,  בכניסה  הזיתים  בשדרת  עשינו  הראשונים  הנסיונות  את 
אז ממקורו  שקיבלנו  החלודה  מלאי  המים  בגלל  במהירות,  אצלנו  נסתמו  ממהנדסי  הטפטפות  כשביקשתי  ת. 

נטפים שיפתחו טפטפות בהספק גדול יותר, שימנע אולי את הסתימות, הם אמרו בבטחון רב שהשיטה מתאימה  
ליטר בשעה, אותן הם יצרו אז. כמובן שהיום עם התפתחות השיטה והמפעל, קביעה זו מוזרה    2רק לטפטפות של  
 בלשון המעטה. 

 

שלא התאימו למים מזוהמים כמו שהיו לנו. כשסיפרתי על הבעיה לידידי  היתה בעיה גם במסננים שיצרו אז,  
אמק'ה כינרתי איש שרות השדה מכנרת, הוא סיפר לי שפיתח "מסנני חצץ", בהם המים עוברים דרך מיכל מלא  
בחצץ מיוחד, שעוצר את כל הלכלוך לסוגיו וניתן לשטיפה כשנסתם. זה היה סוד מקצועי שלו, אך הסכים לתת  

 סנן אחד לנסיון אצלנו. הנסיון הצליח גם אצלנו ונתן סיכוי להשקיה בטפטוף ללא סתימת הטפטפות. לי מ
שלום בוכבינדר, המסגר המצויין שלנו, העתיק את המתקן שהבאתי, ויצר במסגריה שלנו מסננים איתם ניסינו  

לעבור מהשקיה בה את האפשרות  בפנינו  פתחה  "בזבזנית  את הטפטוף במספר חלקות במטע. ההצלחה  צפה 
 המים", לטפטוף החסכוני. 

 
אז עדיין לא הצלחנו לעבור להטמנת קווי הטפטוף בקרקע, אך השליטה הטובה יותר בכמויות המים ומרווחי   

ההשקיה, פתחה אופקים חדשים להשקיית המטעים גם אצלנו. בהמשך פיתחו בנטפים מסננים טובים יותר,  
 , להפסיק את השימוש במסנני החצץ המסורבלים.  שאפשרו יחד עם שיפור איכות המים אצלנו
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פיתוח טפטפות יותר משוכללות בנטפים, וקווי טפטוף מתאימים, אפשרו במשך הזמן לטמון את קווי הטפטוף  
 גם אצלנו. 

 

שיטת ההשקיה בהצפה נזנחה לגמרי גם אצלנו, מלבד זה שהמשכנו להשתמש במי השטפונות )כשהיו( להצפת  
 החלקות בחורף.

 
 

 השקיה במים מליחים פנטזיות ומציאות  - סיפור חמישי
 

ב הייתה    וריוןג -ןבמדרשת  הגדולות  מתגליותיו  אחת  מים.  וחוקר  גיאולוג  איסר,  אריה  פר'  התגורר  שלידינו 
התיאוריה, שמתחת לרוב הנגב וצפון סיני יש מאגר מים גדול מאד. המים אומנם מליחים, אך ברמה המאפשרת  

ערבה. להוכחת התיאוריה של הפר' היה צורך בקידוחים עמוקים במספר איזורים. אחד  השקייה, כפי שהתבצע ב 
 המקומות שנבחרו היה באפיק נחל צין, לא רחוק מהמדרשה. 

לצורך גיוס כספים לקידוח ושכנוע שיהיה שימוש במים, פנה אלינו אריה בבקשה שנכין שטח להשקיה במים  
   המליחים.

בב"ש, תוכנן שטח של כמה מאות דונם, בערך במקום שהיום נמצא מטע    בעזרת מהנדסי המים של הסוכנות

 הזיתים המושקה במים מליחים. 
 תוכננה גם בריכת אגירה על הרכס שמעל הר השולחן בערך במקום בו נמצאת היום תחנת ההאכלה. 
 נדרש לכך.  לשאלתנו למה לא לקדוח ליד השטח כדי לחסוך צנרת, ענו לנו שאין יכולת לשאוב מקידוח בעומק ה

עזרנו כנראה במשהו לשכנע לבצע את הקידוח, שהוכיח את התיאוריה של המצאות מאגר המים המליחים, אך  
כל התכנית לשאיבת המים אלינו לא בוצעה. הקידוח נזנח ונסתם במשך השנים. עוד זמן רב אפשר היה לראות  

 לבחינת עומקו. את הצינור של הקידוח, ששימש סקרנים לזריקת אבנים פנימה 
 

באזור משאבי שדה ורביבים בוצעו מספר קידוחי מים מליחים ע"י מקורות, והוקמה מערכת שאפשרה השקיה  
 וגם אגירה והזרמה לשטחים מרוחקים יותר.

יועד לכך הצינור   צול ששימש למים שפירים, והתייתר    12עלה הרעיון להזרים מים מליחים גם לשדה בוקר. 
צול מתחנת משאבים לבריכות שלנו. נבנתה גם בריכת מים נוספת והבריכה הישנה יועדה    16כשהונח קו חדש של  

 למים המליחים. 
 

שפירים   למים  המליחים  את  שיהפוך  לבריכות,  מתחת  מקומי  התפלה  מתקן  להקים  רעיון  במקורות  הועלה 
שולבת לניצול  המתאימים לשתיה והשקיה. את הרעיון פיתחתי בעזרת מהנדסי מקורות באשקלון, למערכת מ

נחל   מי הרכז שהם תוצר הלוואי של כל מתקן התפלה. תוכנן מאגר גדול של מים ברמה של מי ים בתחתית 
הרועה. "אגם" זה יאפשר איכלוס בדגים וגם לתיירות, עליה התחלנו לחשוב אז. את מי הרכז ברמת מליחות  

ההתאיידות,   בגלל  מהאגם  הזמן  במשך  הנוצרים  המלח,  בים  כמו  העפר,  גבוהה  דרכי  להרטבת  לנצל  תוכנן 
ששימשו אותנו לנסיעה לשדות. דרכים אלה היו הופכות לאבק מטריד כתוצאה מהנסיעה הממושכת. התחלנו  
אז להרטיב את דרכי העפר במים שהיינו מביאים במיכליות מים המלח. מים אלה הביאו להתייצבות הדרכים  

 ומניעת האבק המטריד. 
 

 ה לדיון בנציבות המים, שאישור שלה היה מאפשר את התקצוב והביצוע. הוכנה תכנית מפורטת שהובא
הגעתי לישיבה שנקבעה ובראשה נציב המים מאיר בן מאיר, שהיה ידוע כאיש קשה. סביב השולחן התאספו כל  
המומחים של נציבות המים, להפתעתי הרבה מהנדסי המים של מקורות, שהכינו ביחד איתי את התכניות לא  

 לצתי להציג לבדי את התכניות לפורום המכובד. הופיעו. נא

היו מספר משתתפים שגילו אהדה לרעיון, אך נציב המים פסק והודיע, שאין שום כוונה להקים מתקני התפלה  
כשנמצא שהפתרון היחידי להגדלת כמויות המים השפירים  בארץ ופסל את התכנית. כמה אירוני זה נשמע היום,  

 ים. -בארץ הוא התפלת מי 
אלף מ"ק, היינו צריכים לתכנן    300חר שהולכת מים מליחים אלינו להשקיה בוצעה והוקצתה לנו מכסה של  מא

הונח קו מליחים במקביל לקו השפירים אל שטחי החקלאות שלנו. בחיבור מקורות בראש השטח    את ניצולם.
 נבנה מתקן שאיפשר מהילת המים המליחים בשפירים, עבור גידולים שיצריכו זאת. 

 שה נסיון גידול ירקות ע"י קבלן חיצוני שנכשל. מאז גם הפסקנו את השימוש במתקן המהילה שהוזנח. נע
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מתוך רצון להגדיל את נפח האגירה של המליחים, תוכננה בסמוך לסכר הרועה בריכת אגירה פתוחה ואטימה  
להשקיית המטעים בלימנים. באותו  צול, ששימש בעבר    12לנזילות. הרעיון היה למלא אותה במליחים דרך קו  

קו אפשר יהיה בשעת הצורך להזרים את המים לשטחים. כאשר יהיה שטפון בסכר, תוכנן להזרים חלק ממי  

 השטפון למאגר זה. כל התכנית לא בוצעה בסופו של דבר, וטוב שכך. 
 

סמך הנסיון שנצבר    בסופו של דבר החלטנו שהגידול היחידי שנוכל לגדל במים המליחים הם זיתים. זאת על 
 דונם זיתים לשמן. 350  -נטענו בשותפות עם רביבים מטע של כ  באלפי דונמים, שניטעו ע"י רביבים ואחרים.

בשנים האחרונות כאשר מחירי שמן הזית ירדו מאד, המטע הביא הפסדים. לאחרונה רביבים החליטו לעקור  
נו עם מטע שיש להחליט על גורלו. לדעתי יש  חלק גדול מהזיתים שלהם, וגם יצאו מהשותפות איתנו. נשאר

 סיכוי רב שגם אנחנו נתייאש בקרוב מהמטע המושקה במליחים. 
 אריה איסר.  ופסורכך יגיע כנראה לסיומו החלום לניצול מים מליחים הנמצאים באזורנו בשפע, כפי שקבע פר

 

 
 השקיה בקולחין  - יפור שישיס

 

 להשקיה בקולחין: ראשית צריך להבהיר מספר מושגים הקשורים  

- טיהור בעזרת ברכות חימצון, בדרך  -טיהור שניוניזה היוצא מרשת הביוב, אסור להשקיה בכלל.   -ביוב גולמי
 מותר להשקיה במטעים ללא מגע של הפירות בקרקע.   -כלל, כפי שקיים במתקן הטיהור שלנו

רד הבריאות המאשר את  ידי מש-אסור להשקיית גידולי שדה והשקייה בהמטרה. רמת הטיהור נבדקת על
 השימוש. 

שלישוני בדרך  -טיהור  גבוהה  טיהור  אנחנו  -רמת  השפד"ן.  הוא  בהם  המוכר  בכלור,  טיהור  כוללת  כלל 
מ"קולחי   המתקבלים  המים  הפרדס.  בעבר  "שחרור",  עם  שלנו  השותפות  בשטח  כאלה  במים  משתמשים 

 החוחובה בעש"ב.שבע, משמשים אותנו להשקיית -הנגב" עם טיהור דומה של קולחי באר
 

בריכות החמצון הראשונות של הביוב שלנו הוקמו כנראה באמצע שנות החמישים, במקום בו הוקם מלון  
 .  "קדמא"

לברכת   עוברים המים  היו  הגסים, משם  שוקעים המשקעים  היו  בהן  שיקוע"  "בריכות  כלל שתי  המיתקן 
מצון בה היה מתבצע טיהור שניוני )ספק אם ברמה   הנדרשת(. המים המטוהרים שימשו להשקיית חלקת  חִּ

משמש ד' שניטעה מתחת לבריכות, בערוגות של שתי שורות שהתאימו להצפה. המים הגיעו בגרוויטציה )ללא  

 שאיבה( מרשת הביוב של הקיבוץ, שהיה קטן בהרבה מהיום.
 

, הייתה ניקוי בריכת  בוקר. העבודה הראשונה שלי, "מבחן הקבלה"-אלה הבריכות שמצאתי כשהגענו לשדה
 השיקוע שהתמלאה. 

 

גם   קולחין  מקבל  הוא  היום  ולמדרשה,  לנו  המשותף  החדש  )מט"ש(  הטיהור  מתקן  הוקם  יותר  מאוחר 
 עם וממלון קדמא.  -ממרחב

 

על הוקם  זה  שיקוע  - מט"ש  בריכות  שתי  כולל  הוא  וינד.  אריה  של  ובפיקוחו  הנגב"  רמת  "מי  תאגיד  ידי 
וזרמים המים לבריכת חימצון גדולה. אחרי החימצון עוברים המים למאגר של  הקולטות את המים, מהם מ 

 אלף קוב. המים להשקיה נשאבים ממאגר זה.  50 -כ
 

לניצול המים להשקיה הונח קו בקוטר גדול המתאים להשקיה בהצפה אל חלקת "זיתים שטוצרים" שקלטה  
 למעשה את כל המים. לפני זה הושקתה החלקה במים שפירים. 

 

המעבר להשקייה בטפטוף במטע, היה צורך בלחץ ונבנה מכון שאיבה ביציאה מהמט"ש. בנטיעת הזיתים  עם  
דונם נוספים ב"שקע הדרומי". הונח לשם קו חדש שהחליף את קו   140  -בשותפות שלנו עם רביבים, ניטעו כ

 המים השפירים הישן. 
 

לל עודפים שיש לעיתים במט"ש. זה  כללי משרד הבריאות לא מאפשרים לשפוך את המים ללא שימוש, כו
 זה אפשרי רק בזיתים.  –מחייב אותנו למצוא שימוש למים כך שלא יהיו עודפים. בשלב זה 
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 שבע - הקמת עש"ב והשימוש בקולחי באר
 

חצרים,    - למען האמת ההיסטורית יש לציין שעוד בשנות החמישים הוקמה שותפות של ארבעה קיבוצים

וקר שנקראה חרמ"ש. הוכשר שטח עם ערוגות להצפה, שקלט את הקולחין  ב-שדה ושדה -רביבים, משאבי
 כמעט לא מטוהרים, לגידול מספוא. הרבה שנים עוד ניתן היה לראות את הערוגות שכבר לא היו בשימוש. 

פרשה שדה  ופרשה, אחריה  בשותפות ששינתה את  - חצרים התייאשה ראשונה  בוקר, נשארו שני קיבוצים 
 שמה לר"ם. 

 

ו המשיכה להתקיים שנים רבות ועיבדה כמה אלפי דונמים. לאחרונה נלקחו מהם שטחים להקמת  שותפות ז 
חולים נוסף בעתיד. שני הקיבוצים קיבלו תמורת השטח שנלקח מהם  - שבע והקמת בית-שכונה חדשה לבאר 

 עשרות מליוני ₪. כמה חבל שאנחנו בינתיים לא קיבלנו כלום. 
 

שבע, כי חסרו לנו אמצעי יצור קרובים  -לאחר מספר שנים רצינו לחזור לקבל שטח ולהשתמש בקולחי באר
 לבית. ר"ם לא הסכימו לקבל אותנו בחזרה לשותפות.  

דימונה, ומכסת מים להשקיה. בכל הנושא הזה טיפל אריה  -שבע-דונם מדרום לכביש באר  1000  -אז קיבלנו כ
יכול לספר  יש שם מטע חוחובה    וינד, והוא בודאי  )"עמק שרה ביוב"(.  היום  טוב ממני איך הוקם עש"ב 

 בשותפות עם חצרים, יש לקוות שנקבל מזה הכנסות יפות בעתיד. 
 

המשכנו להשקות את המטעים בהצפה גם בשטפונות וגם מהצינור עוד שנים רבות, עד שהצלחנו לאמץ את  
 ]                     ההשקיה בטפטוף ולהתאימה לתנאי שדה בוקר. 

 [  40-42   בעמ'  - שלוםשכתב הסכרים  ייפור ס

 
 
 

 ענפי המשק  –' וק פר
 

 הֹיה היה "סופרווייט"
 

צובה שצולמה  -בארכיון של קיבוץ צובה ראיתי בתצוגה תמונה שמאד ריגשה אותי: משאית של קיבוץ פלמ"ח 
בוקר הזכירו אותה  -שמייסדי שדה  -ה"סופרווייט"    –בדיוק הדגם של המשאית המיתולוגית    -  1952בשנת  

י עותק של הצילום,  בסיפוריהם, אך לא צולמה ואין לנו תמונה שלה. באדיבות הארכיונאית רות קרן קיבלת
 והרי סיפור המשאית:

 
קיבל המשק תקציב סוכנות שבו ניקנו, בין השאר, טרקטור ומשאית.    1952עוד לפני העלייה על הקרקע במאי  

בוקר, אלקנה פרוייליך, היה  -ואחד ממייסדי שדה  הגיעה כבר באפרילהמשאית היתה מסוג "סופרוויט", היא  
 הנהג. 

 

שימש מההתחלה כמעט אך ורק לעבודות חוץ כדי להזרים קצת הכנסה למשק. כתוצאה מזה    " סופרוייט"ה
הזמןהיה  אלקנה   סדור  על  כל  לפי  הארץ,  רחבי  בכל  הקו-הקווים,  של  "הנגב",  או עבודה  להובלה  פרטיב 

בבאר היה  ולתלהשבע.  -שמשרדו  לחיפה  מהנגב  הובלות  עשה  חול- וא  צפונה  הוביל  וקאולין  -אביב,  זך 

לבארמהמכתש מחיפה  מטענים  הנגב,  מישובי  ירקות  הוביל  מנשר,  -,  מלט  לדבריו  שבע,  "מומחה  והיה, 
 המדבר. -חבורת נהגי –להובלת צריפים שוודיים"  ועוד. הוא היה אחד מחבורה  

 

בוקר הגיעו יחד ביום העלייה, מי שהיה צריך להגיע תאם עם אלקנה ונסע עמו,  - מאחר שלא כל מייסדי שדה
 בוקר. -לשדה  עם כל החפצים,

 

בוקר ובעצם החברים לא כל כך הכירו אותו. מה שכל אחד סיפר היה:  -אלקנה היה הראשון שעזב את שדה
 ..". כל פעם  היה בא  עם בחורה אחרת, זה היה אלקנה.בהוא , בחורה ו מדי פעם הוא הוריד לנו כאן איז"
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פרוויט", רק סיפורים.  מצורפת  מאחר והמשאית היתה כל הזמן בדרכים, לא נשאר שום צילום של ה"סו 
 בוקר, אולי אחותה...-אמנם לא של שדה – תמונת המשאית 

       

  
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 1952יט רוו  פ  סּו

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 עבודה 
 

 יך לימדו אותי לעבודא
 

בוקר, רוב החברים כאן היו מ"הצופים י"א". גרעין זה שהה ב"מחנה הכנה" בקבוצת  -לשדה  18כשהגעתי בגיל  

. כאשר  התייחסות לעבודה כערך  –גבע חודשים אחדים לפני הגיוס ושם רכשו לעצמם את הנורמות של גבע  
[ הם לא הכזיבו  בקיבוץשרות צבאי במדים, עם מפקדים צבאיים ועבודה  הנשיא כ"מחלקת משק" ]- הגיעו לכפר

 והגרעין קיבל מהצבא אות הצטיינות על היחס לעבודה. 
 

בוקר עדיין גרו כולם באזור הצריפים, בצפיפות די גדולה ]בין שניים לארבעה בחדר[  -באותה תקופה בשדה
. תפקידו  06:00בכל מקום[ התחילו את העבודה בדיוק בשעה    –]במטבח, בבית הילדים, במטע, בדיר    כולםו
ל השומר היה להעיר את החברים והוא עבר מחדר לחדר, דפק על הדלתות וקרא לחברים לקום. לקראת  ש

כך שכולם ראו את כולם, וכמובן ראו גם את מי    –השעה היעודה יצאו כולם לשירותים בחוץ ולברזים בחוץ  
 וזה לא היה נעים.    –שאחר 

 

לשמונה שעות עבודה, כי בתוכו נכללו שתי ארוחות.  וזה נחשב    16:00עד    06:00- יום העבודה הרשמי היה מ 
של העבודה בשעה ארבע,  בסיום הרשמי  חדריצ ,  עובד  ו-לצל  בפעמון  לארוחתרוב  האוכל  הגיעו  - החברים 

ארבע: תה חזק  ומתוק מדי ולחם עם ריבה ]ללא מרגרינה[. למה הגיעו רק הרוב? כי לעבוד אחרי הזמן היה  

 "  לא נחשבה למחמאה...16:00ה נופלים לו מהידיים בדיוק בשעה מכובד, והאימרה "הפטיש / הטורי 
 

מיד כשהגעתי ]לאחר קורס במדרשה החקלאית של הנח"ל[ התחלתי לעבוד בגן הירק והכוונה היתה שאחרי  
כז שעמד לסיים והיה  נטי היה המַר שבוע חפיפה ארכז את הענף ]הקטן, אמנם, אבל בכל זאת...[.  שלמה פֶר 

וה  שלי  זמן:  ה"חונך"  וכמה  עושה  בדיוק מה את  לרשום  צריכה  "את  ביום העבודה הראשון:  לי  וא אמר 
. הסך הכל  לא לרשום הרבה 'שונות'שעה וכן הלאה, ובעיקר    – שעתיים, בצל: השקאה    –עגבניות: קילטור  

מונה  ". זה מה שלימדו אותי ביום הראשון וכך אני נוהגת עד היום, רק שהיום כבר לא עובדים ש8צריך להיות  
 שעות נטו ביום...
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כעבור כשנה וחצי נבחרתי לאקונומית והעבודה במטבח נחשבה קלה יחסית לעבודות בשדה והיתה לי בעייה  
גומרים הולכים"  "   –  "אני רציתי לעבוד קשה, כמו הבנים... לכן התנאי שלי היה שלא עובדים ב"קבלנות   –

עבודה אחת פחות כי   . למטבח ולבית הילדים היתה פריבילגיה של שעת15:00אלא עובדים לפחות עד השעה 

מהות, לאחר מאבק, הסכימו להפחית שעת עבודה וגם  לא יצאו ממקום העבודה לאכול וזה חסך זמן. גם לאִּ 
. ביום שישי, לעומת זאת, עדיין  עבדו  15:00הן עבדו עד  

 באותן שנים כמו בכל יום רגיל. 

 

  
 

 ?[ 1952בצילום: דני בוגוסלב עם פטיש ]                       
  

                                                                                    
 
 

 תורנויות 
 

ערב".  -פעם, כשהגעתי לכאן, לא היו פה תורנויות. אמנם שני אנשים שמרו בכל לילה ובכל יום היה "בוס
אחר- ה"בוס שעות  שש  עבד  ולפני -ערב"  במטבח  ובערב  "סניטציה"  -הצהריים  שעתיים  עשה  ניקוי    –כן 

מיום העבודה    השירותים  ]ואל תשאלו איזה[  וניקוי המקלחת המשותפת. גם שטיפת הכלים בערב היתה חלק
שטיפת כלי ארוחת הבוקר והצהריים ועוד שעתיים    – של ה"מחולק": עבודתו התחלקה לשש שעות ביום  

סדרן העבודה היה יכול להוציא כל יום חברים    –בערב שטיפת כלי ארוחת הערב. אבל אלה לא היו תורנויות  
שבו באילוצי הענף, אבל סדרן  ערב". קצת התח-מהענף בו עבדו ולסדר אותם כשומרים, כ"מחולק" וכ"בוס

 יכול. -העבודה היה כמעט כל
 

ערב" משני כיוונים: לחברים יש מקלחות ושירותים בבתים ומה שנשאר  - במשך השנים השתנתה עבודת "בוס
  – לנקות היתה המקלחת של דיירי הצריפים ]היקב כיום[ וממש אינני זוכרת מי עשה זאת...  מהכיוון השני  

החדש האוכל  חדר  לשולחנות  1971]  נבנה  האוכל  את  מחלקים  שמהן  עגלות  עוד  לא  שונתה:  והשיטה   ,]
הערוכים אלא "הגשה עצמית": האוכל נלקח מהמסלול ואת כל ההכנות לארוחת הערב עשו במטבח בשעות  
הבוקר. ל"בוס ערב" נשארו רק ארבע שעות עבודה: הכנת המסלול עם הכלים והמגשים שהוכנו מראש, מילוי  

קנו במהלך הארוחה ופינוי וניקוי המסלול והמטבח. ארבע שעות אלה היו בתוך יום העבודה  הכלים שהתרו
 והחברים, ובעיקר החברות, הוצאו לשם כך ממקום עבודתם.

 
על כל שולחן    –בנוסף, היה צריך גם מישהו שינקה את השולחנות בזמן ובתום ארוחת הערב. לא להאמין  

הרבה חברים אכלו בחדר האוכל... וכאן נכנסה תורנות ה"עזרת    –אכלו בדרך כלל פעמיים ולפעמים שלוש  
נופל על כתפי חברות מעטות, אלה שהיה קל יותר להוציא   ערב". במשך הזמן התברר שעול ה"בוס ערב" 

אי ונוצר  העבודה,  בקיץ  - ממקום  הוחלט  לכן  בולט.  ה"בוס   1977צדק  לשניים:  -שתורנות  תתחלק  ערב" 
יוכלו להשתתף בתורנות ויהיה "צדק"...      כ ו ל םלשעות העבודה, כך ש  מעבר  שעתיים + שעתיים והם יהיו  

 כנראה שה"צדק" קצת חמקמק וגם בשיטה החדשה הוא  לא כל כך שלט.. .  -אבל 
 

היו הרבה הזדמנויות לעבוד יותר מהמינימום הנדרש: 
יום העבודה עם הצאן במרעה בקיץ היה ארוך מאד, 
החליבות בדיר נעשו מוקדם מאד בבוקר וגם מאוחר 

בערב, וכאשר היתה עבודה בכל ענף שהוא שהיה צריך 
 לא הסתכלו על השעון. -לסיים 

 

 –ם תרמו מעל ומעבר לאורך הרבה שנים חברי
 כל אחד בענף שלו וגם בגיוסים.

בוקר גאוות יחידה על "מוסר העבודה" -היתה בשדה 
 שיש כאן.
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 :הספר היסודי-בגיל ביתילדים   59, מהימים בהם היו פה 1980להלן קטע מפירסום מאוקטובר 
 

 
 תורנות שבת בכיתות 

 

הספר הפועל  - מכיוון שהילדים הביעו רצונם להיות יחד בשבתות, יש לנו "מועדון" לילדי בית–"... בשבתות  
מהשעה   לשלוש  16:30עד    13:00בשבתות  רצונם  לפי  ומתחלקים  הכיתות  באזור  מתאספים  הילדים  כל   .

 קבוצות:  
 

 מרוכז. ארבע" המוגשת ב-#  משחקיה, הפועלת בכל שבת ובה יש גם שתייה ועוגיות, בנוסף ל"ארוחת
 # ספורט או טיול או משחקים שונים בחוץ. 

 #  מלאכה בתחומים שונים, לפי יכולת העובד, או חוג בישול. 
 

 בכל שבת עובדים שלושה חברים והם מעסיקים את הילדים בהתאם לנטיותיהם.
 סרט". כך הולכים לבריכה.  אחת לארבעה שבועות מוקרן לילדים -בקיץ מוקדש חצי מהזמן לחוגים ואחר

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ילדי כתות "זית" ו"ארזים"    
 [1972+1973]ילידי 

 בפעילות משותפת בשבת
 ]]תורנות שבת בחינוך[
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 1959הצאן 
 נאוה בכרך  

 

)מהגרעין  כשבאתי לכאן נמשכתי לעבוד בחקלאות, אך קודם הייתי צריכה לעבוד במטבח ולהחליף את אורה  

תוך כדי כך עלה עניין   שלי( שהיתה בקורס בישול. אחר כך הלכתי לעבוד במטע, בעונת הגיזום ב"אלברטה". 
הצאן, לא זוכרת מי שיכנע אותי, ומאחר ונמשכתי לחקלאות וליציאה למרעה, הסכמתי לעבודה זו. עבדתי  

וכרת תקופות בהן  ז. אני  הומי בצאן כשנתיים, עם אולי רווה כמרכז, עד שנחמה החליטה שמקומי באקונ
 מאד אהבתי לצאת למרעה.   יצאנו לימים שלמים למרעה. היינו הולכים לאזור ואדי טעות או ואדי העץ.

 

הצהריים הלכנו דרך הוואדי והגבעות, עלינו וירדנו,  - אני זוכרת שהייתי במרעה בנחל טעות ובדרך חזרה אחר 
כל ההתרחשויות בטבע    וסים ששעט מה"כוכב" הביתה ... ומאזור הדייקה ראינו את ענן האבק של עדר הס 

, וגילינו על ההר בדואים עם העדר שלהם. פתאום משום מקום הגיע  והיו מקסימות בעיני. במקרה אחר רעינ
ג'יפ של המשטרה או הצבא, החלו יריות באוויר. זה כנראה היה בתקופה שלא היה מספיק מרעה והבדואים  

 ניסו לחדור לאזור שלנו.  
 

בימים הקצרים יצאנו רק בבוקר לוואדי העיר העתיקה, או לגבעת ברברה. כנראה שזה היה לקראת הקיץ  
 כשלא היה הרבה מרעה, יציאות קצרות למספר שעות. יצאתי לבד והתנדבתי לכך כי אהבתי זאת מאד.  

 

מאד קשה ולא  בניקוי החצרות, עם מגרפה ישרה מברזל. .. עבודה    עבד  מי שנשאר בבית ולא יצא למרעה 
ק"ג וכדי שיהיה יותר    20אהובה עלי. עבודה קשה נוספת היתה להכין אוכל לאבוסים. דלי תערובת שוקל  

קל, סחבתי שני דליים בבת אחת. וכמובן היו חוויות החליבה, והארוחות שעשינו אחרי החליבה. מי שלא  
 ל. היה שותף לחליבה באותו לילה היינו באים להעיר אותו עם מגש של אוכ 

  
 . 2001מתוך שיחה שהוקלטה עם נאוה ועוזי בנושא הצאן הראשון,         

 
 

 עוזי פופר -הצאן 
 

  ימים שלמים ורבים יצאנו יחד למרעה. לקחנו אוכל ליום שלם, היינו עושים מדורה ומטגנים חביתות. לא 
ראיתי שם  וטעות  ואדי  זה היה מתיש ומשעמם. פעם יצאנו מעל גבעת ברברה לכיוון    ,אהבתי לצאת למרעה

 ולד של צבי בלי האמא שלו. לא נגענו בו.  
  
מתמשך  היה בקיץ. כשלא היה מרעה באזור היו יוצאים לכמה חודשים לנדידות. היינו יוצאים לקבוץ    סיוט   

חבר'ה שהתחלקנו בכך. זה היה יותר גרוע    2-3. היינו  ֵרעים לרעות על שלפי הפלחה שלהם לתורניות של חודש
ממילואים. לא היינו מגיעים הביתה כי לא היו אמצעי תחבורה. בשלב מסוים היה גם שכיר בצאן שעבד שם.  
לא היה נחמד שם. הצאן היה מועבר לֵרעים במשאית וזה היה מסוכן לצאן כי אם כבשה היתה נופלת במשאית  

חרות היו רומסות אותה. לכן בכל משאית כזו  היה נוסע מלווה שנסע עם הצאן  בזמן הנסיעה הכבשים הא
 למעלה והשגיח. סיוט לא נורמלי.  

 

זוכר מצבים שאחרי החליבות לא היו    אני  אני חלבתי וחלבתי, עד היום אני מרגיש את זה. יש לי ידי חולב.
רב.  בעהריים ובצ  בוקר,בבות היו  מים חמים מדי שלא יכולנו להתקלח. החלישהיו  מים חמים, או  מספיק  

חולבות,    240ה תורנות, וכמו בכל תורנות יש כאלו שעושים יותר וכאלו שעושים פחות. היו  תהי  והרבה שנים ז 
צריך להתחיל את השנייה... חליבה אחת,  שגומרים  עד  שעות.  כמה  של  גומרים     עניין  היינו  ערב  חליבות 

נו שלא הרוויחו מהחלב וזה היה מתסכל ומוציא את החשק. לפחות  . בסוף עוד היו אומרים ל 23.00  -לפעמים ב
 איש היו חולבים בו זמנית. רק בשנה האחרונה הגיעה מכונה. עד אז חלבו בידיים. 5-6

 

במיוחד כדי שיהיה חלב לתינוקות. קראו לה יפהפיה. בשלב מסויים היו שתי פרות שהיו מסונפות    קנו פרה
לצאן וחיימקה ואני היינו אחראים עליהן. היינו צריכים לחלוב וכמובן שחיימקה נרדם הרבה פעמים ואני  

ר, היינו מביאים  הייתי צריך לחלוב במקומו. שלוש פעמים ביום חלבנו. מיד אחרי שחלבנו בסככה בצד הדי
סיפק את צרכי החלב של המשק במשך כמה שנים. את החלב היו מרתיחים   זה  את החלב לחדר האוכל, 
לתינוקות, לטרקטוריסטים שעובדים באבק ולנשים הרות. שאר הקבוץ "זכה" לקבל דייסה מאבקת חלב.  

מה פעמים מהחלב את  שתו קפה שחור. כשהיו שתי פרות והיה הרבה חלב, הפרידו כ   –לא היה חלב אחר  
 כך השתמשו בה לקצפת.   -השמנת ואחר
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 דור-/  מוטי בן  בינינו לבינם ובינם לבין עצמם  –הסוסים 
 

 עבדתי בכל ענפי המשק אך יותר מכל רציתי לעבוד בחוות הסוסים.  ... 

בשדה הוקמה  סוסים  לגידול  העולים  -החווה  היו  ימים  באותם  היהודית.  הסוכנות  ידי  על  החדשים  בוקר 
שיושבו במושבים, מקבלים מהסוכנות יחד עם הבית וחלקת האדמה, גם סוס לעבודות המשק. מי שקיבל  

א העת את הסייח הראשון שיוולד לה. את הסייחים היו מקבצים אחת  וסוסה התחייב למסור לסוכנות בב 
, יוצאים למרעה עם  בוקר. עובדי החווה היו מגדלים את הסוסים-מרחבי הארץ ומעבירים לחווה בשדה  לשנה

העדר בוואדיות שסביב הקיבוץ, מאמנים את הסייחים שהגיעו לפרקם לחרוש ולמשוך עגלה ומוכרים אותם  
 לחקלאים.

 

ענף הרומנטי הזה, אך אני מצאתי בלי משים דרך עוקפת: התחלתי לעבוד  רבים מחברי לגרעין רצו לעבוד ב
 נפגשים במרעה, רועי הסוסים ורועי הכבשים.   עם עדר הכבשים הבלתי אטרקטיבי. פעמים רבות היינו

היינו אוכלים יחד ובעיקר שותים יחד את התה הבדואי שהיה לנו כסם. כך התחלתי לרכב בשטח פה ושם עד 
 שהייתי לרוכב מיומן. 

 

באחד הימים התבשרתי בארוחת הערב כי שובצתי למחרת ליציאה למרעה עם הסוסים, לבקשת מרכז הענף.  

ימים   עברו  מומחה  לא  ראש,  למעלה ממאה  שמנה  הסוסים,  עדר  עם  בעבודה  מקצוע  לאיש  והייתי  רבים 
 לטיפולים וטרינריים, כגון חבישת פצעים, הזרקות  וגילוף פרסות, ומאמן מדופלם לחריש ומשיכת עגלה.  

 

ז  , מרכז הענף ומורי ורבי בתורת הסוסים, כי ממחר הוא עובר לריכו*באחד הימים הודיע לי אברם מזרחי
  המסגריה ואני ממונה במקומו למרכז הענף.

 

ידעתי שאני זקוק לסוס שבשעת הצורך יוכל לדהור מהר יותר מכל העדר. שמתי עין על סוס ערבי צעיר בן  
שנתיים וחצי שזה עתה הגיע לפרקו, אדמוני עם יפה עיניים. התחלתי לפלרטט איתו ובאחד הימים קפצתי  

י סוס שהיה לי  קבלתמכאן ולהבא התחלתי בתהליך אימון מיגע שבסופו  על גבו ולהפתעתי הוא קיבל אותי.  
של ג'ינג'י להכשרתו לסוס רכיבה מעולה, התרחש    "גיבוש"והיה לאגדה בקיבוץ. קראתי לו ג'ינג'י. ה   עַ אח וֵר 
לאחר מספר שנות בצורת רצופות באזור, הלך והצטמצם המרעה בסביבות   במהלך הנדידה לתל רעים:רק  

הקיבוץ. נערך הסכם עם קיבוץ תל רעים לפיו עדר הסוסים ירעה בחודשי הקיץ בשדות השלף שלהם לאחר  
 [.1960וקיץ  1959קיץ ]הקציר. 

 

יומיים לאורך כמאה ק"מ נפשם שלושה    במהלכו אף נפחו את   , יצאנו עם העדר, ארבעה רועים, למסע בן 
סוסים. במהלך התנועה עם העדר היה עלי להשקיע מאמץ רב בהפעלת ג'ינג'י והגעתי לתל רעים עם כאבים  
ביד ימין ובירכיים. אבל בבוקר שלמחרת, עם היציאה למרעה נענה הסוס לכל פעולה שלי בקלילות מפתיעה.  

בהליכה, ריצה או דהירה בכיוון הרצוי.  מכאן ואילך הוא היה קורא את הרצון שלי לנוע ומגיב בדרך מופלאה  
לפעמים, כאשר הייתי מזהה סוס שהתרחק מהעדר, הייתי מאתר את ג'ינג'י במרעה, קופץ עליו ודוהר ללא  

 אוכף ורסן.  
 

באחד הימים, בהיותי במרעה בתל רעים, גיליתי פתאום שהעדר מתחיל להתקבץ ולנוע לעבר הקיבוץ. היה  
בור לדהירה כי אז קיימת סכנה של היתקלות בגדרות. עליתי על ג'ינג'י עם רסן  עלי לעצור את העדר לפני שיע

וללא אוכף ויצאתי לדרך. העדר עבר בינתיים לדהירה. הדרך לעצור עדר סוסים דוהר היא להגיע במהירות  
 יוצרים סחרור והעדר נעצר.    לראש העדר  ולחתוך הצידה. ראשוני הדוהרים מוטים,

ך בפעם הזו המשיך סוס שחור וחסון לדהור עם ראש מורם קדימה, נתקל בי בכוח  עשיתי את זה לא פעם א
 .. , הבנתי שניצלתי בנס.כל העדר שעט מעלי. כשקמתי על רגלי מנער את האבקואני עפתי אל הקרקע. 

 
 

היו מי שצועדים תמיד בראש, מי שמשתרך במאסף ומי   : ביציאה למרעה היתה היררכיה ברורה בתוך העדר
אמצע. היו מערכות יחסים בין הסוסים: לכיש היה מאוהב בירדנה. הוא התנהל תמיד בקרבתה,  אי שם ב

קצת מאחור כמי שיודע את מקומו. ירדנה היתה סוסה ערבית יפהפיה. היא נקנתה מבדואים שלפי המסופר  

סוס ההרבעה    יקה, שאביה מולידה היה דיין,יִּ גנבו אותה מאורוות המלך חוסיין. לירדנה הייתה סייחה בשם דַ 
של העדר. ירדנה לא הצטיינה כאם וכשדייקה הייתה מאבדת אותה בתוך העדר וקוראת לה היא לא טרחה  

להתנכל לה עד  לענות לה. אז היה לכיש נכנס לפעולה: דוחף בעדינות את דייקה, מגרש סוסים שהיו מנסים  
 מה.  שהביא אותה לקרבת אִּ 
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דיין שנא את ג'ינג'י. יום אחד בהיותנו במרעה ליד אגם ירוחם, הייתי רכוב על ג'ינג'י כשזיהיתי ברגע האחרון  
שדיין עומד לבעוט. הטיתי את ג'ינג'י במהירות, אך היד האוחזת ברסן ספגה את קצה פרסתו של דיין. נאוה  

   שהזדמנה למקום בדרכה לקיבוץ חבשה אותי.]בכרך[ אברהם 
 

- ה מָ ה החּובָ מ  ֹוה היתה סוסה יוגוסלבית לבנה, חזקה ורחבת מימדים. היא נרכשה מהיוגוסלבים יחד עם בבָ ּוב
אדומה והן הגיעו ארצה באוניה. בובה ובומבה עבדו בקיבוץ כשהן מושכות את העגלות המבוקשות תמיד  

אוי לסוס שניסה לעבור  תה המלכה. היא צעדה בראש וכשבובה היתה יוצאת למרעה היא הי  בסידור העבודה.
ץ. יום היוולדו של מרץ היה יום חג. הוא היה  ֶר אותה. מספר חודשים לאחר בואה לקיבוץ היא המליטה את מֶ 

סייח יפהפה, חום עם רעמה בהירה וכל אחד ראה חובה לעצמו לחבק אותו. הוא גדל לסייח ענק וחסון, בן  
א היה מתקרב, דוחף את ראשו הגדול בינינו ומבקש  טיפוחים של הרועים. כשהיינו יושבים לאכול במרעה הו 

 את פרוסת הלחם החביבה עליו, אותה היה מלחך בעדינות מתוך כף היד.  
 

תה  וכשמישהו חדש ניגש לרתום אותה היבומבה היתה חכמה ותוקפנית. אסור היה להתקרב אליה מאחור  
שלה בגדרה בעזרת השפתיים והאף,    מטה אוזניים לאחור וחושפת שיניים. היא פתחה יום אחד את דלת התא

פתחה גם את הדלת החיצונית, ואז הרימה את פתח מיכל התערובת והחלה לזלול את השעורה שנשפכה  
 ה. לֶ סָ ארצה. מהזדווגותה עם דיין נולדה קֶ 

 

תה סוסה ערבית אצילה. הרכיבה עליה היתה חוויה נעימה, גם בלי אוכף, עקב מבנה גבה. היא  " היאשונה רִּ "
 להתייחס בזהירות לילדים שהיו מרכיבים עליה. היא ילדה לדיין את טל.  ידעה 

 

כשהייתי פוגש את ג'ינג'י הייתי מצמיד את לחיי ללחיו באהבה. יום אחד בעודי צועד בקיבוץ כשג'ינג'י צועד  
לידי, פגשתי מישהו ועצרתי מולו לשיחה. פתאום הניח ג'ינג'י את ראשו על כתפי כשהוא מצמיד את לחיו  

 ללחיי.  
 

ירוחם. בתום יום המרעה, לקראת ערב, הסוויתי  -לכיוון תל  ק"מ  10-יום אחד יצאנו למרעה עם הסוסים כ
את פח השטח בתוך שיח מיתנן ובקשתי משותפי למרעה לנסות למצוא אותו. הוא לא מצא. הפח כלל את  

גפרורים ואת הסנדלים שלי. למחרת חזרנו לא ותו מקום. כשהתחלנו  ערכת התה החשובה, צינצנת ריבה, 
  ן וק רלהתארגן לארוחת בוקר ושלפנו את הפח ממקום מחבואו התברר כי מישהו ביקר שם, ליקק את הריבה,  

ערב סיפרתי ליהושע כהן על הגניבה. יהושע, שהבדואים כינו  -בארוחת  את התה והסוכר וגנב את הסנדלים. 
מה שקשור לבדואים. כעבור יומיים אמר לי   הקצין שוע, היה איש הקשר של הקיבוץ בכל - " שוע דזב"אותו  

לי    " אושרו". עבר לא מעט זמן עד ש"אני יודע בדיוק מי גנב את הסנדלים, הוא כרגע נועל אותם: "יהושע
 סנדלים חדשים.  

 

. כלכלנים  בוקר-שדההבצורת המתמשכת הביאה לחשיבה מחדש על הכדאיות הכלכלית של קיום החווה ב....
ואז    במקומה ישפרו את מצבו הכלכלי של הקיבוץ.  "אלברטה"חישבו ומצאו שחיסול החווה ונטיעת אפרסקי  

פת החברים נפלה ההחלטה על חיסול העדר. לא עזרו נימוקי הנגד על  יהגיע היום המר והנמהר כאשר באס
 רומנטיקה ונוסטלגיה. 

 דור. -מוטי בן
 בוקר בעשור הראשון. -חבר שדה

  רהם מזרחי* אב

]מהכשרת הצופים  

 הוא המצולם   י"א[ 

      על הסוס 

בצילומים הגדולים  

   שבמתחם צריף 

 גוריון. -בן
 
 
 
 



80 

 

 בוקר - מטילות בשדה
 

  - הביצים הקטנות הנמכרות עתה בכלבו    –עם קבלת הביצים הראשונות מלול ה"סבתות" בחוות "הרועה"  

לול המטילות. בין השאר, הועברו למטבח    –נזכרתי באותן שנים בהן קיבלנו את הביצים למטבח מהלול שלנו  
עם שני חלמונים. ב"אקונומיה הקטנה" אספנו את הביצים    – הביצים הראשונות של המטילות, שהיו ענקיות  

האוכלים   לכל  הספיקה  וכשהכמות  שיהיה    – האלה  הערב.  או  הבוקר  מארוחות  באחת  וחולקו  בושלו  הן 
 שוויון.... 

 

 
 ג:על קצה המזל –בהזדמנות זו 

 
 , בהן החברים היו שותפים לכל מהלך ושינוי:בוקר בשנים הראשונות-מתולדות לול שדה 
 

  "בוקר"[.  לול  -  "לול  ישן"מ  חלק]הראשונים    לוליםה   ו, עם תחילת המעבר לנקודת הקבע, נבנ1957בסוף שנת  
-מטילות וסככת  2000סוללות עבור  -[, לולהמבנה מבלוקים משמאל לכניסהאימון ]-בשלב הראשון נבנו בית

 . 1958משובל בינואר התקבלו עופות. אפרוחים ראשונים   3600 -יטום קטנה לפ
 

[ תשי"ח  שנת  למרות1957-8בסיכום  אך  בהפסד,  גומר  הפיטום  רווחית,  ההטלה  שלוחת           היציבות -אי  [ 

   .לענף רציני ותו להפוך או  הוחלט להגדיל את הלול  –וקשיים אחרים  אדם-כחב
  

  מטילות.  האריכו את סככת הפיטום   8000   -פי  ארבע ועם ההגדלה היה מקום ל  הגדילו  מטילותהאת שטח  
עופות.    2000  - לסככת פיטום רגילה ל  "האימון-ביתהפך "   " פיטום-אימון"עברו לשיטת    כאשרעופות ו  8000  -ל

 יש ארבעה לולים: שניים מהם, בצד דרום, למטילות ושני לולים לפיטום בצד צפון.  1961בשנת 
 

ניכר, הפיטום אינו מכסה את  אך  "ברור כי ההטלה נושאת את עצמה    1966באוקטובר   לא משאירה רווח 
  1969שנת    בלול, אך נתרכז כאן רק במטילות.  . בשנים הבאות נעשו עוד שינויים רביםההוצאות הקבועות"
, לולי המטילות הוסבו ללולי פיטום,  חוסלו, שנתנו הכנסה קבועה אך נמוכה,  המטילות  היא שנת מפנה בלול:

 פרגיות.   בגידול הנסיונות הראשונים  וונעשפיטום נוסף -נבנה לול 
 

, כארבע  1969המטילות מאז בואה ועד שנת  ועבדה בלול    1965בוקר באוגוסט  -גיעה לשדה ה     דליה פרנס
 :מספרת מזכרונותיה שנים. היא

 
כלובים מוגבהים מהקרקע בשתי קומות מדורגות, לאורך כל הלול, שתי    –התרנגולות גודלו ב"לול סוללות"  "

מטילות בכל תא, שתי שורות של כלובים משני צדי המדרכה, שתי מדרכות בכל לול. את האוכל היו מחלקים  
 בשוקת שמעל האבוס.   –פעם ביום מעגלה לתוך האבוסים התלויים ואת המים 

 

 הולכים הלוך ושוב לאורך כל הלול.   –את השוקת היו מנקים בכל יום עם ספוג 
 

הביצים היו מחליקות מהתא אל הרשת שמתחת והיו נאספות, עם אותה עגלת תערובת אבל עם מכסה,  
 ביצים בתבנית קרטון.  30 – לתבניות המוכרות 

 
הביצים נשלחו לתנובה במשאית והמטבח היה  
הסדוקות   הביצים  כל  את  כל  קודם  מקבל 

 ילות. והגדולות וגם ביצים רג
 

שבועות והחלו   15המטילות נקנו מהמגדל בגיל  
להטיל ביצים כמעט מיד למשך שנה, הפסקה,  
היה   מהעבודה  חלק  חודשים.  שמונה  ועוד 
- בדיקה ידנית של פוריות המטילה. את הבלתי

אטב בעזרת  סימנו  הכלוב,  - פוריות  על  כביסה 
 לקראת הוצאתן.  
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ה למשק, ליד הנגריה, "בור טבילה", שבתקופה בה היו בארץ  כדי לשמור על העופות מפני מחלות בנו בכניס  
מחלות של עופות שפכו שם ליזול וכל מכונית שנסעה ללול היתה צריכה לעבור דרכו ולחטא את הגלגלים. גם  

 בכניסה ללול המטילות היתה כעין קערת ליזול בה טבלו העובדים את נעליהם.
 

המשותף של שקתות המים והאבוסים של המזון מלולי הפיטום: עבודה  חוויות הצוות היו בעיקר בניקוי  
   "קשה בחוץ, בשמש הקייצית או בקור החורפי.

 

את   אהבה  ומאד  לבד  הזמן  רוב  עבדה  דליה  אך  מיפעת,  ונעמה  שיריזלי  שושי  גם  עבדו  המטילות  בלולי 
בקול צלול ורם, כשברקע קרקור  התרנגולות, את העבודה ואת השקט. אלה היו ההזדמנויות בהן יכלה לשיר  

 התרנגולות המונוטוני.
 דליה פרנס. 

 שמואליק /   [1966 –תשכ"ו מטע ]
 
 

דונם, מורכב מענפי משנה: אפרסק, משמש, שזיף אירופי, כרם, זיתים,   500  -המטע, ששיטחו הוא למעלה מ
 תפוחים, אלה ]פיסטוק[ ושונות.

 

 – אפרסקים  
 

  2.5שנתי החלקה מניבה  -טון ובממוצע רב  63דונם, זהו המטע המבוגר ביותר. יבול השנה היה    28 –  אלברטה
 טון לדונם, יבול לא גבוה בהשוואה לגודל העצים. זן זה סובל אצלנו, כנראה, מחוסר צינון מספיק בחורף. 

 

  71  – סך הכל היבול השנה    .1960דונם מנטיעת    27סך הכל    – פרי  -איסט, רובין, ארלי רד-: ארליזני חודש יוני
טון. החלקה במצב טוב עם כושר הנבה  גבוה אך מבחר הזנים אינו מצטיין בטיבו. לחורף החם אשתקד היתה  

 השפעה שלילית על גודל הפרי בזנים מוקדמים אלה. 
 

שניה  דונם, זן של סוף יוני, אשר בגלל דרישות צינון גבוהות אינו נושא פרי אצלנו כבר שנה    15  –  רד -דיקסי
 מבצע הרכבה גדול  שעומד בפנינו באביב.  –ולכן החלטנו להרכיב עליו זנים אחרים 

 

. שלושת הזנים מבשילים כמעט יחד  1962דונם, נטיעת    71  -היי   -הייבן, ג'וליי אלברטה, סאן- רד  –   זני יולי
- טון, סאן  33הייבן  -טון, רד  68ויוצרים עומס קטיף גדול מאד בתחילת יולי. יבול השנה הוא: ג'וליי אלברטה  

 טון. ה"רד הייבן" נתן יבול נמוך בגלל צינון בלתי מספיק, שאר הזנים נתנו יבול טוב לגילם.  8  -ייה
 

דונם, אך מצטיין בטיבו וביבוליו הגבוהים והקבועים, ולכן נרכיב זן זה ברוב    3שטח קטן,    –  הרלד ג'ובילי
 טון.  9רד.  יבול השנה -שטח הדיקסי

 
טון. זן זה דורש  צינון מועט אך דורש    76  -דונם והיבול השנה גבוה    26זן טוב של סוף העונה. שטחו    –  198/12

 עבודה רבה בדילול. 
 טון פרי. 338 -דונם שהניבו השנה כ 170-הכל אפרסקים נושאי פרי כ-סך

 
 אפרסקים צעירים: 

 , נקטף בסוף אוגוסט. השנה יתן יבול ראשון. 1965דונם, נטיעת  35אפרסקים לתעשיה,   –קקמס  
 .  אפרסק מוקדם של חודש מאי והוא יהיה ראשון הפירות שלנו בעונה. 1966דונם, נטיעת    18  – טיים  -ספרינג 

 
 משמש 

 

טון, יבול גבוה.    138  –נה  , הזן העיקרי בארץ והמוצלח ביותר אצלנו. יבול הש 61-1960דונם, נטיעת    32  –  קנינו
 החלקות סבלו בשלב מסויים ממחסור במים, מה שגרם להצטמקות בפרי ולירידה בגודל.

דונם. זן לא מוצלח ההולך ויוצא מהמטעים בארץ. אצלנו מניב יבולים גבוהים אך איכות הפרי    5  –  קולומר 
 טון.   25 –ירודה. יבול השנה 

 

המשמש אצלנו. הפרי טעים אך אינו מוצלח: היבולים לא סדירים    דונם. האכזבה הגדולה בשטח   22  –  רויאל 
טון. ה"רויאל" סבל השנה מפיגור בקטיף בגלל חוסר ידיים עובדות בחודש    31  –והפרי מתרכך. יבול השנה  

 יוני. 
 טון. 194פרי, הניבו השנה -דונם משמש, כולם נושאי 59סך הכל 
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 שזיף אירופי 
 

ו   44  –שגיב   פרי  נושא  זהו הזן  65-1964דונם הרכבות מהשנים    21  -דונם  , שיתחילו להניב בחלקן השנה. 
כלל יבולים גבוהים. השנה כמעט לא היה יבול אחרי היבול הגבוה בשנה שעברה  -המוצלח בארץ ומניב בדרך

 והחורף החם שפגע בזן זה. 
 

שטח גדול, אנחנו מרכיבים אותו ב"שגיב" בגלל  האכזבה הגדולה בשטח השזיף אצלנו. למרות שניטע    –'  נץפֶר 
 דונם. 11 –גודלו הקטן של הפרי, שאינו מבוקש בשוק. השנה נרכיב את החלקה האחרונה

 

 דונם.  76-סך הכל שטח השזיף האירופי כ
 

 כרם
 

דונם. זן פרובלמטי אצלנו בגלל איכות נמוכה של האשכולות. הוא מחזיק מעמד היות וכל הפרי    8  –אלפונס  
טון. אנו מחפשים דרכים להעלות את היבול מבלי    13-כ   –[ במחירים טובים. יבול השנה  ]שלנומכר בחנות  נ

 לפגוע באיכות הפרי. 
 

שנתי. איכות  -טון לדונם בממוצע רב  2.5  -דונם. הזן המוצלח שלנו, נותן יבולים של למעלה מ  10  –  ָדבּוקי
 טון.  36 - הפרי טובה והוא נשמר יפה על הגפן לשיווק מאוחר. יבול השנה כ

 
 טון.  24דונם. אינו מוצלח במיוחד אצלנו וסובל ממזיקים בהיותו בשל. יבול השנה   12  –ָדנּוג 

 
 בו שלושה זנים שאנו מנסים לבדוק השקייה.   – רכרם נסיוני צעי

 טון. 73 -דונם, הניבו השנה כ 31 -הכל שטח הכרם כ-סך                                                                             
 זיתים 

 

בשנת    12  –  המטע הראשון לאזור המשקי[  המגורים  אזור  ]בין  נוי  כחורשת  ניטע  משום שלא    8195דונם, 
האמינו שישא פרי. זו כבר השנה הרביעית ברציפות שהוא נותן יבולים יפים של טון לדונם בשנה בשני הזנים  

 טון.  4.7 –טון, נובו   7.6 –סיקרונה. יבול השנה: מנזנילו -דה- מנזנילו ונובו –הנטועים בו 
סדירה במשך שנים אחדות.  וסבלה מחוסר השקייה    1960דונם, ניטעה בשנת    16  –   השדרה לאורך הכביש

השנה סידרנו לה רשת השקייה בטיפטוף ונראה שהעצים מתאוששים ונקווה שיצמחו מהר. בשדרה נטועים  
 ק"ג.   750 –ק"ג, נובו  850 –מנזנילו  –סיקרונה. יבול השנה -דה-מנזנילו ונובו –שני הזנים 

 

מנזנילו וחלקות קטנות מזנים יווניים  דונם. רוב השטח   70ניטע בשנה שעברה בשטח של   – מטע זיתים צעיר
צטרך לטעת הרבה מאד   חדשים: קלמטה וקונדרביליה. נתקלנו בבעיות קליטה קשות של השתילים והשנה נִּ

 כבר נראה באופק. 1972מילואים. העצים מתפתחים לאט, אך מסיק 
ידי  -לוח העבודה בחורף עלדונם זיתים, שנחשב מטע זיתים גדול מאד. מטע זה צריך לאזן את    100סך הכל   

 המסיק ולהגדיל את ההכנסות מהמטע, שלא נראה שיגדלו בהרבה בשנים הקרובות. 
 

 טון.  17 -כ –דונם, שנותן יבולים טובים ומספק פרי מגוון ובשפע לחנות. יבול השנה  15מטע של  - תפוחים

ות עוד נזכה אולי לפצח פעם  דונם. עם הרבה סבלנ  10  –חלבי ואגוז המלך  -מטע נסיוני של פיסטוק  -  אלה 
פיסטוק מתוצרת עצמית. השנה אנו משנים את שיטת ההשקייה בחלקה זו ומעבירים אותה לטפטוף כדי  

 לחסוך מים ולזרז את צמיחת העצים. 
 

 
 סיכום כללי: 

 

 ל"י.  500,000 -טון פרי, שהכניסו למשק למעלה מ 650 -המטע הניב השנה כ 
 
 
 

בעיצומה של עונת הגיזום, כשעלינו לגמור את גיזום האפרסקים עד סוף פברואר ובתחילת  כרגע אנו נמצאים  
 מרץ לזמור את הכרם ולגזום את השזיף האירופי. בימים הקרובים נתחיל בריסוס המטע ב"שמן 

חורפי" לשיפור ההתעוררות ונגד כנימת הפרלטוריה הנפוצה אצלנו. הריסוס יעשה בחלקו ברובים ובחלקו  
 עצי מילואים  בחלקות הזיתים הצעירות.  900האוטומטי. בסוף החודש ניטע במרסס 
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בעונת החורף אנו מכינים את ציוד ההשקייה לקראת העונה הקרובה והשנה אנו מבצעים שינויים אחדים  
דונם.    40  -ב  –בשיטות ההשקייה בהמטרה ב"אלברטה". כמו כן נכניס את שיטת הטפטוף בקנה מידה די גדול  

וכובשת לה מקום ואוהדים  בהזדמנו ונפרט את עקרונות השיטה החדשה הזאת, שהולכת  נסביר  ת אחרת 

 בארץ ובעיקר באזור הנגב. 
 

מבצע נוסף העומד בפנינו בחודשי האביב הוא הרכבה באפרסקים ובשזיף האירופי. בינתיים אנו אוספים את  
 להרכיב הכל. הכמות הגדולה של הֶרֶכב הנדרשת למבצע זה ונקווה שנספיק 

 

האוויר, החשוב כל כך למטע: התחלנו את החורף ב"רגל שמאל" בחודשי נובמבר ודצמבר חמים  - באשר למזג
מאד, אך תפנית קרה שחלה בינואר שינתה את התמונה ומי שעוקב אחר הדוח המטאורולוגי המתפרסם בכל  

 חודש על לוח המודעות, ודאי קיבל את התמונה הנכונה. 
 

 חודשים הבאים שיקבעו סופית את גורל החורף ונקווה לפברואר קר ולמרץ חם.נחכה בסבלנות ל
 

מבחינת הגשמים, התברכנו השנה בשני שטפונות לא גדולים, אשר הצלחנו להשקות בהם חלק ניכר מהמטע   
 דונם, וזה חוסך את ההשקייה החורפית. 200 -למעלה מ –
 

ולים, אשר הצלחנו להשקות בהם חלק ניכר מהמטע  מבחינת הגשמים, התברכנו השנה בשני שטפונות לא גד 

 דונם, וזה חוסך את ההשקייה החורפית. 200 -למעלה מ –
 

 ולבסוף, כמה מילים על הצוות העוסק בהחזקת המטע: 

גרעין "ינון"   גם השנה חילוף גדול בצוות העובדים עם יציאתם של רוב חברי  כפי שהורגלנו בכל שנה, חל 
אנשים   6-7שירות חדשים. אך התברכנו בכל זאת בגרעין קטן וקבוע של -הבנים ושנת- וכניסתם של בני גרעין

 אשר נושאים את עיקר העול והאחריות על מטע גדול זה.  
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 : ולבסוף, כמה מילים על הצוות העוסק בהחזקת המטע
בצוות   גדול  חילוף  השנה  גם  חל  שנה,  בכל  שהורגלנו  כפי 
העובדים עם יציאתם של רוב חברי גרעין "ינון" וכניסתם של 

אנשים אשר נושאים    6-7שירות חדשים. אך התברכנו בכל זאת בגרעין קטן וקבוע של  -הבנים ושנת-בני גרעין
 את עיקר העול והאחריות על מטע גדול זה.  

בנסיו  שהתעשר  בריא  הצוות,  גרעין  מהווה  מקצועיים,  קורסים  ברובו  ועבר  אחדות  שנים  במשך  מקומי  ן 
ליצירת צוות עובדים קבוע ומנוסה, החיוני למטע כמו זה שלנו. עלינו לעשות הכל כדי להגדיל גרעין זה של  

הענף   את  במטע  לראות  נקראים  האחרונה  בתקופה  לעבודה  שנכנסו  החדשים  והחברים  קבועים,  עובדים 
 שלהם.  הקבוע 

 3.1967. 17שמואליק, עלון                                        
 
 
 
 

  שקיות כאלה 5
 הוכנסו לכל מגש פרי.  

 לבית האריזהי מהשטח פרהעברת לעגלות 
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 שישי היה לשבת 
 

בוקר  -בשדה  . רצינו חופש אבל  1965בוקר באה מיד בסופו של פרק השרות בנח"ל המוצנח במאי  -הגענו לשדה

אופנהיים, חבר הגרעין,  החל קטיף המשמש והיו זקוקים לנו. לשחרור בבקו"ם לשל"ת המאוחר נשלח דני  
מבלי לעבור תקופת הסתגלות איזושהי מצאנו עצמנו כעבור כמה ימים    ,עם קריאה להגיע למשק בהקדם. וכך

תלויים על הסולמות הגבוהים במטע המשמש במורד הדייקה כשאנחנו מנסים להבדיל באור הראשון של  
 הבוקר בין הפרי הירוק הבוסרי לצהבהב המתאים לקטיף.

 
ות  בוקר בשנות השישים הפך את ענף מטעי הנשירים לענף מרכזי בתעסוקה ובהכנס -שעברה שדה  השינוי

שממאי ועד ספטמבר קטפנו פירות, הובלנו לבית האריזה, ארזנו,    המשק. המשמעות לאורח החיים היתה
ירופי,  דונם, שכללו אפרסקים, שזיף א 400-העמסנו ושלחנו מאות טונות לשווקים. גודל שטחי המטע הגיע ל 

ה המקום בו ניטעו פירות מכל מין לניסיון. קטיף  הין"  גן העד"משמש, זית וחלקות קטנות של פירות אחרים.  
על הכביש הראשי והציעה לעוברים בדרך ולנוסעי האוטובוסים פירות    ה הפירות שם יועד בעיקר לחנות שניצב

 לקנייה.  
 

לא התקיים קטיף ביום שישי, כשאי אפשר    ,שבתכדי להתאים את אורח החיים לנוהלי השוק שאינו פועל ב

 לשלוח לשוק את הפרי שנקטף. במקום זאת היה יום השבת פעיל ככל יום חול.  
האוכל לפני הארוחה החגיגית ולמחרת יצאנו לקטוף. ביטוי    בכל יום שישי בטקס בחדר   "בלנו שבת קי"וכך  

יום החופשה השבועי    , ש ביום חול. אבל לנויש לי יום חופ  -  שפירושו  "יש לי מחר שבת"קיבוצי מוכר היה  
 שי. יכל הקיץ ביום שהיה 

מאד בהשכמה  התחילו  הקטיף  בחדר   ימי  שחר  של  קפה  ובשתיית  ב-מוקדמת  יצאו    04.30-האוכל. 
הטרקטורים והעגלות נושאות הקוטפים לחלקות המטע. מול צינת הבוקר לעומת החום הרב שעוד יגיע לבשנו  

האוכל לעובדי החלקות    הבוקר התקיימה בחדר-שהוסרה בהמשך היום. הפסקת ארוחת  חולצה עם שרוולים
 בשקע הדרומי ובדייקה. מי שעבד בלימנים המרוחקים אכל בסככה שהוכנה במקום.  

 

המתנדבים לקטיף הגיעו ממגוון מקורות: תלמידי הגדנ"ע בשירות לאומי, מתנדבים מחו"ל )וזכורות לטוב  
מזכירת    ידי- ו עלייס ושג  "האיחוד"  והשוויצריות ורבים אחרים(, חיילים מבסיסי האזור, עובדי ביתהשבדיות  

קוטפים והיה צריך לנהל    300בו זמנית  שהו    בוקר- בשדה  טה יוספטל לשלושה ימי קטיף ועוד.סנ  "האיחוד"
 את מבצע הקטיף ולהאכיל ולשכן ולטפל בכל הציבור הזה.

 

המטע היה לשמש מקשרים למחנות העבודה. לדאוג לצורכיהם, לקחת אותם  אחד התפקידים שלנו כעובדי  
לטייל בסביבה )מעיינות הצין(, לספר בערב על המשק בלוויית שקופיות או לדאוג למסיבת הסיום של מחנה  

בוקר במחנה עבודה, זכורות החוויות הקשורות בתקופה שבילינו בקיבוץ  -העבודה. בעינינו, כמי שהיו בשדה
  , נעורים טובה. העובדה שענף גדול כל כך התבסס רק על כוחות זמניים נראית ממרחק השנים מוזרה  כחוויית

ידיים עובדות שהוחלפו בתעשיות  ,  אבל כך היה. ואולי גם זה שורש היעלמותם של הענפים עתירי העבודה
 ממוכנות. 

 

ע הוטל  השנים  לארוחתבאחת  הלימנים  סככת  את  להכין  בש-לי  הקוטפים  של  המרוחקים.  הבוקר  טחים 
חומצה   הכיור  לניקוי  שפכתי  התלהבות  מרוב  לייעודו.  המקום  את  להכין  והתחלתי  ניקוי  חומרי  לקחתי 

צור, מרכז המטע,    מלחית ואקונומיקה. הריאקציה שיצרו שני החומרים הקטלניים האלה גרמו לי להחנק.
וזה עבר. לא אכלו באותו יום בסכ כה אבל בימים הבאים פיציתי  פינה אותי הביתה. יום של התאוששות 

 אותם בחביתות הבוקר שהכנתי שם. שיחקנו בלי דעת והבנה בדברים מסוכנים. 
 

 זאב זיוון. 
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 [ 1977בשנת ]    המטע                                

 
דונם שזיף    20דונם משמש,    30דונם שזיף אירופי,    75דונם זיתים,    100דונם אפרסק,    100  -המטע כולל כיום כ 

דונם. פרט לשזיף היפני כל החלקות    340הכל  -פיסטוק, זרעי נמגרד ועוד. בסך  –דונם גידולים שונים    10  -יפני ו
יפני כבר מניב אך עדיין לא יבול מלא.  בניבה מלאה וחלקן כבר זקנות ומתקרבות למועד החלפתן. השזיף ה

 אנו משערים שההכנסה השנה תהיה למעלה מחמישה מיליון ל"י, כשחצי מזה היא הכנסה נטו. 
 

מספר אנשי הצוות והרכבו משתנה מדי פעם וכולל עכשו עשרה אנשים, מהם שישה חברים, ובנוסף זמניים  
סור לרדת ממספר זה ואנו שואפים שהצוות יכלול  המצטרפים אלינו בעונות השונות. בהרכב מטע כמו שלנו א

 כמה שיותר ותיקים העובדים בענף ורואים בו את מקצועם, דבר שכמעט לא היה עד עתה. 
 

 במבט של מספר שנים אחורנית נראה שהתחוללו במטע שינויים משמעותיים ונסקור כמה מהם: 
 

כ  –זיתים   הצעיר,  השטח  לניבה  נכנס  שנתיים  לא   70-לפני  נפתרו  דונם.  ניבה  חוסר  של  שנים  מספר  חר 
ואפשר לומר שחלקת הזיתים שלנו היא אחת הפוריות, הרווחיות והמעניינות בארץ. פרט לשמירה  *  הבעיות

על רמת פוריות גבוהה, אנו משתדלים להגיע לאיכות גבוהה ולשם כך דיללנו, בדילול כימי, חלק מהשטח  

 ]*[ ה שלנו, שהוגדלה ושוכללה במקביל לעליית היבולים. שהיה עמוס מדי. חלק ניכר מהזיתים נכבש בזיתי
 

 * הבעיות:

בשדה שניטעה  הראשונה  הזיתים  חדר-חלקת  ]מאחורי  הרוב  -בוקר  זנים:  משני  מורכבת  היתה  האוכל[ 
שמסביב   והשורות  ]  –"מנזנילו"  הגדולה  הנטיעה  ולקראת  פוריה  היתה  זו  חלקה  דונם    70"נובו". 

לא   ב"שטוצרים"[ החליטו לטעת רק "מנזנילו", שהתגלה כזן הטוב יותר. הבעייה בחלקה זו היתה  שהעצים
 נשאו פרי. 

 

בתקופת לימודיו של צור בפקולטה לחקלאות הוא עשה מחקר בנושא זה, שפורסם ב"עלון הנוטע"  באפריל  
דרגת  1978 לקביעת  ניסוי  נערך  זו  בעבודה  וולקני.  מרכז  למטעים,  מהמכון  לביא  וש.  דת  צור  בחתימת   ,

רר שהזן "מנזנילו" דורש האבקה  המעורבות של האבקה הדדית בפוטנציאל הפוריות של הזן מנזנילו והתב
                                                                                                        של זן אחר. הזן נובו הוכח כמאביק טוב גם למנזנילו וגם לקלמטה.

 [ אביבה.]
טחם וחלקם היחסי ב  –אפרסקים   מטע. זהו הגידול הדורש הכי הרבה  השינוי המשמעותי הוא הקטנת שִּ

כלל מבכל גידול אחר. עם הקטנת השטח התרכזנו בגידולים מאוחרים  -מאמץ אך גם התמורה בו גבוהה בדרך
 יחסית, בהם היבולים גבוהים ודורשים פחות עבודה מזנים מוקדמים ורגישים.  

על  התמודדנו  העבודה  בעיית  בד-עם  בגיזום,  עבודה  וכלי  שיטות  שכלול  המטעים  ידי  את  ובקטיף.  ילול 
העבודות.   כל  ביצוע  על  להקל  כדי  נמוך  בגובה  לשמור  בהצלחה,  עתה  עד  משתדלים,  אנו  יותר  הצעירים 
המגמות לעתיד בגידול זה הן להתרכז באותם זנים רווחיים הדורשים פחות עבודה, לצמצם את משך עונת  

 הקטיף ולהמשיך לחפש דרכים להקל על העבודה. 
 

המהפיכה כאן היא כמובן בקטיף המכני, שפתר לחלוטין את בעיית הקטיף. רוב הפרי שווק    –  שזיף אירופי
לתעשיית היבוש וחלקו לשוק המאכל. השנה ניסינו לאסם פרי זה באוויר מבוקר והוא יצא במצב טוב ושווק  

 בהצלחה. 
 

היציבות ביבולים. אמנם בשנתיים האחרונות קיבלנו יבולים גבוהים,  -הבעייה העיקרית בגידול זה היא אי
אך עדיין אנו מנסים לברר את הסיבות לניבה או לחוסר ניבה בשנים השונות וכיצד ניתן לשפר זאת. לשם כך  

יחה ולהביא דבורים לשיפור  ניסינו לשפר את הריסוסים החורפיים להתעוררות, להשקות בימי שרב בזמן הפר
  - כשלושה טון לדונם    –ההפרייה. משהו מזה ודאי עזר השנה, אחרת לא היינו מקבלים יבול כפי שקיבלנו  

בשנה בה היה החורף חם יחסית, הרבה ימי שרב בעת הפריחה ולאחר שנת שיא ביבול כפי שהיתה השנה  
יה עד עתה, יהיה מקום להמליץ על נטיעה  הקודמת. אם נצליח להגיע לרמת יבולים טובה יותר מכפי שה 

נותן   והדבר  לשזיף,  מבוגר  הדעות  לכל  שהוא  עשרים,  בגיל  חלקן  מבוגרות,  כבר  שהחלקות  משום  נוספת 
 אותותיו בבריאות העצים. 

 * * * * * * *   * * * * * * * 
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גם כאן השינוי העיקר הוא הקטיף המכני, והדבר בולט עוד יותר מאשר בשזיף היות וקטיף היד    –משמש  
כאן יותר קשה, העצים יותר גבוהים, הפרי יותר רגיש וחייב להיקטף תוך זמן קצר. משום כך היתה ההצלחה  

לעבד את הפרי  בקטיף המכני של גידול זה יותר מפתיעה. חלק מההצלחה יש לזקוף לזכות התעשייה שלמדה  

הזה ולהשתמש בו. זו גם נקודת התורפה בענין משום שמשמש מקטיף מכני משווק רק לתעשייה ולמעשה רק  
למפעל אחד ובו הכל תלוי. קשה כרגע לחזות מה יהיה עתיד שווק הפרי הזה ומחירו וזו הסיבה שבינתיים  

לחה חקלאית בגידול זה, והמטע שלנו  איננו ממליצים על נטיעה נוספת. מעבר להצלחה המכנית יש לנו גם הצ
טון לדונם,   5.2  -הוא הפורה ביותר בארץ אם לא יותר מזה. היבול הממוצע בשנים האחרונות היה יותר מ

 טון לדונם בשנים שלפני כן, וזה לא רק בהשפעת ההשגחה העליונה. 3-4לעומת  
 

יסינו כמה דברים ולא כולם הצליחו.  כאן נחלנו אכזבה מסויימת עקב כניסה מאוחרת לניבה. נ   –  שזיף יפני
זן אחד, פרימייר, הובא על ידנו מחו"ל וזה המטע הראשון בארץ מזן זה. מסתבר שהוא מתאים ליצוא אך  

רצון. כנראה שהיינו צריכים לנטוע אותו בצפיפות גדולה יותר.  -העץ קטן והיבולים בינתיים אינם משביעי
ויש בכוונתנו לנסות שיטה דומה גם  עיצבנו את העצים בצורה חדשה, האמורה להק ל על הקטיף והדילול 

בחלקת האפרסקים הבאה שניטע. גם כאן נותרו עוד בעיות שיש להתמודד עמן כמו דילול כימי, קטיף ואריזה  
 ליצוא ו/או לשוק המקומי, ועוד. 

 
 

 משהו על העתיד 
 

 דל של שנים, לא פחות.  גו-שנתי וכשמדובר על העתיד, מדובר בסדר-יש לזכור שמטע הוא גידול רב
כפי שצויין כבר, המגמה העיקרית היא לגדל מטע רווחי, להשתדל לחסוך בהוצאות ובעיקר בעבודה, ולקצר  
את משך עונת הקטיף בה עולה מספר הזמניים במשק. לשם כך פותח הקטיף המכני ויש לשפרו. היה רצוי  

התחשבו תוך  אפשרי,  המכני  הקטיף  בהם  הגידולים  את  להרחיבו  להרחיב   ואולי  הקיימות  במגבלות  ת 
 לגידולים נוספים )זיתים?( ונעשים מאמצים בכיוון זה.  

 

גידולים   חלק מהמטע כבר מבוגר ויש לתכנן את החלפתו בהתאם למגמות האמורות. כמו כן רצוי לנסות 
 מיועד ליצוא. חדשים וברצוננו לנטוע כבר השנה חלקת נסיון של אקטינידיה )קיווי(, שהיא גידול חדש בארץ ו

 

כמעט כל דבר שאנו עושים במטע ניתן לשכלל, לשפר ולעשות טוב יותר. אין ספק שיש לנו מטע טוב, טוב  
מאד, אך הוא יכול להיות עוד יותר טוב והדבר תלוי קודם כל בקיום צוות נושא, ובו שלד חברתי ומקצועי  

 קבוע. גם בשטח זה התקדמנו, אך לא מספיק. 
 . 25- צור דת, מעלון חג ה

1977 
1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קטיף מכני 
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 / עופר זיוון ששמ  ימ   זכרון
 

  כזיכרון  בפה  לי  עומד  המישמש   של  טעמו .  רבות  שנים  מזה   הראשונה  בפעם  מישמש  אכלתי  השבוע.  שמישמֵ 

  בזיכרון   אבגוד  ולא  אנגוס  לא.   בילדותי  שאכלתי  מזה  אחר  מישמש  לטעום  ולא  לקלקל  העזתי  שלא  ילדות
 . הסורר המישמש עם אחת  בבת יעלמו  ילדותי וטעמי  זיכרונות כל ,אתאכזב חלילה שאם כאילו  זה, ילדותי

 

  ומרשים   גדול"  סמרסט"  אפרסק   קניתי ,  יורק- לניו  שהגעתי  אחרי  קצת  -   שנים  לפני  . חושש  סתם   לא  אני
  כמו   ממש  ועסיסי  טעים  ונראה,  וגדול  יפה  היה  האפרסק  .העיר  שבמרכז  הפירות  מדוכני  באחד   כספי  במיטב
  החמיצות   ולא  המענגת  המתיקות  לא!  משוחזר  כפלסטיק  טעמו,  אבוי  אך...  שבלימנים   אפרסקים  אותם

  מזיכרון  גם  וכך  הקרוב  בפח  היקר  האפרסק  משארית  נפרדתי   .נפש  גועל!  בטיח   ולא  ילדות  טעם   לא,  המעוררת
 . סוף בלי וגירודים עסיסי  אפרסק על  ילדותי

 

 :הרבים הגיוסים את זוכר בוקר-בשדה  ההיא   בתקופה שגדל ילד כל
  נקטרינות ,  אירופי  שזיף,  לשזיף  עברנו  כך  ואחר  במישמש   גיוס  שעות  12  -ב  יוני   או  במאי  נפתחה  העונה

  מסיק   עם  אוקטובר  לתוך  להמשיך  זכינו  גם  המוקדמות  ובשנים  ספטמבר  ועד  מיוני .  למיניהם  והאפרסקים
 . המעצבן  הזיתים

 

  או   פעם  תפוחים  לקטיף  המשפחה  כל   את   לוקח  אני,  ילדותי  מזכרונות  מעט   לילדי  להנחיל   בנסיונות,  היום
  החקלאי   והניחוח  איננה  השליחות  הרגשת,  דומה  שלא  בטח  והאווירה  פרי  אותו  לא  הפרי  אך,  בשנה  פעמיים
 ?תפוחים קילו חמישה עם לעשות יש עוד מה הרי  .וקינמון תפוחים עוגות  בניחוח התחלף

 
  ולא   הטרקטור  על  איסוף  תפקיד   לי  יתנו  מזל   לי   יהיה  אם ...  במישמש  ראשון   גיוס  יום...  עיני  את   עוצם  אני

  זורק  מישהו,  יותר  יכול  לא  ואני  הצילו  וזועקת  כואבת  שהבטן  עד,  אפשר  שרק  פירות  כמה  אוכל  אני,  בקטיף
  עם  ונזכה  הפסקה  מעט  עוד ,  זעקה  נשמעת   "לעץ  מעץ  מידי  מהר  לרוץ  לא" ,  ממול  מהעץ   רקובים  שמשיםימ

 . קרטיב\לארטיק גם ואולי  קר קפה -לנס  מזל קצת
,  נוותר בטח  ערב ארוחת  על  .העצים שורות  בין  חודרת  נעימה   מדברית   בריזה ,  מתקרר  האוויר   מזג   ערב   לפנות
 .פרי   מרוב לוחצת עדיין הבטן

 
  השירות  הרגשת,  הסיפוק  הרגשת  אך   ,הבטן  את  ומחזיקים  לרוב  מתגרדים  ,למשק  בחזרה  בנסיעה,  בטרקטור

  מקדים   היה  תמיד  הוא  מה  משום)  העצים  על  מריקבון  הפרי  את  צלנוהִּ ,  הלב  את  ממלאת  בנטל  וההשתתפות
 . זרה מעבודה המשק את צלנו והִּ ( בהפתעה להבשיל

 

  גוגואים  והרבה טבח במ טובה שישממ  וריבת  הגג  על פופר   עוזי אצל טעים  מישמש רדֶ לֶ  לנו מחכה  בבית
 ! 30 עוד נשארו ,עברו ראשונות גיוס שעות 3  .למשחק

 

 . בהחלט ואמיתי קרימ  למציאות בינו  קשר כל, ילדותי  זיכרון זהו: דבר אחרית
 ג'רזי. -משק שגר בניו-עופר זיוון,  בן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אפרסקים... –בדלי  
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 / שבתאי גינוסר  חיבוק חם מדי ה
 

בוקר, רבץ מעל, לכל מלוא העין, ענן מאד  -כיפור, עת סבבתי כעובד השקייה במטעי שדה-יוםכל אותו ערב  

צהריים  -כהה. במשך שעות לא נע האוויר והכל רמז על התפרקות אדירה צפויה, ואולם כבר הגיעה שעת  אחר
 מאוחרת ודבר לא קרה. 

 

אדמדם, ששימש לפרקים כרכב    35ֹון  לאחר סיום הארוחה המפסקת עליתי בבגדי החג שלי על טרקטור ֶפרגּוס 
הסעות. צופה את הסיכוי לגשם לקחתי איתי שכמיה מאד גדולה ובמרכזה ברדס. שיטת ההשקייה אז, במטעי  

קוטר, אשר שפעו מים אל חלקות  -בוקר, היתה בהצפה ואני הייתי בדרכי לסגור ברזי השקייה גדולי -שדה
ושה קילומטר מצפון מזרח לקיבוץ ודרך עפר הוליכה  מפולסות של מטעי אפרסק. אותן חלקות נמצאו כשל

 אליהם. 
 

כשתי דקות מתחילת הנסיעה התפוצצו מעלי השמיים בסדרה בלתי נגמרת של ברקים ורעמים. מטר שוטף  
סופיים. למרות שעטיתי עלי את השכמיה מהר ככל שיכולתי, כבר הייתי רטוב  -זרם מטה בקווים אנכיים אין

ון מערב נעלם לחלוטין ופנסי הטרקטור בקושי רב האירו לי את דרך העפר, אשר  למדי. מעט אור היום מכו 
 תוך דקות ספורות הפכה מנתיב מאובק למסלול ארוך ארוך של בוץ. 

 

בדרך אל חלקת המטע צריך הייתי לחצות תעלה בעומק שלושה מטר. התעלה נחפרה כדי להפנות מים מן  
מצפון  שיטפון  לאחר  לפעמים  נוצר  שהיה  את-האגם  החוסם  העפר,  לֶסֶכר  נחל  מזרח  בשנה    הרועה.-ערוץ 

הקודמת כבר חוויתי כיצד נוצר האגם תוך ליל גשם אחד אך מעולם לא הגיע מפלס המים שלו לגובה יציאת  
תעלת העודפים. מוקדם ככל האפשר היינו מתחילים לנצל את מי אותו אגם להשקיית חלקות האפרסק שהיו  

 בקירבת הסכר. 
גבי הטרקטור אל תוך התעלה האמורה, והנה הפתעה: הרכב לא הצליח לעלות בצידה השני. מנת  ירדתי על  

ֵלס להיות חלקלק מדי. השילוב של  -הגשם האדירה, בפרק זמן קצר, כבר הספיקה לגרום לאותו מדרון עפר
אדיר יתמלא  -הגשם  אולי  אותה תעלה, המריצו את מחשבותי:  נמצא בתחתית  העובדה שאני  עם  הכמות 

 האגם הפעם בפרק זמן הרבה יותר קצר? ואולי תוך כמה דקות יגיעו אלי עודפי המים?
 מובן כי יכולתי להציל את עצמי לפני שיווצר מצב כזה, אבל ככה סתם להפקיר טרקטור?! יש לעשות מעשה! 

 

מובן כי יכולתי להציל את עצמי לפני שיווצר מצב כזה, אבל ככה  
 לעשות מעשה! סתם להפקיר טרקטור?! יש  

 

על  עומד  כשהוא  האוכף  מן  עצמו  המרים  סוס,  רוכב  כמו 
המשוורת, קמתי ממושב הרכב, עמדתי על מדרכי הרגל ושאגתי  

על הטרקטור כי יתאמץ יותר. תוך כדי אותן שאגות חשתי בושה  
אינו   איש  כי  לידיעה  עם שמחה  יחד  על המעשה חסר ההיגיון, 

הגשם הצלפות  תחת  אותי.  רואה  או  הטרקטור    שומע  רֵסם  כִּ
בדופן   האחוריים  גלגליו  של  הגדולה  הגומי  בליטת  בעזרת 
התעלה, כרסם וכרסם, עם קריאות העידוד שלי, עד שפינה כמות  
מספקת מן העפר הרטוב, החלקלק ואז נאחז בעפר הפחות רטוב 
המשטח   אל  יצא  לאט,  לאט  וכך,  נחשפו  עתה  שזה  ובאבנים 

 הבטוח. 
 

ההצפה.   ברזי  אל  האפשר  ככל  קרוב  הטרקטור  עם  הגעתי 

הלס   לעפר  )מכירים?(  ֶרפ  ק  נעלי  שלי,  נעלי השבת  את  הפקרתי 
 ספוג המים, שהיה כשמן סיכה. 

 
 

 סגרתי את הברזים, שבתי אל הטרקטור ופניתי לדרך עפר אחרת,  
 שיבה הביתה דרך השטח ירדה לגמרי מן הפרק.בוקר: -שדה –חם אשר תוליך אותי הפעם אל כביש ירו 

 

ר. מים בסכר, מגדל השיב    .1979ר והרפסודה כדי להגיע לשיב 
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הגשם לא פסק לרגע. דרך העפר החלקלקה הכתיבה קצב של זחילה ועת ארוכה חלפה עד שהגעתי אל סופה.  
על שדוכא  הטרקטור,  פנסי  אור  כי  התברר  האספלט  על  עליתי  כאשר  יותר.  עוד  הגשם  גבר  מטר  - אז  ידי 

להאיר את הכביש. תוך זמן קצר מאד הובהר לי כי האפשרות היחידה לראות    הזלעפות, פשוט אינו מצליח

לאן אני נוסע טמונה ברצף הבלתי נגמר של ברקים אדירים. וכך, עצרתי בכל הפסקת ברקים ושבתי לנוע  
כאשר שבו הברקים להאיר. בין ברק לברק האפילה היתה מוחלטת. לא יכולתי לראות סביבי דבר והיתה  

נעימה כי אפשר מאד שאני, היושב על הטרקטור, מהווה את הנקודה הגבוהה ביותר באזור,    תחושה מאד לא
 את המקום בו עתיד להכות הברק הבא.  –ומכאן 

 

אף שאותם ברזים שסגרתי היו במרחק שלושה ק"מ בלבד מן הקיבוץ, חלפו קרוב לשעתיים בין צאתי לדרך  
ה המתינה שם חבורת מודאגים, אשר חלקם כבר ישבו  האוכל. להפתעתי הרב-עד שובי אל החנייה שליד חדר

 בטנדר של המטע, מוכנים לצאת ולחפש אחרי.  
 

בהחלט נעם לי לגלות כי לא מעט חברי קיבוץ צעירים היו מוטרדים מהאפשרות שנקלעתי לצרות. קבלת  
י נכנסתי מיד  הפנים שנערכה עבורי העניקה לי תחושה של חיבוק חם. בצוותא פנינו על המדרכה אל חדרי. אנ

למקלחת לחמם את גופי יחד עם הסרת רסיסי הבוץ שדבקו בי. אחרים מילאו את הקומקום ושמו את התקע  
קפה   שתיית  אבל  הספורט",  "בשביל  צמנו  וכולנו  כיפור  יום  זה  היה  מן    -בחשמל.  בצאתי  נחשבה".  "לא 

לי מ לי ספל מעלה אדים. בקושי מצאתי  יבשים, נמסר  בגדים  ישיבה בחדרי הרועש  המקלחת, לבוש  קום 
 והגדוש ותחושת החיבוק החם התעצמה. 

 

אני אינני יכול    –חיש קל התפתחה שיחה, אך כשעה מאוחר יותר, חשבתי ביאוש כי בניגוד לכל האחרים  
לקום ולהסתלק לי מחדרי שלי... החיבוק החם הפך חם מדי, לוחץ גופנית ומלחיץ נפשית. ואז גיחכתי לעצמי  

 אולי עדיף היה להשאר על הטרקטור ולמצוא לי, לאור הברקים, מקום אחר לחסות בו מן הגשם.  –
 
 
 

 

 "גזית", במסגרת גרעין  1962בוקר בשנת -הגיע לשדהשבתאי 
 .בוקר והצטרף לקיבוץ יטבתה- עזב את שדה 1968בשנת  עבד במטע ואחר כך במסגריה.

 בוקר. -הוא מפרסם מדי פעם בעלון יטבתה סיפורים מימיו בשדה
 

 בוקר -כרמים בשדה
 

בוקר כרם. לקראת הגעת צינור המים הראשון, בינואר  -הרבה לפני שחשבו על שתיית יין בארץ נטעו בשדה

דונם של ענבים אדומים מהזן   12- כ –בשדה בוקר שתי חלקות הכרם הראשונות: "כרם א"  , ניטעו1955

 דונם של הזן הירוק "ַדבּוקי".   5 –"מוסקט" ו"כרם ב" 

חלקות אלה, שהיו צמודות לשתי חלקות האפרסקים הראשונות, הושקו בחודשיים הראשונים, עד הגעת  

מים  - קו המים, עם צינור מעוקב

 לשטח.  שטרקטור הביא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   1956בנות גרעין "עשת" ליד הגפנים הצעירות, 
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 נטיעת הגפנים נמשכה ובכל שנה ניטעה חלקה נוספת: 

 דונם ל"ָדבּוקי" ב"כרם ב",  5נוספו  1956בשנת 

 דונם ענבים אדומים מהזן "אלפונס" ]עם קליפה עבה...[ ב"כרם ג"  10ניטעו   1957-ב

 דונם מהזן "דנוג" בכרם ד'.  12-ניטעו כ 1958 -וב
 

 
 

הרבה עבודה וכנראה לא הרבה   –הכרם לא היה הצלחה גדולה 
 נעקר ה"מוסקט",    1963יבול ו/או כסף: בשנת 

 האלפונס" וה"דנוג"  - 1969-ב
 כעשרים שנה!  – 1975קי", הטעים מכולם, שרד עד ּוב ורק ה"דָ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 התחלה חדשה:  -לאחר קרוב לעשרים שנה   

 
 התפרסם: 18.2.1994-"דפי מידע" מהבוקר. ב -הרעיון לנטוע "כרם יין איכותי" לא צמח בשדה

 

. בתחנה נבדקת אפשרות לגדל גפנים  כרם יין"רעיון חדש מתגלגל במו"פ של המועצה ובתחנת הנסיונות:  

כדי לנצל את הגובה של שדה רוצים להעביר את הנסיון אלינו,  ועתה  יין במים מליחים  ואת  -לענבי  בוקר 

 הבדלי הטמפרטורות שיש אצלנו בין היום והלילה. 
 

, במימון תחנת הנסיונות ובהדרכתה, בה יבדקו זנים מובחרים אחדים של  דונם  30מדובר על חלקת נסיון של  
   יין במים שיומלחו, היות ואין לנו בינתיים מים מליחים משלנו".- ענבי

 

  – בדיון שהתקיים לפני כן בהנהלת המשק על תכניות המו"פ הוחלט לוודא שנקבל החזר עבור כל ההוצאות  

 שאר ההוצאות במחירים המקובלים.  ימי העבודה, עלות הטרקטורים והכלים ו
נמסר על ידו ש"תקופת הנסיון היא שלוש שנים    15.3.1994  -אלישע צורגיל היה הנציג של המו"פ בדיונים וב

והמו"פ מתחייב לממן את החלקה עד להפקת לקחים". בסיום הדיון הוחלט בהנהלת המשק: "החלקה תהיה  
הנסיונות, הם יעשו מה שהם מבינים ובמידה ונחליט שזה מסחרי נוכל  של המו"פ כמו שאר חלקות תחנת  

 לקחת את החלקה במסגרת נטיעת כרם מסחרי". 
 

 : מדווח 1994בעלון ממאי  

היין.  ...בכרם יהיו ארבעה זנים: שניים אדומים  -"באחד במאי הגיעו לראשונה  מים ]שפירים[ לחלקת כרם

מוכן   מליחות,  רמות  בשלוש  לבנים,  רק  ושניים  המצליחים  איכות  בזני  מדובר  מכני.  בציר  של  לאופציה 

היווצרות   של  בתקופה  והלילה  היום  בין  משמעותיים  טמפרטורה  הפרשי  שיש  ובתנאי  גבוהים  במקומות 

 הטעם והניחוח בענבים.  ...זו אחריות גדולה מאד לטעת כרם יין איכותי פעם ראשונה על מים מליחים". 
 

, ללא המוזמנים  1995באפריל    7  -זר וייצמן ואברהם בורג והוא התקיים ב לטקס הנטיעה הוזמנו הנשיא ע

שורות,   4.5הנכבדים שלא יכלו להגיע, בהשתתפות אנשי הסוכנות והמועצה, המממנים. בטקס זה ניטעו רק  

 . 1995דונם. הנטיעה של השטח כולו הושלמה ביולי   2

, מתרכזים בגביית התשלומים מהמו"פ ומחכים  במהלך שנות הגידול הראשונות אין דיווחים על הנעשה בכרם

 שדה תאפשר נטיעת כרמים נוספים... -למים המליחים. המו"פ מבטיח שספיקת קו המים המליחים ממשאבי
 

מתואר בעלון: הבציר היה ידני, התחיל עם הענבים הלבנים והסתיים    1998ספטמבר  -הבציר הראשון ביולי

 דרור".  -תגייסו, הנעורים ו"הבוניםעם הזנים האדומים והשתתפו בו חברים שה 

          1961הכרם -ראומה כהן עם אשכול מענבי
 מרדכי[  -צילום: מרים יערי ]מנאות
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איכותי   היה  המסחרי    –היבול  הבציר  סיום  האשכולות.  בין  עלים  ובהעדר  ומחלות  ממזיקים  בנקיונו  הן 

 .  אין עדיין סיכום כלכלי. 8.9.1998  -הראשון חל ב
 

 , המסקנות הן: 1998בסיכום השנה הראשונה, שנת 

והרווח ברובו הולך    - מהמקובל בענף    5עד לבציר הם פי    –היבולים היו קצת נמוכים, ימי העבודה רבים  

 אפשר להסתמך רק על שנה אחת והתוצאות אינן מהוות בסיס להגדלה או שינוי. -לכיסוי ימי העבודה. אי
 

ל  הכרם  להגדיל את  ולמרות    100-למרות מסקנות אלה ממשיכים להעלות את הבקשות  ליותר  ואף  דונם 

  50לטעת    2000בסופו של דבר הוחלט בינואר    –  אסטרטגי לא נוטעיםבאין שותף  החלטות הנהלת המשק ש

 דונם ללא מממן חיצוני. 
 

מיולי   נטיעת    2000בעלון  על  הנטיעה    27מדווחים  מועד  על  דיווח  אין  הדונם הראשונים בחלקה החדשה. 
 דונם.  50 -שהשלימה את החלקה ל

 

מים לנצל  כדי  שניטע  לשדה -הכרם,  שהובטחו  המים  -מליחים  שהגיעו  לפני  הראשון  לבציר  הגיע  בוקר, 

המליחים. ממש לפני הבציר מובא לידיעת הנהלת המשק: "על פי תוצאות בדיקת איכות היינות שהופקו  

יחים  היין באשלים שהושקה במים מליחים בשיעורים שונים נראה כי נצטרך למהול את המים המל -מכרם

 שפירים[.  –]חצי מים מליחים וחצי  1:1שיגיעו ביחס של 
 

  – בוקר!  מה נעשה ומה ֵיֲעֶשה בהם  -צולמה תמונה היסטורית: המים המליחים הגיעו לשדה  13.11.2000  -ב

הכרם שלנו לא יושקה במים  מתברר סופית ש"בשונה מהמתוכנן,    2001זה כבר סיפור אחר: בעלון מאפריל  

נמליחים בגלל  החלטנו  ...  הנסיונות  בתחנת  שזה מה שקרה  מכיוון  במים אלה.  עקב השימוש  הגפנים  יוון 

 להמתין עם השקיית הכרם במים מליחים, למרות מחירם הנמוך יחסית". 
 

 מדווח מרכז המשק:   12.9.2007   -בעלון מה

הרווחיות,    סף  "הבציר בכרם הסתיים. היבול היה נמוך מאד אך באיכות גבוהה מאד. עד עתה ענף זה נמצא על

אך הקשר העסקי החדש עם "יקבי הברון" מסייע בהגדלת הרווחיות. יחד עם זאת קיימת פנייה מצד היקב  

דונם. ביצוע ההגדלה יכול להתקיים רק ביצירת קשר מיוחד עם היקב. עדיין    50  -להגדיל את המטע בעוד כ

 אין הסדר אשר יצדיק נטיעה נוספת". 
 

ת הקשר העיסקי עמנו והכרם לא הצדיק את קיומו מבחינה כלכלית. בהנהלת  בסופו של דבר, היקב סיים א 

נמסר שאין מי שיקנה את הענבים שלנו והוחלט ברוב דעות לעקור את הכרם. עם זאת   20.3.2014-המשק ב 

 הוסכם להשאיר חלקה קטנה של חמישה דונם לשימוש ואחריות היקב. גם חלקה זו הוחלט לעקור לבסוף. 
 

 
 למטע הפיסטוק דברי הספד 

 
וחניון    40[ חלקת הפיסטוק שליד כביש  2.2020- בהחלטה שערורייתית של חבר וללא דיון ראוי, נעקרה ]ב

 הרועה. 
 

של המטע בשדה אצלנו.  -למען ההיסטוריה  הפיסטוק  של מטע  סיפורו  לספר את  זו ההזדמנות  בוקר, 
 חברים נוספים מוזמנים כמובן להוסיף מזכרונותיהם.

 

בוקר, שהפך למשך שנים רבות לענף המרכזי  -היתה נטיעה גדולה מאד של מטע נשירים בשדה  1962בשנת  
 שלנו. המטע כלל בעיקר אפרסקים, משמש, שזיף אירופי ועוד.  

 

במסגרת זו ניטעה באותה שנה חלקת פיסטוק של כמה דונמים ב"ואדי הבית", הנמצא היום בין שכונות  
ן שכונות ה"אגוז"ים ו"דקל". באותם ימים נהנה ואדי זה משטפונות לעתים  הקומותיים וה"ברושים" לבי 

די קרובות. שרידים של אותה נטיעה נמצאים עדיין ליד שכונת אגוז, ובחלקת "גן רפי" שממערב לשכונת  
 "דקל". 
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  מטע פיסטוק מסחרי לא היה אז בארץ )למיטב זכרוני(. המטע אצלנו היה נסיון חדשני שלווה באופן צמוד
ידי האגרונום ישראל גרמי ז"ל, שהיה למעשה נותן הידע וספק הזנים השונים. קיבלנו כמובן יעוץ  -על

 חנוך פאלק ז"ל.   –מקצועי גם ממדריך המטעים הוותיק שלנו 
 

אפשר היה לגדל שתילים מורכבים  - גידול הפיסטוק כמטע מסודר היה בעייתי כבר החל מהנטיעה, כי אי
השתילים מהמשתלה לנטיעה במטע היתה טראומטית לשתילים וחלק גדול    בזן הרצוי במשתלה. העברת 

- מהם מתו. לכן נשתלו בשטח "כנות" )חלק העץ המגדל את השורשים( של ֵאָלה אטלנטית וֵאָלה ארץ
כי   בעייתיות,  היו  הן  גם  ההרכבות  אצלנו.  שנוסו  השונים  הפיסטוק  זני  את  הרכבנו  עליהן  ישראלית, 

שרף שהקשה על קליטת ה"רכב", שהוא חלק    –שהיה העונה הרצויה להרכבה    –ה"כנות" הפרישו באביב  
העץ המגדל את הנוף ונושא את זני הפרי הרצויים. למרות הקשיים הצלחנו לקבל מטע עם הרבה זנים  

 שהביא לנו ישראל גרמי ממקורות שונים.  
 

ר שבאבקה של פרחיהם  ביתי", כלומר שנדרשים במטע עצי זכ-קושי נוסף היה שהפיסטוק הוא עץ "דו
יש להאביק את פרחי הנקבות, מהם מתקבלים הפירות. האבקה נישאת אמנם ברוח, אך למרבה הקושי  
האבקה   לצורך  הנקבות.  של  הפריחה  למועד  קדם  אצלנו,  שהיו  הזכרים  זני  כל  של  הפריחה  מועד 

כנולוגיה לאיסוף  אפקטיבית שהיא התנאי לקבלת פירות מלאים הראויים למאכל, היינו צריכים לפתח ט

אבקת הזכרים, ולשמור אותה עד לפריחת הנקבות. את ההאבקה עשינו בפועל גם כן בשיטות שפיתחנו  
 אצלנו בעזרת מפוח קטן. 

 

היה לשווק אותם   זני פיסטוק שונים שצריך  נושא פרי של  כך הצלחנו במשך מספר שנים לקבל מטע 
קש היו  עוד  השיווק  עד  בשוק.  להם  הביקוש  את  של  ולבחון  בניעור  הקטיף  שיטת  בפיתוח  רבים  יים 

לפתח   צורך  היה  הקטיף  לאחר  אחיד.  בזמן  לקטיף  מבשילים  ואינם  באשכולות  הגדלים  הפירות, 
שלום   של  הטכני  הידע  בעזרת  פשוט.  היה  לא  זה  תהליך  גם  שיווקו.  לקראת  הפרי  לעיבוד  טכנולוגיה 

ית הרכה שלהם. השתמשנו לשם כך במכונת  בוכבינדר ז"ל, בנינו מערך לקילוף הפירות מהקליפה החיצונ
בהפרדה   צורך  היה  בהמשך,  החדשה.  למטרה  והותאמה  במטבח  מהשימוש  שיצאה  תפוא"ד  קילוף 
ראשונית של הפירות הריקים שלא התפתחו על העצים ולא היו ראויים לשיווק. בשלב הבא היה צורך  

גורים שנמכרו לתעשיית העוגות. גם  להפריד בין הפירות הפתוחים )מפושקים( הראויים למאכל לבין הס
 לזה פיתחנו שיטות עבודה בעזרת הצפה במים.  

 
ידי פריסה בשמש. את כל הטיפול באבקה  - לבסוף היה צורך ליבש את הפרי לקראת שיווקו, זאת עשינו על

 ובפרי עשינו במבנה הטרומי )לשעבר הזיתייה( שממערב ל"לול בוקר" ועל משטח הבטון שלידו. 
 

שבע, שהיתה לו גם חנות בתחנה  -יווקנו בתחילה ל"אברהם אמריקה", סוחר פיצוחים מבאראת הפרי ש 
המרכזית. כשגדלו הכמויות, התקשרנו גם לסוחר "חממה" מתל אביב, שהיה יבואן גדול של פיסטוק  

ומארצות )איראן(  שלזנים   -מפרס  לנו  הסבירו  אך  שלנו,  המקומי  הפרי  את  אהבו  הסוחרים  הברית. 
מאורכים, שהיו רוב הזנים אצלנו, אין ביקוש ומחירם גבוה. הקהל מעדיף את הפרי הגדול  היווניים ה

"קרמן". הצרה שלו היתה שהיו לו אחוזים גבוהים של     -והמעוגל, ממנו היה לנו רק זן אחד אמריקאי  
 פרי סגור. 

 
 י.  למרות כל הקשיים שתארתי, הגענו בסוף שנות השבעים למסקנה שיש מקום לטעת מטע מסחר 

בתחשיב שהכנו מצאנו שהמטע יכול להיות ריווחי בשנות הניבה של הפרי, אך יש בעיה בכיסוי ההשקעה  

  1000  -הנדרשת לנטיעה ולגידול העצים מספר שנים עד שיגיעו לניבה מלאה. לפי חשבוננו היה צורך ב

המטע, שמע על כך  דולר לדונם כדי לאפשר את הנטיעה עד לניבה. יהושע כהן ז"ל, שהיה לעיתים בצוות  

רנוס מארה"ב שרצתה להנציח  'וקיבל על עצמו למצוא תורם שיממן את הנטיעה. הוא הגיע למשפחת צ

דונם ב"שקע    30אלף דולר, שאיפשרו לנו נטיעת    30המשפחה שניספו בשואה. המשפחה תרמה  - את בני

 , שגם הוא היה מקבל מי שטפונות בחורף.  40הדרומי" ליד כביש 
 

היה מורכב משני זנים מועדפים: "לרנקה" שהוא זן יווני עם פרי מאורך, אך מקדים  המטע המסחרי  
יחסית לשאת פרי, ואחוז הפרי המפושק גבוה, ו"קרמן", הזן האמריקאי העגול והמבוקש יותר בשוק.  

 הוקמה מצבה גדולה ומרשימה על גבעה בפינת החלקה, בה מונצחת משפחת צ'רנוס.
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ההחלטה לטעת לאחר מספר שנים עוד שטח גדול, ללא מימון לנטיעה,    את התפתחות המטע הזה, ואת

כבר לא ליוויתי מקרוב, לכן עדיף שיספרו זאת אחרים. בפועל, הנטיעה האחרונה נעקרה לאחר מספר  

 ובסמוך לחניון הרועה.  40שנים, ונשארה רק החלקה שליד כביש  
 

מחוסר טיפול ראוי החלקה הוזנחה, ונשארה רק כנוף קייצי ירוק, שהיה סבוך וקשה לתנועה בתוכו.  
החלקה המשיכה להיות מושקית במי שטפונות כשהיו, ובעודפי מי הביוב שהיו במט"ש )מתקן טיהור  
המטוהר.   בביוב  החלקה  את  להציף  עלינו  אסר  הבריאות  שמשרד  עד  זאת,  שבסמוך.   השפכים( 

שבסמוך ל"חניון הרועה" שימשה למטרות לא ראויות לבאי החניון, מחוסר שירותים תקינים  החלקה  
 בחניון. 

 

 עד היום משמש המטע שלנו כמקור לחומר ריבוי של הזנים השונים למשתלות ברחבי הארץ. 
 

האטלנטית   האלה  מעצי  לראות  שאפשר  כפי  יובש,  של  קשים  בתנאים  לעמוד  יכול  הפיסטוק  מטע 
 ארי" שליד עבדת. -הנגב וב"חוות אבן- רהמפוזרים בה

 

לא היתה כל סיבה לעקירה השערורייתית שנעשתה למטע הזה שלנו. יש לקוות שלא יוחלט בעתיד לעקור  

 גם את שרידי המטע הניסיוני של הפיסטוק בסמוך לשכונת "אגוז" ובגן רפי.
 

 שמואליק מלמד. –כתב מהזיכרון 

 
 
 
 

           
 ארנוני  / מוקי  גידולי שדה

 

אז מרכז המשק והוא הכניס אותי לנושא  היה  והתחלתי לעבוד בשלחין. אריה    1970בוקר בשנת  -הגעתי לשדה
אדמה לזרעים, מלונים ואבטיחים לצרכי הבית ובשלב מאוחר יותר  -של חקלאות מדברית. גידלנו אז תפוחי 

חיטה עבור חברת "הזרע", כדי    גם תירס. בשטחי ה"לימנים" שהיו פנויים בשקע הדרומי וגם בצפון גידלו
לא היה  פשוט בגלל ריסוסים ועיבודים אבל עשינו זאת. היו אז מספיק מים, בעיקר  זה  לנצל שטח זמין.  

 בחורף כי היו הקצבות מים יותר גדולות.  
 

בשלחין עבדו: דודו, בורך, יאיר ארליך, אריה, מיכאל עפרן, ביל שלדקס, נקלטים, אשר קאופמן, רון שרצר,  
"תחנת רכבת" מבחינת כוח אדם. היתה אווירה אחרת בעבודה.    –עופר גרינבאום, עודד מרגלית ושנות שרות  

 עבדנו הרבה שעות ללא חשבון.  
 

שהשאי-תפוחי קומביין  עם  מוצאים  היו  ביתאדמה  וילדי  בשטח  תפוחים  שנשאר  -ר  מה  את  אספו  הספר 
 בשקים. אנשים רבצו והרגישו את הקשר לאדמה.  זו היתה תקופה יפה.  

 

ריסוסים, פתיחת וסגירת מים. כשריססנו בשלחין בלילה פגשנו תמיד צבֹועים שנמשכו    - עבדנו הרבה בלילות  
הם ברחו. כשהיינו  נוסעים בלילה לפתוח    לריח הריסוס. הם התקרבו ולא פחדו, רק כשירדתי מהטרקטור

 מים ראינו הרבה דורבנים, זאבים ושועלים. 
 

, אז קיבלנו לעיבוד גם את הפרדס ואת עש"ב. עברתי לשם כי מאד אהבתי ונמשכתי  1974עברתי לפלחה בשנת  
,  לשטחים   הפתוחים, אהבתי מאד את האדמה. השטחים הפתוחים, הטבע, פריחת בר  טבעית, הציפורים

את הענף והיה מרכז. הוקם צוות עם    הקיםהחיות: עדרי צבאים, חסידות, כל אלו משכו אותי מאד. יאיר  
 בורך, עודד מרגלית, טוני קורודץ, אילן, גגה וצ'יקו מגרעין "עקב".  
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לקחתי כמה פרוסות לחם, כמה עגבניות וקופסת תירס ... יצאנו    –אני הייתי אחראי לקחת את האוכל בבוקר  
ק בחמש בבוקר וחזרנו בין חמש לשש  בערב. בגלל היום הארוך החברה לא הסכימו להסתפק באוכל  מהמש

 סוף חמי היה אחראי על האוכל בעזרת המטבח.  בו זה 
 

יהיו תחת חסות אחת. רצינו שהעובדים יוכלו לעבוד בסבב    –שלחין, פלחה ועש"ב    –רצינו שכל ענפי השדה  
אריה סירב    ובדים כדי שאנשי הפלחה לא יצטרכו לנסוע לשם כל יום.  בין הענפים  האלו כדי להקל על הע

דקות לכל צד. בילינו     80  –  90לכך בכל תוקף והדבר גרם לשחיקה מאד גדולה היות והנסיעה לקחה לנו  
תשע  שעות בעבודה ועוד שלוש שעות בכביש. היו הרבה עבודות לילה: ריסוסים, חריש, עיבודים,    -שמונה  

פיק לפני הזריעה. ניסינו לעשות את כל העיבודים והעבודות בכוחות עצמנו. כשלא הספקנו,  כשרצינו להס
רי מרהט.   היינו עובדים עם חּוד 

 

, בזכות "שטחי אש" שקיבלנו מהצבא. גידלנו: חיטה  6000  -דונם וגדלנו ל   4500  -מבחינת השטח: התחלנו ב
 מה", חריע וסורגום.לגרעינים, אפונה לגרעינים ל"הזרע", חמניות ל"אחים חמ

 

היה "משוגע לנקיון" ולכן הקבינה של הקומביין היתה חייבת להיות    ]עודד מרגלית[  אחד העובדים בפלחה
מצוחצחת כמו הבית שלו והוא השבית את המכונה בבוקר ובערב לצרכי נקיון. היינו צריכים לחכות לו בסוף  

 . והוא בשלו ..  –כל יום עבודה כשרצינו כבר לזוז הביתה 
 

לשומר הבדואי, אבו פרחאן משבט אל מקייב, היה אוהל במחנה. תפקידו היה לשמור על המחנה והכלים.  
בעזרתו או בגללו למדתי קצת ערבית. כשהגענו בבוקר היו מוכנים תה או קפה חם על הגחלים באוהל. אשתו  

 היתה עושה פיתות שנשמרו חמות מתחת לשמיכות והגישה לנו אותן כשהגענו.  
 

 , אז נסעתי לחו"ל לשנת חופש. כשחזרתי עבדתי שוב בשלחין עד שעברתי לאחזקה. 1978תי שם עד שנת עבד
 

 . 2001מוקי ארנוני, ראיינה: יעל יהל,  
 
 

 
 ריה וינד מספר על העבודה בשלחיןא

 
תפוחי גידלנו  בשלחין  לעבוד  יותר  - כשנכנסתי  במחירים  לשווק  ניתן  מוקדמת  בהוצאה  כי  והסתבר  אדמה 

גבוהים. קומביינים גדולים לא היו והתפוחים היו קליפים. ההוצאה היתה צריכה להעשות ידנית על ידי כלי  
 שבע למשימה זו.-מהאדמה לשקים. הבאנו ילדים מבאר מכני יחסית פשוט ואיסוף

 

לא  רפי    , אחרי שהוכחתי את כדאיותוגם  ר למטרה זו ותֵ ח  רפי בכרך היה מרכז משק וכאשר ביקשתי לקנות מַ 
מכיוון שבסמכותי    דיון באסיפה.הביא זאת לאישר ודרש להמתין לתכנית השקעות שנה או יותר ואחר כך ל

מספר   יוציא  כי  איתו  וסיכמתי  הכלי  את  הזמנתי  ליצרן,  נסעתי  חילוף,  חלקי  לקנות  יכולתי  ענף  כמרכז 
 המשימה הוכיחה עצמה. .חשבוניות על כל מרכיב בנפרד )כחלקי חילוף(

שלא יקרה   ת גידול רציתי להוציא את תפוחי האדמה בערב, כדי שיהיו מוכנים לאסיף בבוקרבאותה תקופ
  40היו מוכנים    ,בקיצור  שבית את כל העבודה.תוכל תקלה    הוצאהנתחיל ב  עובדיםשבזמן שנמצאים כבר ה 

שזה  ידעתי  בבעייה אך לא  הבחנתי    . אמנםים היו מכוסים בקרחדבבוקר כל התפוועבדת  -טון בחלקה ליד לול
ונשלחו לסככת מיון בכפר סבא.תפודיהו .  רציני למחרת היום טילפנו אלי מבית האריזה ואמרו    ם נאספו 

ונאלצנו לזרוק את כל הסחורה. אחרי   שאגיע מיידית כי כל כפר סבא מסריחה. תפוחי האדמה התפוצצו 
 .טבע-על כך פיצוי מקרן נזקימאמצים רבים הצלחנו לקבל 

 
ישר את הבצלים כך שהשורש יהיה לכיוון האדמה.  יר זרענו בצל לזרעים )שטחים די גדולים( היה צורך ל כאש

  די חברה לביצוע המשימה. דאגתי למזרונים נוחים כ  12  -ה שכבו כעלי בנינו עגלה ענקית שנגררה על הערוגות  
עת באופן גרוע וחלקי.  שקבוצת המתנדבים והמתנדבות ירגישו בנוח. תוך זמן קצר ראיתי שהעבודה מתבצ 

 .  ..הסתבר שבמרבית הזמן הם התמזמזו
 

ה לשים ראש ליד רגל כך שהתופעה היתה מורכבת לביצוע. היום בוודאי היו  היהפתרון המהיר שצץ לי בראש  
   מוצאים פתרונות למימוש ההנאה המיוחלת.
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חברת   עבור  זרעים  גידולי  גם  בשלחין  מגי"הזרע"גידלנו  היתה  הפריחה  בשלב  ההולנדית  .  המשפחה  עה 
  מטר זה מזה.   500הזרעים לראות ולבדוק שהזנים השונים של הכרובית מרוחקים לפחות    גידלנו אתשעבורה  

  שהנסיעה תהיה באחריותי. "הזרע"שמרתי על הנחייה זו ובכל זאת הצעתי לנציג חברת  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הנוף של הצין   ,לחלקה הצפונית ליד המוסך. הדרך היתה מרתקת "לול עבדת" כך נסענו כרבע שעה מאזור 

עורר התלהבות והעיקר שההולנדים ציינו לשבח את המרחק בין החלקות כדי למנוע הפרייה בין זנים  
 שונים. 

 

 להן הסכמה:ה ת ואסיים בקבלת החלטות מהירות שלא הי
קניות לתל אביב לקנות חלקי חילוף לטרקטורי הפרגסון שלנו. תוך כדי  -רכזנסעתי עם אהרונצ'ו שהיה מ

  , יחיד במינו  ,ההזמנה במרתף החברה ראיתי בתצוגת הטרקטורים טרקטור פרגסון צראת  שאהרונצ'ו מבצע 
מיידית   כמובן שביצעתי  בין השורות.  לעבודה  נחוץ  על הבאתו.  את  שהיה  היום  באותו  וסיכמתי  ההזמנה 

 נאלץ לשלם גם על הטרקטור החדש.  ,לאחר שהזמין את חלקי החילוף ,אהרונצ'ו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
)טרנזיטים( לקנות. קיבלתי הצעה לרכב חדש שהגיע    מכוניות גדולותהיו ויכוחים איזה    :בנושא רכישותועוד    

שהיו  רכב שהסתבר  כלי  שני    מיד במחיר מאד אטרקטיבי. רכשנו  אותו  והסכימו למכור לנו    " בדפורד"מחברת  
 ותיקים לא שוכחים זאת עד היום.ורצו לתלות אותי וה  ממש פחונים אדומים על גלגלים.

 איני מוסיף דבר.... ,אז כדי שאוכל לקבל עוד קצת אחריות
 אריה. 

 

 לא בדיוק מזרון אבל מתנדבים ושתילה יש...
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 עזר -נפיע
 איך המסגריה עבדה פעם

 
המסגריה שכנה בשני צריפים מבין השלושה שהיו ממוקמים לאורך כביש הכניסה הדרומי, מעברו השני של  

המטיילים לזכרו  -סככתאז  הכביש, מול מגרש הטניס של היום. במקום מגרש הטניס כיום היתה ממוקמת  
ב  ז"ל שנהרג  ל של איתן מינץ  כביש הדרכו  עדן[ היה  ]מנוחתו  לפונדק  הכניסה  כניסה היחידי  פטרה. כביש 

זילברהרץ  המחרטה ו"המפעל של שרגא" ]  היו בצריף האמצעי שכנה המסגריה ובצריף המזרחי  בוקר.  -לשדה

עד היום מחרטה זו שוכנת לה  מלאכה לחידוש אופני ליטוש יהלומים.  -[  שהיה ביתז"ל, מהכשרת הצופים י"א
כיום. אגב,   היא מזכרת  גם  כבוד במסגריה ומשרתת מעת לעת את צרכי המסגריה, המועטים  זו  מחרטה 

 עגומה מהנסיון להקים במשק מפעל לעיבוד שבבי. 
 

יש להביא בחשבון  כל העבודות עשינו אז בחוץ.  ולמעשה, את  זעירים למדי,  היו צריפים    צריפי המסגריה 
[ בעיקר על מנת  על ידי גנרטורבערך. החשמל הופעל ]  10:00עד    08:00-שעות ביום, מ  3-2רק למשך    שחשמל היה

יומי עם הדואר, ב"נוהל קשר" עם "רות" ו"עבור". את עיקר עבודת המסגריה עשינו בלי  -ליצור קשר יום
 שצרכו חשמל. החשמל, ואז, כשהופעל הגנרטור, היינו עובדים כמטורפים בריתוך וכיוצא בזה, פעולות 

 

[ קדש"  "מבצע  לפני  ימים,  המסגר  1956באותם  שהיה  הדומי[  ]דוד  טוטל  אנשים:  שני  במסגריה  עבדו   ]
 המומחה, ועבדכם, שלא היה לו מושג בעסקי ריתוך ומסגרות.

 

במשק הוחלט יום אחד להגדיל את ענף השלחין, שכל גדלו אז היה מספר דונמים, לשטח גדול יותר. לשם כך  
 קרקעי שהגיע עד מטע האפרסקים ז"ל. - להתחבר לקו תתהיה צריך 

החי, מעבר לכביש. מחפרון לא היה, כמובן. בקיצור, חשפנו את הצינור,  -כל שטח השלחין היה מדרום לפינת
ולרתך אליו את הקו    4שהיה קבור בעומק כמטר, בעזרת טּוריֹות וַמכּושים. עתה נותר לקדוח חור בצינור "

אורך הכביש. קו המים רוקן, בעזרת מבער האציטלן קדחנו חור גדול בקו המים שאליו  החדש לכיוון מזרח ול
היינו אמורים לחבר את הקו החדש. יום תמים עבדנו ולא הצלחנו לרתך את תחילת הקו לצינור. עוד יום חלף  

 קדחת.   –והתוצאות 
 

קו תאורת הגדר. כבל חשמל  החלטנו לעבור לריתוך חשמלי. גנרטור ריתוך לא היה וקו החשמל הקרוב היה  
חסר היה  שלנו  ה"יצירתי"  והפתרון  היה  לא  לנקודת  -גם  הגדר  מתאורת  המרחק  מדהים:  באופן  אחריות 

מ', תקענו יתדות עץ באדמה ועליהם מתחנו חוטי חשמל גלויים עד לרתכת החשמלית.    50-הריתוך היה כ

נסיונות ריתוך יצרנו בצינור  אחד מאיתנו "שמר" שלא יתקרבו לקו החשוף ושנינו ריתכנו לסרוג ין. מרוב 
 פרונקל בגודל אשכולית ועדיין לא הצלחנו לרתך כהלכה את החיבור, שהמשיך להזיל מים.

 

קו המים לשלחין המורחב למעשה לא הושלם. החלודה שנוצרה סתמה את הנזילה שלא הצלחנו להתגבר  
אי יחשף  יבינו מהי- עליה. אם  לא  הארכיאולוגים  אותו הקו,  הריתוך  פעם  אדיר במקום  פרונקל  לו  צץ  כן 

 וכנראה יניחו שהפרונקל שימש לצרכי פולחן של תושבי הנגב הראשונים...
 

לאחת   הועלה  הריתוך  גנרטור  היתה.  כבר  מחרטה  הגיעו.  הרצועה  וגלגלי  המיסבים  החלקים,    משתי כל 
קטור ה"אוליבר" הזכור  הפח שהיו כאן, כל העסק הורכב ומה שהפעיל את מנגנון הגנרטור היה טר-כרכרות

 הנעה זו היתה מהירה בהרבה מהנעת הקרדן.    –לטוב. השתמשתי בהנעה הצדדית בטרקטור זה 
 

לרתך את ה"כנפיים". לאורך הצינור, בכל מספר   עבודת הריתוך. עתה נשאר  ימים מספר הושלמה  לאחר 
רך הצינור וכך על פריצת  מטרים, רותכו פלטות גדולות ]"כנפיים"[, על מנת להקשות על מעבר המים לאו

מכלול הצינור והשיבר נשארו שלמים    –הסכר. בכל מקרה, שתי הפריצות בסכר לא התחוללו לאורך הצינור  
לרתך את  ניתן  לא  לי שפשוט  ואז התברר  לשטח  והובאו  הוכנו במסגריה  "הכנפיים"  הזה.  היום  עצם    עד 

א לרתך בחשמל. חזרתי למשק להתייעצות  מ"מ, אל הצינור. הברירה שנותרה הי  8-הפלטה, שעוביה היה כ
  להסב את גנרטור הריתוך עם דד ]עודד מוזס[ שהיה אז מרכז המשק. וקניתי את כל הציוד המתאים על מנת 

 להפעלה בעזרת הנעה בטרקטור וקרדן. 
 

הפח שהיו כאן ןמה שהפעיל את מנגנון נגנרטור היה טרקטור  -גנרטור הריתוך הועלה לאחת משתי כרכרות
ה"אוליבר" הזכור לטוב...  הריתוכים בוצעו במהירות, כל המכלול נמרח בזפת וסביבו הידקו את האדמה.  



97 

 

בניתי גם משפך כדול  עתה נשאר לבנות את האוגן שיתאים בין הצינור הגדול לשיברשקוטרו היה קטן יותר.  
 שובר לשיבר ודרכו זרמו המים לתעלת הניקוז. 

 

היה גשום מאד. בוקר אחד,    1962-3לאחר השלמת הבנייה עבר ביובש מוחלט. אבל חורף    החורף  הראשון  ...
לאחר לילה גשום מאד, יצאנו דד, נאוה יוסי לאור ]ש"ש מקבוצת שילר[ ואנוכי לסיור שטפונות. הלכנו בגשם  

ם שנוצר.   שוטף עד לסכר בכוכב ועד לפתח הדייקה והבשור. צילמתי סידרת שיטפונות נהדרת ואת האגם העצו
 למחרת, לאחר לילה גשום נוסף, הלכו אחרים לסכר וגילו שהוא נפרץ...  

 

הצליח רזי לשכנע את הקק"ל לתקן את הסכר הפרוץ, שנפרץ שוב מיד עם השיטפון הראשון,    1966בשנת  
ת...  ודומני באותו מקום. מדוע ולמה? לאלוהי השיטפונות פתרונים... נראה לי שעד היום אין הסבר לפריצו

ואולי זה סתם מריון ]מין מכרסם[ וצאצאיו שהחליטו ללמד אותנו לקח על זה שהרסנו את כר הדשא הנפלא  
 [ 31סיפור סכר הרועה עמ' שכיסה את כל שטח ה"כוכב" כמעט בגובה אדם... אבל זה כבר סיפור אחר...]

 
 משהו על אחד מעובדי המסגריה:  –בהזדמנות זו ו
 

      סלע-אורי בר
 

סלע היה אחד מצוות המסגריה, שהיה אז גדול למדי. בתקופה זו בנינו את סככת האריזה ועוד  - אורי בר 
 עשרות מבצעים גדולים. בחלקם היה צורך לעבוד בגבהים אך לאורי לא היה שמץ של פחד בנושא זה. 

 

לבצע דברים שלעיתים קרובות היו לצנינים בעיני ה"ממסד". כך, ורק כך,  לאורי היה דחף בלתי ניתן לכיבוש  
, למרות כל ההסתייגויות במשק. אפשר אולי להשוות את הדחף של אורי לעשייה חריגה  הוקמה פינת החי

בחור ששמו צדוק, שהשאיר אחריו את פסל העירום ליד הפאב ואת הפסלים    – לדחף של אדם אחר שהיה כאן  
שלושה שקי מלט עבור פסליו. כך  -. צדוק היה מוכן "למכור את אביו ואת אמו" תמורת שנייםבדרך ללימנים

גם אורי. הוא סחב צנורות, רשתות וכל דבר שהיה עשוי לשמש לו לבניית כלוב הקופים ושאר ירקות. כמובן  
 שהכל בוצע במסגריה, בעיקר אחרי העבודה הרגילה. 

 

של   מגרוטאות  הורכבה  המכונית  מרוץ".  "מכונית  לבנות  אותו כשהחליט  הבולמוס שתקף  לא אשכח את 
לאורך הכביש   הקיבוץ התאסף  "מכונית לתפארת". מחצית  נבנתה  ולבסוף  לא  ומה  מכונית  מרסס, חלקי 

מבית  ללול-ההולך  פ-הגנרטורים  המנוע  שלו,  ה"קקמייקה"  את  התניע  אורי  הגדול,  הרגע  הגיע  צח  ישן. 
 בצרצור נוראי, הקלאץ' הוכנס לפעולה ואורי יצא ל"נסיעת הבתולין" שלו.  

במהלך הנסיעה התברר... שאין בלמים. אורי המשיך בנסיעה בלתי מבוקרת, המכונית עלתה על סלע גדול  
למדי ונבלמה בחבטה עזה, אבל אורי המשיך בטיסה באוויר ב"מסלול תלול" עד שהגיע לקרקע, למרבית  

 חבטות קלות, לקול תרועת הצופים. המזל עם 
 

יום מעשה  היתה  דורבנים  הוכנסו  - לכידת  ברירה  מחוסר  לזרא.  כבר  היה  בישולם  שענין  כך  כדי  עד  יומי 
 ה"עודפים" אחר כבוד למסגריה. במשך היום התחבאו הדורבנים בינות לפחים ובלילה יצאו "לשאוף אוויר". 

 

כיות, מין סביבון "מעשה מוכני" הבנוי משיני קולטיבטור  אזכיר עוד את החנוכיה שאורי בנה בתחרות חנו
על מסתובב  זה  וכל  וכבות  נדלקות  נורות  על            -עם  החנוכיה  עמדה  שנים  מספר  לפני  עד  חשמלי.  מנוע  ידי 

 הגנרטורים, עד שנזרקה משם למזבלה. קיצורו של דבר, במחיצתו של אורי לא היה רגע דל. -בית
 שלום.

הרבה אגדות סופרו על זריזותו של שלום במסגריה, אבל זה כנראה לא הספיק כדי לעמוד בלחץ הזמן  

של הקטיף במטע. המטע ביקש עגלת פרי גדולה להובלות ושלום תכנן ויצר עגלה לתפארת. העגלה היתה  

 מוכנה תוך חמישה ימים ושלום התפנה להציץ בקיטור.    ט כמע

פרחה, ובאופק עוד נראה ענן האבק שכיסה את הצבע הטרי שלה, לאחר    –חשכו עיניו: העגלה    –כשחזר  

 שנחטפה לעבודה על ידי מישהו מצוות המטע שניצל את חוסר הערנות הרגעי.  
 

ד האחורי של העגלה, תלה פתק על היצול:  כאשר  המשיך שלום בימים שלאחר מכן את העבודה על הצ
 ...".   העגלה עדיין לא גמורה, נא לא לקחת"
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 / עוזי   בנאי ותיקמזכרונות 
 

המקום,   את  מקשטת  הקיבוץ  של  הראשונה  הבטון  מכונת  את  בנעורים,  המימונה  בחגיגת  ראיתי,  כאשר 
 נזכרתי בשנים בהן השתמשנו בה לעיתים מאד קרובות. 

 

נעזרנו    1958אתחיל בשנים בהן "אימפריית הלולים" היתה עדיין בחיתוליה. בבניית הלולים הראשונים בשנת  
בניי ]בחברת  מבלוקים  אימון"  "בית  נבנה  תחילה  קצת...ה.  שגדלו  עד  יום  בני  לאפרוחים  שאת  מבנה   ]

קונסטרוקציית הגג, שהיתה מעץ, קיבל על עצמו ענף הנגריה והבנין לבצע בקבלנות בעזרת מאות מסמרים,  
 לפי תכנית. שמיקומם נקבע 

 

  סידור לניקוז המים. לצורך זה דרשנ  ,מכיוון שבבית האימון היה צורך לשטוף את כלי ההאבסה וההשקייה
  כמאה מטרים.  " של היום, שנחפר כבור ביוב, מרחק שלבור הקומזיציםחפרנו תעלות מבית האימון ועד ל"

הִּ  מטר.  שלושה  של  לעומק  עד  ומכושים  טוריות  אתים,  בעזרת  ידיים,  בעבודת  נעשתה  את  החפירה  נחנו 
 הצינורות ועשינו גם בריכות ביקורת, כנדרש.

 

: ענף המסגריה קיבל על  1961בעבודה עצמית בשנת    פי שנייםהלול השני שנבנה היה לול מטילות והוא הוגדל  

את עבודות הבטון. מכונת הבטון ]זו שבאזור הנעורים[ היתה מופעלת    - עצמו את הקונסטרוקציה וענף הבניין  

 שר כל בוקר. פעולה שהיתה גם התעמלות וגם תרגיל כו –בעזרת מנוע בנזין במשיכת חבל 

שניים וחצי דליים מלט  ,  שניים וחצי דליים מיםהעבודה היתה מתישה אך גם מאתגרת: לתוך המכונה שפכו  

דליים  - ושנים ואדי שהובא במשאיות. אחרי שעשר    , החומר היה אמור הדליים הוכנס למכונה  תוכןחומר 

. הצוות הגדול למדי שגוייס לכל  לפחות דקה ואז שפכו את הבטון למריצה ואחר כך למריצה נוספת  להתערבב

הנדרש   במקום  תכולתן  את  ושפכו  המריצות  את  שהובילו  אלה  דליים,  שמילאו  אלה  את  מנה  יציקה 

 שהחליקו את הבטון.  זה ששפך את תוכן הדליים למכונה ואלה  –וה"מקצועיים" 

 

ם מבנה הלול השלישי, בו גודלו העופות לפיטום, עבר שיפוץ כעבור שנים אחדות ובמקום שהעופות יתרוצצו  ג
חשופה   אדמה  רצפת    –על  לצקת  הוחלט 

גדול למדי. לפני יציקת הבטון    על שטח בטון
היה צורך ליישר את האדמה בעבודת ידיים  
בעזרת טוריות ומריצות. אחר כך יצקנו את  

 ותו. הבטון והחלקנו א
לאחר כל הנסיון הנרכש הזה בנינו בעבודה  

 עצמית את המבנה החמישי של הלול. 
עד   בבוקר  משש  כאלה,  עבודה  ימי  אחרי 

הצהריים, כבר לא היינו צריכים  -ארבע אחר
לחדר קיים  -ללכת  היה  לא  ]שכמובן  כושר 

 [.אז
 יציקה...
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 על הביוב:
 

 [2018אוקטובר בעקבות החפירות במרכז הקיבוץ:  ]
 

לפני די הרבה שנים חיסלנו את שני מכוני השאיבה המקומיים בהם טופל הביוב. מאז כל המערכות מובילות  
ממרחב הביוב  את  גם  שקולטת  הדלק(,   תחנת  )ליד  השאיבה  לתחנת  בגרביטציה  הביוב  מתחנת  -את  עם. 

זה ]כל  המדרשה.  לבין  בינינו  שנמצא  שפכים  טיהור  למתקן  מגיעים  המים  זו  המועצה  באחרי   -סניקה  ות 
 האזורית[. 

 

הנגב" )מועצה אזורית( סכומים נכבדים עבור אגרת ביוב, באחריותם  - מכיוון שאנחנו משלמים ל"מי רמת
לדאוג למערכות הביוב. לאחר שאופיינו כל המקומות בהם יש בעיות קבועות בביוב, הוצע מכרז להחלפת  

 השוחות והצינורות הישנים.
 

.  25.10.2018החלפת כל מערכת הביוב והתכנון הוא  לסיים את העבודה ביום חמישי אנו עומדים לסיים את 
 הן תוחלפנה.  –במקומות בהן ניזוקו המדרכות 

 

 ]המידע נאסף מכל מיני חברים שיש להם או היה להם קשר לנושא[. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקצת היסטוריה של מערכת הביוב במשק 
 

הפח,  - בעיה של ביוב:  מים זורמים היו רק במטבח ובמקלחתבוקר לא היתה  - בשנים הראשונות של שדה
 .]ב"מטע הישן"[  שהיו קרובים זה לזה ומי הביוב זרמו בתעלה במורד והשקו כמה עצים

 

הראשונים    1958בשנת   לבניינים  הראשונים  הדיירים  ]  - נכנסו  ול"רכבת"  דיור[.     16ל"דרקסלר"  יחידות 
אפשר היה להשתמש בשירותים לכל הצרכים,  -ר בניית הדירות, אימכיוון שמערכת הביוב לא הושלמה עם גמ

 כי מי המקלחת והשירותים זרמו לואדי בתוך תעלה שמולאה בלבנים וכוסתה.  
 

הצפון בצד  ביוב  בריכות  נחפרו שתי  בתחילה  הביוב:  על מערכת  עבדו  בריכת  -בינתיים  של המשק,  מערבי 

של   בנפח  חימצון,  ובריכת  להשקיהמ"ק.     150שיקוע  מלכתחילה  תוכננו  הביוב  צנרת    מי  להם  וסודרה 
   בריכות, שיקוע וחימצון, ומכון שאיבה. 2הושלם שלב ב' ונבנו עוד  1971בהתאם. בנובמבר 

 

חימצון בין השקע הדרומי לשקע הסודני, ותוך כדי הבנייה הסכימה המדרשה  -נבנתה בריכת   1983בתחילת  

סוף להעביר לשם גם את הביוב שלה. אז הוגדלה הבריכה כדי שתוכל לקלוט גם את הביוב של המדרשה,  -סוף

ים לקחת על עצמנו את עלות  כן לצין. מכיוון שהמדרשה עדיין "בועטת", הציע הקיבוץ: "אנו מוכנ -שזרם לפני

לדון בנושא החזקת מכון השאיבה, במטרה שלא תהיה לנו אחריות   המאגר המוגדל למשק ולמדרשה וכן 

 בלעדית עליו. בכל שאר ההשקעות והוצאות ההחזקה צריכה לשאת המדרשה".  

המדרשה,  ]?[, עם התרחבות    1992התחיל לפעול מתקן הביוב המשותף למשק ולמדרשה ובשנת    1984בשנת  

 נוספה בריכת חימצון, המחוברת לבריכה הראשונה וזאת בעקבות דרישת משרד הבריאות.  
 

עם, אותו מזכיר  - הסתיימה הקמת המתקן לטיהור שפכים המשותף לנו, למדרשה ולמרחב 2001בשנת 
 2008,  מהעלון                                                                                                                                           אריה.
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 מדוכן אפרסקים על הכביש לארוחות בהגשה בפונדק 
 

 

שדה של  ה-המטע  שנות  שתחילת  היתה    60- בוקר, 
בשנת   הקים  שלו,  הזוהר  תקופת  מול  1960ראשית   ,

 הכניסה הדרומית למשק, סככה למכירת פירות. 
 

היתה   שעברו  זו  "אגד"  של  לאוטובוסים  אטרקציה 
בכביש בדרכם לאילת: "...אנו נשמח באם מכוניותיכם  
תנצלנה את ההזדמנות לקנות אפרסקים בדרך, ותביאו  
שודרגה   שנים  שלוש  כעבור  הנהגים".  לידיעת  זאת 

כשפלטות  היוטה.  -הסככה  יריעות  את  החליפו  אבן 
לאחר חיסול הדיר הועבר לסככה המקרר ומאז נמכר  

 לעוברי האורח גם פרי קר. 
 

נפרד של  - המכירה על הכביש היתה לחלק בלתי-סככת

הרחיבו את הסככה וסיכום המכירות באותה    1965עונת הפרי ולמוסד ידוע בקרב הנוסעים דרומה. בשנת  
נפתח    1967בשנת    –בשנה שאחריה. הצלחת דוכן הפרי לא נמשכה זמן רב    –טון וקצת מעל זה    60- שנה היה כ

 הערבה ורוב התחבורה עברה אליו. -כביש
 

שבע  -דווח שנהגי האוטובוסים עוצרים מעט מאד והקונים העיקריים הם פועלים שנוסעים מבאר   1972בשנת  
רמון וחזרה. יש דרישה לסנדביצ'ים וסיגריות בנוסף לפירות ולשתיה. כמויות הפרי הנמכרות בדוכן  -למצפה

ימים בשנה: מתחילת יוני עד אמצע ספטמבר. במשך השנים    100  טון בעונה והדוכן פתוח  40-הן כ  70- בשנות ה
כמעט    –מכרו שם גם מעט "סמריות" ממפעל הסמר, סנדוויצ'ים ומיני מתיקה וגם השלחין מכר מתוצרתו  

 נסגרה החנות משום שלא נמצא צוות להפעילה.  1977טון תירס. בקיץ 
 

הוכשרו    1975ף וסביבתו ל"אתר לאומי" ובתחילת  , הפכו הצרי1973גוריון בדצמבר  -לאחר פטירתו של דוד בן
בוקר הכנות לבניית קיוסק למבקרי הצריף, כהמשך  -כך נעשו גם בשדה-מה אחר-לביקורי הקהל הרחב. זמן

 לדוכן למכירת הפרי בכביש הראשי. 
 

בר מהמדרשה ואברהם לוי  -המתכנן של הקיוסק, שלא היו אמורים להיות בו מקומות ישיבה, היה אורי דה
יה המרכז הראשון. הוזמנו גלויות למכירה, הוצא פירסום למדריכי התיירים והקיוסק, בשמו "הפונדק",  ה

דווח שחלק מיבול פיסטוק נמכר ב"חנות    1978השנה  - . לקראת ראש1978נפתח לקראת החגים בספטמבר  
לפונדק אבל ריחוקו מהכביש גרם לכך שמכירות הפרי היו כ מעט לא  החדשה". המטע המשיך לספק פרי 

 משמעותיות במשך השנים הבאות. 
 

 . גודר קק"ל ואזור הישיבה שולחנות נוספותפתח: העם זאת, המקום 

כך  -חליף אותו לזמן מה ואחרז"ל הל גונן  יוי בדיק את ריכוז הפונדק ועבר למפעל ואי עזב ל אחרי שנתיים  

 האחריות למנדי אברהמס. את הקשר עם גורמי החוץ עשה אריה, מרכז המשק.  עברה 
 

רווח אחרי כיסוי העבודה.    1984שאיר בשנת  ההפונדק, שלא כיסה את כל ימי העבודה שלו בשנים הראשונות,  

ז מנור  הקשיים באיוש המקום: מנדי פרש  היו ,  אתלמרות  חליט לקחת את  ה , הפעילות בשבת מינימלית, 

 על הענף  אבל אחרי פרק זמן קצר הוא נפצע במהלך קטטה בפונדק ואושפז. האחריות 
 

כבר שנים דיונים על עתיד הפונדק   ה משק, שקיימ-עדתויציאתו של מנור היתה "הקש ששבר את גב הגמל" ו 

הפונדק לידי מפעיל  עבר    1986בספטמבר    .ה את האפשרות למסרו לגורם חיצונית עלה  ,אדם-בגלל בעיות כוח

 . "דירה-שכר"בל סכום קבוע לחודש כיוהמשק קחיצוני 
 

לעיתים קרובות: יש מי שאינו משלם, יש מי    שהתחלפו תחילה "דרך היסורים" עם מפעילים שונים,  ה  כך

שמפסיק את החוזה, יש מי שמתלונן על תשלום גבוה מדי למשק ועל הפסדים. יש תלונות של מבקרים וגם   

 ודיעה שבמצב זה לא תוכל להביא לשם אורחים.ה זור הפונדק ועל הלכלוך בא  התלוננההמועצה האזורית 
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 ה את האחריות.  עצמ  על הלקח נאוה בכרך המשק סיים ביזמתו את ההסכם עם המפעיל האחרון, ו 
 

ה ו  אירגנה,  17.11.1990  -בשבת,  הפונדק  של  יסודי  לניקוי  חברים  גיוס  ואת  ה נאוה  אותו  לשקם  תחילה 

חברות אחדות חברו לנאוה לתפעול הפונדק בעבודה קשה במשך שעות  תארגן צוות מקומי,  ההמוניטין שלו.  

גרסיאלה עבדה בפונדק כשש שנים, שנה לוי עבדה שנים אחדות וכן אסתרקה, תמר ירדני ועוד.  ארוכות:  

 ל הטעים והיחס הנפלא והאוהד. במשך הזמן התחילו להתקבל מכתבי תודה על הארוח הנעים, האוכ
 

 

 

 

 

 

 

  תוכננוגוריון,   - ןבותכנון הפיתוח באזור צריף  עם תחילת פעילותה של "המינהלה לפיתוח התיירות בנגב"  

.  שופצה  הכניסהו מבנה קטן למזנון למכירת שלגונים, שתיה וגלויות    נוסףשינויים גם בפונדק. נוסף ציוד,  

 הפונדק זכה ב"חונכות עיסקית" לשיפור תפעולו ורווחיותו והתכנון לעתיד הוא בניית מסעדה במקומו. 
 

עלו ההכנסות  כיסוי לחלק מימי העבודה. תוך שנה,    ה יה   אל ותירה רווח וה   לא השנה הראשונה לתפעול העצמי  

בל הפונדק את  יק   1995ותיר רווח. בשנת  הה הענף את ימי העבודה ואף  כיס , ומאז, ברציפות,  חמשמעט פי  כ

 את "אות האיכות והמצויינות במשק".   1996התואר "תיירן מצטיין" ובשנת 
 
 

,  שתיגברושכירים אחדים    החלו לעבוד שם, עם הצטמצמות מספר החברים העובדים בפונדק,  2000שנת  מ

   נאוה ואדית. –היחידות שהמשיכו לעבוד שם עם חברי גרעין, את החברות יחד 
 

בארץ,   התיירות  ענפי  שאר  כמו  בתיירות  סבלהפונדק,  הארצי  המשבר  מאז  האינתיפאדה  מאד  בעקבות   ,

והעדר  האדם בפונדק  -. המשבר בתיירות פגע מאד ברווחיות, אך בעיות כוח 2000מאוקטובר  השנייה, החל  

באחד    .להחלטה לחפש שוב גורם חיצוני שיפעיל את המקום  2002ביאו בשנת  ה אלה ש  םהמחליף לנאוה,  

הועבר הפונדק לתפעולו של חוכר חיצוני, דוד רוטשילד, שאף הוא לא התמיד שם וסיים    2002בספטמבר  

תקופת  2003בקיץ   למשך  הפונדק.  הפעלת  את  -את  להרוות  כדי  מיצים  למכירת  מכונה  שם  הועמדה  מה 

 גוריון. -צמאונם של המבקרים בצריף בן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

, במסגרת 1994קיץ ב

הנסיונות לפתח את התיירות 

באזור, נפתח הפונדק פעם 

בשבוע גם בערב לטובת 

 המבקרים באזור. 

מעט,  ומבקרים, אמנם, בא

  עם וחגג–אבל החברים 

 !ובשר על האש" ונהנ"
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 בוקר-ענף תיירות בשדה כרונות ממעורבותי בהקמתז  
 

גדול    הקמת ענף תיירותשל   , מתממש החזון 26%  -עם פתיחתו של מלון "קדמא" אצלנו, בו אנחנו שותפים ב 

שנים מאז הנחת אבן הפינה למלון, אך תחילת הטיפול בנושא היתה כבר   13אמנם עברו "רק" בוקר. -בשדה
 שנה.   30  -לפחות לפני כ

 

בוקר צריכה  -אבי החזון הזה היה רפי בכרך ז"ל. הוא האמין וגם אמר זאת לא אחת, שכלכלתה של שדה  
שֵען על שלוש רגליים. חקלאות ותעשיה מוצלחות כבר היו לנו והרגל  השלישית, לדבריו, הייתה צריכה    להִּ
גוריון, בו ראה  - למנהל צריף בן  80  - להיות התיירות. בנסיון לממש את חזונו זה, התמנה רפי בסוף שנות ה

 את הבסיס להקמת ענף התיירות. 
 

שדה "פונדק  את  כבר  לנו  על-היה  שתוכנן  היפה  במבנה  דה-בוקר",  אורי  האדריכל  מהמדרשה.  -ידי   בר 
מ אז  כלל  מסעדההפונדק  הכותרת:  וגולת  מזכרות  וחנות  נאוהזנון  של  בניהולה  ולקבוצות    -   ,  למזדמנים 

 שסעדו בשולחנות החורשה הצמודה ובבית הגבס הממוזג. 
 

. כששכב על ערש דווי בביתו, הזמינה אותי נאוה לשיחה איתו לפי  90  -רפי חלה, לצערנו, בתחילת שנות ה
גישה דרש ממני רפי לקבל על עצמי את המשך הטיפול בהקמת  בקשתו. הייתי אז בסוף הקדנציה כגזבר. בפ

בנושא   מושג  שום  לי  אין  אך  ובתעשייה,  בחקלאות  מנוסה  שאני  בטענה  להתחמק  ניסיתי  התיירות.  ענף 
 התיירות. רפי התעקש ולא יכולתי להתעלם מצוואתו זו. 

 

 תיירות.   זום וניהול ענףיבנסיון ללמוד איך מטפלים בנושא חדש זה, יצאתי לקורס בי
 

 
 

 הרעיונות הראשונים היו פנטסטיים: 
באזורנו  1 למלון  ביותר  האטרקטיבי  האתר  ספק  ללא  זה  במדרשה.  הגדנ"ע  מחנה  במקום  מלון  הקמת   .

דש הטיפול ברעיון זה(. פניתי לשמעון פרס שהיה אז שר  )לאחרונה נודע לי מערן דורון, ראש המועצה, שחּו
רבין, בבקשה          להעביר את הגדנ"ע למקום אחר. פרס עמד בראש המכון למורשת הביטחון בממשלתו של 

בן-בן ו"יד  כזכור, שמעון פרס היה מתלמידיו של   -גוריון     גוריון", שהייתה בעלת הזיכיון לשטח המדרשה. 
גוריון ותמך מאד ברעיון. התבקשתי לאתר מקום חלופי לגדנ"ע, והצעתי להעבירו לאזור שמאחורי מטווח  -בן

 עלמין(. צה"ל וגורמים אחרים התנגדו והנושא ירד מהפרק. -ע )אז עדיין לא היה שם ביתהגדנ" 
 

נחת המטוסים שליד מעלה 2 צין, לקליטת מטוסי נוסעים קלים, שיביאו בטיסה תיירים לטיולים  -. הכשרת מִּ

שדה לתושבי  עליה  שחשבתי  נוספת  תועלת  שנקים.  במלון  יתארחו  וגם  הייתה  -במדבר  והמדרשה,  בוקר 
 אופציה לטיסות למרכז הארץ, כפי שהיתה אז ביטבתה. 

 

נחת נכלל בתכנית המיתאר הארצית לשדות תעופה. הרעיון התקבל   פניתי למשרד התחבורה והסתבר לי שהמִּ
לתושבי   הדבר  כשנודע  שלו.  בתוואי  מסויים  ושינוי  המסלול  הארכת  את  לתכנן  התחילו  ואף  בחיוב,  שם 

 רעש מהמטוסים )מספר קטן ביום(, והנושא ירד מהפרק. המדרשה הם התנגדו בתוקף, מחשש ל
 

. הקמת מרכז לטיולי גמלים. התקשרתי עם פרחאן, הבעלים של האתר התיירותי ליד פארק גולדה, בהצעה  3
שיקים שלוחה אצלנו. פרחאן התלהב מהרעיון ואף קבענו אתר מתאים מתחת לבריכות המים. מסיבות שונות  

 גם רעיון זה נגנז. 
 

אז גוף שנקרא )למיטב זכרוני( "המינהלה לפיתוח התיירות בנגב". בראשו עמד בחור נמרץ בשם זורקין  היה  
 אלף מבקרים בשנה. 400גוריון, לקליטה של עד -)לא זה מחסמב"ה(. הוא הכין תכניות לפיתוח אתר צריף בן

 

  45%  -אלף, שמהם כ  200  -ההערכה היתה אז )לפני שהתחילו לשלם ולרשום את מספר המבקרים( שיש כ
תיירים ונוער מחו"ל. התבקשנו "לתרום" חלקת זיתים שכבר לא הייתה כלכלית  ועליה תוכננה כל המבואה  

 לצריף, מערכת השבילים וגם מרכז תיירותי בכניסה לאתר.
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 סיני להכנת תכנית אב למרכז התיירותי.  -לאחר אישור ראשוני מהקיבוץ, גייסתי את האדריכל יורם בר
 

שהיה  ו  1990משנת    נאוה בכרך  אותו ניהלה ש  ,רה העיקרית הייתה הקמת מסעדה גדולה במקום הפונדקהמט

. בנוסף לזה תוכנן מזנון מהיר, מרכז מבקרים, ואופציה להקמת מלון  צר מלהכיל את כל הביקוש שהיה לו
]תכנית בנין  עליו עומד    עיר[ תיירותית שכללה את כל השטח-בעורפה של המסעדה. במקביל הוכנה תב"ע 

 היום המלון, ואת תחנת הדלק. 
 

נהל ישראל ושל מוסדות התכנון בפיתוח המשקי שלנו, ובתוך  - מקרקעי-אז )בניגוד להיום( הייתה תמיכה של מִּ
זה הקמת מרכז תיירותי. אישור התב"ע היה מהיר מהמקובל, והיא הייתה הנכס העיקרי שלנו במו"מ לאורך  

 מההשקעה. 38%ישור ממשרד התיירות ומרכז ההשקעות למענק של  השנים עם משקיעים. קיבלנו גם א
 

חברים שהביעו עניין    12היה ברור לי שצריך להתחיל לגבש צוות שיפעיל את הענף כשיקום. הכנתי רשימה של  
 בנושא, ואף הסכימו לצאת ללמוד אותו. 

 

רק של המסעדה. התכנון  לאחר שהוצגה במשק תכנית האב של אתר התיירות, קיבלתי אישור לתכנון מפורט  
המפורט ואומדן העלויות הובא לדיון בוועדת המשק, שם הייתה התנגדות של חלק מחברי הוועדה להקמת  

 ענף תיירות בכלל, עקב טענה שענף זה אינו כלכלי, ובסופו של דבר הוטל עלי לחפש משקיע חיצוני.  
 

.  50%נות בפרוייקט, בשותפות איתנו של  הייתי בקשר עם מספר חברות השקעה שעסקו בתיירות והיו מעוניי
זאת במשק   הכסף. כשהצגתי  יתנו את  והמשקיעים  התיירותית,  ניתן את הקרקע במסגרת התב"ע  אנחנו 

"האם נצטרך להתחלק ברווחים עם השותף?". בשלב זה הבנתי שאין לי סיכוי    - נתקלתי בטענה המוזרה  

 יירות קיבל על עצמו עוזי חבשוש.לקדם את הנושא בקיבוץ ופרשתי. את הטיפול בנושא הת
 

ידי תורם מגרמניה בתיווך קרן  - מה שמומש בזמנו מכל התכנית הגדולה היה מרכז המבקרים, שמומן על
היסוד, באמצעות עמותת ההנצחה שלנו. מאוחר יותר גוייס מאותו תורם גם הכסף להפקת הסרט "חולמים  

 המבקרים. ]עותק של הסרט נמצא עתה בארכיון[. סיפור אהבה" שהוקרן מספר שנים במרכז  
 

פרוייקט נוסף שמומש היה תחנת הדלק, בשותפות עם חברת "דלק", שהוקמה בפועל כבר לאחר פרישתי  
 מהטיפול בנושא התיירות. 

 

עברו כעשר שנים ונקראתי להשתתף בפגישה עם היזם רוני פלד, שהביע עניין בהקמת פרוייקט תיירות אצלנו.  

היות שותף בתכנון המלון שהוטל על משרדה של האדריכלית לאה רובננקו. ביליתי הרבה בדיונים  הסכמתי ל
בוקר בצוות התכנון. על בסיס התכניות שהוכנו אז נבנה, בסיכומו  -על התכנון במשרדה בתל אביב, כנציג שדה

 של דבר, המלון שנחנך עכשיו. 
 

לה ועד  התכנון  התחיל  מאז  שעברו  הרבות  השנים  לדאגה  במהלך  שותף  הייתי  המלון,  של  בנייתו  תחלת 
 ידי השותפים שלנו.  - שהייתה אצלנו מהסחבת הרבה בביצוע על

היום ניתן לברך על המוגמר ולקוות להצלחתו של המלון בניהולה של חברת "ישרוטל". אנחנו אמורים לקבל  
 .חלק מהרווחים שיועברו לבעלים לפי ההסכמים שנעשו עם המשקיעים ועם "ישרוטל" 

 
אולי יסכימו גם חברים אחרים שליוו את נושא ענף התיירות, לספר על זיכרונותיהם מאותן שנים ארוכות,  

 בוקר.  -בהן עסקנו במימוש החזון של רפי בכרך ז"ל, להקמת ענף תיירות גדול בשדה
 

 נזכר וכתב: שמואליק מלמד. 
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 ענפי שירות  –פרק ז' 
 

 האוכל -המטבח וחדר
 האוכל-צריף המטבח וחדר

 
בו מגרש המשחקים   נמצא  היו בצריף שעמד במקום שעתה  עליהם אני רוצה לספר  וחדר האוכל  המטבח 

צרכים  ימחסן המ -ה"האוכל והמטבח לבין ה"אקונומי-המסטיק מציינת את הפינה שבין חדר-לת המרכזי, ואֵ 
 [. ]יש שם שלט לזכר הצריף...   .שעמד בניצב לו

 

זה   ו   -לפני  הצריפים  בצריף    שכנוהראשון  אוכל  ה-חדרהמטבח  שלושת  מבין  בו    ושעמדהמזרחי  במקום 
של הצריף  ]מזרח[    בצד ימין  . 1957עד קיץ    1952נמצאים כיום המבנים הטרומיים. במטבח זה השתמשו מקיץ  

, משני  מוארכים מכוסים בלינולאוםשולחנות    7  האוכל:-חדר   היה המטבח ובחלק הגדול יותר, השמאלי, היה
ל  -הכל  -בסך ו  ספסלים לארבעה  – צדי השולחן   בשני    56- מקום  היו  הירקות  ומחסן  אוכלים. האקונומיה 

אותן ומתחת לכיריים של    קל לנקותכל כך  היה  פחונים שהיו ליד הצריף. המרצפות בצריף היו גדולות, לא  

בו...  את המים לשטיפת הכלים חיממו בסיר על  נתקעים    המרצפות היו שחורות משומן והגפרורים היו  -הגז  
בגלל כל הסירבול    הגז ושפכו אותם, בתוספת סבון, לאחד משני הכיורים. בכיור השני היו מים קרים לשטיפה.

 מי השטיפה לא הוחלפו והיו די מלוכלכים בסוף התהליך...  –הזה ומיעוט המקום על הכיריים 
 

 דקות...  –פרסו פרוסות עבות, והבנות את הלחם פרסו בידיים: הבנים 
 

מבני וחדר  1957  שנת  הקבע הועבר אלינו בתחילת- לקראת תחילת הבנייה של  האוכל  -הצריף של המטבח 
טה" שפורקה אחרי מבצע "קדש". הצריף, ה"מבנה" הראשון במחנה החדש, שימש כ"אולם  במהאחזות "שִּ 

 יץ.אוכל הושלמה בק-במאי, והכנתו כמטבח וחדר  15-ארועים" ב"חג החמש" ב
 

להבות    3להבות חזקות וכירה עם    2למטבח החדש הועברו שתי כירות גז מהצריף הקודם: כירה נמוכה עם  
היו    -עץ  -לבישול. לקראת המעבר למטבח זה נרכשה מכונת הלחם, שיחד עם התנור ומקרר גדול עם דלתות
כלים שטפו  המכשירים החשמליים היחידים במטבח. בשנים הראשונות לא היה סידור למים חמים ואת ה

 ול. על הגז הגד  [מפוייח..]עם מים שחוממו בסיר 
 

שולחנות רבועים, כל אחד לשמונה אוכלים ובגלל הצפיפות רק התורנים פינו את כלי    10האוכל היו  -בחדר
מהשולחנות   היו    -האוכל  על החלונות  גלגלים.  עם  מיתקן  לה  גדולה שסודר  קערה  לתוך  או  עגלה  בעזרת 

עבודה.  - ושולחן לסידורמודעות קטן  - , לוח ידיים-לשטיפת כיורים 2היו  [מצד מערב]וילונות ובחדר הכניסה 
אבל בהתחלה עובדת הדואר היתה עוברת בין השולחנות    [פתוחים]דואר  -במשך הזמן סודרו שם גם תאי  

 .ומחלקת את הדואר לחברים 
 

נבחרתי לאקונומית. לא היה    ,1958אוקטובר    –השנה תשי"ט  -הירק ובאסיפה השנתית בראש-אני עבדתי בגן  
לבשל ולא היתה אקונומית שתכניס אותי לעבודה. למזלי החלה נאוה    לי מושג בעבודת המטבח, לא ידעתי

סילבר מהצופים י"א לעבוד יחד אתי כמבשלת והיא שהדריכה אותי. תחילת עבודתי היתה כשנה ורבע לאחר  
היום השני לעבודתי שם היה יום ניקיון: יחד    ..כבר היה משמעותי.בו  שהצריף הוצב במקומו, אך הלכלוך  

פיניתי את כל הפחים בהם היו מאוכסנים האורז וכל סוגי האטריות וכו', ניקינו את האקונומיה  עם עוד בחור  
יגרת ניקיון יומית  .והמטבח באופן יסודי ולאחר מכן הכנסתי שִּ

 

בשעה   המשק,  בכל  כמו  החלה,  במטבח  חדר  . 06:00העבודה  עובדת  ואני,  המבשלת  היה:  האוכל  - הצוות 
כי היום ש כך  שטף כלים בבוקר  ,  8:00התחיל את עבודתו בשעה  לו היה מחולק: הוא  ו"מחולק" שנקרא 

הערב. המבשלת ואני התחלנו את היום  - ובצהריים, עזר בניקוי המטבח וחזר בערב לשטוף את כלי ארוחת  
הקילופים, טחינת בשר, העמדת סיר המרק,    – עם קילופים לארוחת הצהריים ואחרי שכל העבודה המלוכלכת  

ארוחת כלי  שהרצפה   – הבוקר  שטיפת  לאחר  וריצפה.  שולחנות  כיורים,  המטבח:  את  ניקינו  הסתיימה, 
 התייבשה המשכנו בהכנות לארוחת הצהריים: טיגון, הכנת הסלט והקינוח וכדומה.  
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לציין   כדאי  שולחן.  לכל  ומים  לחם  סלט,  וחילקו  השטוף  האוכל  בחדר  השולחנות  את  ערכו  זמן  באותו 
האוכל,  -והשיפוע של הריצפה גרם למים לזרום מהמטבח לחדר    ר האוכלשהמטבח היה המשך ישיר של חד

  .גיון לנקות את המטבח גם לפני ארוחת הצהרייםיכך שהיה ה
 

הישיבה ליד השולחן היתה בהתאם לזמן ההגעה: היה צריך "למלא שולחנות" ולכל שולחן שהתמלא הוגשה  
מקום" הגישו  כלי עם ואדמה, פתיתים או אורז -מרקייה עם מרק, קערה עם תפוחי  ירק חם. את המנה וה"בִּ

 . הוכנו מנה אחת, ירק אחד וכו' – מעל גבי עגלה. מאחר שלא היה מבחר 
 

מאד הקפדתי על התפריט: בכל יום מרק אחר, ירק אחר ומנה אחרת, ושיתאימו זה לזה. מכיוון שהיינו מעט  
יה זמן שמי שלא אכל ביצה  ה  .הוא אוכלחברים, ידענו מי לא אוכל מה והשתדלנו שלכל סועד יהיה משהו ש

קשה או רכה בארוחת הבוקר קיבל חביתה, והיתה לי רשימה של "מי לא אוכל מה" וזה היה הנייר היחיד  
  ...שהעברתי בחפיפה לנחמה כהן, האקונומית שהחליפה אותי כעבור כשנה וחצי

 

כמות מוקצבת    – מצרכים רבים ב"חלוקה"  התקופה היתה שלהי "תקופת הצנע" ותושבי המדינה קיבלו עדיין  
האספקה הובאה   ם.לאדם לחודש במחיר נמוך. כך קיבלנו בשר, סוכר, אורז, מרגרינה ואולי מצרכים נוספי

על בשבוע  מתל- פעמיים  מצרכים  הובאו  פעם  ומדי  הטנדר  של  הנהג  על-ידי  עם  - אביב  הקניות  מרכז  ידי 
להעביר לאקונומית הבאה. לא זכור לי איך, אבל מדי  המשאית של המשק. מכאן מובן שלא היה הרבה מה  

 the donated by ה, שי מארצות הברית:  ק"ג ובהן גבינה צהוב 3זמן מה קיבלנו קופסאות שימורים של  
people of the United States. .   למשולשים דקים ומאד סימטריים. פרוסה לנפש... חתכתי את הגבינה 

ם, היה חשוב לדעת כמה אנשים נוספים יש בכל יום. צחקו על עובדות  מאחר שהיינו מעטים ומאד חסכני

המטבח שמסתכלות החוצה כשהאוטובוס נכנס כדי לראות כמה אנשים הגיעו. היו מי שהציעו שנבקש מהם  
  ...להסתדר בשמיניות, כדי שנדע כמה שולחנות לערוך

 

מם עוד משהו ואפילו, אם צריך, לבשל  בזמן ארוחת הצהריים היינו כל הזמן ב"היכון": להוציא מנות, לח
 . מהר פסטה או נקניקיות אם נגמר האוכל

 

אחת  .  בסיום היום ניקינו שוב את המטבח, כולל הכל: הביובים, החלונות, הרצפה, כירות הגז והמשטח בחוץ
בת   של  היא  זו  מתקופה  לי  הזכורות  לאכול  -המחמאות  אפשר  "אצלך  לי  ואמרה  איתנו  שעבדה  גרעין 

ליום המחרת, כי העבודה היתה אמורה  להכין  קיון ישבנו להכין את מה שניתן  ילאחר סיום הנ   ..".מהריצפה 
  ...מותר היה להשאר יותר מאוחר –ולא קודם. לעומת זה   15:00להסתיים בשעה  

 

ללמוד לבשל, כדי שלא יקרה    -כשבחרו אותי לתפקיד אמרתי ששני דברים אני לא מסכימה לעשות: אחד  
לא מסוגלת לנקות עופות*. כמובן שלא עמדתי בשני    –זמנית, והשני  -וגם לתת הוראות בו  שאצטרך לבשל

  .ניקיתי  –התנאים: כשלא היה מי שיבשל בישלתי וכשלא היה מי שינקה עופות 
 

 
אחרב עבדתי  בו  מהענף  והערב  השכם  אותי  הוציאו  אגב,  כבדרך  לבשל  שלמדתי  זה  הצמר  -זכות  ענף  כך, 
שטיחים[ הייתי  [אריגת  וכך  קבוע  באופן  במטבח  לעבוד  מסויים,  בשלב  העדפתי,  לכן  במטבח.  להחליף   ,

ר אנשים  אז כבר היו יות .1961מבשלת לפחות שנה כשנאוה בכרך היתה האקונומית בפעם הראשונה, בשנת  
אפשר להשוות את הסיפוק שיש בבישול לעומת העבודה כאקונומית  -במשק והיינו שתי מבשלות ומחליפה! אי

 .ועד עתה אני זוכרת את התגובות שקיבלתי בימי שישי בערב
 

חוויות הבראשית הללו נחרטו מאד עמוק ואני יכולה לתאר כל מה שהיה במטבח  המון שנים עברו מאז, אך  
ובאקונומיה באותן שנים, מה בישלנו, איך התמודדנו עם כמויות ה"בררה" של האפרסקים והמשמש ועוד,  

כאילו הייתי שם אתמול. את הפעם השנייה בה מלאתי תפקיד זה, כבר במטבח הנוכחי אך כשהיה עדיין  
 . אביבה                                                                                                               .חדש, אני זוכרת הרבה פחות 

 
את העופות החולים הביאו הלולנים בדרכם לארוחת הבוקר מהמבנים הראשונים      עדיף שהצמחונים ידלגו...  –מכאן  *  

להם את   שיתן  צריך למצוא מישהו  היה  ליד הדלת המזרחית של המטבח.  וזרקו אותם  בוקר"  ב"לול  מכת "שנבנו 

לכנו נ  פעמיםל  -בנוסף  .  ולשטוף  החסד" ואחר כך לטבול במים רותחים, למרוט את הנוצות, לפתוח, לנקות מבפנים

כפי    –תפסנו אותם והשאר   – בעצמנו לפחוני הלול באזור הצריפים, שם השאירו עופות קטנים מדי, וכשגדלו קצת

 ...הם היו בריאים –שתואר. בהבדל אחד 
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 חלב למטבח
 

בדיר    1956בשנת   לכבשים  פרה  כמאכל    שם  – נוספה  לעיתים,  משמשות,  שהיו  תרנגולות  גם  הסתובבו 

לשומרים בלילה. הפרה נרכשה כדי לספק חלב לילדים הספּורים שהיו פה אז והיא נחלבה שלוש פעמים ביום.  
דלי   לתוך  נעשתה  זבסגלגל מהחליבה  כל  עם  ישירות למטבח,  הפרות  -לנירוסטה, שהובא להרתחת החלב 

 שבתחתיתו.  

הנשים ההרות והטרקטוריסטים   זכו הילדים,  וכמות החלב הוכפלה. בחלב  עוד פרה  נוספה  בשלב מסוים 
להכין  המשיכו  בבוקר  הדייסה  ]את  היומית  מהצריכה  גבוהה  היתה  החלב  תפוקת  באבק.             שעבדו 

החלב המיותר בכדים במקרר וכעבור  הברית...[ ועובדות המטבח אגרו את  -חלב, ַשי מיהודי ארצות-מאבקת
אחדים   ב"ערב    – ימים  שכיכבה  קצפת,  הוכנה  הזאת  מהשמנת  החלב.  מעל  השמנת שהצטברה  את  אספו 
 הגבס. -תרבות בחדר המערבי בבית-קצפת" בחדר

, היתה  1960ועד    1956. משנת  פופר  על חליבת הפרות היו ממונים חיימקה גולדברג ז"ל, מ"הצופים י"א" ועוזי
 ]שתי שעות עבודה[ בגין שלוש חליבות ביום.   2/8כל יום נרשמו שם    –העבודה שורה מיוחדת ל"רפת"    בסידור

בוקר בטנדר שבו נסע ה"ַסָפק", שהביא  - ולמי שישאל למה לא פשוט קנו חלב? כי כל מוצרי המזון הגיעו לשדה
ב המשאית עם אספקה  אבי -... פעם בשבוע היתה מגיעה מתלללא קירורשבע פעמיים בשבוע,  -אספקה מבאר

רוכש מרכז ה - הקניות, שהסתובב בתל-נוספת, אותה היה  רוב השבוע. רק בתחילת שנות  החלה    60-אביב 
 בוקר.-"תנובה" לשלוח משאית קירור עם מוצרי חלב עד שדה

 

 
      חלוקת מצרכים

 

החלוקה המסודרת  סתיימה  הבוקר: לא רק ש -ארעה התפתחות היסטורית במטבח של שדה  2007במאי    20  -ב
שנת   ]מסוף  שנים  וחצי)!(  שש  לאחר  לחברים  מהמטבח  מצרכים  אלא  2002של  למרכולית,  והעברתה   ]

המטבח    –שנים )!( בהן כל אחד היה יכול לקבל או לקחת מצרכים מהמטבח. מעכשו    55    הסתיימה תקופה של
 האוכל. -קונה מצרכים רק להכנת הארוחות בחדר

 

  שום דבר האוכל ולא לקחו לחדרים  - ק כי בשנים הראשונות אכלו אך ורק בחדרשנים איננו מדוי   55המספר  
האוכל שתו קפה רק בימי שישי בערב, ובכל יום, בארוחות בוקר, ארבע וערב  -בחדרה:  ימהמטבח. לגבי השת

את הקפה, הסוכר ולפעמים גם    ]מההורים[  שתו בעיקר תה. מי שרצה לשתות גם בחדר, דאג לקבל מ"הבית" 

   עוגיות.
 

]"פתי1961מהפך חל בשנת   ועוגיות  בר"[. החלוקה  -: האקונומיה התחילה לחלק לחברים קפה, תה, סוכר 
האוכל ובמשך השנים גיוונו את סוגי העוגיות ואיפשרו לחברים לבחור  -התבצעה פעם בחודש בכניסה לחדר

סוגים. כמה  ו-בתי  בין  שוקולד,  חפיסות  שבוע  בכל  מהאקונומיה  מקבלים  היו  "טובהילדים  טעם"  -פלים 
וסוכריות על מקל כמספר הילדים, שאותם היו מחלקים לכל ילד בשקית. כל ילד היה מגיע הביתה ביום  

 בל. יהממתקים שק-שישי עם שקית
 

גם כאשר החלה חלוקה מסודרת של מצרכים לחדרים לא היה עדיין לגיטימי להשלים את החסר במטבח.  
אם החל,  "פרטיות"  עוגות  אפיית  של  לשנת   הנוהג  הגעתן  עם  רק  טועה,  בנות -אינני  של  משק  -שירות 

. עד אז קיבלו כל חבר וחברה עוגה מהמטבח לימי ההולדת. לכן, למען  1963מקיבוצים אחרים, לא לפני  
שנים בהן המטבח סיפק גם לבתי החברים את מצרכי המזון    44הדיוק אפשר לומר שהסתיימה תקופה של  

                                                                                                                                           הבסיסיים. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ישן ליד חדש...
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 תעשיית השימורים
 
 

 למה שימשה הזיתייה מלבד לכיבוש זיתים?
 

ועד    1960או    1959בוקר החל משנת  -הזיתיה קשור אצלי לתעשיית השימורים הביתית שפעלה בשדהמבנה  
מגוייסת כל    – . אני עבדתי אז במטבח, קודם כאקונומית, אחר כך כמבשלת ובשנים שלאחר מכן  80- לשנות ה

 קיץ לפרוייקט.  
 

למטבח ]בצריף[ כל ארגזי  בוקר התחילו להגיע  -מיד עם התחלת הקטיף המסחרי במטע האפרסקים של שדה
לא זרקנו שום    –לתעשיה. אז  לא ראוי  גם    – מכן  -פרי שאיננו ראוי למשלוח לשוק ובשנים שלאחר  –ה"בררה"  

דבר ומכיוון שלא ניתן היה לאכול את כל מה שהביאו למטבח, התחלנו, בשלב הראשון, להכין ריבה מעודפי  
 הפרי.  

 

או יותר חבר'ה    5-6אפשר היה להושיב בו  -ה קטן וצפוף ואיהמטבח הי   –היו כמה בעיות בענין זה: אחד  
ממחנה עבודה או בנות גרעין כדי שיכינו את הפרי לבישול. ההכנה דרשה סילוק כל החלקים הנגועים של  

 הפרי, הוצאת החרצנים וחיתוך מה שנשאר.  

האדמה  -ת המרק, תפוחיגם בישול הריבה היה בעיה: היו שתי כירות גז נמוכות עם אש חזקה, עליהן בישלו א
אפשר היה להשתמש בהן לבישול הריבה. לכן עבדנו  -אי  וכדומה לארוחת הצהריים, כך שבמשך שעות הבוקר

הצהריים או בלילה. אז בישלנו את הריבה בסירים הגדולים, מה שחייב להעמיד מישהי שתבחש  -במטבח אחר
 כל הזמן אחרת הריבה היתה נדבקת לסיר האלומיניום ונחרכת.  

 

כעבור כשנה הגיעה אלינו מדריכה מטעם "המדור לכלכלת הבית" במשרד החקלאות ולימדה אותנו להכין  
ליפתנים משומרים בקופסאות. בתחילה קיבלנו בהשאלה מכונה לסגירת קופסאות מ"המדור" וכעבור זמן   

 רכשנו מכונה כזו.  
 

מים   –הכנת הליפתנים דרשה  הערכות: קבוצת בנות הכינה את הפרי לבישול ובינתיים בישלתי את הסירופ 
הפרי   לבישול  מים  הרתחתי  בהם  שטוח,  מהם  אחד  סירים,  שני  הכנתי  וכן  סוכר  של  מדודה  כמות  עם 

רים ולהפעיל  להרים את הסיהיה צריך כוח פיזי רב למדי כדי    –בקופסאות. את הליפתנים הכנתי עם בחור  
 ברוך גרזון.   –כך -בשנים הראשונות עבד אתי מכי זאובר ואחר את המכונה. 

  או להניח את חצאי האפרסקים,  , לאחר שהצטברו מספיק פירות מוכנים,  התחלנולהכנת קופסאות הליפתן  
נו  ק"ג[. את הקופסאות הכנס   3את חצאי המשמש, זה ליד זה וזה מעל זה בתוך הקופסא ]קופסאות פח של  

לסיר השטוח עם המים הרותחים ומלאנו את הקופסאות בסירופ כמעט עד למעלה. שלב זה הוציא את האוויר  
מהקופסא. אחרי הרתיחה הוצאנו את הקופסאות בעזרת מלקחיים מהסיר אל המכונה. ]שני מלקחיים כאלה  

ש קצת, התאמנו את  נמצאים בארכיון למזכרת[. שם ליתר ביטחון, שפכנו עוד קצת סירופ לקופסא עד שגל
בישול הקופסאות הסגורות במשך חצי שעה במים    –המכסה וסגרנו במכונה. אחרי זה הגיע שלב הפיסטור  

רותחים שכיסו אותן. זה הבטיח שבקופסאות לא ישארו חיידקים שיגרמו לתסיסה ולהתנפחות או אפילו  
 להתפוצצות הקופסאות. 

 

הבנות נרדמו על הדליים, אני לא    –היה בהחלט לא נוח  כל זה נעשה במשך די הרבה לילות במשך הקיץ ו
הצלחתי לישון כמו שצריך במשך היום וכך חיפשנו מקום בו אפשר להעמיד כיריים של גז וגם יש בו מספיק  
מקום לכל העובדות, שם נוכל לעבוד בשעות נורמליות.  המקום הראשון מחוץ למטבח בו עבדנו היה מכון  

נו רשות וגם מצאנו שם מקום לכל הפרוצדורה הזאת. אם אינני טועה לא המשכנו  איכשהו גם קיבל  –הקיטור  
 שם יותר מעונה אחת.  

 

אינני זוכרת מתי הגיעו סירי הקיטור למטבח בצריף אבל הם הפכו את בישול הריבה להרבה יותר פשוט:  
בבת גדולות  כמויות  לבשל  ואפשר  נשרף  לא  דבר  שום  הזמן,  כל  לבחוש  צורך  אין  הכנת  אח-כבר  גם  ת. 

הליפתנים היתה יותר פשוטה עם המצליה שבה אפשר היה להעמיד את הקופסאות הפתוחות ובסירי הקיטור  
 כמובן  רק בלילות.  –הגדולים לבשל את הקופסאות הסגורות.  כל זה 

 

, לאחר למעלה מעשר שנים של הכנת שימורים, התחלנו לעבוד במטבח החדש: מצלייה גדולה,  1971בשנת  
 רווח, אבל רק בלילות. נראה לי שבשלב זה הכנת הריבה נכנסה לשיגרת עבודת המטבח ולאחריותו. מקום מ
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להכנת   כמקום  בזיתיה  השתמשנו  בדיוק  ומתי  זמן  כמה  לי  זכור  לא 

היתרון במקום זה היה שאפשר היה לעבוד שם במשך היום  השימורים.  
גדולים ונמוכים  מעניין שהדברים שאני זוכרת מהעבודה בזיתיה ממש שוליים: היו שם כיריים  ולא בלילה.  

ימים נשארתי לבד בסוף יום העבודה ולא הצלחתי  ואני זוכרת שבאחד ה  שם    אני זוכרת שניקיתי   ,של גז
להוריד את הסיר עם המים החמים מהכיריים ולשפוך אותם לתעלת הביוב. זה כנראה היה בסוף העונה כי  
רק כעבור כמה ימים נזכרתי לחזור  לרוקן את הסיר ולנקות אותו ולבושתי הרבה גיליתי שהמים שנשארו  

 בתחתית היוו מדגרה ליתושים...   
 

 החלו חברים      -לא במקום הגיוסים למטע אלא בנוסף עליהם  – לאחר די הרבה שנים של העיסוק הזה בקיץ 
        אחרים להכין את השימורים, ביניהם היו אלי ניר, אדית ומרק גרסון.                                                                 

 מראש אני מתנצלת אם אינני זוכרת את כולם... 
 אביבה. 

 
 
 

     ממשלה -ארוחות לאורחים של ראש
 

]בדצמבר   פורסם  "הארץ"  במעון                [  2020בעיתון  נכבדים  לאורחים  שמגישים  ארוחות  על  גדול  מאמר 
 הממשלה או במשרדו, ומי הם ה"שפים" שיש להם הכבוד להכין את הארוחות ומה מגישים בהן. -ראש

 

גוריון, שהיה  - האוכל, בהקשר של פולה ודוד בן-מאמר זה הזכיר לי את ימי כאקונומית וכמבשלת בצריף חדר
 אז ראש הממשלה. 

 

הוא חזר לממשלה אך    1955בוקר. בתחילת  -והגיע לחיות בשדה  1953גוריון פרש מהממשלה בדצמבר  -דוד בן 
בוקר עם או לקראת בואם  -הוא היה מגיע לשדה  –בוקר. בנוסף  - הכנסת בשדה-המשיך לבלות את כל פגרות 
סופית ובעשר שנותיו    פרש  1963היה חשוב לו להראות להם היכן ביתו...  בשנת   –של אורחים חשובים לארץ  

האוכל הראשון,  -צבי הוא ארח עוד בצריף חדר-בוקר את רוב זמנו.את הנשיא יצחק בן-האחרונות בילה בשדה
 [[.  79"לחלום בעיניים פקוחות" עמוד   –ואפילו נותרה תמונה למזכרת ]בספר היובל 

 

, אז  1971ש אותנו עד מאי  האוכל מהיאחזות שיבטה שפורקה והוא שימ- הועבר לכאן צריף חדר  1957באביב  
אנשים. לפולה    8סביב כל שולחן ישבו    – האוכל. השולחנות בצריף היו מרובעים וגדולים  -נחנך מבנה חדר

      צהריים ולשם הביא -גוריון היה שולחן קבוע, השולחן הקרוב למטבח. שם אכלו בכל יום ארוחת -ודוד בן
כל אורחיו  -בן בגאווה רבה את  ו  –גוריון  גרמניה  מנשיאים  ועד קאנצלר  ואפריקה  מלכים ממדינות אסיה 

 ומזכיר האו"ם. 
 

 

 מכונה לסגירת קופסאות שימורים
 

בוקר מטע גדול -שנה, שנים בהן היה לשדה 20-במשך כ
פרי, ניצלו את הפירות שלא נשלחו לשוק  ועשו -של עצי

 מהם ריבה ושימורים.
 

והאפרסקים אכלו בשבתות  את שימורי המשמשים
 האוכל במשך כל השנה.-ובחגים  בחדר

 

 .במכונה זו סגרו את קופסאות השימורים
 

 ק"ג[ 3]קופסאות שהכילו 
 

 המכונה נמצאת כיום במרפסת ה"חדר של פעם" 
 גוריון(.-באחד הצריפים בדרך לצריף בן

 



109 

 

[ פולה היתה מגיעה בבוקר למטבח ומספרת לנו  60  -, תחילת שנות ה50  -לקראת בוא האורח ]סוף שנות ה

מה   ושואלת  אורח  שמגיע  שנים[  באותן  לסירוגין  ומבשלות  אקונומיות  שהיינו  ולי,  בכרך  לנאוה  ]בעיקר 

גוריון  -לפעמים היתה באה אחרי ארוחת הבוקר ומבקשת שנחבר שולחן נוסף לשולחן של בןאוכלים היום...   

והיתה מביאה מפה, שיהיה חגיגי... לעיתים רחוקות היתה מביאה גם כלים מהמטבח שלה בצריף, אך בדרך  

אותו אוכל    –תמיד תמיד  ו –כלל האורחים אכלו על שולחנות הפורמאיקה הגדולים, עם כלי הפלסטיק שלנו  

 שבישלנו לחברים.
 

פעם אחת, לקראת בואו של נשיא דהומיי ]מדינה באפריקה שעכשו נקראת ֶבנין[ פולה ביקשה שנכין מרק  
המשכנו להכין את "מרק דהומיי" גם לחברים.    –מיוחד, מרק קטניות כלשהו שהסבירה לנו איך להכין. ומאז  

 לצערי שכחתי את המתכון...
 

ים, בני גרעין שהתחלפו בכל שבוע ]במקרה הטוב[, הם  מכיוון שבדרך כלל עבדו בחדר האוכל תורנים צעיר
ברירה, יצאנו אנחנו מהמטבח, עם הסינרים המלוכלכים, להגיש  -התביישו להגיש לשולחן של האורחים. בלית

מעלה מחו"ל אלא גם לכל צמרת מפא"י של הימים  - רמי  לאורחים. בזכות זה יצא לנו להגיש לא רק לאורחים  
 טוב ליום הולדתו, שחל בסוכות, בזמן פגרת הכנסת. -גוריון מזל -ל לבןהטובים ההם... שבאו לאח

 

אוכל היה ערוך כרגיל, לפני עידן ההגשה  ה-רחד

העצמית: על כל שולחן קערת אלומיניום גדולה ]לפני  

עידן הנירוסטה...[ עם ירקות שטופים ]כל אחד הכין  

מרגרינה, ריבה,   –לעצמו את הסלט[, ובכלים קטנים 

גוריון נכנס עם האורח  - זיתים, גבינה לבנה ועוד. בן

קת צלמים  לה –והתיישב במקומו ומיד אחריהם 

ועיתונאים שמילאו את הרווח הצר שבין שני טורי  

בקיצור, בלגאן לא   –השולחנות, עמדו על כיסאות 

נורמלי...  נחמה כהן תפסה יוזמה והכינה לשולחן האורחים חביתות ובמידה מסויימת הצילה את המצב.  

 בזכות הצלמים נשארו תמונות למזכרת גם מהביקור הזה.   

 
 

 ם קאנצלר גרמניהצילום מארוחה ע
 :קונראד אדנאואר

גוריון והאורח אינם יושבים בשולחן  -ןב
גוריון אלא בשולחן האמצעי  -הקבוע של בן
 בטור הצפוני.  

 

משמאל לקאנצלר אדנאואר יושב מייק    
בוקר לשעבר, מהצופים  -שנער,  חבר שדה

שהיה חבר במשלחת השילומים  י"א, 

 בגרמניה.

 
   

 

 בצריף פולה במטבח

דופן: מזכיר האו"ם -גוריון היה יוצא-אורח אחד של בן

ונשאר ללון בלילה  1959דאג המרשלד. הוא הגיע בינואר 

בצריף. פולה נתנה לאורח את חדרה ]ועל זה מסתובב 

 דאח-אףברשת סיפור שאין לו קשר למציאות...[  אבל 

גוריון -לא עידכן את המטבח שמזכיר האו"ם, עם בן

-ערב בחדר-ואולי עוד מישהו, יבוא לאכול ארוחת

 האוכל...
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 / זאב זיוון גוריון-קס חנוכת חדר האוכל עם בןט
 

שהובא מהיאחזות    ,  חדר האוכלצריף  עמד על מכונו    ",שביעית"בוקר, עוד במחנה העבודה ב -כשבאנו לשדה

סביב כל אחד מהם הסבו    , . היו בו עשרה שולחנות מרובעים גדולים1957-שלח שבכביש ניצנה עם פירוקה ב
אוכל   עגלת  של  היה  בימי טרום ההגשה העצמית,  בקיבוצים,  בשנים ההן  לארוחה. המנהג  שמונה חברים 

לסועדים.   חולק האוכל  וממנה  בידי התורן  אוכלהיה  המוסעת  היה אוכל-בוס חדר"   שנקרא  תורן חדר   ,"  
היה מכין את חדר האוכל  ש,  ערב"-בצהריים ובערב, והיה גם "בוס  , בבוקר  היה שוטף הכליםש  ",מחולק"

. כשהיה  אזלארוחת ערב. תנאי העבודה במטבח ובחדר אוכל לא היו קלים. על מיזוג אוויר עוד לא שמעו  
 עבודה של הקיץ זו היתה בהחלט עבודה קשה. צריך לערוך את חדר האוכל למשמרת אחר משמרת במחנות ה

 

ה בקיבוץ. עימו ישבו שומריו, פולה  שה גוריון כש-השולחן הראשון מימין ליד דלת המטבח היה שולחנו של בן
שי בערב  יש  מי הגיע לחדר האוכל בי  , לאחר שהתאלמן  ,גוריון-אשתו כמובן, אורחים לכשהיו ומשפחת כהן. בן

ולא היה מקום ואנשים חיכו למשמרת השנייה העדפנו להתיישב במקומות    כלולבד. כשבאנו לצריף חדר הא 
בן של  בשולחנו  שלושה-הפנויים  היינו  ו  ,גוריון.  שלוש  כבן  היה  בננו  "ילד  "הזקן" ועופר  שואל:  איך    ,היה 

קוראים לך?". בשבוע שלאחר מכן שוב אותה השאלה. בשבוע השלישי הוא כבר ידע שהיה צריך לזכור את  
גוריון נכד בגיל דומה והוא התעניין בילד שישב כאן קרוב  -זאת לא זכר. וכך מדי שבוע. היה לבןהשם ובכל  

 אליו. 
 

בוקר טקס הנחת אבן הפינה לחדר האוכל  -והגענו למשק, נערך בשדה  50, קצת לפני שסיימנו את גדוד  1965-ב
גוריון. את הכנת  - ודוד בןהחדש. את הטקס כיבדו בנוכחותם השר יוסף אלמוגי, שהיה כנראה שר השיכון,  

אהרונצ'ו. מכל מי שעסק בבניית חדר האוכל זכור מנהל   - התוכניות לבניין ליווה רכז הבנייה הוותיק במשק
 '.  "אנו באנו", שנראה כמו מנהלי העבודה בימי אדלר, "סולל בונה "העבודה מ

בוקר  -שלם של סלעי ארצנו. משדהעציץ ענק שיצר מאוסף    -משסיים את עבודתו בפרוייקט נתן למשק מתנה  
רק שבהעדר לוחית הקדשה אין יודע מאין זה    ,יה במדרשה וגם שם הותיר אחריו עציץ דומהי עבר לעבוד בבנ

 בא. 
 

. המברך הראשי בטקס היה מנכ"ל המחלקה להתיישבות של הסוכנות  1971-טקס חנוכת חדר האוכל נערך ב
בן  אדמוני.  יחיאל  ה  גזר  גוריון - היהודית  כשלצאת  יחד  המדרגות  במעלה  עלינו  כך  ואחר  שותף  יסרט  דנו 

 לשמחה עופר בן החמש.
 

דר האוכל הביא אהרונצ'ו את כל חידושי הזמן. מסלול להגשה עצמית, מערכת קיטור מרכזית, קירור  לח
בקומה השנייה  והמטבח לנוחיות העובדים בו, רמפה למשאיות הפורקות, שולחנות לארבעה ולא לשמונה,  

עם מבט אל הנוף. כמבנה הדומיננטי בחצר הקיבוץ הוא כלל את המשרדים במפלס התחתון, תיבות  חלונות  
 . דואר, לוחות מודעות וכל הדרוש לקיום המרכז הקהילתי של הקיבוץ

 . 1989עד  1966בוקר משנת -זאב זיוון היה חבר שדה

 
 
 
 
 

 "ערב שישי-בוס"
 

שישי,   בימי  ערב"  ה"בוס  בעבודת  האחרונות  בשנים  שחלו  המשמעותיים  השינויים  שבוטלה         לפני]עם 
ערב שישי" הראשון  -ברצוני לספר על ה"בוס [  2021הערב בחדר האוכל בימי שישי, בחודש ספטמבר  - ארוחת

 .טראומטיבוקר. עלי לציין בצער שאינני זוכרת הרבה, רק את מה שהיה -שלי בשדה
 

שמונה כבת  נח"ל,  במחלקת  פה  בגן  -הייתי  ועבדתי  וחצי  כמעט  - עשרה  שליט  היה  העבודה  סידור            הירק. 
,  אפשר להוציא את החבר לעבודה בענף אחר-יכול ואם מרכז הענף לא היה טוען בלהט שבשום אופן אי-כל

ונדים. כמו את כולם, רשמו אותי להיות "בוס ערב" לראשונה בחיי    כמו מטבח למשל, החברים היו נעים 
 . באחד מימי השישי
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כל ימות השבוע "בוס ערב" עבד במטבח שש שעות, מהשעה שלוש, אם אינני טועה: רחץ את הירקות וחילק  ב
  ( זיתים ועוד  ,מרגרינה, גבינה), חילק לכלים את כל האוכל של ארוחת הערב  [אלומיניום]אותם לעשר קערות  

ניקוי שלושה   – "נות. לפני שה"בוס ערב" הגיע למטבח היו לו שעתיים "סניטציהלכלים ופיזר אותם לשולח

 . שהיו מפוזרים בחצר המשק ואת מקלחת הפח שעמדה מול היקב של היום  ]אל תשאלו איזה...שימוש ]-בתי
 

את ארוחת  להכין  והתחיל    13:00ביום שישי "בוס ערב" היה פטור מה"סניטציה", התייצב במטבח בשעה  
אדמה ובישל אותם וכולי. מה שזכור  - קילף את הירקות למרק, העמיד את הסיר על האש, קילף תפוחיהערב:  

לי מה"בוס ערב" הראשון שלי הוא שהיה עלי להכין, בין השאר, את המנה "גולש נקניקיות". אני מניחה  
לראות איך  הצהריים  -גרעין שלי, הגיעה אחר -שעשיתי כמיטב יכולתי אך כשהמחליפה של האקונומית, בת

אני מסתדרת, חשכו עיניה: הייתי באמצע חיתוך הנקניקיות. "מה, רק את זה הספקת?" ומיד החלה לעזור  
 . לי לעמוד בזמנים

 

בפעמים הבאות זה היה פחות טראומטי כי כבר הייתי אקונומית ומנוסה בכל עבודות המטבח, אך זה היה  
מפר היתה  העבודה  רבות,  היו  השעות  מידה.  באותה  מהגרעין  קשה  חברותי  היום  ועד  נגמרת  ובלתי  כת 

 ". מגדירות עבודה קשה "כמו בוס ערב של יום שישי
 

,  הערב, כולל את האורז- כאשר הייתי אקונומית התחלנו להכין מראש בימי שישי את רוב האוכל של ארוחת

זאת   ובכל  אחד".  "אחד  שיצא  כדי  מיוחד  ידע  צריך  היה  המצלייה  עידן  העבודה  – שלפני  הרבות    שעות 
ובעיקר  - והרצופות, עם האחריות לעריכת חדר היתר,  וכל  האוכל, הכנת הכלים עם המלפפונים החמוצים 

לאחר שסודר  .  השאירו תורנות זו כתורנות הקשה ביותר  -... והנקיון בסוף  [מהר כל האפשרל ]הגשת האוכ
כאמור   שישי,  ערב"  ל"בוס  מהנח"ל  בן  למדי,   –פעם  שרירותי  היה  העבודה  היתה    סידור  הערב  וארוחת 

 . הרבה שניםבמשך קטסטרופה, הודעתי, כאקונומית, שמעתה רק בנות ישובצו לתורנות זו, וכך באמת נהגו 
 

בשלב  .  האוכל הנוכחי, עם הגידול במספר האנשים ותוספת המנות, לא הפך תורנות זו לקלה-גם המעבר לחדר 
מסויים הוחלט שלחגים צריך לסדר חברות מנוסות והוכנה מראש רשימה מתאימה. כך יצא לי להיות "בוס  

  ...שבועות, כחודש וחצי לפני לידה-בערבערב" 
 

השלב הראשון בהקלה על עבודת ה"בוס ערב" היתה הכנת כל הסלטים מראש בכלי ההגשה על ידי עובדי  
     פולצ'ק  י "בוס ערב" וזה כבר היה שינוי מאד משמעותי. עם כניסת רוג'ה המטבח. השלב השני היה סידור שנֵ 

"  הקורה של המטבח נעשו שיפורים נוספים: אחד מעובדי המטבח הוא "כונן": מקבל את ה"בוס ערב - לעבי
ואליו מתקשרים אם יש בעייה. הכנת העוף או החימום שלו כבר לא באחריות    14:00ולא בשעה    17:15בשעה  

 . ב", שבדרך כלל לא ידע להפעיל את התנורים. כמו כן מוכנים מראש כל כלי ההגשה"בוס ער
 

עם ביטול ההגשה לשולחנות והפעלת המסלול להגשה עצמית, כל השולחנות ערוכים, כל מה שנשאר לעשות  
זה לחלק יין על השולחנות ו לשים כלי הגשה במסלולים. יש רק שני סירים לנקות בסיום הארוחה והמטבח  

כאילו עכשו אמצע היום וצריך לנקות ולשטוף את כל הסירים ולקרצף את    -כמו פעם  20:00א נראה בשעה  ל
 . 21:45ולא כמו בעבר, סביב   20:45מסיימים בשעה  –כל המטבח. ובנוסף 

 

כל   מורגשים  ושלא  לעשות  יכול  אחד  שכל  סבירה  תורנות  זו  אחראים,  ושני  העבודה  יום  קיצור  עם  יחד 
                                       ה.   ]בינתיים התבטלה תורנות זו בכלל, יחד עם ארוחת הערב המשותפת בימי שישי בערב..[ השרירים בסופ

 . אביבה  –ההיסטוריה                     המידע על השינויים: מעירית.                                                           
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 לת שבת קב
 

זה  ן,  לא תמיד היתה פה "קבלת שבת". אני לא זוכרת שום דבר מיוחד ביום שישי בערב בחדר האוכל הראשו

האוכל השני בשנה וחצי  - עם השולחנות המוארכים המכוסים בלינולאום והספסלים לישיבה. גם בצריף חדר
לארוחה המיוחדת שהוגשה לשולחנות, שצריך היה  הראשונות אינני זוכרת שום ציון ליום שישי בערב פרט  

 ם. כלומר מתיישבים בסדר שבאים ולא משאירים מקומות פנויי –"למלא" אותם 
 
 

הזוג  -ההורים של בני  :1958השינוי הראשון התרחש אחרי החתונה הראשונה שהכנתי כאקונומית בנובמבר  
בוקר: עשר מפות לבנות  - נתנו מתנה לשדה(  לינהליק פרצֶ חיליאורה ו )

בצריף   טורים  בשני  שעמדו  המרובעים  השולחנות  לעשרה  וגדולות 
או  -חדר קנינו  בשבת,  גם  במפות  להשתמש  שרצינו  מכיוון  האוכל. 

מצאנו עשר מפות ניילון לכיסוי המפות וכך השתמשנו בהן גם ביום  
בצהריים.   בשבת  וגם  בערב  חגיגי...  שישי  זהשיהיה  כיבסו    אחרי 

 ...   אותן
 

הציונים היחידים  הלבנות  היו הארוחה החמה והמפות   1962עד שנת  
יש איזכור    – לחגיגיות של ערב שבת. היו נסיונות לקיים קבלת שבת  

יוזמתה של מיכל  ב   ,  1962אך רק בשנת    [1958לכך בעלון חג השש [

הראל מגרעין "עמיר", החלה קבלת השבת להיות מוסד קבוע  -להב
קיבוצית:  בו-בשדה ברכה  עם  אבל  מודפסים  דפים  ללא  אמנם  קר. 

"תבורך לנו נר של שבת, על כי בשורת מנוחה הבאת לנו, על כי בלובן  
 .....", תדלק שלהבתך קודשאורך הבאת למעוננו טוהר וזוך

 

 
 
 

 
א זכור לי אם הצלחנו לקיים קבלות שבת בשנות השיא של המטע,  ל

ועד חנוכת    1964לפחות משנת  [הקטיף, המתנדבים ומחנות העבודה  
לאחר    72ורק  ] איש    80כן זכור לי שאכלנו במשמרות בחדר האוכל שהכיל    [.1971חדר האוכל החדש לפני קיץ  

. משמרת אחת סיימה, פינו את השולחנות מהכלים ואולי גם החליפו  [בעזרת פולהשקיבלנו הכנסת הפסנתר 
 ה. האוכל וחוזר חליל -עוד כמה עשרות נכנסו לחדר  –מפות ובום 

 
היה גדול עלינו, אך התמלא במשך השנים. הוא התמלא  התרווחנו בחדר האוכל החדש, שבתחילה    1971משנת  

להפוך כסאות" כדי לסמן שהמקום הזה  "הצהריים  -עד כדי כך שחברים התחילו לשלוח את הילדים אחר
יזם את הרישום    1985רן, שבהיותו מרכז תרבות בשנת  -שמור למשפחה לקבלת שבת. זכור לטוב הבגד לב

והריצה   שבת  לקבלת  המקומות  של  הסתיימההמוקדם  מקום  ראוי   .לתפוס  השבת  לקבלת  ב"רקויאם" 
ואף התקבלה בהמשך לחברות.    1972שירות בקיץ  -בת אפיקים שהגיעה לכאן לשנת ,להזכיר גם את דורון וייס

איור שהשתמשנו   .השבת כפי שהיה מודפס כל השנים-היא איירה את דף קבלת   ()אז עזבה1975 -ל  1972בין 
  !בו מעל ארבעים שנה

 

 
 
 
 

                              
 
 

 

 הופסקו הגשת ארוחת הצהריים בשבת  2019צמבר בד

 .האוכל-וארוחת הערב בימי שלישי בחדר                       

 , בגלל מגיפת הקורונה, הופסקו כל הארוחות בחדר האוכל .2020במרץ 
 

 .שישי בערב בימי האוכל -בחדרהערב -בוטלה ארוחת 2021ר בבספטמ

 

                                                                29.8.1975 –העותק הראשון של קבלת שבת שנשמר
 



113 

 

 דברי ימי המכבסה... 
 
נבנתה גם    ,בוקר או יחד עם הקמת שלושת הצריפים הראשונים-בחודשים הראשונים לאחר הקמת שדה  

בוקר, סיפרה שאת בגדי החברים כיבסו  -הפח ולידה הוקם פחון המכבסה. תמר מור, מראשוני שדה-מקלחת
 בתקופה הראשונה בידיים. 

 

ימה עצומה של  , היתה מונחת ליד פחון המכבסה ער1954שלום סיפר שכאשר הגיעו הצופים י"א בדצמבר  
ה"התקן   כל  הכבסים.  הרתחת  התקן  שכן  המיתנן"  "הר  וליד  הסמוכים  בוואדיות  שנגזמו  מתנן,  שיחי 

המשוכלל" היה לא יותר מאשר סיר אלומיניום גדול למדי שעמד  
על אבנים ומתחתיו הובערה אש משיחי המיתנן. כך הרתיחו את  

הכוב צוות  כמובן.  וסבון  מים  עם  בסיר,  שהונחה  סים  הכביסה 
היה בדרך כלל בחור ובחורה, כשהבחור עוסק ב"עניינים טכניים"  
כמו הבערת האש ושליפת הכבסים הרותחים מה"קלחת" בעזרת  
מקל גדול. יבוש הכבסים היה על מתקן חבלים, במדרון שמצפון  

 אזור היקב[.  –למכבסה. ]כיום 
 

לחימום סירי הכביסה: מבנה קטן מבלוקים  , נבנה "התקן מודרני"  1956לאחר זמן מה ולא יאוחר משנת  
פלטת הותקנה  הסירים  -שעליו  חימום  הכבסים.  הרתח  סירי  הונחו  שמעליהם  גדולים  חורים  שני  ובה  פח 

ידי מבער סולר, התקן שהיה נפוץ בכל מחנות צה"ל. התקן זהה חימם את המים גם במקלחת  - התבצע על
 הציבורית ]מקלחת הפח[.

 

, מכונת כביסה גדולה, ירוקה, שהסתובבה הלוך ושוב. את הכביסה  1956ות משנת  בפחון המכבסה היתה, לפח
סחטו ותלו על חבלים שהיו במורד, מצפון למכבסה ולמקלחת. המכבסה פעלה בתחילה רק בימי ראשון ]זו  

 כך בימי ראשון ושני. -היתה כמות הכביסה אז[ ואחר
 

אמריקאיות ביתיות, פתוחות מלמעלה. בכל מכונה  גוריון שתי מכונות כביסה  -בשלב כלשהו השיגה פולה בו 
היה "בוחש" בו נעשתה הכביסה וליד תא הבוחש היתה המסחטה. המכונות עמדו בתחילה בפחון הנכבסה  

 ולאחר מכן הועברו לאגף הבנות בפחון המקלחת. 
 

ת כביסת  את כביסת הילדים לא "ערבבו", מטעמי היגיינה", עם כביסת המבוגרים. לא ברור איפה כיבסו א

 הגבס. יתכן שהאמהות כיבסו את הכביסה בעצמן. - הילדים היה באחד מחדר בית- הילדים כאשר בית
 

[ כיבסו  1956גוריון ]מאי  - הילדים בצריף הגרמני ]הצריף הירוק[ שמאחורי צריף בן-לפחות מאז פתיחת בית
בבית הילדים  כביסת  במק- את  שעמד  פרימוס  על  הכביסה  את  הרתיחו  תחילה  מאחר  הילדים.  לחת. 

ההרתחה   אחרי  ישנו.  הילדים  כאשר  הכביסה  את  הרתיחו  הילדים,  את  והפחיד  מאד  הרעיש  שהפרימוס 
שפשפו את הכביסה על קרש ותלו על החבלים של פולה. כאשר נוספו תינוקות קטנים עשו את הכביסה כאשר  

 הקטנים ישנו ואת הגדולים לקחו לטיול.  
 

גה לדוד נירוסטה חשמלי שאפשר להרתיח בו כביסה במקום על  כאשר פולה ראתה את תנאי הכביסה, דא 
 הפרימוס. 

 

במכונת  1960בקיץ    לכבס  והחלו  הידנית  הכביסה  עידן  קיבלה  -הסתיים  גרסטנר  שמשפחת  הכביסה 
 הילדים. - מ"אמפא" והעבירה לבית

 

ילדים אחד, בצריף הגרמני  - , כי עד אז כל הילדים היו בבית1962הילדים עד -את כביסת הילדים כיבסו בבית

נפתח הפעוטון הראשון    1962גוריון. בשנת  - הירוק, ליד צריף בן
בוקר שני  -תינוקות[ ולראשונה היו            בשדה-]כיום: בית

סוף,  - הילדים והחלו, סוף -ילדים. אז הפסיקו לכבס בבית-יבת
לפחות   להשתמש במבנה החדש של המכבסה, שעמדה ריקה 

במכבסה  1960משנת   הילדים  כביסת  של  ראשון  תצלום   .
 .1965הראשונה יש לנו משנת 

 

הסירים בהם נעשתה ההרתחה היו 
מפוייחים מאד מבחוץ וכאשר הוציאו 
את הסדינים מהדוד בעזרת המקל, 
לעיתים קרובות הם נגעו בדוד 

כך, לאורך שנים אחדות היו  יח.המפוי
  ...הסדינים הלבנים קצת אפורים

 

את המים לכביסת הילדים חיממו בסיר 
גדול שעמד על כיריים של גז ומשם 

שהיה מחובר לברז הועברו בצינור 
 בתחתית הסיר, למכונת הכביסה.
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בגדי הצמר. שאר כביסת החברים   הגרביים ואת  גם את  כיבסו שם  הילדים  נשלחה, החל  יחד עם כביסת 
 שבע. -, למכבסה בבאר1961ראשית 

 

לאחר   מיד  המקלחת,  עם  יחד  כנראה  נבנתה  המכבסה 
[ הראשונים  הבתים  שבשנת  1957/8שנבנו  יתכן   ,]1959  

מקורה   מרפסת  עם  נבנתה  היא  בדיוק[.  מתי  ברור  ]לא 
בצד צפון והמסדרון שלאורכו נמצאים תאי הכביסה היה  

 צר בהרבה.  
 מ'.  X 4.2מ'  6.8גודל המבנה היה 

 

בה החלו להשת כמו המקלחת,  לפני  שלא  עוד  מיד,  מש 
שסודר הביוב המרכזי, המכבסה עמדה בשממונה זמן די  
עד   לפחות  הישן  שבמחנה  בפחון  לכבס  והמשיכו  רב 

 . וזאת למה?   1960נובמבר 
 

שנת   להשתמש    1960במשך  אפשר  איך  ברורים  נעשו 
]שתכולתה   הקיימת  הכביסה  איזה    30במכונת  ק"ג[, 

 מכבסה.  חומרי כביסה מומלצים ואיזה ציוד דרוש ל
המשק,   מרכז   מוזס,  עודד  הביא  הברורים  כל  לאחר 

אפשר  - שבע, מכיוון שאי- הצעה לשלוח את הכביסה למכבסה בבאר  1961בינואר    21לאסיפת החברים ביום  
חברים    21ערך. ברוב של  - הכביסה ישנה וחסרת-להגיע אצלנו לטמפרטורות מספיק גבוהות של המים ומכונת

שבע. המכבסה הסכימה ל"פיקוח מעשי  -לשלוח את הכביסה למכבסה בבאר  וללא מתנגדים התקבלה ההצעה
 של מכון הסיבים מבחינת נזק מכני וכימי כאחד".  

 

ידי מרכז המשק שכאשר  -"אז לשם מה הכניסו למבנה את המכונות?" נמסר על ולשאלת חבר באותה אסיפה:
לבנות   היה  רצוי  ובעצם  מתאימה  פרספקטיבה  היתה  "לא  המכבסה  הילדים     נבנתה  לכביסת  רק  מבנה 

 שבע".- חירום, למקרה שלא נסתדר עם המכבסה בבאר - ולשעת
 

שבע והחזיר אותה כעבור ימים  -את הכביסה מיינו כאן ובכל יום ראשון הביא מרכז הקניות את כביסה לבאר 
ת  אחדים בחביות קרטון קשיח. הסדינים הגיעו מעומלנים ומגוהצים, את שאר הכביסה גיהצו במתפרה. א

כיבסו כאן ותלו בחוץ, על חבלים שנמתחו מהמרפסת של    – הכביסה של הילדים, את הגרביים ובגדי הצמר  
 האוכל של היום. -המכבסה לכיוון חדר

 

- סוף, דוד קיטור ועידן חדש החל במכבסה ]וגם בצריף המטבח, לשם נרכשו שני סירי-נרכש, סוף 1967בשנת  
נרכשה מכונת כביסה נוספת והמסחטה הוחלפה בחדשה. המרפסת  יטור הקיימים עד היום הזה[. לאחר מכן  ק

בצד צפון נסגרה וכך הורחבה המכבסה. בחלל זה העמדו מכונת הכביסה החדשה והמסחטה החדשה. לאחר  
 , חזרו לכבס בבית את כביסת החברים. 1971בינואר   16-כל השידרוגים האלה, החל ב 

 

ה ומכונה    70- בשנןת  סוחטת  שגם  מכונה  נרכשה  יותר:  במשוכללות  הכביסה  מכונות  לאט,  לאט  הוחלפו, 
 כך עם מיחשוב יותר מתקדם. -ניקוב להפעלתה ואחר- תחילה עם כרטיסי –ממוחשבת 

 
הכביסה,  -: המכבסה שופצה, הורחבה לכיוון דרום, הורחב מסדרון תאי1993שינוי משמעותי נעשה בשנת  

 העבודה.  -הכביסה הוכפל והמכבסה ננעלה בשעות שאחרימספר תאי  
 

 ! 2007שנה לוי עובדת במכבסה במסירות ובהתמדה מחודש מרץ 
 

 שירות גם ללקוחות מבחוץ, בעיקר מהתיישבויות הבודדים.  המכבסהבשנים האחרונות נותנת 
 
 
 
 
 

, כאשר עדיין 1964-ל 1959בשנה כלשהי בין 
הובילו בשלחין צינורות השקיה מחלקה 

נהרס המעקה של לחלקה על עגלה עם סוסה, 
 ... מדרגות המכבסה

 

 כך היה: -ומעשה שהיה
 

בזמן הנסיעה הצינורות היו מרעישים ולפעמים 
חילה לדהור ומפזרת הסוסה היתה נבהלת, מת

 את הצינורות לאורך הדרך...
בארוע הנזכר דהרה הסוסה לכיוון המדרגות 

כל השטח שמדרום  –של המכבסה   ]אז 
למכבסה ולמקלחות היה שטח ריק[ 

 נהרס המעקה... –ובהתנגשות העגלה במדרגות 
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 המתפרה
 
 

 ,  מובא קטע זה:1980, מחודש יולי 146בעלון מספר  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
היתה שינוי משמעותי, שלא בא בקלות: הבקשה הראשונה לרכוש את    1980רכישת מכונת ה"ֶפצ'ים" בשנת  

 המכונה לא נענתה ורק כעבור שנה או יותר אושרה רכישתה. עד אז רקמנו כולנו את המיספר על הבגדים.  
 

אז היו לנו    – . מזל  בהחלט לא מיספר נוח לרקימה  –  52אני, למשל, קיבלתי עם בואי למשק את המיספר  
הרבה פחות בגדים... כשהתחתנו, יכולנו לבחור מה יהיה המיספר המשותף ומכיון שהרבה יותר נוח לרקום  

את  52מאשר    71 לחברים  החליפו  שוב  בפצ'ים  השימוש  תחילת  עם  שלי...  המיספר  על  שוויתרתי  ברור   ,
 קיים עד היום. -המיספר וזה שנבחר אז  

 

בוקר מראשיתה "מתפרה", למרות שמעולם  -שהוא נקרא בכל הקיבוצים, נקרא בשדהמחסן הבגדים, כפי  
 לא תפרו בה, מכסימום תיקנו...

הגיע הצריף    1957המתפרה הראשונה שכנה באחד הצריפים הקטנים שהיו מפוזרים במשק. כאשר בשנת  
[, התפנה צריף  האוכל- אוכל  ]זה שעמד במקום בו נמצא כיום מגרש המשחקים באזור חדר-ששימש לחדר

במקום בו נמצאים    – 1952האוכל הראשון,  ]המזרחי מבין שלושת הצריפים הראשונים שהוקמו בשנת  -חדר

לחלק   עברה  ושטיחים. המתפרה  סמריות  לאריגת  חלק מהנולים  אליו  והועברו  הטרומיים[  כיום המבנים 
 מהצריף השכן ממערב, האמצעי מבין שלושת הצריפים הגדולים. 

 
נבנה בנין למתפרה, הבנין בו היא נמצאת כיום, אבל ללא התוספת של אזור תאי הכביסה. בשנת    1962בשנת 
הבנין בו שוכנת כיום המרכולית. במתפרה החדשה קיבלה כל משפחה שני    –נבנה בנין חדש למתפרה    1982
 הכביסה... -כביסה! הטבה שנשללה כאשר גדל מספר המשתמשים בתאי-תאי

 

המתפרה לעזוב את משכנה ולפנות אותו לטובת הכלבו, ששכן עד אז ב"מחסן האדום"  נאלצה    1982בשנת  
הכביסה של  - מתחת למטבח. המתפרה חזרה למשכנה הקודם לאחר שנוסף לו החלק הדרומי, מקום תאי

 החברים. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 יש חדש... -במתפרה 

 
 משנים את שיטת סימון הבגדים לסימונים מודפסים ועושים סדר:

 כן יהיה-מארגנים מחדש את תאי המתפרה בצורה מסודרת ועל
 צורך לשנות לחלק מהחברים את המיספר הישן שלהם.

 

 כמו כן יצטרכו לשנות בקרוב גם את מיקום התאים
 ]כמובן אחרי הודעה מוקדמת[.
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 כיף-+ פינת החי ופארקחינוך -פרק ח' 
 

 "משאבים"  הספר -מקומי ובית  ספר- בית קצת היסטוריה:  
 

, כמה  ספר מקומי זעיר, בו למדו מעט ילדים מהקיבוץ- בוקר בית-היה קיים בשדה  1975עד שנת  1965משנת 
שהיתה אז מקום קטן ומתפתח. הכיתות היו בדרך כלל    ,מהמדרשהכן ילדים   ו  חוץ שקובצו למטרה זו - ילדי

 ה וילדי כיתה א' למדו בדרך כלל בגן, מה שנקרא "א' גנית". -ג, ד-ב  –מצורפות 
 

משדה הכביש  לסלילת  והתכניות  בעיות  רצופת  היתה  המדרשה  עם  טללים  -השותפות  צומת  לכיוון  בוקר 
לבית הצטרפות  לתכנן  של  -איפשרו  או  רביבים  של  או  לבאר-לפני]  שדה.-משאביהספר  נסעו  דרך  -כן  שבע 

 [. ירוחם
 

בית להקמת  קדמו  רבים  משאבי-דיונים  של  ]שותפות  "משאבים"  המשותף  שדה -הספר  בוקר  -שדה, 
]כיתת  ,  'ד לבית הספר המשותף וכיתה א-ג-נשלחו ילדי כתות ב,  1975בספטמבר  והמדרשה[ ובסופו של דבר,  

דים, למדה בקיבוץ. לימודי כיתה א' בנפרד בישובים נמשכו  שלראשונה היו בה כעשרה יל"שיטה"[ כיתה  
- ביתבתה א'  י[ וכתת "צבר" היתה המחזור הראשון של כ1987עשרה שנים, עד שנת תשמ"ח ]ספטמבר  -שתים

 ספר המשותף. ה
 

 בוקר, ישנו בבתי הילדים ]ב"לינה משותפת"[. -שדה, שלא כמו ילדי שדה-ילדי משאבי
ו  כללמבנה ש  –"  כוללתהספר גרו ב"כיתה  - ילדים בגיל בית חדר  חדרי שינה לילדים, מקלחות, חדר אוכל 

הילדים  לימוד והמדרשה-שדהמ.  לבית   ,בוקר  הכוללים",  -שהצטרפו  "הבתים  בתוך  בכיתות  ולמדו  הספר 
 שדה.  -הרגישו שם כאורחים בבתיהם של ילדי משאבי

 

על  גם  הספר "צין", שהסתמך  -הספר המשותף והקימה את בית-פרשה המדרשה מבית  80-בתחילת שנות ה
 האוויר רמון. - ילדי בסיס חיל

 

, לאחר תשע שנות שותפות, הסתיימה בניית שבע הכיתות הראשונות של בית הספר המשותף,  1985בשנת  
, והרגשת הילדים וגם המורים, בהחלט השתפרה. מאוחר  ולאשלים  בוקר-לשדה  ,שדה-שהיה משותף למשאבי

ובשנת  יו אחד...  טרנזיט  של  בהסעה  כולם  שהגיעו  ניצנה,  מפיתחת  המעטים  הילדים  הצטרפו    –   1992תר 
 הצטרפו גם ילדי רביבים.   

 

 .ספר משאבים" -אלה, בקיצור נמרץ, "ראשית תולדות בית
 

 ואילך.  245ובעמוד  239-40אפשר למצוא ב"ספר היובל" , בעמוד  בוקר-הספר בשדה-על ראשית בית   פירוט
 
 
 
 2022-2000 -בוקר -מערכת החינוך בשדה

2001 : 
 במאמר שפורסם הועלתה בעייה לגבי שעת סיום העבודה במערכת החינוך בימי שישי: 

שתיים מהמטפלות הקבועות כלל אינן עובדות בימי שישי, בני הגרעין העובדים במערכת    -הספר  -בגיל בית
 הצהריים.   -שלושה והורים מעטים מוכנים לעזור בימי שישי אחר-החינוך נוסעים הביתה פעם בשבועיים

 דווקא בימי שישי נמצאים יותר ילדים בכיתות כי אין פעילויות של המתנ"ס. 
 

המטפלות רובן באות מבחוץ והן מסיימות את עבודתן    –הצהריים  - יל הרך יש בעייה בימי שישי אחרגם בג
 משק שעובדות במערכת גם להן יש אילוצים שונים. -, יש מעט חברות13:30בשעה 

 

פניות לקבלת עזרה מהורים וחברים אחרים במערכת החינוך בימי שישי בצהריים לא נענו. תוצאות המישאל  
משמעיות ולכן בשלב זה סוכם להשאיר את  -הילדים ביום שישי לא היו חד- ים לגבי שעת סגירת בתיבין ההור
הגיל עד  - בתי  פתוחים  היותר    16:30הרך  הקבוצות  לגבי שתי  ]הילדים הצעירים[.  "עפרוני"  כיתת  גם  וכך 

ה בשעה מוקדמת  כיתות אלה תיסגרנ  –הספר ייעשה ניסיון למצוא פתרונות. אם לא יימצאו  -בוגרות בגיל בית
 יותר.   
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. "...עדיף לכל ילד  13:00[, הוחלט על סגירת בתי הילדים בימי שישי בשעה  2000-2001לקראת שנת תשס"א ]
אחר בשעות  להיות  בבית מאשר  הורה  עם  חינוכית  -להיות  כמסגרת  מתפקדת  שאיננה  במסגרת  הצהריים 

 טובה וקבועה". 
 

העבודה של בתי הילדים. עירית, מרכזת החינוך,  -את סידור בתקופה זו סיימה גרסיאלה, לאחר שנים רבות, 
הספר.  מאיר לוי ומרקו יהיו  - סידור גיל בית  –קיבלה על עצמה את סידור העבודה של הגיל הרך ומאיר לוי  

 הספר, כאשר נקבעה ביניהם חלוקת האחריות על התחומים השונים. -אחראים על גיל בית 
 

 ספר התקיים במצדה.מצווה של בית ה-טקס פתיחת שנת הבר
 

 מדיווח של ועדת חינוך בעלון:
ילדים יש  - כל הילדים, מהפעוטון הצעיר ועד ילדי כיתה ח' נהנים מפינת החי בתיווכה של אורני ולכל בית 

 יום קבוע לביקור. 
סוכות, חנוכה, פסח והחופש    –התקיים דיון בנושא עבודת הילדים. סוכם שהילדים יעבדו בחופשות הארוכות  

 החי ובענפים נוספים שיוכלו לקלוט אותם. -ול בפינתהגד
 

 [ 6.4.2001: ]עלון מיום בנושא ציוד לחדרי הילדים בבית
במחסן  מיטת-יש  אמבטיה,  תינוק,  ]עגלת  למשפחות  בהשאלה  שניתן  ציוד  ואמור  - חינוך  ועוד[  קומותיים 

עם עלייתו של ילד לכיתה א' משפחתו זכאית לקנות מכתביה    – לחזור למחסן עם סיום השימוש בו. בנוסף  
 מכתביה אחת. –על חשבון הוועדה. לכל משפחה 

 

[ אין מקור כספי לנסיעה. אם  2001יש בעייה של גיוסים בתמורה כספית. השנה ]  –נושא נסיעות לפולין ב
 אלה שלא יצאו השנה יוכלו להצטרף בשנה הבאה.  –בשנה הבאה יהיה מקור כספי למטרה זו 

 :  יוזמה מצטיינת
 

נגב לבין  -לדי הגנים ברמת יוזמה שמטרתה לקרב בין י –"כבוד בין שכנים"  -נושא שבו עסקו בגן "עפרים" 
 ילדי הגנים בישוב הבדואי לקיה, נבחרה כ"יוזמה מצטיינת" במסגרת "יוזמות של כבוד". 

 
 

 דיווח: יש יציבות בצוות החינוכי   –[ 2002לקראת שנת הלימודים תשס"ב ]
 

 :מספר הילדים בבתי הילדים 
 [2תינוקות מהמשק ]יתכן שיתווספו עוד  9  -בבית תינוקות  

 מבחוץ  3מהקיבוץ,   7ילדים,  10  -שחף      פעוטון
 מבחוץ  5מהמשק,      2ילדים,   7  -פעוטון דרור    

 מבחוץ  3מהמשק,    9ילדים,  12  -גנון יעלים       
 מבחוץ.  15מהמשק,  12ילדים,  27  -גן עפרים         

 הספר -בגיל בית
 

 רעות פרנס קיבלה על עצמה את אירגון החופש.  
 הורים בכל אחד מהתלתונים  - שיחותהתקיימו 
 הספר שמורכבת משלושה שנתונים[-קבוצה בגיל בית –]תלתון                   

 עם סיום החופש ניתנו להורים דפי סיכום לחופש ונערכו סיכומים עם צוות המטפלים ועם ועדת חינוך. 
 

 וצות הוחלט לוותר השנה על קבוצה אחת, "קיכלי". לאור הרכב הקב
 מהמדרשה. ]בנות כיתה ג' תעבורנה במשך השנה ל"עפרוני"[  2ילדים מהמשק +   14בכיתת אנפה ]א+ב+ג[   

 מבחוץ.  3ילדים מהמשק +    13]ד+ה[   -בכיתת עפרוני
 ילדים מהמשק.  23  –בכיתת "סלעית" ]ו+ז+ח[ 
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 2001דיווח מנובמבר   -   הספר-בגיל בית

 

 הספר.  -לוי סיים תפקידו כמרכז גיל ביתמאיר 

 פדגוגי - יחליפו אותו:    ענת אלמוג בתחום החינוכי
 בתחום החברתי תרבותי   –נורית יהל                          
 בתחום האירגוני.  –עירית                         

 
 
 2001שולחן ועדת חינוך   מאי מ
 

הזמנה   שקיבלו  הרך,  הגיל  ל"יוםמטפלות  את  -מהמועצה  להשאיר  הסכימו  לא  כי  בו  השתתפו  לא  כיף" 
בוקר, שסרבו להשאיר  -מטפלות משדה  18המערכת ללא אף מטפלת קבועה.  הארוע התקיים למרות העדרות  

 מוכרות. -את הטיפול בילדים בידיים לא
 

 החלטה. הספר "משאבים". נעשה מאמץ לשנות את ה-נמסרה הודעה על מעבר לחמישה ימי לימוד בבית
 

 תינוקות. דלית הקימה והחזיקה בית לתפארת.  -דלית סיימה חמש וחצי שנים של ניהול בית

 לא נמצא לה תחליף... –כרגע 
 

 2001 יונימשולחן ועדת חינוך   
 

 מרקו קיבל על עצמו את אירגון החופש הגדול. 
 

 את הנעורים בשנה האחרונה. איתי ציפורי, מתלמי יוסף, מרכז את הנעורים. תודה רבה לגלי גרוס שריכזה 
 
 

 2001 אוגוסטמשולחן ועדת חינוך    
 

 הילדים כפי שהוא כרגע: -ראינו לנכון להביא בפניכם את מערך בתי   תשס"געם פתיחת שנת        
 

 ממקומות אחרים.                         3-2ילדים מהמשק ועוד   4יפתח מחדש בימים הקרובים ויהיו בו  – בית תינוקות
 תינוקות, כולם מהמשק. -ילדים, "בוגרי" בית   9" יש בפעוטון "דרור
 מבחוץ.  4מהמשק,   7ילדים,   11" יש  בפעוטון "שחף
 מבחוץ.  8מהמשק,   3ילדים,   11"    יש  בגנון "יעלים 

 מבחוץ.  7מהמשק,   15ילדים,  22"     יש  "עפריםבגן 
 

 הילדים המגיעים אלינו מבחוץ הם מהמדרשה, מ"התישבות בודדים" שסביבנו ומירוחם ]ילדי המטפלות[. 
 

- לא ברור עדיין אם ישתלבו גם ילדים מהמדרשה, זה תלוי במידת ההתאמה של מערכות  הספר-בגיל בית
 הספר. - השעות של בתי

 

 ילדים, עמם עובדות הדר וינד ואביטל דת. 13ג', -ב' -לת את ילדי כתות א'" כול"אנפהכתת 
 

 ארוש. -ילדים, איתם עובדות מאיה ספיר ומאיה בן  15ו', - ה'-" נמצאים ילדי כתות ד' עפרוניבכתת "
 

על ועמה טל, עד יציאתה להמשך  -ילדים, אתם תעבוד ענבר אל  15ח',   -" נמצאים ילדי כתות  ז'סלעיתבכתת "
 דיה. לימו

 

המשק והדבר מורגש....  כיוון שמספר השעות בהן  - הספר הוא על טהרת בנות- לשמחתנו הטיפול בגיל בית
 הילדים נמצאים בכיתות הוא מצומצם, לכל מטפלת יש ענף נוסף, בו היא משלימה את שעות עבודתה. 

 

בבית  לימוד  ימי  לחמישה  המעבר  על  ההחלטה  קבלת  משמ- מרגע  את  לבדוק  התחלנו  הדבר.  הספר  עות 
הספר.  מכיוון שחודש ספטמבר רובו  -החלטנו לקבל החלטה זו כהזדמנות לעשות שינויים במערך גיל בית 

חגים וחופשות, כל שינוי יתחיל מחודש אוקטובר. בחודש הראשון הכל יתנהל כמו בעבר ויתווסף יום שישי,  
 בוקר, אפיית חלות וכו'. -בו תיפתחנה הכיתות מהבוקר לארוחת 

 
 ספר אחרים. -בבתי – הנשיא וארבעה -לומדים באשל 24חבר'ה, מתוכם   28, מכתה ט' עד י"ב, יש םבנעורי

                      
 
 

 הספר:-לילדי ביתנפתחו שלושה חוגים 
 , מטעם המועצה, באחריות תמר ירדניחוג כדורגל

 בהנחיית אלעד אור – חוג מבוכים ודרקונים
 בשבת, בהדרכת מיכאל: מקהלת ילדים

 לחוד לבנות ולחוד לבנים.                                       
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 2001 יונימשולחן ועדת חינוך   
 

 מרקו קיבל על עצמו את אירגון החופש הגדול. 
 

 הנעורים בשנה האחרונה. איתי ציפורי, מתלמי יוסף, מרכז את הנעורים. תודה רבה לגלי גרוס שריכזה את  
 
 
 

 2001 אוגוסטמשולחן ועדת חינוך    
 

 הילדים כפי שהוא כרגע: -עם פתיחת שנת תשס"ג ראינו לנכון להביא בפניכם את מערך בתי        
 

 ממקומות אחרים.                         3-2ילדים מהמשק ועוד   4יפתח מחדש בימים הקרובים ויהיו בו  – בית תינוקות

 תינוקות, כולם מהמשק. -ילדים, "בוגרי" בית   9" יש טון "דרורבפעו

 מבחוץ.  4מהמשק,   7ילדים,   11" יש  בפעוטון "שחף

 מבחוץ.  8מהמשק,   3ילדים,   11"    יש  בגנון "יעלים 

 מבחוץ.  7מהמשק,   15ילדים,  22"     יש  בגן "עפרים
 

 שסביבנו ומירוחם ]ילדי המטפלות[.  הילדים המגיעים אלינו מבחוץ הם מהמדרשה, מ"התישבות בודדים"
 

- לא ברור עדיין אם ישתלבו גם ילדים מהמדרשה, זה תלוי במידת ההתאמה של מערכות  הספר-בגיל בית
 הספר. - השעות של בתי

 
 ילדים, עמם עובדות הדר וינד ואביטל דת. 13ג', -ב' -" כוללת את ילדי כתות א'"אנפהכתת 

 

 ארוש. -ילדים, איתם עובדות מאיה ספיר ומאיה בן  15ו', - ה'-כתות ד' " נמצאים ילדי עפרוניבכתת "
 

על ועמה טל, עד יציאתה להמשך  -ילדים, אתם תעבוד ענבר אל  15ח',   -" נמצאים ילדי כתות  ז'סלעיתבכתת "
 לימודיה. 

 

ן  המשק והדבר מורגש....  כיוון שמספר השעות בה - הספר הוא על טהרת בנות- לשמחתנו הטיפול בגיל בית
 הילדים נמצאים בכיתות הוא מצומצם, לכל מטפלת יש ענף נוסף, בו היא משלימה את שעות עבודתה. 

 

בבית  לימוד  ימי  לחמישה  המעבר  על  ההחלטה  קבלת  הדבר.  - מרגע  משמעות  את  לבדוק  התחלנו  הספר 
רובו    הספר.  מכיוון שחודש ספטמבר-החלטנו לקבל החלטה זו כהזדמנות לעשות שינויים במערך גיל בית 

חגים וחופשות, כל שינוי יתחיל מחודש אוקטובר. בחודש הראשון הכל יתנהל כמו בעבר ויתווסף יום שישי,  
 בוקר, אפיית חלות וכו'. -בו תיפתחנה הכיתות מהבוקר לארוחת 

 
                           ספר אחרים.-בבתי – הנשיא וארבעה -לומדים באשל 24חבר'ה, מתוכם   28, מכתה ט' עד י"ב, יש בנעורים

 

פעילות המתקיימת באולם הספורט בישיבה אחרת שקיימנו, הזמנו את אורה דת ואת לאה ספיר כדי לדון ב
 , עקב חוסר שביעות רצון של הורים וילדים.  בימי שבת

 

( ולחלק את זמן הפעילות על פי גילאים,  12:30עד    09:30-החלטנו להאריך את זמן פתיחת האולם בשעה  )מ
האולם    11:00ועד    09:30שר לכל קבוצת גיל להנות עם בני גילה ולא לפגוע בקבוצה השניה. משעה  כדי לאפ

הספר *בעוד  -האולם יהיה פתוח עבור ילדי גיל בית  12:30עד    11:00יהיה פתוח לילדי הגיל הרך ומהשעה  
בעינה או  כששה שבועות נבדוק את החלטתנו ועל פי מה שנשמע מהציבור נחליט אם להשאיר החלטה זו  

 לחזור למתכונת הקודמת. 
 

* אנו מזכירים כאן שאין לשחק באולם הספורט עם כדורים ומבקשים להישמע להוראות האחראים בשבת.            
 * ילדים עד כתה ג' מחויבים להגיע בליווי הוריהם. 

 

 זו ההזדמנות להודות לאורה וללאה על דאגתן לפעילות זו ולשמוח שיש לנו פנינה שכזו. 
הצהריים לילדי הגיל הרך. אנו בודקים אפשרות  -הגיעה אלינו פנייה לפתוח את האולם גם פעם בשבוע אחר

 זו באהדה. 
 ועדת חינוך:  –בברכה 

 רן, רועי ועירית -דלית, ליאת, יעל מתיוס, ענת לב
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 [ 9.2001] –ת שנת הלימדים תשס"ב בטקס פתיח
 

 
 

 

 
 
 

 10.2002  / חינוךמשולחן ועדת  
        

 לאחר חודש של לימודים וחגים לסירוגין נכנסנו במערכת החינוך לשיגרה של עבודה.  
 

 הספר: -בגיל בית
 
כפי שפרסמנו, נתנו לחודש ספטמבר לעבור ללא שינויים מערכתיים וניסינו ללמוד בתקופה זו מה קורה עם  

 הילדים לאחר המעבר לחמישה ימי לימוד. 
 

נוכחנו לדעת שרוב רובם של הילדים מגיעים בימי שישי לכתות, רובם נהנים    בשיחה עם צוות המטפלות 
הכל יש תחושה שעצם ההימצאות המשותפת  -מארוחת בוקר משובחת שמשתרעת על פני זמן ממושך ובסך

צורך ביותר מדי אטרקציות ביום זה.  סכמנו שבשלושת החדשים הראש -בבית ונים  הילדים מספקת ואין 
 נעבוד במתכונת מסוימת ואחרי שלושה חדשים נבדוק עצמנו שוב ונראה האם יש צורך בשינויים. 

 

בית ועוד... ונראה לנו לא נכון להעמיס  -באופן כללי הילדים עסוקים ופועלים בחוגים שונים, עושים שיעורי 
פי שאנו מזהים אותם. לגבי  עליהם עוד ועוד פעילויות. יחד עם זה, אנו מתייחסים לצרכיהם על פי גילם כ

ג[ אינם זקוקים לפעילות נוספת מעבר לשעות הרגילות בכתה.  -ב-חשבנו שילדי כתות אלה ]א  –כתת "אנפה"  
הצהריים והערב ולכן החלטנו שכתות  -נראה לנו שלילדים היותר גדולים יש צורך עז להפגש גם בשעות אחר

שעה קבועה. את כתת "עפרוני" תפתח מאיה ספיר ואת  "עפרוני" ו"סלעית" יפתחו פעם בשבוע ביום קבוע וב
- כתת "סלעית" ענבר. באותה שעה וחצי של מפגש יפעלו הילדים יחד, בליווי המטפלת, )ישחקו, יאכלו ארוחת

ערב משותפת ועוד( לאחר התאווררות בבית. בנוסף לכך מתקיימת פעם בשבוע פעולה של הנוע"ל בשתי כתות  
 תה. יערב בכ-הילדים פעמיים בשבוע לפעילותאלה, כך שבשלב זה חוזרים  

 אנחנו, ההורים, מאחלים לכולכם
 שנת לימודים מצויינת!

 ומזכירים שוב ושוב
 –שאנחנו כאן בשבילכם 

 לשמוע חוויות, לעזור כשצריך,
 ולהיות לכם למשענת בכל זמן.

 

 ילדי כתה א' –ולכם 
 –המצטרפים היום לבית הספר 

 עינת, דולב, מורן ועומר

 אנו מאחלים לכם במיוחד 
 התחלה מוצלחת

 ויודעים שכל החברים כאן מסביב
 יהיו לכם כמו משפחה

 כך מוכר-במקום החדש והלא כל 
 ושתמיד מתוך כל הפרצופים  
 יחייכו אליכם ויהיו לכם לעזר.

 
 

 אז שתהיה לכולכם שנה נהדרת
 –אוהבים אתכם מאד 

 ההורים.
 

 
 אסתרקה מנור.

 רכת ההוריםּב  

 לילדינו האהובים החוזרים היום לספסל הלימודים

 הלבושים בחולצות לבנות שמתחת מתעופפים קצת פרפרים...
 פרפרים של התרגשות,

 פרפרים של שמחה,
 פרפרים שתמיד באים כשיש התחלה חדשה.
 בפעם הראשונהיש ביניכם כאלו שיפגשו היום את המורה 

 ויצטרכו ללמוד ולהסתדר עם הדברים המיוחדים רק לה.
 יש ביניכם שחוזרים אל מורה שכבר הכירו

 וצריכים לחזור ולהשתדל לעשות כך שלא תהיו אלה שלהם יעירו...
 

 השנה הזו היא מיוחדת מכמה סיבות:
 ראשית אתם הראשונים שעוברים ללמוד רק חמישה ימים בשבוע

 ארוכים ואולי גם מעייפים שיהיו קצת יותר
 אבל תמיד תוכלו להתנחם שבסוף השבוע

 יש יום שישי חופשי ומיוחד בו תוכלו לצבור כוחות מחודשים.
 

 דבר נוסף המיוחד השנה
 זהו חודש החגים שממש מחכה בפינה,

 וכך בעוד חמישה ימים כבר תצאו לחופשה ראשונה
 ואחריה עוד אחת ועוד אחת

 נחמד.אז תודו, שזה ממש ממש 
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לכתה, ולכן נעשה כל מאמץ להשאיר כתה זו    15:15בכתת "סלעית" מגיעים הילדים באופן קבוע רק בשעה   
]מקבוצת העולים  כנראה עמוס הורן    –, ובשאר הימים  17:00. בימי רביעי תעבוד ענבר עד  17:00פתוחה עד לשעה  

 מארגנטינה[. 
 

בוקר, ברוב  -לטנו להשאיר את הכתה עם "פעילות זורמת": הילדים מגיעים, אוכלים ארוחתהח  –בימי שישי  
במהלך   להגיע אליהם  יוכלו  מוקדים שהילדים  פתוחים מספר  יהיו  זה,  עם  יחד  חלות.  עושים  ימי השישי 

יצירה בהדרכת תמי ט. וספרית הילדים בהדרכת  -השעות שהם בכתה: פינת החי בהדרכת מריה ומיקי, חדר
 (. 12:00עד  11:00מרימי )הספריה פתוחה מהשעה 

 

בנוסף לכך פרסם המתנ"ס מספר תאריכים בהם תתקיימנה פעולות אזוריות בימי שישי. ברגע שהתאריכים   
 נפרסם אותם להורים.  –והפעילויות יהיו סופיים 

 
 

 חשבון חינוך. -תזכורת לגבי נסיעות ברכב על
 

 נסיעות במקרים הבאים: ועדת חינוך מממנת
 

 הספר מארגן ומודיע מראש שההסעות אינן באחריותו.-מפגשי הורים שבית
 רק במידה וכל הכיתה הוזמנה ]ולא ילדים בודדים בלבד[. –מפגשי ילדים בישובים אחרים 

 טיפולים קבועים של ילדים במרכז להתפתחות הילד במועצה )פיזיותרפיה, טיפול בדיבור וכו'(.
 באחריות ההורים למלא את המכוניות...  –הנשיא  -ורים באשלשיחות ה

 

 הוועדה אינה מממנת: 
 נסיעה לפגישה שההורה מוזמן אליה באופן אישי. 

 הספר "משאבים"  שלגביהם מודיעים מראש שמסתמכים על הסבבים של רכבי המועצה. -מפגשים בבית
 

 ובגן "עפרים":
 

ארוש ]טלפון  -בגן "עפרים" עובדת גננת חדשה בשם אורית טייג. אורית גרה בדירה שבה גרה בעבר מאיה בן  
[. בהצלחה לאורית והתאקלמות מהירה. זו ההזדמנות להודות לשולי על עבודתה בגנון ובגן בשנתיים  209

 האחרונות ומחכים לחזרתה למערכת. 
 

 , דלית, ליאת ועירית. רן-רועי, יעל מתיוס, ענת לב  –ועדת חינוך 

 

 

 12.2002שולחן ועדת חינוך / מ
 

: בלהה, איתי ציפורי וקרני. קיבלנו מהצוות סקירה  הנעורים-צוותהתקיימה פגישה של ועדת חינוך עם        
 על המתרחש בנעורים ודנו עימם בשתי שאלות שעלו על סדר יומנו: 

 

 לכתה י'. האם כדאי לשנות את זמן הכניסה לנעורים מכתה ט'  

 האם כדאי לשנות את זמן קבלת החדר בנעורים ותחילת הלינה בנעורים מכתה י' לכתה י"א. 
 

 להלן חלק מהיתרונות והחסרונות שאנו רואים בשינויים אלה:
 

 מעבר לנעורים בכתה ט': 
 

  - יתרונות 
 

 #   לוקח זמן עד שהחבר'ה מתאקלמים בנעורים. אם יכנסו לנעורים בכתה י', יתחילו לפעול בנעורים רק  
 באמצע י' וזה מותיר זמן קצר.     

 #   נערי כתה ט' משתלבים יפה, הם שותפים, משתתפים בגיוסים.
 ומצם, מה שעלול להביא  שנתונים בנעורים ומספרם יהיה מצ #3   אם לא יגיעו בכתה ט' לנעורים, יהיו רק 

 לסגירת הנעורים בגלל חוסר חברה.      
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 – חסרונות 
 

 #   יתכן אם יעברו לנעורים בכתה י' יהיו יותר מחוזקים ויקח להם פחות זמן להשתלב.

 הם חוזרים באותה שעה(.  –י"ב. )קרני: אין בעיה -ספר כמו בכתות י -#   בכתה ט' אינם לומדים באותו בית
 #   הורים מודאגים וחוששים שהחבר'ה בכתה ט' צעירים מדי למעבר  )וזו, בעצם, הסיבה שהנושא עלה(. 

 חסרון / יתרון: 
 

נראה לנו שזה בעצם תלוי בשדר שלנו ומאד    לא ברור אם מתאים לילדי כתה ט' להשאר בחברת הילדים.     
 תלוי בהרכב הקבוצות ובקשר בין הכתות השונות. 

 
 לינה בנעורים מכתה י' 

 

 יתרונות 
 

 #   כשהם לנים בנעורים, הם מרגישים שזה ממש שלהם, זה עוד בית, ומרגישים יותר מחויבות כבר בכתה י'. 
 לישון בבית, אז אין בעיה: מי שלא בשל למעבר נשאר בבית. #   מי שלא מעונין לישון בנעורים במילא נשאר 

 #   דווקא עכשו, כשהמצב בחברת הנעורים חיובי ואין בעיות, מוזר לשנות את מועד הכניסה ללינה. אם אין  
 למה לשנות?  –בעיה      

 

י, ואנו סבורים  הגיע למסקנה שאין צורך כרגע לעשות שינו   –נעורים  -חינוך וצוות - ועדת  –הפורום שדן בנושא   
 שיש להמשיך להכנס לנעורים בכתה ט', ובכתה י' לקבל חדר וללון בו, במידה ומעונינים.

 

אנו מזמינים אתכם, ההורים, להגיב על נושא זה. לאחר שנשמע תגובות, נדע האם יש צורך לפתוח    -    א ב ל 
ם ואין צורך לדון בכך. כל מי  הכל כולם מרוצי-זאת לדיון ציבורי )הורים בהווה והורים בעתיד( או שבסך

 חינוך . - שמעונין להגיב מוזמן ליצור קשר עם אחד מחברי ועדת
 

פעילות המתקיימת באולם הספורט בישיבה אחרת שקיימנו, הזמנו את אורה דת ואת לאה ספיר כדי לדון ב
 , עקב חוסר שביעות רצון של הורים וילדים.  בימי שבת

 

( ולחלק את זמן הפעילות על פי גילאים, 12:30עד    09:30-לם בשעה )מ החלטנו להאריך את זמן פתיחת האו 
האולם    11:00ועד    09:30כדי לאפשר לכל קבוצת גיל להנות עם בני גילה ולא לפגוע בקבוצה השניה. משעה  

 הספר. - האולם יהיה פתוח עבור ילדי גיל בית 12:30עד  11:00יהיה פתוח לילדי הגיל הרך ומהשעה 
 

ועות נבדוק את החלטתנו ועל פי מה שנשמע מהציבור נחליט אם להשאיר החלטה זו בעינה  *בעוד כששה שב
 או לחזור למתכונת הקודמת.

 

 * אנו מזכירים כאן שאין לשחק באולם הספורט עם כדורים ומבקשים להישמע להוראות האחראים בשבת. 
 

 * ילדים עד כתה ג' מחויבים להגיע בליווי הוריהם. 
 

 ות להודות לאורה וללאה על דאגתן לפעילות זו ולשמוח שיש לנו פנינה שכזו. זו ההזדמנ       
 

אחר        בשבוע  פעם  גם  האולם  את  לפתוח  פניה  אלינו  בודקים  - הגיעה  אנו  הרך.  הגיל  לילדי  הצהריים 
 אפשרות זו באהדה. 

 ועדת חינוך:  –בברכה 
 ועירית.   רן, רועי-דלית, ליאת, יעל מתיוס, ענת לב

 
 
 כתות "עפרוני" ו"סלעית"ל

 

 כוח על מפעל ההתרמה היפה שהרמתם בימי "צלילים במדבר" עבור ער"ן ]עזרה ראשונה נפשית[. -יישר       
 ₪ שיהוו עזרה רבה להפעלת קווי החירום ותמיכה לרבים.  2000-נאספו כ        

 

 עשה יפה ושלא על מנת ראיתי אתכם מתרימים בנאמנות במשך שעות ושמחתי לראות התלהבות למ       
 לקבל פרס, ובכל זאת אני בטוחה שנתרמתם גם אתם אישית בסיפוק הנתינה.        

 מסירה את הכובע...
 נצחונה. 
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 1.2003פעילויות בחינוך  /  
 

לאחר פניה של מספר הורים לילדים בגיל הרך לפתוח את אולם הספורט בימי החורף גם באמצע השבוע,       
 סוכם:

 

. מוזמנים רק ילדי הגיל הרך, מתוך מחשבה שלילדים  18:00עד    16:15יפתח בימי שלישי, מהשעה    האולם*    
- הגדולים יותר יש מגוון חוגים רחב וחשבנו שיהיה נכון שהאולם יהיה מכוון ביום זה רק לילדים עד גיל     בית

 הספר. 
 

 לצנו לשנות את היום בו נפתחת             *  כיוון שיום שלישי הוא היום היחיד בו האולם פנוי לפעילות זו, נא
 
 

 . לשמחתנו, בזמן האחרון הספריה שוקקת חיים ואנו מקווים ששינוי היום מיום שלישי    ספריית הילדים
 
 לא יפגע בפעילות בספריה.  יום שניל
 

ונראה   . במידה18:00- ל 16:15סיכמנו על תקופת נסיון בה הספריה תיפתח בכל יום שני, בין השעות       
 נערוך שינוי נוסף.  –ששינוי היום פוגע בפעילות   

 

 זו הזדמנות  טובה להודות למרימי על עבודתה המסורה בספריית הילדים,        
 על הרעיונות היפים שנאספים בספריה, 

 על מאור הפנים, 
 על האווירה הנעימה, 

 ועל המאמצים שהיא עושה כדי למשוך עוד ועוד ילדים לספריה ולספרים. 
 - בהצלחה לכולם
 עירית, בשם ועדת חינוך. 

 

/ 1.2003 

 1.2003נוך בגיל הרך / החייר הלל למערכת ש
 

תחילתה בתוכנית לקיים ערב הוקרה לחינוך במסגרת חגיגות    -הכתבה הזו מתבשלת אצלי כבר הרבה זמן  
החלטתי לסיימה ולהביאה  הפעם, סוף סוף,    ומאז היא מפעם לפעם כמעט שיוצאת לאור ונגנזת...  50  -שנות ה
 לדפוס. 

 

כאמא לילדים בגיל הרך בשנים האחרונות אני רוצה לכתוב על קפיצת המדרגה שקרתה לנו במערכת הזו,  
 מאז כניסתן של המטפלות השכירות. 

רובן אמהות לילדים, היוצאות מידי בוקר בשעה מוקדמת לאחר שהכניסו    מי הן המטפלות של ילדי? ילדינו? 
ילדיהן למס  ילדינו בבוקר  שגרות החינוך בישובם,  את  כדי לקבל את  נוסעות אלינו לבתי הילדים השונים 

אהבה ונשמה, במסירות אין קץ, בהשקעה    100%טיפול,    100%  -בחיוך ולתת להם מרגע זה ועד סוף היום  
 גדולה, בלימוד דרכי החינוך הייחודיות לנו ובהתאמה לרצונות המיוחדים של כל הורה והורה. 

 

שנים רבות שמערכת החינוך בגיל הרך אינה מצליחה להתמלא לאורך זמן באנשים קבועים מן המשק.  כבר  
בפרט שלנו  כמו  ערכית  ובמערכת  בכלל  קיבוצית  חינוך  במערכת  לעבוד  קל  במערכת    . לא  לשרוד  קל  לא 

 הדרישות הלגיטימיות של ההורים, שבשבילם צרכי הילד שלהם הם הדבר החשוב ביותר.
 

לפני ואחרי צבא משתלבות במעגל לפרקי זמן כאלה ואחרים, בני ובנות גרעין באים והולכים  נות המשק  ב
ומובילות   בעול, מתמקצעות  יחידות סגולה, שמושכות  גם כמה חברות משק,  ויש  וממלאים את השורות, 

 אבל אין מה לעשות, את המסה המשמעותית של עובדים במערכת לא הצלחנו למלא.  בתים לתפארת!
        

שלמה  שנה  במהלך  ילדו  את  המלווה  קבוע  צוות  של  הגדולה  בהנאה  שהתנסה  מי     ,  רק 
היום, כל  לאורך  יום,  בחיים  יום  הזו  הקביעות  משמעותית  כמה  עד  לדעת  יכול  במערכת,  תנודות    ללא 

 מיום ליום של ילד בגיל הרך.המשתנים 
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לות אהובות ומבית מוכר וסביב אי  רק מי שהתנסה בדאגות הרבות סביב סיומה של שנה עם הפרידה ממטפ
הוודאות לגבי מי יטפל בילדים בשנה הבאה, יודע עד כמה נהדרת ומרגיעה היציבות של המערכת והידיעה  

 שיקבלו את הילד בשנה הקרובה מטפלות מוכרות, מקצועיות ומנוסות. 
 

הר  של  עיכול  מדוקדקת,  בחינה  תוך  בהדרגה  נעשתה  למערכת,  השכירות  המטפלות  ארגון  הכנסת  עיון, 
רכזת הגיל הרך, אשר במקצועיותה הצליחה לאפשר המשך קיומה   - בליווי צמוד של עירית  - המערכת והכל 

 של מערכת איכותית ויחודית בניהולן של מטפלות שאין להן עבר קיבוצי ובוודאי לא נסיון בחינוך הקיבוצי. 
 

ילדים גם מחוץ למשק, שממלאים את בתי  המוניטין של מערכת הגיל הרך שלנו מביאה לכך שמגיעים הנה  
 הילדים ואת השנתונים החסרים.

 

בהן,    מרושתת  שלנו  שהמערכת  המקסימות  מהמטפלות  אחת  לכל  ילדי  את  לשלוח  מאושרת  אני  היום, 
אני יודעת בכל     קבוצות הגיל השונות ומקבלות הדרכה והעשרה כאן וגם בחוץ.בטיפול בות  חמטפלות שמתמ

ם ואוהב אני שולחת את ילדי, אני יודעת שהם מקבלים בו את הטיפול הכי טוב שהייתי  בוקר לאיזה מקום ח
 רוצה להעניק להם ושהם מוקפים אהבה ודאגה, כאילו היו ילדיהן של אותן מטפלות. 

 

מ  ושומעות  מרגישות  )שלנו(  שלי  בילדים  ומטפלות  שטיפלו  שכל המטפלות  מאמינה  אני  אישי  מני  באופן 

הפורצת  מהילדים עצמם    הבה האמיתיתהעצומה שאנו רוחשים להם, זאת בנוסף לא  את ההערכה  וממנור  
 היום ובעבר.  -כלפי המטפלות שלהם  

 

   ולא יתייחסו למערכת הזו    אני תקווה כי גם הורים אחרים יודעים להעריך את המתנה הנהדרת שזכינו לה

פקודן מחוייב מתוקף היותנו המעסיקים שלהם, כי זה  י ולמטפלות שבה כאל מובן מאליו או כאל כאלה שת
 המערכת הזו נבנית בעדינות ובתשומת לב לכל פרט ופרט בה, ואסור לנו לפגוע בה!   לא כך! 

 

ש אלה  ובימים  נושבות  הקיצוצים  מרוחות  קהילה"  ה"משק  פינה,    נף ודגל  חלילה,  בכל  אנו,   עלולים 
בעיקר   )יקרה  הזו  היקרה  במערכת  גם  המילהבמולפגוע  של  החינוכי  שניתן  …בן  שיחשוב  מי  אולי  ויש   )

אני תקווה שיחד איתי יהיו גם רבים    .להסתפק בפחות ולמלא את השורות בבני גרעין מזדמנים או אחרים
 אסי מנור.                                אחרים שיעמדו כחומת מגן על מנת למנוע פגיעה במערכת המעולה הזו.

 
 
 
 
 4.2003דת חינוך / משולחנה של וע

 
בית  במועצת  הדיון  שביעות - לקראת  מידת  על  "משאבים"  ל -הספר  מהמעבר  בשבוע,  5- הרצון  לימוד    ימי 

- מההורים, וניתן לראות בצורה      חד  95%הספר שאלון בנושא זה. על השאלון ענו  - פרסמנו בין הורי ילדי בית
אי אפשר "להתחרות" עם יום    – שמעית, שרוב ההורים )והילדים( מרוצים מהשינוי שנעשה. כמו שנאמר  מ

הארוכות יותר. לא היה הבדל  שישי חופשי, וכמו שלכל דבר קשה בסוף מתרגלים, התרגלו גם לשעות הלימוד  
 משמעותי בין תשובותיהם של ההורים לילדים הצעירים לבין תשובות הורי הילדים המבוגרים יותר. 

 

הספר, בצרוף הערה שאנו מבקשים להגדיל את ההפסקות הקצרות בעשר  -דיווחנו על המסקנות למועצת בית
- פסקה של הצהריים ולא רק בהפסקה  בדקות כדי שלילדים יהיה יותר זמן לאכול ולצאת החוצה גם בה

 בבוקר.  9:30
 

מהתשובות על השאלון לקחנו לתשומת לבנו את הבקשה לערוך שינוי בנושא התזונה: להביא פירות נוספים  
ולבדוק את האפשרות להחזיר לחמניות ו/או פיתות. בנוסף לכך עלו בשאלון כל מיני נקודות בקשר להתנהלות  

 בטיפולנו.  –י נושאים אלה הילדים בימי שישי. שנ -בתי
 

בית במועצת  הישובים  שבעה  מבין  היחיד  הישוב  אנו  לגבי  - לצערנו,  ההורים  כל  בין  בדיקה  שערך  הספר 
בית למועצת  ודיווחו  שונים  בפורומים  כך  על  דנו  הישובים  בשאר  עמדת  -עמדתם.  מה  לדעת  מבלי  הספר 

- התבררה שביעות רצון גבוהה מהמעבר ל  ידי המנהלת לכל המורים- ההורים בישוב.  גם בשאלון שחולק על
 ימי לימוד בשבוע. 5
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שלישי, קיבלנו עצומה  אולם הספורט בימי  לילדי הגיל הרך  אולם הספורט   על פתיחת  : לאחר שהחלטנו 
 הספר ובה בקשתם שהאולם יפתח גם עבורם באמצע השבוע. בעקבות זה:- מילדי גיל בית

 לילדי הגיל הרך,   17:15עד   16:15האולם נפתח בימי שלישי מהשעה 
 הספר. -לילדי גיל בית 18:15ועד  17:15ומהשעה                

 

הספר, ביקשנו  -לאחר מספר שבועות בהם חילקנו את שעות הפעילות באולם בשבתות בין הגיל הרך לגיל בית  
 הימנות. יענו, וכך נוכל להסיק מסקנות מ   –מההורים תגובות בנושא.  נשמח אם הורים שעדיין לא ענו 

 

פעוטון "שחף" נפרד לאחרונה מהלן, עובדת שכירה מדימונה, ובמקומה נכנסה סיוון צורגיל כעובדת קבועה    
 בצוות. 

 

 ועוד נושא שחל בו שינוי בעקבות איכפתיות ויוזמה, הפעם של הנעורים:        
 

לאחר   רכב.  תקנון  לשינוי  הצעה  ואלינו  רכב  לועדת  העבירו  מהנעורים  חבר'ה  ומספר  מספר  משותף  דיון 
נהיגה בתחילת שנת י"ב, נסע עם ליווי של נהג מנוסה  -תוספות, קיבלנו את הצעת הנעורים: מי שקיבל רשיון

יצטרך   ולא  י"ב  שנת  במהלך  לבד  לנהוג  יוכל להתחיל  חייב,  ואת מספר הקילומטרים שהיה  בזמן שצריך 
בוגרים ו אחראים וגם בהצעתם הם קבעו מספיק  לחכות לכך עד סוף י"ב. לשמחתנו, היו הנערים מספיק 

 הגבלות, כדי שנוכל לקבל את התקנון החדש, שבינתיים כבר אושר באסיפת הורי הנעורים. 
 

השכיר שריכז את הנעורים בתקופה האחרונה. לאור החשיבות  - לפני מספר שבועות נפרדנו מאיתי, העובד
ן לצוות המטפל בנעורים, בדקנו בקפידה  הרבה שאנו מייחסים לתפקיד משמעותי זה הן לקבוצת הנעורים וה

מי מתוך המשק יכול לרכז את נעורינו היקרים בצורה הטובה ביותר. לשמחתנו, נענתה סיוון זיו וכבר בימים  
 נעורים כרכזת. אנו מאחלים לה הצלחה רבה! - אלה היא משתלבת בצוות

 

אחריכם מלאי תמהון והתפעלות איך    פארק שהקימו הנעורים. עקבנו-על הלונה   ו-נ -ל-ו-כ -ו... תודה רבה  מ
 פארק לא איכזב! - שום דבר לא שבר את רוחכם והלונה –בגשם, ברוח ובאבק  – לא נרתעתם 

 ועדת חינוך:
 רן, רועי, ליאת, דלית, יעל מתיוס ועירית.        -ענת לב

 
 
 
 

 5.2003הצהריים ובשבת בבוקר/ -בימי שלישי אחר –עילות באולם הספורט פ
 

 10.2002  / משולחן ועדת חינוך
        

 לאחר חודש של לימודים וחגים לסירוגין נכנסנו במערכת החינוך לשיגרה של עבודה.  
 

 הספר: -בגיל בית
 

קורה עם    כפי שפרסמנו, נתנו לחודש ספטמבר לעבור ללא שינויים מערכתיים וניסינו ללמוד בתקופה זו מה
 הילדים לאחר המעבר לחמישה ימי לימוד. 

 

נוכחנו לדעת שרוב רובם של הילדים מגיעים בימי שישי לכתות, רובם נהנים    בשיחה עם צוות המטפלות 
הכל יש תחושה שעצם ההימצאות המשותפת  -מארוחת בוקר משובחת שמשתרעת על פני זמן ממושך ובסך

צורך ביותר מד -בבית י אטרקציות ביום זה.  סכמנו שבשלושת החדשים הראשונים  הילדים מספקת ואין 

 נעבוד במתכונת מסוימת ואחרי שלושה חדשים נבדוק עצמנו שוב ונראה האם יש צורך בשינויים. 
 

בית ועוד... ונראה לנו לא נכון להעמיס  -באופן כללי הילדים עסוקים ופועלים בחוגים שונים, עושים שיעורי 
עליהם עוד ועוד פעילויות. יחד עם זה, אנו מתייחסים לצרכיהם על פי גילם כפי שאנו מזהים אותם. לגבי  

ספת מעבר לשעות הרגילות בכתה.  ג[ אינם זקוקים לפעילות נו-ב-חשבנו שילדי כתות אלה ]א  –כתת "אנפה"  
הצהריים והערב ולכן החלטנו שכתות  -נראה לנו שלילדים היותר גדולים יש צורך עז להפגש גם בשעות אחר

"עפרוני" ו"סלעית" יפתחו פעם בשבוע ביום קבוע ובשעה קבועה. את כתת "עפרוני" תפתח מאיה ספיר ואת  
 כתת "סלעית" ענבר.  
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ערב משותפת ועוד(  -פעלו הילדים יחד, בליווי המטפלת, )ישחקו, יאכלו ארוחתבאותה שעה וחצי של מפגש י 
לאחר התאווררות בבית. בנוסף לכך מתקיימת פעם בשבוע פעולה של הנוע"ל בשתי כתות אלה, כך שבשלב  

 ערב בכתה. -זה חוזרים הילדים פעמיים בשבוע לפעילות
 

לכתה, ולכן נעשה כל מאמץ להשאיר כתה זו    15:15בכתת "סלעית" מגיעים הילדים באופן קבוע רק בשעה   
]מקבוצת העולים  כנראה עמוס הורן    –, ובשאר הימים  17:00. בימי רביעי תעבוד ענבר עד  17:00פתוחה עד לשעה  

 מארגנטינה[. 
 

בוקר, ברוב  -ילדים מגיעים, אוכלים ארוחתהחלטנו להשאיר את הכתה עם "פעילות זורמת": ה  –בימי שישי  
במהלך   להגיע אליהם  יוכלו  מוקדים שהילדים  פתוחים מספר  יהיו  זה,  עם  יחד  חלות.  עושים  ימי השישי 

יצירה בהדרכת תמי ט. וספרית הילדים בהדרכת  -השעות שהם בכתה: פינת החי בהדרכת מריה ומיקי, חדר
 (. 12:00עד  11:00מרימי )הספריה פתוחה מהשעה 

 

בנוסף לכך פרסם המתנ"ס מספר תאריכים בהם תתקיימנה פעולות אזוריות בימי שישי. ברגע שהתאריכים   
 נפרסם אותם להורים.  –והפעילויות יהיו סופיים 

 
 חשבון חינוך. -תזכורת לגבי נסיעות ברכב על

 

 נסיעות במקרים הבאים: ועדת חינוך מממנת
 

 אש שההסעות אינן באחריותו.הספר מארגן ומודיע מר-מפגשי הורים שבית
 רק במידה וכל הכיתה הוזמנה ]ולא ילדים בודדים בלבד[. –מפגשי ילדים בישובים אחרים 

 טיפולים קבועים של ילדים במרכז להתפתחות הילד במועצה )פיזיותרפיה, טיפול בדיבור וכו'(.
 באחריות ההורים למלא את המכוניות...  –הנשיא  -שיחות הורים באשל

 

 אינה מממנת:  הוועדה
 נסיעה לפגישה שההורה מוזמן אליה באופן אישי. 

 הספר "משאבים"  שלגביהם מודיעים מראש שמסתמכים על הסבבים של רכבי המועצה. -מפגשים בבית
 

 
 ובגן "עפרים":

 

ארוש ]טלפון  -בגן "עפרים" עובדת גננת חדשה בשם אורית טייג. אורית גרה בדירה שבה גרה בעבר מאיה בן  
[. בהצלחה לאורית והתאקלמות מהירה. זו ההזדמנות להודות לשולי על עבודתה בגנון ובגן בשנתיים  209

 האחרונות ומחכים לחזרתה למערכת. 
 דלית, ליאת ועירית.  רן,-רועי, יעל מתיוס, ענת לב  –ועדת חינוך 

 

 12.2002שולחן ועדת חינוך / מ
 

: בלהה, איתי ציפורי וקרני. קיבלנו מהצוות סקירה  הנעורים-צוותהתקיימה פגישה של ועדת חינוך עם        
 על המתרחש בנעורים ודנו עימם בשתי שאלות שעלו על סדר יומנו: 

 

 י'. האם כדאי לשנות את זמן הכניסה לנעורים מכתה ט' לכתה 

 האם כדאי לשנות את זמן קבלת החדר בנעורים ותחילת הלינה בנעורים מכתה י' לכתה י"א. 
 להלן חלק מהיתרונות והחסרונות שאנו רואים בשינויים אלה:

 
 מעבר לנעורים בכתה ט': 

 

  - יתרונות 
 

 #   לוקח זמן עד שהחבר'ה מתאקלמים בנעורים. אם יכנסו לנעורים בכתה י', יתחילו לפעול בנעורים רק  
 באמצע י' וזה מותיר זמן קצר.     

 #   נערי כתה ט' משתלבים יפה, הם שותפים, משתתפים בגיוסים.
 ומצם, מה שעלול להביא  שנתונים בנעורים ומספרם יהיה מצ #3   אם לא יגיעו בכתה ט' לנעורים, יהיו רק 

 לסגירת הנעורים בגלל חוסר חברה.      
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 – חסרונות 
 

 #   יתכן אם יעברו לנעורים בכתה י' יהיו יותר מחוזקים ויקח להם פחות זמן להשתלב.
 הם חוזרים באותה שעה(.  –י"ב. )קרני: אין בעיה -ספר כמו בכתות י -#   בכתה ט' אינם לומדים באותו בית

 #   הורים מודאגים וחוששים שהחבר'ה בכתה ט' צעירים מדי למעבר  )וזו, בעצם, הסיבה שהנושא עלה(. 
 חסרון / יתרון: 

 

נראה לנו שזה בעצם תלוי בשדר שלנו ומאד    לא ברור אם מתאים לילדי כתה ט' להשאר בחברת הילדים.     
 תלוי בהרכב הקבוצות ובקשר בין הכתות השונות. 

 
 לינה בנעורים מכתה י' 

 
 

 יתרונות 
 

 #   כשהם לנים בנעורים, הם מרגישים שזה ממש שלהם, זה עוד בית, ומרגישים יותר מחויבות כבר בכתה י'. 
 נשאר לישון בבית, אז אין בעיה: מי שלא בשל למעבר נשאר בבית. #   מי שלא מעונין לישון בנעורים במילא 

 #   דווקא עכשו, כשהמצב בחברת הנעורים חיובי ואין בעיות, מוזר לשנות את מועד הכניסה ללינה. אם אין  
 למה לשנות?  –בעיה      

 

שינוי, ואנו סבורים  הגיע למסקנה שאין צורך כרגע לעשות    –נעורים  - חינוך וצוות- ועדת  –הפורום שדן בנושא  
 שיש להמשיך להכנס לנעורים בכתה ט', ובכתה י' לקבל חדר וללון בו, במידה ומעונינים.

 

אנו מזמינים אתכם, ההורים, להגיב על נושא זה. לאחר שנשמע תגובות, נדע האם יש צורך לפתוח    -   א ב ל
הכל כולם מרוצים ואין צורך לדון בכך. כל מי  -זאת לדיון ציבורי )הורים בהווה והורים בעתיד( או שבסך

 חינוך . - שמעונין להגיב מוזמן ליצור קשר עם אחד מחברי ועדת
 

פעילות המתקיימת באולם הספורט מנו, הזמנו את אורה דת ואת לאה ספיר כדי לדון בבישיבה אחרת שקיי
 , עקב חוסר שביעות רצון של הורים וילדים.  בימי שבת

 

)מ        זמן פתיחת האולם בשעה   פי  12:30עד    09:30- החלטנו להאריך את  על  זמן הפעילות  ולחלק את   )
  11:00ועד    09:30בני גילה ולא לפגוע בקבוצה השניה. משעה    גילאים, כדי לאפשר לכל קבוצת גיל להנות עם
 הספר. -האולם יהיה פתוח עבור ילדי גיל בית 12:30עד   11:00האולם יהיה פתוח לילדי הגיל הרך ומהשעה  

 
*בעוד כששה שבועות נבדוק את החלטתנו ועל פי מה שנשמע מהציבור נחליט אם להשאיר החלטה זו בעינה  

 הקודמת.או לחזור למתכונת  
 

 * אנו מזכירים כאן שאין לשחק באולם הספורט עם כדורים ומבקשים להישמע להוראות האחראים בשבת. 
 

 * ילדים עד כתה ג' מחויבים להגיע בליווי הוריהם. 
 

 זו ההזדמנות להודות לאורה וללאה על דאגתן לפעילות זו ולשמוח שיש לנו פנינה שכזו. 
 

הצהריים לילדי הגיל הרך. אנו בודקים אפשרות  -לם גם פעם בשבוע אחרה לפתוח את האוי הגיעה אלינו פני
 זו באהדה. 

 ועדת חינוך:  –בברכה 
 ועירית.   רן, רועי-דלית, ליאת, יעל מתיוס, ענת לב

 
 
 כתות "עפרוני" ו"סלעית"ל

 

 כוח על מפעל ההתרמה היפה שהרמתם בימי "צלילים במדבר" עבור ער"ן ]עזרה ראשונה נפשית[. -יישר       
 ₪ שיהוו עזרה רבה להפעלת קווי החירום ותמיכה לרבים.  2000-נאספו כ        

 

 ראיתי אתכם מתרימים בנאמנות במשך שעות ושמחתי לראות התלהבות למעשה יפה ושלא על מנת        
 לקבל פרס, ובכל זאת אני בטוחה שנתרמתם גם אתם אישית בסיפוק הנתינה.        

 מסירה את הכובע...
 נצחונה.                                                                                                                         
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 1.2003פעילויות בחינוך  /  

 
לאחר פניה של מספר הורים לילדים בגיל הרך לפתוח את אולם הספורט בימי החורף גם באמצע השבוע,       

 סוכם:
 

. מוזמנים רק ילדי הגיל הרך, מתוך מחשבה שלילדים  18:00עד    16:15יפתח בימי שלישי, מהשעה    האולם*    
- מכוון ביום זה רק לילדים עד גיל     ביתהגדולים יותר יש מגוון חוגים רחב וחשבנו שיהיה נכון שהאולם יהיה  

 הספר. 
 

 *  כיוון שיום שלישי הוא היום היחיד בו האולם פנוי לפעילות זו, נאלצנו לשנות את היום בו נפתחת             
 . לשמחתנו, בזמן האחרון הספריה שוקקת חיים ואנו מקווים ששינוי היום מיום שלישי    ספריית הילדים

 לא יפגע בפעילות בספריה.  יום שניל
 

. במידה ונראה  18:00- ל 16:15סיכמנו על תקופת נסיון בה הספריה תיפתח בכל יום שני, בין השעות       
 נערוך שינוי נוסף.  –ששינוי היום פוגע בפעילות   

 

 זו הזדמנות  טובה להודות למרימי על עבודתה המסורה בספריית הילדים,        
 על הרעיונות היפים שנאספים בספריה, 

 על מאור הפנים, 
 על האווירה הנעימה, 

 ועל המאמצים שהיא עושה כדי למשוך עוד ועוד ילדים לספריה ולספרים. 
 - בהצלחה לכולם
 עירית, בשם ועדת חינוך. 
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 2004משולחן ועדת חינוך      מאי 
 

לאחרונה, בעקבות הצעתו של שמואליק ריפמן, להעביר את לימודי התיכון מ"אשל הנשיא"           ל"מעלה  
חינוך והעלינו את הנימוקים בעד ונגד המעבר. בסופו של דבר, קיבלנו החלטה  - הבשור", דנו על כך בועדת 

יו"ר  -ביתשעל מנת לעבור   בנימוקים שהציג  ואנו לא ראינו  סיבות מאד משמעותיות,  להיות  ספר צריכות 
 המועצה סיבות מספיקות לצעד דרסטי שכזה. 

 

אף ישוב לא תמך בהצעתו של יו"ר   –בדיון שהתקיים במועצה בנושא זה, בהשתתפות נציגי כל הישובים       
הספר בו ילמדו רוב  -"אשל הנשיא" ימשיך להיות ביתהמועצה ולכן החלטת המועצה היתה, בסופו של דבר, ש

 ילדי המועצה. ]בעמוד הקודם נמצא מכתבו של שמואליק ריפמן לישובים[. 
 

לימודים              הקרובה  הלימודים  בשנת  לממן  באפשרותנו  שאין  החלטנו  תקציב  קשיי  עקב  ענין:  ובאותו 
הספר במדרשה ועוד[. במידה ותלמיד אינו  - ם, ביתהספר לאמנויות בירושלי-ספר פנימייתיים ]כמו בית-בבתי

אנו נאפשר    –הנשיא"  -ספר אחר, והמחיר שלו דומה לזה של "אשל -מעונין ללמוד ב"אשל הנשיא" אלא בבית
 לו זאת. 

 

בעקבות הבקשה להציג לאסיפה סיכום פעילות של הועדה ומטרות ויעדים לשנה הקרובה, הקדשנו לנושא        
מה יש בהן היום ומה    – הספר וגיל הנעורים[  - רך, גיל בית-נו על כל קבוצת גיל בנפרד ]גילמספר ישיבות, בהן ד 

אנו מעונינים לשפר בהן. שיתפנו את הצוותים הפועלים בגילאים השונים במחשבה אילו מטרות אנו רוצים  
 לקדם.

 

 

 

 4.2005חנוך   -שולחן ועדתמ
 

הילדים. יעל וברנט ערכו סיור מקדים,  - חזות בתיחנוך הציבה לעצמה היה שיפור  -חלק מהמטרות שוועדת 
בינתיים רק באזור הגיל הרך, בעקבותיו הגישו רשימה ארוכה ומפורטת של אזורים ופינות הטעונים שיפור.  

הילדים בגיל הרך משנה את  -עדיפויות וחלוקת עבודה. לאט לאט אזור בתי-הקמנו צוות שהחליט על סדרי
 ות שויפו ונצבעו ועוד ועוד. צורתו: גגות נוקו ונצבעו, קיר

 
לצוות תודה  הרבה,  העזרה  על  למאיר  ההורים  - תודה  לכל  ותודה  הפרויקט  לטובת  הוא  גם  שנרתם  הנוי 

נעבור גם לאזור הכתות    –והעובדים האחרים שנתנו יד לשיפור המראה ולשיפור ההרגשה. בעתיד הקרוב  
 והנעורים... 

 

התחפושות של הילדים. תודה רבה לחגית על הקמת מחסן לתפארת  חגית מאיר בקשה לסיים את ריכוז מחסן  
 ועל ההשקעה והרצון הטוב. ברגע שנמצא מחליף/פה נודיע על כך. 

 

תודה לרותם קרוננפלד שסיימה שנת ריכוז בנעורים. תודה על ההשקעה ועל האכפתיות ובהצלחה לשניר   
 הנעורים החדש, שמגיע אלינו מלהבים. - אלמוג, רכז

 

לה ליוגב, על תרומתו לכתת "סלעית". יוגב קנה לכתה שולחן כדורגל, שכבר משמש את הילדים  תודה גדו 
 וגורם להנאה רבה. תודה על המתנה ועל הקשר החם שיש לך עם הילדים בכל הגילאים.

 
 רן, יעל מתיוס, דלית, שושנה, ליאת ועירית. -ועדת חינוך: ענת לב
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 6.2005   -משולחן ועדת חינוך   
 

בית בגיל  בעיקר  הוועדה עסקנו  של  צוות המורות  - ישיבות האחרונות  עם  נפגשנו  ט.,    –הספר.  אורה  יפה, 

הספר כאן,  -הספר ועל הקשר עם צוות גיל בית-אורנה, טלי, יעל מתיוס ושושנה. שוחחנו על הקשר עם בית
ות רבה לנוכחותן של מורות  אצלנו. חיזקנו את המורות בעבודתן החשובה והבענו את תחושתנו שיש חשיב

משדה בבית-דווקא  שדה- בוקר  של  בהסעה  שרק  לכך  מודעים  אנו  את  -הספר.  המורות  מלוות  בוקר 
התלמידים, לוקחות אחריות על הילדים שלנו גם בבוקר וגם בצהרים, אחרי יום עבודה ארוך ומפרך. אנו  

 בות של עשייה מבורכת. מסירים את הכובע בפני כל אחת ואחת ומאחלים לנו ולכן עוד שנים ר
 

ו"קיכלי". שמחנו    "סלעית"  "אנפה",  בכתות  שעובדות  צוות המדריכות המסורות  עם  נפגשנו  לכך,  בנוסף 
לראות ולשמוע קבוצה של מדריכות אכפתיות וחרוצות, שעושות מאמצים אדירים כדי להתמודד עם בעיות  

 פשוטות.  -לא
 

 ידי שנטל:- הספר, שנמסרה באותה פגישה על-ביתמצורפת כאן סקירה כללית על הנעשה בגיל      
 

 ילדים, איתם עובדים שרון ]שכירה מירוחם[ ודנה מגרעין "חושחש".   14יש  -ב' -כתות א'  –בכתת "אנפה" 
 ילדים, איתם עובדים שרית נוריאל ואביעד מ"חושחש".  13יש   -ה'-ד'-כתות ג' –בכתת "סלעית" 

 ילדים, איתם עובדות סמדר צור וגיל מגרעין "אביק".   15יש   -ח'-ז' -כתות ו' -בכתת "קיכלי"   
 איתי ארצי, מגרעין "אביק", מחליף בבתים השונים.                                                                             

ויומיים    13:50כזכור, לילדים יש ימי לימוד ארוכים ביותר: שלושה ימים בשבוע הם מגיעים לקיבוץ בשעה  
אוכלים ארוחת 14:50בשעה    – הילדים  ראינו שהדבר הראשון  -.  לעיסוקים השונים.  ואז מתפנים  צהריים 

לנוח ולא להכנס למסגרת  שילדים זקוקים לו, אחרי יום לימודים כל כך ארוך ואינטנסיבי, זה זמן "לנשום",  
משחקים   הם  חופשית.  לפעילות  לכיתה  מגיעים  הילדים  השבוע  במהלך  לכן,  ומחייבת.  נוקשה  פעילות 
במשחקים שונים: משחקי שולחן, משחקי חברה, כדורגל או כדורסל, וחלקם רואים טלוויזיה. המדריכים  

 נמצאים עם הילדים ופעילים איתם במשחקים השונים. 
 

 בימי שישי הילדים נמצאים בכיתות לאורך כל היום ואז מתקיימות פעילויות יותר מובנות.       
 

הצהריים והערב, כדי להאריך את זמן השהייה  -לילדי "קיכלי" הכיתה פתוחה פעמיים בשבוע גם בשעות אחר
 בכיתה. 

 

ים מאד אוהבים  לשמחתנו, פתוח השנה אולם הספורט לכל כיתה פעם בשבוע בשעות הפעילות בכיתה. הילד
 את האפשרויות השונות הפתוחות בפניהם באולם וכל כיתה קיבלה יום ושעה קבועים לפעילות זו. 

 

הספר לפי תכנית עבודה מסודרת לצוותים ולילדים. הצוותים  -בשנתיים האחרונות מתנהלת מערכת גיל בית
 השטח: נפגשים באופן קבוע בפורומים שונים כדי להתמקצע ולטפל בבעיות העולות מ 

 

פעם בשבוע נפגשת שנטל עם כל צוות של כיתה בנפרד. במפגש זה ניתנת סקירה על השבוע שחלף,    –  צוותונים
 מעלים ארועים חריגים שהיו בכיתה, וקשיים של ילדים. 

 

בין הצוות לבין כל זוג הורים מתקיימות לפחות פעם בשנה. לאור הנסיון של השנה    שיחות הורים אישיות
נוכחנו ששיחות אלה משפרות את הקשר של הצוות עם ההורים, פותחות ערוץ תקשורת פורמלי    שעברה, 

 ומסודר עם ההורים ובעקיפין תורמות גם לקשר בין הצוות לילדים.
 

כל צוות נפגש עם כל ילד בנפרד. במפגש זה, בצורה פורמלית, מתקיים קשר    –  שיחות אישיות עם הילדים
 נוסף עם כל ילד וילד. 

 

אחת לחודש מפרסם כל צוות להורים סיכום פעילות של החודש החולף ועדכונים לגבי    –  ציהדף אינפורמ
 פעילויות צפויות. 

 

הספר נפגש אחת לשבוע עם שנטל, לדיון בנושאים שונים. השנה עסקנו  -הצוות של כל גיל בית  –  ישיבות צוות
 לים מהשטח.חיים, בגבולות ובאכיפה, בנוסף לנושאים השוטפים שעו-בנורמות ואורחות 

 

עירית עם  גיל  –  פגישות  צוות  כל  עם  נפגשת  עירית  שבועות  בשלושה  משותפת  -בית-פעם  ללמידה  הספר 
 והעשרה.  
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 השנה עסקנו בנושאים אלה:                     
 מפת המערכת והיררכיה במערכת החינוך,                                                                    

 בטחון מקצועי,

 עבודה מערכתית אקולוגית,
 תרומה לקהילה ופעילויות בימי שישי. 

 

 
 גם כאן התפתחה מסורת מסוימת:  –החגים 

בראש השנה התכנסנו על הדשא שליד "קיכלי", בט"ו בשבט    – חג משותפות  -אנו משתדלים לקיים קבלות 
 צהריים שהצוות בישל, בפורים ערכנו "משתה" מפואר עם תכנית אמנותית. -ערכנו פיקניק עם ארוחת

 אנו משתדלים שבכל חופשה כל כיתה תצא לטיול באזור ואנחנו מארגנים פעילויות יצירה הקשורות לחג. 
 

יוסף,  -הספר של ישובי המועצה עם אייל מור-תכנס צוות רכזי גיל בית פעם בחודש מ  –   הקשר עם המתנ"ס
רכז הנוער, לתכנון  פעילויות "שישכיף" ומפגשים משותפים בחגים. השנה התקיימו פעילויות מאד מוצלחות,  

 כמו טורניר כדורגל, טיול פריחה ועוד.  
 

צוות עם הצוותים של שאר הישובים  מספר פעמים בשנה נפגש ה  –  הספר-מפגשים אזוריים של צוותי גיל בית

רעיונות. השנה ביקרנו ברביבים במבני החינוך המחודשים, השתתפנו בסדנא   ללמידה משותפת ולהחלפת 
לנו   יהיו  בנושא פעילות אקולוגית. בהמשך  בסדנא  לפני החופש הגדול, השתתפנו  ועכשו,  בנושא משחקים 

 כדור.-סדנאות בנושאי שדאות ומשחקי
 

בית גיל  הזמן.  -בצוות  כל  ולהשתפר  ללמוד  שמנסים  ואכפתיים  חרוצים  צעירים,  אנשים  עובדים  הספר 
המדריכים מתמודדים לא פעם עם קשיים ובעיות של ילדים, של הורים, עם בעלי תפקידים בקיבוץ ועוד.  
ההתמודדות אינה קלה אך המדריכים עושים מאמצים רבים ומשקיעים שעות רבות כדי למצוא את הדרכים  

יעבדו  המתאי רואים חשיבות רבה בכך שבצוות  יחד. אנו  ונהנה מאד לעבוד  והנכונות. הצוות מגובש  מות 
את   לתחזק  כדי  גדול  מאמץ  עושים  אנו  שלמה.  שנה  לפחות  אתנו  להיות  שמתחייבים  קבועים,  אנשים 

 המדריכים ולעזור להם להרגיש טוב ולהתמיד.  
 

 מאחלים לכולם חופש מענין ומהנה. 

 הספר. -בית שנטל וצוות גיל
 
 

לא יאומן, אך אנו רואים כבר את סיומה של השנה...  בזמן הקרוב נתחיל לעסוק בשיבוצים של המטפלות  
ובמעברים של הילדים. הורים המעוניינים להעלות בקשות או להציע הצעות, מוזמנים לפנות לאחת מחברות  

 הדואר של החינוך. - הוועדה או לשים פתק בתא
 

השנה קיבלנו מהמועצה אפשרות לבקש מילגות לילדים המשתתפים בחוגים האזוריים. לשמחתנו,    –  מילגות
הורים לא מעטים נרתמו, מילאו את הטפסים ומספר ילדים זכו במילגות. אנו שמחים על ההזדמנות שניתנה  

ור במימון  לנו להראת לילדים את המאמץ שאנו עושים לגיוס כספים ואת העובדה שחשוב לנו, כהורים, לעז 
כך   על  מילגות שמחו  שקיבלו  הילדים  בא מהוועדה.  גם כשהמימון  הילדים,  יוזמנו  תחביבי  הקרוב  ובזמן 

 המילגות במועצה.-לטקס שיערך במועצה. ו... כמובן תודה לתורמים מדנוור ולחברי ועדת 
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 חי ופארק כיף -פינת
 החי / אריה   -פינת

 

]בעל  אמנם כ"ק    ייתיבצהבת. ה  יתיחלבדגניה  חולים ובית הבראה, לאחר ששפוז בבית  ילמשק אחרי א  תיהגע
  , 1964בוקר עם הבנות בתחילת דצמבר  -אמור להגיע לשדה  יתיבצבא, הי   תיאך מאחר שנפצעכושר קרבי[  

אובחן  התקף אפנדציט, ש  י בצריף, היה ל  תיזמן קצר, כשעדיין גראחריהן. לאחר    תי בגלל הצהבת הגע אבל  
דרך    יולהתענין בשלומ   יבזמן אשפוז  יהחולים ופולה המשיכה לדאוג ל-לבית  ידד מוזס לקח אותפולה.  ידי  -על

 הטלפון. 
 

סלע[, שהקים את הפינה  -קשר עם אורי בורי ]אורי בר תיחיים ויצר-בעלי תיכי תמיד אהב תיחי הגעה-לפינת
לבית ]-מצפון  הראשון  הגע- ביתכיום  ,  "צופית "הילדים  כאשר  לשני    אחדכלובים:    שניהיו    תיהתינוקות[. 

טווסים    ,ז'אקו, וכלוב עם עופות: פסיונים, ברווזים  מסוג–תוכים מדברים    ולשניקופים, פאפיק ולוליטה,  
 קביות.   –וכן חזירונים 

 

לוליטה    .חיות תמורת גמלים שנתנו להם. פאפיק ניצוד בהודו והיה די "מטורף"ה-שני הקופים הגיעו מגן  
חלה ושילשל, ולא היו    צ'יפופו  בוקר הקופיף צ'יפופו. כאשר-התקבלה מגן החיות וכעבור זמן מה נולד בשדה

שלח היום,  כמו  וטרינריים  לקופת-בדיקת  תישירותים  המרפאה  של  בדיקות  עם  יחד  שלו  חולים,  - צואה 
 והתברר שיש לו סלמונלה.  

    

הנשיא. התוכים  למדו לצעוק:  - שיגעו את האנשים בביתמאחר שגוריון מהנשיא שז"ר,  -בל בןיאת התוכים ק 
במשך  ביטויים הקשורים לפולה הם לא קלטו...  "מודי, מודי", "בוא הנה", "בוקר טוב" ולשרוק לאנשים.  

הזמן נוסף גם תרנגול עם דורבנות שרדף אחרי אנשים ]זכור במיוחד שרדף אחרי ירדנה "קוץ"[ ואשר איזי  
 [ הרג בשוגג כאשר זה התנפל עליו. 1965כאן בשנת  שהיההררי מדגניה ]

 
  , את האחריות יחד עם ברוך  תיבל יאת האחריות על הפינה. ברגע שק  תילקח  [65פברואר  לאחר שאורי עזב ]

ניס נטיפל  בנינ ו במה שהיה,  יפה לתוכיםינו קצת להוסיף,  יותר  כלוב  הזכר ברח פעם    . אניו  זוכר שהתוכי 
 אותו.   תינעזר בתוכית הנקבה שקראה לו וכך, אמנם, מצאאני  אותו בגבעות, כש  תי ימים חיפש  שלושהובמשך  

 

  –נותנים לו לעשות"    –בוקר, אם מישהו רוצה לעשות משהו  -"בשדה :לחזור עליה  תיהגנבהתאם לאימרה ש  
החיים  -לא רק עופות וקופים, מקום בו בעלי   י כלובים,לעשות מפינת החי הקטנה משהו יותר יפה, בל  רציתי

האזור    נבחר  .עם ויטוריו קורינלדי, האדריכל שעבד פה, ועם אנשים נוספים  צתייע י פשי. התוישוטטו באופן ח
גם קרוב לבתי והתחל-הפינתי, שיהיה  הגדר,  נ הילדים,  שעות העבודה:  נעשתה אחרי  כל העבודה  ו לעבוד. 

 מניח שכל העבודה נעשתה ברצף.  אניו מהמדרשה. נ בליוהמסלעה. את הסלעים למסלעה ק המים -בריכת
 

טוב ועם צבי חורש  -יורם יוםפרופסור  אביב, עם  -קשר טוב עם פרופסור מנדלסון מהאוניברסיטה בתל  נוצר
הצלח האלה  הקשרים  בזכות  הטבע.  שמורות  בפינת  נו מרשות  חייהם  שסיפור  צבאים,  שני  החי  - להשיג 

מרוב פחד רצו בכוח    ,ה היה עצוב: הכלבים נהגו להתרוצץ סביב הגדר של פינת החי ולנבוח, והצבאיםבתחיל 
ו הרבה צמחי קנה,  נהבאקטפנו ו הכיכר,  -לנאות  , חברים רבים,ונה זו נסע י כדי לפתור בע  . הגדר ונפצעולתוך 

ן עם החוץ. מאז לא היתה  עי-, כדי למנוע קשרבצד החיצוניף לגדר  חובר הסּו  ,ובגיוס בו השתתף כל המשק 
 מהאוניברסיטה.  ועופות  חיים  -ו עוד בעלינך הבאבהמשך .הי לצבאים בע

 

ידי ניקויו  -ו עליו על נדשא ושמר  בה ו  נ החי היתה מיוחדת במינה ואנשים עלו לרגל לראות אותה. שתל- פינת
קפצו  , שורך ואריהבידי  - הטיפול העיקרי נעשה עלמהגללים בכל יום. העבודה נעשתה בנוסף לעבודה בענף:  

להכנס   שיוכלו  כדי  לפינה  מפתחות  קבלו  החברים  העבודה.  אחרי  ובעיקר  היום  במשך  באופן    אליהלשם 
 פשי.  וח
 

החי, שם עשו לעצמם מחילות במסלעה  -אותם לפינת  נואחדים והכנס   נופסת  .בסביבות המשק חיו פסמונים
קרו בפינה אנשים מהאוניברסיטה, הם גילו שהפסמונים חולים בסכרת, מכיוון שבפינה לא  יוהתרבו. כאשר ב

ניזונו מצמח המלוח אלא ממזונות שהכילו סוכר, כמו לחם, אספסת ותערובת. לחוקרים היה מאד חשוב  
 להם פסמונים חולים.   נודה לא הצליחו להשיג, ונתלחקור את הסכרת הזאת, שבתנאי מעב

דיווח על פסמון אלבינו באזור המוסך הביא ללכידתו והבאתו    חיים אחרים.-בלה הפינה בעלי יתמורה קב
 לאוניברסיטה לשמחת החוקרים, שטענו שהוא בעל חשיבות מיוחדת לריבוי. 
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קשו לתת  ידרכו וב אלינו  החי, הגיעו  -על פינתציונה שמעו מפרופסור מנדלסון  -חיים" בנס-ב"מכון לחקר בעלי

הזוג    . זוג קופים שסיימו בהם את המחקר. הגיעו שני קופים ירוקים, חבשיים, עם מספרים על החזהלנו  

קופים. הם נהגו לצאת מסורגי כלוב הקופים, קפצו על העצים, אבל נשארו   13 נוהתרבה ובשנות השיא היו ל
 בתחום הפינה.   

 

תנאים טובים יותר לריבוי, ולאחר השהות והרביה בכלובים,    סדרנוהחי החדשה  - יית פינתזמן מה לאחר בנ
 שוחררו בעלי החיים לפינה הפתוחה. 

 
ו מצבי  נבליו להשיג יעלים בשלב זה ולכן קנ ו לקראת בוא היעלים. לא הצלחינאת ההרחבה הראשונה עש

גדל בעל חיים נוסף לבשר, נסיון שלא הצליח  הכלאה של יעל ועז, שנעשתה במגמה לנסות ל  -  חורש שני  יעזים
רבת היעזים לעדרי היעלים  יכי ליעזים היה בשר קשה. פרופסור מנדלסון ואנשי האוניברסיטה חששו מק 

ו היתר מיוחד מרשות שמורות הטבע ללכוד זוג  נבלי ן, שמא יברחו ויקלקלו את הגזע של היעלים ולכן קי במעי
ו בזה כי לא  נ ו אותם אך לא הסתפקנגדיים תאומים שאמם נעלמה, לקח ו  ניעלים במעיין. בשלב הראשון מצא

ו ביום שישי  נו לצבי חורש מרשות שמורות הטבע, והנח נ. בשלב השני הצטרפ נו ו את הרשיון שניתן ל נ ניצל
יעלים    תשעהו לראות  נ ו לראות מה נתפס. נדהמנעבדת העליון ובשבת בא-אדי השטוח שבדרך לעין ורשת בו

ברשת    זכרים, שקרניהם נפצעוהסתבכו  הבאשחלקם  צעיר,  נ .  וטרינר  אז  יגיל, שהיה  פרופסור  לכאן את  ו 
 .  רובםים עם גבס, ניצלו יולאחר שקיבע להם את הרגל 

 
מטר, אך היעלים הצליחו לקפוץ מעליה והיה צורך להגביה    היה שני בתחילה גובה הגדר בהרחבה ליעלים  

 אותה. 
 

[ גרינבאום  לקראת  שעופר  למשק  בחזר  הפרדס  עבודתו    [1974  - קבלת  סיום  ועם  הפינה  למטפחי  הצטרף 
החי לאחריותו. עופר דחף לרכישות ולעסקי חליפין עם פינות חי אחרות.  - בל את פינתיק  1977בסוף  בפרדס  

הפוני, וכן  סוסי  החי את  -. עופר הכניס לפינתבפינהבשלב מסוים אדית הצטרפה ואז הילדים נכנסו לעבוד  
לעבודה  עופות דורסים.  עם כניסת הילדים ושצריכים להיות שם, כמו שועל, תן   תילא חשב ינ חיים שא- בעלי

עוד הסתובבות רבה בשטח פתוח-הוכנסו בעליבפינה   ולא היתה  כך שבצד הנושא    ,חיים לכלובים קטנים 
אופייה. את  הפינה  שינתה  שהצליח,  עבור    החינוכי  טרומי  מבנה  נבנה  זו  של  "בתקופה  האישי"  הטיפול 

 ילדים.  גם הנוי התחיל להתקלקל, קודם הדשא בגלל הגללים ואחר כך גם דברים נוספים. ה
 

                       
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                 :לגבי הברבורים
זוגות הברבורים נתרמו דרך קשרים  שני

הטיסה נתרמה  בהולנד. עידו של אביו 
יה היתה יוהבע.   .K.L.Mידי -על

ו לשלם  סכום ננדרש –שכאשר הגיעו 
 חיים ישראלי בזכות גדול כמכס.

 סימלי. הצלחנו לשחררם במחיר
 
 
ראיון שנעשה עם אריה וינד בנובמבר 
2001. 
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 פארק כיף 
 

 
 בוקר לפארק משפחתי חווייתי -ה חי המיתולוגית בקיבוץ שדה-פינתהזוג שהפך את 

 
בוקר והפכה לשטח נטוש ולא מנוצל. זיוה ואריה וינד זיהו את  -במשך שנים דעכה פינת החי בקיבוץ שדה

, הציעה זיוה להפוך  ICLהפוטנציאל בשטח. במסגרת "קול קורא" בפרוייקט "חושבים עושים" של חברת  
חתי, שוקק ושמח, לטובת כל המבקרים באזור. בימים אלה עומלים חברי הקיבוץ על  את הפינה לפארק משפ

 החי המיתולוגית וסיפורי החיות ששכנו בה.-הפיכת המבנה בפארק למקום הנצחה לפינת
 

החי המיתולוגית, בה עבד והשקיע בשנות הקמתה, הולכת ודועכת עד שכל מה  - אריה וינד ראה כיצד פינת
הסיפ  הם  ממנה  השטח  שנשאר  נראה  אריה,  של  אשתו  זיוה,  בעיני  הנטושים.  והמבנים  התצלומים  ורים, 

הנטוש כהזדמנות לשדרג את חיי הקהילה בקיבוץ. הזוג, שניהם בני הגיל השלישי,  השקיעו את מרצם וזמנם  
כדי לגבש תכנית שתשמר את המקום לטובת הדורות הבאים. הזוג הגיש הצעה לתכנית "חושבים עושים"  

, בשיתוף הרשות המקומית, להפוך את הפינה לפארק משפחתי. לאחר שהפרוייקט התקבל,  ICL  של חברת
 רתמה זיוה את חברי הקיבוץ ובזכות התמיכה והליווי של התכנית, השטח הפך לפארק חווייתי.  

 

הפארק מכיל מתקנים לילדים, אזורי פיקניק,  ואזורי ישיבה מזמינים. הפארק הפך במהרה לאיזור    –כיום  
בילוי משפחתי, בו חוגגים חברי הקיבוץ ארועים פרטיים, ארועים מרכזיים בחיי הקהילה ומשמש את ילדי  

 הגנים בכל ימות השבוע. 
 

אלה שוקדים החברים על שדרוג המבנה בפארק  מאז הקמתו פועלים חברי הקיבוץ לשיפוץ הפארק. בימים  
פינת בנסגרת הסיפורים  -ל"חדר היסטוריה", שיספר  את סיפורה של  עיניהם של חברי הקיבוץ.  דרך  החי 

יתועדו גם סיפוריהן של החיות בפינת החי, ביניהם אפשר למצוא את סיפורו של התוכי ז'אקו, שניתן במתנה  
גוריון וכך הגיע לפינת החי  - א הועבר לראש הממשלה לשעבר דוד בןלנשיא שזר  מנשיא גאנה.  מהנשיא הו

 של הקיבוץ, שם נהנו ממנו הילדים והמבקרים.
 

בנגב מציע ליזמים חברתיים ליווי צמוד לקיום פרוייקטים    ICLפרוייקט "חושבים עושים" שיזמה חברת  
 למען הקהילה. 

 

ילדי הקיבוץ במשך שנים. עם סגירתה לפני עשר   "פינת החי היתה אטרקציה עבור זיוה וינד, חברת הקיבוץ:
בזכות פרוייקט "חושבים   ובכלל.  בילוי משפחתי לחברי הקיבוץ  והורגש שחסר מקום  שנים השטח הוזנל 

אני שומעת מחברים רבים בקיבוץ כמה כיף שיש מקום כזה, וזה ממלא באושר. בנוסף    ICIועושים"  וחברת 
החי של הילדים שכבר גדלו שיוכלו לעבור שם עם  -ת הזכרונות מפינת אנו מקימים בפארק מקום שינציח א  –

 ילדיהם ולספר את הסיפורים הישנים והמרגשים."  
 

תכנית "חושבים עושים" נולדה מתוך הרצון לשפר את חיי הקהילה של     ICI : ארז קמה, מנהל קשרי קהילה
וזיוה הוא בין הפרוייקטים    תושבי הנגב ולאפשר לקדם את רעיונותיהם היצירתיים. הפרוייקט של  אריה 

המרגשים שנתקלנו בהם, בגלל השינוי שזה מחולל בקהילתיות בקיבוץ. אני שמח לראות שהתכנית מצליחה  
 בכל פעם לחבר את הקהילות באזור. 

 
     48.2021-פורסם ב"ידיעות הנגב" ב 
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 מערכת הבריאות –פרק ט'  
 

 המרפאה  
 בוקר -אחיות במרפאת שדה  

 
בשדה הראשונה  באר-האחות  בת  היתה  היא  סודוביצר.  אהובה  היתה  אחיות  -בוקר  קורס  בוגרת  טוביה, 

 [ 1952בדצמבר  ]היא האחות שטיפלה בבמבי כאשר נפצע    .1952בצבא, שהגיעה למשק בסביבות אוקטובר  
ות היתה  משק ועבדה במקומות שונים, ועבודתה כאח -החולים. אהובה היתה חברת  -והיא גם נסעה עמו לבית 

  ם. מעט מאד אנשים, כולם צעירים ובריאי –מאד חלקית 
 

המרפאה   עבור  חדר  היה  ממתי  ברור  של    –לא  השניה  שמהמחצית  הצריפים    , 1953יתכן  הוקמו  כאשר 
 .  גוריון-הקטנים. כאשר המרפאה קיבלה חדר, הוא היה בצריף הקטן המזרחי ממזרח לצריף בן

 

החליפה אותה    ,1954, ורחל סער, ממשפחה נקלטת שהגיעה בסוף  חלתה אהובה ועזבה  1955בחודש ינואר  
צריך   :כאחות, מה שקראו אז "חובשת". אהובה השאירה לה את המפתח של המרפאה ואמרה לה שזה פשוט

ולחבוש פצעים. רחל מעידה על עצמה שלחבוש ידעה היטב והיא זוכרת לטובה את     [צֶ -ֶפ  -א]  a.p.cַ     תתל

פולה שעזרה לה במרפאה ויעצה לה מה לתת. גם בתקופה זו העבודה במרפאה מאד חלקית ולא בכל יום היא  
ביולי   עזבה  סער  רחל  של   .1956נרשמת.  השניה  סוף    1956מהמחצית  המרפאה    1957ועד  איך  ברור  לא 

   ר"[ "משה ָוסֶ ]שעתיים. משה בורדן  -העבודה חברה כלשהי למשך שעה-מפעם לפעם רשומה בסידורמתפקדת:  
זוכר שאת התפקיד מילאו גם רותה שטיינהרט ונחמה כהן. אחד מהחובשים שטיפל בחולים בתקופה זו היה  

ולא בכל יום,    1958שהיה חובש צבאי. בשנת  ,  הגיס של נחמה כהן  צבי מוריץ,  חבר או  רשומים במרפאה, 
 ].מ"הצופים י"א ושאול רשמןמגרעין "עשת" רינה ברנשטיין ]חברה שעברו קורס חובשים בצבא 

 

במשך שנה ורבע, שולה מוזס היא החובשת, במסגרת של כשעתיים    ,1960עד סוף פברואר    1958מדצמבר   
 . עבודה במרפאה- ביום. אחריה יש חודשים בהם אין שום רישום

 

היא  שת".  במשך למעלה משנתיים, אחראית על המרפאה רחל הלד מגרעין "ע  ,1962ועד נובמבר    1960מיולי  
מדי יום    1960יוני  -עבדה בדיר ומסיבה כלשהי פנו אליה ובקשו ממנה להיות חובשת. לשם כך נסעה במאי

 ם. וכנראה גם דברים נוספיק  חולים להזרי-שבע ללמוד בקופת -לבאר 
 

כשעתיי קבוע,  באופן  המרפאה  את  פתחה  אחררחל  יום  כל  נוסעת-ם  היתה  בשבוע  פעם               הצהריים. 
בבאר- קופתל תרופו-חולים  היתה מביאה  גם  ואז  וכו'  עם הסטריליזטור לחטא מזרקים, מחטים   ת.שבע 

אז  . ]במרפאה חבשה פצעים, הזריקה, החליפה תחבושות, טיפלה בכוויות, כמו, למשל, כוויה מחומרי ריסוס
. לא היתה עבודה רבה במרפאה: החבר'ה היו צעירים,  ]וריססו בחומרים מסוכנים ללא חולצהלא היו זהירים  

ששעות   ויתכן  חלקית  מאד  היתה  העבודה  וכדומה.  לחולים  אוכל  להביא  טטנוס,  זריקות  לתת  צורך  היה 
 ו. הצהריים לא תמיד נרשמ -הפתיחה אחר 

 

כחולה", מסאג' וכו'. אמנם את התרופות  פולה היתה מעסיקה את החובשת. היא ביקשה שיעשו לה "מנורה 
לב ולפעמים  -היתה מביאה איתה והן היו בוודאי יותר ממה שהיה במרפאה, אבל היא היתה זקוקה לתשומת

 ה. היתה מזעיקה את החובשת אפילו מעבודתה בשד
 

בחלק    נפתחה  ,1961טיפולים, ארון תרופות, שולחן, שרפרף. בשלב מסוים, בסביבות שנת  -במרפאה היו מיטת
מרפאת המרפאה  צריף  של  ורופאה  -המערבי  מפולין]שיניים  טיפולי    [עולה  ועושה  פעם  מדי  מגיעה  היתה 

 ם. שיניים פשוטי
 

מקיבוץ דורות, שהיתה, כנראה, גם    [שירות-שנת]  נכנסה למרפאה יעל לוינשטיין, ש"ש  1962באמצע נובמבר   
אחר כך עבדה כאחות שעות אחדות ביום. יעל  היא חובשת בצבא. במשך שבוע היתה חפיפה בינה לבין רחל ו

 . 1964נשארה האחות עד סוף מרץ  
 
  ם:כאן נעשה הפסקה בסיפור האחיות ונספר משהו על הרופאי 
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 ...ופאים עם ג'יפר
 

מגיע לכאן פעמיים  תושבים", היה  - לפני שהיה פה כביש וכשכולם היו צעירים ולפני שהיו לנו "רופאים  ...פעם

מחיפה, שהיה "ממש חתיך" בלשון החבר'ה. הוא    ֶבֶטר בשבוע רופא. הרופא הראשון שעליו שמעתי היה ד"ר  
כי לא נזקקתי לרופא  אחריו הגיע לכאן ד"ר כהן. גם אותו לא הכרתי    . 1958-59היה הרופא בערך בשנים  

בשנים שהיה כאן וידעתי עליו רק שני דברים: שהיה נמוך ושנהג בג'יפ. החבר'ה נהגו לומר שאם רואים ג'יפ  
 ע. סימן שד"ר כהן מגי –שנוסע בלי נהג 

 

 : קטעי עיתונות שמצא [ ייסי מהצופים י"אַח]שלח לי חיים פילון  –רק זה מה שידעתי לספר שמכיוון 
 

 : נכתב  1958בינואר  3  -מה בעיתון "דבר"  
אביב ויצא לנגב... והוא ממשיך לשרת  -עזב לפני חמש שנים פרקטיקה פרטית עשירה בתל    ארוין כהןד"ר  "

את תושבי הנגב הצפוני כשהוא נחלץ לכל מקום שחסר בו רופא...". הקטע נכתב לכבוד קבלתו את "פרס  
תושבים, קיבוץ    3000שהיו בה אז    ,בשדרות  העבודה" של ההסתדרות. באותה שנה היה ד"ר כהן רופא גם

 . דורות ועוד
 

 : 1960באותו עיתון נכתב באפריל   

בא לנגב למשך שישה שבועות כיתר הרופאים במרכז הארץ שנענו    1951באביב    -'הציץ ונפגע'    ד"ר ארוין כהן"
הוא אחראי    [1960]לקריאת המדינה לשרת תקופה קצרה בישובי העולים בנגב... מאז הוא נמצא בנגב. כיום 

שדה ורביבים. הוא עצמו נוהג בג'יפ  -רמון, משאבי-בוקר, מצפה -ירוחם, שדה -על הגשת עזרה רפואית לכפר
עמיים  מ. פ ק"  150ועובר בגפו מישוב לישוב. יום עבודה ממוצע: 'יותר מעשר שעות', דרך יומית ממוצעת:  

 .גדי ומגיש את העזרה הנחוצה- בשבוע הוא טס בפייפר לעין

 

  .מחבבים אותו בנגב, הוא יודע זאת בבירור... כאשר הוא בא לבנק או לדואר הוא אינו עומד שם בתור ...
כאן   מרגיש  'אני  התור.  את  לו  ומפנים  הניצבים  אומרים  לך'  חולים מחכים  בשבילך,  אינו  התור  דוקטור, 

 ." הציבור והוא מאושר בכךמצויין... האוכלוסיה מתייחסת אלי טוב מאד'. ...ד"ר כהן זכה באהבת 

 

אמריקה  -מדרום[  שם משפחתו לא זכור]הגיע למשק ד"ר מריו    ,1961או תחילת    1960ובהזדמנות זו: בסוף  
בוקר. כאשר הצטרפה אליו אשתו, עברו לגור  -שגר בהתחלה בירוחם ורק פעם בשבוע היה בא ללון בשדה

ל את דיבורו במילים ביידיש ולכן כינו אותו  בוקר. מה שזוכרים מרופא זה: הוא תיב-באחד הצריפים בשדה
  .... בסך הכל הוא לא השאיר פה את רישומו[מריו עם הג'יפ...]מריו מיטן ג'יפ". "
 

בוקר  -רמון וגר בשדה- הגיע רופא צעיר, ד"ר ראובן לנץ, שהיה רופא כאן, בירוחם וגם במצפה  1961בשנת  

השומר. הוא  -כן בתל-היה רופא מוכשר ועבד לפני  כשנה וחצי באחד הצריפים הקטנים שליד המרפאה. הוא
"נענש" על ידי פרופסור    –יצא עם משלחת מחקר לאפריקה אך מכיוון שנשאר שם יותר זמן על דעת עצמו  

לשדה ו"הוגלה"  בסביבה  -שיבא  רבים  לטיולים  מהמשק  חברים  עם  ויצא  חברותי  מאד  היה  הוא  בוקר. 
 . ם או פעמיים בשבועבמכונית שלו. אחריו הגיע רופא מירוחם פע

 

חי כאן   – ד"ר רייסין עם משפחתו, והוא גר כאן שבע שנים. אחריו  1963לאחר שראובן לנץ עזב, הגיע בסוף   
שש שנים. כל הרופאים    -במשך חמש שנים ואחריו ד"ר נתן גלטשטיין    [אביו של גדעון סער]ד"ר סרצ'נסקי  

בהמשך היו  .  להם נתנו שירות לחברים ולילדים כאןהאלה עבדו ב"סורוקה" במחלקת ילדים ובשעות שנותרו  
רופאים שלושה  עוד  בשנת  - פה  קולנדר.  וד"ר  ביטרן  ד"ר  יוחאי,  ד"ר  תקופת    1991תושבים:  הסתיימה 

 . התושבים-הרופאים

 
 ת:ולהמשך סיפור האחיו

 

 ת:בתקופה בה הגיע ד"ר רייסין מופיעות במרפאה כמה דמויות מוכרו
לשדה שהגיעה  דת,  בשנת  -אורה  הטיפול    1963בוקר  על  האחריות  את  קיבלה  לילדים",  מעשית  כ"אחות 

 תינוקות.  -בילדים והיא זו שעשתה את הזריקות והחיסונים לילדים, תוך כדי עבודתה בבית  
ודה  היא גם ליוותה את ד"ר רייסין בביקוריו אצל ילדים חולים. אורה המשיכה בתפקיד זה עד לכניסתה לעב 

 . במרפאה כאחות
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ֶקר מגרעין "גזית" שהיה  החליף אותה במרפאה צּו  ,1964כאשר עזבה יעל לוינשטיין מקיבוץ דורות בשנת  
חובש קרבי, ואחריו ירדנה דרמון מגרעין "עמית". העבודה עדיין מאד חלקית, לא תמיד נרשמת וגם לא כל  

 .כך מקצועית
 

,  אחות מוסמכת   ,1965באוקטובר    ,לוינשטיין הגיעה למשק לראשונהלאחר שעברה כשנה וחצי מעזיבת יעל  
בוקר על ידי אחות  -המכבי: תמר פנחס, ומאז, כמעט ללא הפסקה, מאויישת משרת האחות בשדה-ש"ש מכפר

 . בוקר-שנים באה לסיומה "תקופת הבראשית" של מערכת הבריאות בשדה 13 - מקצועית. לאחר כ
 

כאחות    נבנתה המרפאה במקום  1966שנת  ב לעבודה  שנכנסה  דת,  ואורה  אז  עד  כמרפאה  הצריף ששימש 
ליונות הרפואיים של החברים  יהעבירה את המרפאה למשכנה החדש ואז אף החלה בסידור הג   ,1966באוגוסט  

 . לרוב היא עובדת במרפאה ימים מלאים 1966והילדים. בתקופה זו מתמסדת משרת האחות ומסוף 
 

האחות גם הכנת אוכל לחולים. אורה זוכרת שכאשר היו הרבה חולים היא  בשנים הראשונות כללה עבודת  
עברה עם עגלה בין החדרים וחילקה אוכל. רוב התעסוקה אז היתה עם ילדים ועם תאונות והאחות עבדה גם  

רופא בוקר בבתי-עם  כל  נהגו האחיות לעבור  זו  ילדים חולים -השיניים. בתקופה  על  מידע  ולקבל      הילדים 
עשו בן -ביקורי  ואף  ופולה  דוד  של  בביתם  כולל  רבים,  השאר  -בית  בין  יולדות    - גוריון.  ליוו  גם                 האחיות 

 .החולים-לבית
 

כמרפאת   המערבי  החדר  צויד  החדש  במבנה  המרפאה  פתיחת  רופאי-עם  להגיע  והחלו  שיניים  -שיניים 
מה" החברים  נפטרו  כך  אמריקאים.  היו  בהם  שהראשונים  לרופאימודרניים",  לנסוע          שיניים -צורך 

 ה. ההרדמ -שבע וגם זכו להכיר את החידושים ברפואת השיניים, ובעיקר את זריקות -חולים בבאר-בקופת
 ף. עפרן ותמר וול- השיניים, ובהן נחמה, יונה וילנסקי-שך הזמן הוכנסו לעבודה לפי הצורך סייעות לרופאבמ

 

נקלטת, עליזה שטרית  -בוקר אחות-הגיעה לשדה    ,1968  לידה בספטמבר-לאחר יציאתה של אורה לחופשת
ָלה. בהכללה אפשר לומר  ול [שרצר[ ָט  ָמ  תקופת הביניים נקראה לכאן אחות מקיבוץ בפרוזדור ירושלים, 

עשרה שנים, התחלקו אורה  -במשך שתים ,1978ועד מחצית  1966שהחל מכניסתה של אורה למרפאה בשנת 
בשדה האחות  בתפקיד  ש"ש בוקר-ועליזה  אקשטין,  שולי  להחלפתן:  אחות  הגיעה  בהן  שנתיים  רק  היו   .   

  .1973/4וזיוה גרציאני, אחות שכירה, בשנת  ,1972צבי, בשנת  -ממעין 
 

ולמשך כשנה    1974במשך שנים אלה עבדה האחות במסגרת יום עבודה מלא במרפאה. במחצית השניה של  
נ -קיבלה האחות לראשונה עזרה של חצי יום, על  ה.ש"ש מחנית  -חובשת  ,ה ארגמןידי רִּ

 

יוחנן. הנסיון לא עלה יפה וכעבור  -ָמרי אדלן, ש"ש מרמת   -בוקר אחות מבחוץ-שוב הגיעה לשדה  1978בקיץ   
שסיימה  [   אלרט]חדשים ספורים חזרה אורה למרפאה והפעם ללא עליזה, אלא עם שותפה חדשה: לאה בג'ה  

בנובמבר   לימודיה כאחות מוסמכת  ב"סורוקה"  וחצי משרה  [והצטרפה, בהיקף של חצי משרה    1979את 
בחדר אורה  לע  [מיון-כאחות  הסדרזרת  אוקטובר    במרפאה.  עד  וחצי,  כשנתיים  קיים  היה  ואז    1981זה 

 .התחילה תקופה חדשה: תקופת האחיות השכירות
 

לשדה  1980בסתיו   בג'ה  - הגיעה  לאה  עם  במרפאה  עבדה  תחילה  משפחתה.  עם  גולד  גיטה  האחות  בוקר 
וגם היא לא היתה    1985ואחר כך עם סו ספיר, שהתחילה את עבודתה כאחות בשנת    [שעבדה חצי משרה[

מלא  שנה  ה.  במשרה  לאוסטרליה  -  [1987]למשך  סו  נסעה  בה  שכירה    ,השנה  אחות  עוד            אביבה   -הגיעה 
בוקר שבע שנים ובשנה האחרונה שלה  -שעבדה עם גיטה, שתי משרות מלאות. גיטה עבדה בשדה,  משה-בני

  ה.עבדה איתה ברנד 
 

"נותן גיבוי לאחיות ומהווה גורם נוסך    –סיוע במרפאה ובעיקר  ארוש לתת  -בתקופה זו התחיל ד"ר דני בן

לחברים בסתיו  ".  ביטחון  גיטה,  ועם    ,1988אחרי  ברנדה  איתה  עבדה  תחילה  מלכה.  מרים  למשק  הגיעה 
בשנת   למרפאה  סו  של  לבית  1991חזרתה  סו  של  צאתה  עם  שנים.  שלוש  במשך  יחד  עבדו  תינוקות  -הן 
 ת.  שסיימה את לימודיה כאחושהם,  עם אילנה [  1994-5]ואחר כך לשנתיים, עבדה מרים עם ברנדה 

 

חולים:  -כאחות מאופיינת בהפיכת המרפאה ממרפאה קיבוצית למרפאה של קופתמלכה  תקופתה של מרים 
עד אז היו האחיות רצות לכל קריאה, קמו בלילה לכל כאב גרון והביאו אנטיביוטיקה לחולה גם באמצע  

 .  כמזכירה רפואיתנכנסה איה לעבוד במרפאה   [1992יבות בסב]הלילה. בתקופה זו 
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דייב יוחאי וחיים  ] בתקופתה של מרים חל שינוי גם בנושא הרופאים: לאחר ששני רופאי הילדים האחרונים
עד  [ביטרן במשק  גר  עזבו,  שלוש  או  שנתיים  כאן  שגרו  קולונדר] רופא    1991,  היתה    [יהודה  שהתמחותו 

תושב.  -סיון ובגלל עלות החזקת משפחה של רופא, הוחלט שלא להחזיק במשק רופאי אורטופדיה. לאור הנ

ועד שנת    1994דום שעבד כאן משנת  -משפחה אחדים, שהמתמיד בהם היה ד"ר רן בן-מאז הגיעו לכאן רופאי 
  4.2014-. ד"ר בוריס טללי עבד מ 2014עד ראשית    פולישוק-ענבל פוקס ד"ר    [ עבדה2009]משנת    אחריו  .2009
מוסקוביץ  -ד"ר טל ברמן  2018. מדצמבר 2018עד נובמבר    פולישוק- ענבל פוקסד"ר  שוב    -, ואחריו 9.2016עד  

 בוקר. -היא הרופאה בשדה
 

חיפשו זמן רב אחות שכירה שתעבוד בנוסף לאילנה ופירסמו הרבה    1995בקיץ    מלכה  לאחר עזיבת מרים
תינוקות למרפאה והאחיות ביקשו לקבל עזרה  -לחזור מבית  א הצלחה. אז התבקשה סּו מודעות בעיתון, לל

בכוננויות. מאז הגיעו, בכל פעם לשנתיים, סטודנטים לרפואה שהיו כוננים פעמים אחדות בשבוע. זו היתה  
 .עזרה מאד משמעותית לאחיות

 

משק,  -במרפאה שתי חברות  עבדושנים בהן היתה האחות הראשית אחות שכירה,    14לאחר    ,1996החל משנת  
גם חֵברות וגם מתמידות! הצוות במרפאה מגובש והנסיון    –סו ואילנה, מה שבהחלט איננו דבר מובן מאליו  

 . תושב-פשר להן להסתדר בלי רופאישצברו א
 

ואז הצטרפה לצוות המרפאה למשך שלושה ימים בשבוע האחות איילת    30.4.2020-סו פרשה לגימלאות ב
 יבים. פריאל מרב 

     שבוע.בפעמיים   12.2008-מוסקוביץ עובדת אצלנו מ- הרופאה ד"ר טל ברמן
 

במועצה   האזורית  המרפאה  את  שפתחו  מ]לפני  רופאים    [1993-לפחות  המשק,  חשבון  על  לכאן,  הובאו 
רופא  כמו  רופא-מקצועיים  נעשה  -נשים,  זה  כל  היום  יקר.  מאד  שהיה  דבר  ועוד,  פיזיותרפיסטית  עיניים, 

 . הבמועצ
 

מה שמאפיין את העבודה במרפאה זו הרבגוניות: טיפול בתינוקות, טיפול במבוגרים, ליווי חולים, טיפולי   
בנוחות   ההתקדמות  מבחינת  בבית.  טיפול  שדרשו  חולים  שהיו  זמן  והיה  במקום    –פוריות  פלאפונים  יש 

שנים רבות מילאה את התפקיד    –הטלפון האלחוטי, קלנועית במקום האופניים ועזרה של מזכירה רפואית  
יש במרפאה מיכשור רב   -מבחינת מיכשור רפואי  זיוה וינד.  – ונכון לעכשו  חני מרקוביץ  - אחריה   ,איה גרוס

  .לב- חשמל במקרה של דום- וחדיש, כולל מכשיר למכות
עד    1988  משנת ץ  , אחריה חני מרקובי2010יש גם מזכירה רפואית במרפאה: איה גרוס היתה הראשונה, 

 . 2016השיניים וזיוה וינד מתחילת שנת - במקביל לעבודתה במרפאת 
 

 מרפאת השיניים  
התחילה להתפתח מרפאת השיניים. ג'ואן, שמקצועה שיננית,    1979עם קליטתה של משפחת אפשטיין בשנת 

העלתה במשך השנים את הרמה המקצועית של הטיפול בשן, הקפידה לשכור רופאי שיניים טובים ופתחה  
מרפאה גם למטופלים מבחוץ. מרפאת השיניים שכנה בחדר המערבי במרפאה מאז בנייתה ועד לשנת  את ה
 . אז נבנה מבנה נפרד למרפאת השיניים ונרכש ציוד חדש ומודרני, לרווחת המטופלים ,1992

 
שיניים, הצטרפה לצוות. במשך הזמן למדה  -הצטרפה לקיבוץ משפחת מרקוביץ וחני, כסייעת   2004בשנת  
ג'ואן לגימלאות בפברואר  שיננ  פרישתה של  ולאחר  גם    2021ות  ועובדת  היא מנהלת את מרפאת השיניים 

 כשיננתית.  
 

למדה את מקצוע הסייעת ועובדת במרפאת השיניים במקצועה.    2001קרן שאשא, שהצטרפה לקיבוץ בסוף  

 היא וחני מאיישות לסירוגין את משרד המרפאה. 
 
בריאותוע בשדה  דת  קיימת  ה  -היתה  בשנות  כבר  היא    ,60- בוקר  עם השנים.  מאד  פעילותה התרחבה  אך 

חראית  , אאחראית על חלק מתקציב הבריאות ומאשרת טיפול ברפואה משלימה וטיפולים רפואיים חריגים
תומכת ומסייעת לצוות ודואגת לתמיכה בחולים  הביטוח,  - לקשר עם חברותלאיוש המרפאה באחיות ורופא,  

 ם. שפזימאו
 

 .העיקר שנהיה בריאים ושהמרפאה תמשיך לתת לנו את שירותיה הטוביםאז                       
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    בוקר-התרבות בשדה  -פרק י' 
 
 

 בוקר לשמור על מסורות של חגים, מועדים וארועים חשובים. -במשך כל בשנים השתדלנו בשדה
 

המרכזי, כאשר כל משפחה, שהודיעה מראש על מספר  החגים הגדולים נחוגו במשך שנים רבות על הדשא  
איש. לא ויתרנו,    700-המשתתפים בארוע, קיבלה מקומות ישיבה מסומנים. חגים רבים חגגנו בהשתתפות כ

רבים   בגיוסים  נעשה  הציוד  ופריסת  האירגון  רוב  הציבור.  לכל  משותפת  ענקית,  סוכה  הקמנו  שנה  ובכל 
ם השנים נעשה  נושא התורנות קשה והיום נעזרים בעיקר במתנדבים  ובעזרת תורנים שסודרו לכל ארוע. ע

 מכלל הציבור לעריכת ופירוק הארועים. 
 

המפיקה הראשונה של פסטיבל "צלילים במדבר" היתה זיוה שביט, בתוקף תפקידה כמנהלת המתנ"ס והוא   
[  1991גוריון" ]-בן  התקיים בכל שטח המועצה האזורית וכל מופע  התקיים בישוב אחר. מאז הקמת "מרכז

גוריון". נוחות זו  -באולם, במועדון ובאוהל גדול שמוקם ברחבה שלפני "מרכז בן  -הוא מתקיים רק אצלנו  
שנים כשהמנהל המוסיקלי הוא מיכאל וולפה והמפיק    25מאד שינתה את אופי הפסטיבל, המתקיים מזה  

 הוא איתן פאר.
 

מצווה לכל ילדי כיתה ז',  -של תינוקות שנולדו, חגיגת ברשמרנו על מסורות מוצלחות של "קבלה לקהילה" 
 הריקוד המסורתי, ושירי חתונה.   –מחזור למסיימי כיתה י"ב, חתונות מפוארות עם ה"ֶשָרֶל'ה" -חגי
 

האוכל,  -פסח כהילכתו בחדר-הנעורים, סדר-פארק" בפורים, באירגון בני -נשמרות אצלנו מסורות של "לונה 
 עם ומסורת מיוחדת לט"ו באב.-צה"ל, חגי עצמאות ברוב -לי זיכרון לשואה ולחל-טקסי

 
 ומעלה.  50מגיל  –הולדת עגול -פרחים לכל חבר/ה החוגג/ת יום- מסורת נוספת היא מתן זר

 
 המפעל שיתף את חברי הקיבוץ בארוע מרשים.  –שנה למפעל "דביק"  20חגגנו  2004בשנת 
האוכל אך מאז בניית "מרכז  -חגגנו בחדר   25-גדול. את חג ה[ חגגנו ב60,  50,  40,  25המשק ה"עגולים" ]- את חגי

באולם    –ואיך    40-[ מתקיימים כל הארועים הגדולים, כולל חגי המשק מחג ה1991גוריון" ]נחנך המאי  -בן
 שבמרכז.

 

 לקראת חגי המשק ה"עגולים" אורגנה באותה שנה פעילות שאת תוצריה אפשר לראות: 

 ידי חברים בהנחיית לאורה שהודבקו על קיר הספריה. - הוכנו עבודות קרמיקה על 40-לקראת חג ה
 גוריון.  -הוכנו עבודות פסיפס שהודבקו על העמודים בכניסה למרכז בן  – 50-לקראת חג ה
 ניטעה "חורשת היובל" ליד "בור הקומזיצים".   –ובנוסף                                

 

 נכס חדש, מקסים ופעיל ביותר.   –כיף" -בחג המשק לפני שנתיים נחנך "פארק
 

מפגשים בנושאים   –בשנים האחרונות, עם  התבגרות האוכלוסיה, החלה פעילות מיוחדת ל"גיל השלישי"  
 הפנאי. -שונים לבילוי בשעות

 

  –נחושת גדולה, עליה  מודבקות תוויות - ת שבמרכז קבועה על הקיר צלחתהישיבו-בחדר
 משק שנישא. -תווית לכל בן

 המשק השונים. -כן מוצגות שם "תמונות מחזור" של כל הציבור, שצולמו בחגי-כמו
 

 לאורך כל השנה מתקיימות פעילות תרבותית ועשייה רבה בתחומים שונים.  

 לגילאים שונים, אבל שווה לכל נפש.  והצמא לתרבות אינו נפסק... חלק מהארועים  מיועד   - עם הזמן 
 
 
 

 אורה דת. 
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 / עירית 2012 –  2022תרבות   
 

במהלך עשר השנים האחרונות התרחשו בקיבוץ מספר תהליכים שבעקבותיהם השתנתה גם התרבות  
 שאליה היינו רגילים לפני כן:

 

 התחילו לאכול את ארוחות שישי וערבי החג בביתם.המזון הופרט.   יותר ויותר חברים  ❖
 

 התקבל "נוהל תורנויות" חדש. ❖
 על פי הנוהל כל ענף / ועדה שרוצים לגייס תורנים משלמים על כמות התורנים שביקשו.

 בעקבות זאת מנסים לצמצם עד כמה שאפשר במספר התורנים שמגייסים לאירועים השונים. 
 
   - ים מכלל הציבור לעזור בפירוק אירועי התרבות הגדולים התחלנו בנוהג חדש שבו אנו מבקש ❖

 קיפול וריכוז השולחנות, איסוף הכסאות ועוד... 
מי היה מאמין שבהחלטה קלה כזאת הצלחנו להוריד את כמות תורני הפירוק ואת העבודה המפרכת  

 לכלל הציבור יש תחושה טובה של שותפות.   -שהיתה להם בעבר ובנוסף 
 חברים החדשים עלה ואיתו גם מגוון הגילאים באוכלוסיה התרחב.מספר התושבים וה ❖

 יש משפחות צעירות רבות עם ילדים קטנים ולצידם אוכלוסיה רבה שהתבגרה. 
 התרבות צריכה להתאים לכל פלחי האוכלוסיה וגם: 

   - ארוחות משותפות במחירים שונים  -
 ולתושבים.מחיר מסובסד לחברים השיתופיים ומחיר מלא לחברים החדשים   
 

 החברים החדשים לא רואים כמובן מאליו כמעט שום דבר שלנו ברור, כדוגמת:  ❖
 שישי בבית  -* סימן שאלה על ערבי תרבות דווקא בימי שישי )זה עלה גם מחברים שאוכלים ארוחת  
תרבות(.     לערב  ללכת  כדי  המשפחתי  והבילוי  הארוחה  את  לעצור  מעוניינים   ולא 
לבד.   *    להגיע  רגילים  לא  הם  לבילוי",  כ"יציאה  התרבות  לערבי  מתייחסים  החדשים   החברים 
 ואם לא מוצאים בייבי סיטר הם לא מגיעים כלל.     
 
 * החברים החדשים העלו את הרעיון שניתן לשלב באירועים אוכל / קינוח בתשלום ומי שמעוניין     

 נדה" למשל ולחייב באופן אישי רק את מי שקונה ולא את  יקנה.  כך התחלנו להביא את גלידת "גל       

 התרבות.          
 
 עלה הצורך בהיכרות בין מגוון האוכלוסיות בקיבוץ. ועדת תרבות ניסתה לשים דגש גם על נושא זה   -
 והיו פעילויות שנועדו לתת מענה לכך כמו: "חבילה עוברת", ערבי טד ועוד...  

 
 הקורונה...  ❖

 ה ראינו שאפשר גם אחרת... בעקבות הקורונ
וכך החוסר בתורנים, עלויות ארוחות החג השונות, האכילה בבתים בערבי שישי, הרצון של החברים  
להיות בביתם בערבי החג ועוד... הביאו לכך שבחלק מהחגים הארוחה המשותפת כבר לא מתקיימת  

עצמו )כמו אחר הצהריים  השנה( והתכנסות הציבור מתקיימת או בערב החג  - )סוכות, שבועות, ראש
בסוכה או קבלת חג שבועות אחרי ארוחת הערב( או ביום אחר הסמוך לחג )כמו בראש השנה שצויין  

 בקהילה בערב שלפני ערב החג(.
 

   -עוד בעקבות הקורונה  ❖
 ועדת תרבות העבירה ערבי חג ברשת, חילקה שי לבתים, ערכה מפגשים ואירועים שכונתיים 

 המשתתפים(, חילקה פינוקים למבודדים ועוד ועוד... )כדי לצמצם את כמות  
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 :קבלות שבת ❖

בעקבות הפרטת המזון מגוון המנות שהוגשו בחדר האוכל בימי שישי עלה, היה קושי להמשיך בחלוקת  

 האוכל לשולחנות כי היו הרבה אפשרויות...  בנוסף לכך אנשים התחילו לבשל ולאכול בבתים.

השבת כפי שהתקיים היה שנוי במחלוקת וקבלת השבת הלכה וגוועה... ובעקבות זאת  לצד זה, טקס קבלת 

 גם ארוחת שישי המשותפת בחדר האוכל. 

 

 יוזמות חדשות שקמו בשנים אלו: ❖

 חברי קיבוץ שמנגנים באירועים השונים.  6 - הוקמה "להקת הבית" בה שותפים כ  -

 הציבור.   הוקם ה"פארק כיף" שהפך למקום התכנסות נוסף לכלל  -

 מידי חודשיים נתליית שמשונית עם נושא כלשהו על הקיר האפור של חדר האוכל, הפונה למתפרה.   -

 , עם מנגל פתוח. 20:00בריכת השחיה בקיץ פתוחה אחת לשבוע בערך גם בערב, עד   -

 החברים מגיעים לאכול בבריכה והמעוניינים משתמשים במנגל ומביאים לעצמם בשר מהבית.   

 הבריכה וארוחת הערב מהווים מפגש חברתי תוסס   -זה החל מאחר הצהריים ועד הסיום  ביום  

 ומוצלח ביותר.  
 סיכמה: עירית. 

 
 

 2020תרבות בתקופת הקורונה 
 

ועדת תרבות לקחה על עצמה "לפנק" את החולה   -, בכל פעם שפורסם שם של חולה  בתחילת הקורונה
 בימי שישי בבוקר הבאנו לו שוקו ולחמניה + עוגה לשבת    -המבודד 

 פלאפל / פיצה שהזמנו מהמדרשה או מטללים.  - פינקנו בארוחות ערב   
 פינקנו בשייקים  
 הבאנו תשבצים וסודוקו   
 פינקנו בגלידה של גלנדה   
 ועוד...   
 

, כשילדים חולים נשארו בביתם והורים כבר היו מחוסנים, פרשנו במרפסת של גנון  לקראת סוף המגפה

יעלים מגוון של חומרי יצירה, משחקים להשאלה, דפי המלצות למשחקים ועוד... והזמנו את ההורים לבוא  
 לקחת חומרי יצירה לילדיהם או להשאיל משחקים. 

 
 בזמן הסגרים:

 מי שישי חילקנו אננסים לבתים. באחד מי -
 

 כל משפחה שרצתה קישטה אבן וסידרנו את כל האבנים בפינה האופטימית שהכנו בכניסה לכלבו.  -
 

 באחד הבקרים חיכו לוותיקים שתילי ירקות בפתח הבית.  -
 

 שי פסח חולק לבתים.  -
 

 שרנו ורקדנו בשכונות וחילקנו צלחת מטעמים לכל בית.  -במימונה  -
  

 קודים לסרטונים: קידוש של רפי, שירי שבת עם דני אלמוג ועוד... -קבלת שבת עם בר הועבר דף  -
 

 קוד לקטעי קריאה מתאימים.-ביום השואה חילקנו לכל בית נר זיכרון + דף עם קישור בר -
 בערב לאחר הצפירה השמענו את ההמנון דרך הרמקול המרכזי של הקיבוץ.

 

 בבוקר.  11:00בערב ובשעה  20:00ל בשעה ביום הזיכרון נציגי צעירים עמדו ליד הדג -
 ושוב הושמע ההמנון ברמקול המרכזי של הקיבוץ. 
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 חילקנו בתאי הדואר קרפים לקישוט האופניים, דגל, זיקוקים וחוברת הפעלה.  - ביום העצמאות  -
 צילמנו כל משפחה בביתה והכנו סרט שהקישור שלו הועבר לכולם. 

 משפחה הדליקה בחצר ביתה. רחפן צילם בערב החג את הזיקוקים שכל 
 בבוקר יום העצמאות עברה ה"עגלה המזמרת" בשכונות הקיבוץ עם הופעה חיה של זמרים  

ונגנים מקומיים. יחד איתה חילקנו בשכונות: ארטיקים, בירות למבוגרים, במבה וטרופית, תירס,  
 הכנו וחילקנו פלאפל לבתים. - בועות סבון ואחר הצהריים 

 

 לוח משחק + קלפים לכל משפחה.הפקנו   - בחג המשק  -
 בערב שישי נערכה התכנסות בכל שכונה עם דף קבלת שבת שהוכן מראש.

 

 התכנסות שכונתית שכללה: שזירת זרים וכיבוד של אבטיח וגבינות.   -בשבועות   -
 שאספנו מהציבור.  - חילקנו חוברת מתכונים של מאכלי חלב ושבעת המינים  

 בוצי. בערב התקיים טקס שבועות בזום הקי
 

 קבלת חג שניתן היה להיכנס אליה בלינק.  - בראש השנה  -
 חילקנו עוגיות מזל, עציץ ודבש לבתים. 

 

 "עגלת השמחה" עברה בשכונות עם בירה וארטיקים. - סוכות  -
 

הארנו את העצים על הדשא הגדול בורוד ובכחול   -חודש המודעות לסרטן השד   -באוקטובר   -
 וחילקנו בתאי הדואר שוקולד ורוד. 

 
 עירית. 

 

 תרבות עושות באהבה
 

, שבחלקה עדיין היינו  2021, סקירה קצרה על התרבות שהיתה לנו בשנת  2022רגע לפני כניסתה של שנת 
 מאותגרים עקב הקורונה: 

   - חגים

 אדנית אישית.   -ציינו את ט"ו בשבט כל אחד בביתו עם מתנה     #

 בערב פורים עברה עגלת המוסיקה בין השכונות כדי "לעשות שמח",      #

 ובסיום התקיימה מסיבת ריקודים מול שכונת לימונים.      

 משפחות השתתפו ב"משלוח מנות" להמשך ֵהכרות ושמחת החג. 35וגם:    #

 התקיים "לונה פארק" לילדים, שפוצל בין מספר מוקדים והתרשמנו מ"הזמר במסכה".    #

 את ערב יום העצמאות ציינו כמיטב המסורת על הדשא הגדול ובמסיבה סוערת בפאב.    #

 למחרת התקיים פיקניק "קצת אחר" עם פעילות נינג'ה.     

 את שבועות חגגנו על הדשא יחד עם תושבי נירים.    #

 צהריים בבריכה עם הופעת קרקס ומגוון פינוקים.  - השנה בילינו אחר-בראש   #

 הסוכה שקקה חיים לאורך כל השבוע והיו בה פעילויות מגוונות לכל הגילאים.   - בסוכות   #

 את חנוכה ציינו בערב הכנת למפיונים, מצעד למפיונים ובסיומו הדלקת נרות וקבלת חג באוהל הגדול    #

 ארחנו ונהנינו ממופעי "צלילים במדבר".  - של הפסטיבל. וכבכל שנה    
 

   -  פעילויות תרבות

הקיר האפור בכניסה הדרומית לחדר האוכל משנה את פניו חדשות לבקרים: בכל חודש וחצי לערך    #

משונית חדשה.    נתלית בו שִּ

משוניות שהיו לנו השנה: בט"ו בשבט       המטרים הקרובים.  1000 -בטבע צילומי  -השִּ
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עולים  המשק. שמשונית "סביב חג   - מקומות וענפיםתמונות של  .2020שנת  -מה עברנו בשנת הקורונה 

 . חנוכהושמשונית ל " לכיתה א'

 בדרכים שונות ומגוונות...  -גם השנה המשכנו להתייחס ולהנעים את זמנם של מבודדי קורונה   #

 הבשלנים צולמו בבתיהם.   -"בישלנו באהבה" ביום המשפחה   #

פות מרהיבות מבית  מ -חברים קיבלו קופסאות עם מצרכים לבישול המתכון שבחרו בתוספת שי     

 היה מרגש וטעים...   "ציקדה".

 להעמקת הֵהכרות בינינו.  -משפחות  45תיבות "חבילה עוברת" עברו בין    #

 לקראת קבלתם של חברים נוספים לקהילתנו.  -הקיבוץ התקשט בשלטי חוצות   #

 והפעלות במתחם החדש. בשיתוף צוות הלול ערכנו אירוע חגיגי לפתיחת המדגרה, שכלל סיורים    #

 יחד עם צוות המפעל ערכנו סיורים מודרכים ב"דביק" בהם השתתפו רבים מהחברים וחווינו גאווה רבה.   #

 ציינו את חג המשק במועדון בהרמת כוסית, ברכה והרצאה מעולה על הגששים.   #

זמנו את הציבור לסיורים באזור הקיבוץ לחיבור והכרת המקום      להשתתף בהם.מעטים בחרו   - הִּ

חברים בארבעה מסלולי טיול ולאחריהם נפגשנו לארוחת ערב חגיגית   120  -לטיולי ט"ו באב יצאו כ  #

 בפארק כיף. 

 אוגוסט הבריכה שקקה חיים. נהנינו בכל שבוע מ"מנגל פתוח" ואווירה טובה. -ביולי   #

 עוגה". -פעם בשבועיים פתחנו את הבריכה ביום שישי בערב ל"קפה    

הצהריים, וכללה ארוחת  -יר האוהלים" על הדשא הגדול היתה חגיגה תרבותית שנמשכה משעות אחר"ע   #

 ערב ולינה באוהלים עד אור הבוקר. 

 הארנו את העצים בורוד ובכחול בחודש המודעות לסרטן השד.    #

 התקיימה "מסיבת שישי אחר הצהריים" בשכונת לימונים.    #

 גוריון. -הצהריים במתחם צריף בן-גוריון קיימנו פעילויות אחר סביב האזכרה של פולה ודוד בן   #

 התקיים ערב ראשון בו הכרנו עוד אנשים מקהילתנו.   -הרצאות טד    #

 נקיים ערב ֶהכרות ונרים כוסית לשנה החדשה.  -ורגע לפני סיום השנה    #
 

נושא התרבות בכלל והחגים  בעקבות רצוננו לדייק את הפעילות התרבותית ולהעלות לסדר היום את 
 בפרט: 

פרסמנו שאלון )בוואטסאפ ובדפים( בו ביקשנו התייחסויות, הצעות ורצונות לאירועי התרבות השונים.    #

 שיתוף הפעולה היה מצומצם מכפי שרצינו. 

חברים שברכו על ההזדמנות לשבת ולחשוב   42ערכנו פגישות שכונתיות בנושא התרבות בהן השתתפו    #

 העלות רעיונות ולשמוע אחד את השני. תרבות, ל
 

 ומה הלאה? 

 שתכלול:  2022התחלנו לבנות את התכנית התרבותית לשנת 

 בערך פעם בחודש וחצי .   -ערבי הרצאות טד   #

 לערבים הבאים. ץ אותו מוזמן לפנות לעדי טמיר ונשב -כל מי שמעוניין להשתתף בערב כזה     

 מספר מתנדבים לארגון החגים.   בעקבות המפגשים והשאלונים יש לנו  #

 נשמח ביותר למתנדבים נוספים כדי שנצליח לחגוג את החגים בצורה מיטבית.     

      לא פעם אנו שומעות )ושמענו גם בפגישות בשכונות( חברים שאומרים שיש רצון לעזור באירועי  #

      נבקש את עזרתכם ב:  התרבות השונים. החלטנו לפתוח קבוצת וואטסאפ של "תומכי תרבות" בה     

 הכנת עוגה, העברת ציוד ועוד... נשמח שמי שמעוניין יצטרף לקבוצה ויתנדב כשמתאים ובמה       

 שמתאים... תודה מראש!      
 

 .תודה לכל מי שנותן כתף, נרתם לעזרה, מציע, מגיב ושותף בכל דרך שהיא
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 צעירים, מבוגרים, ותיקים וחדשים -מחכות לכולכם 

 . 2022באירועי התרבות המגוונים שצפויים לנו בשנת 
 

 יעל מתיוס, מיה צלח, עדי טמיר,

     עירית גולדמן, רעות אורן ושולי ארליך.

 
 

 דברים שקרו... -מרכז בן גוריון   
 

בוקר. הם התארחו בדירה של כרמלה  -כשיצחק נבון היה נשיא המדינה, הוא הגיע לחופשה עם משפחתו בשדה
 קה שהיו בחופש ובין היתר השתמשו באופניים שהשאירו להם לטייל באזור הקיבוץ.  וגיורא יבלונ

 

הנשיא   של  עומד            –בנו  )היום  הבלטות  במגרש  כדורסל  ששיחקו  פופר  וניר  וינד  גיא  של  בגילם  היה  ארז, 
עם -בית שלו  לאבא  בוכה  שיבוא  כדי  ארז  את  שיפיל  לגיא  אמרתי  ההוא(.  המגרש  של  חלקו  על    הכנסת 

שפשופים בברכיים וגם קצת דם לא יזיק, ויאמר לארז שיגיד לאביו שצריך להקים אולם ספורט בקיבוץ. כל  
 זאת בזמן ששמואליק ואני עסקנו בגיוס כספים לאולם הספורט...  

 

הגיע הזמן והגענו, בין השאר, גם ליצחק נבון שהיה אז שר החינוך. סיפרתי לו את מה שהיה ויתכן שהדבר  
₪. מזכירו    600,000הכל  - הספורט סכום דומה, סך- ₪ וכן אישור להעביר מרשות   300,000לקבל ממנו  עזר  

נבון נתן הוראה להתחיל   אמר לו שאין אפשרות להעביר כבר בשנה הנוכחית סכום כזה שלא תוקצב, אך 
 להעביר מיידית את הכספים.

 

הספורט, מכיוון שהתרומות שניתנו לנו היו עבור מועדון  למנכ"ל רשות הספורט אמרנו שהכסף מיועד לאולם  
ונושאי חינוך. לנבון אמרנו שאנחנו צריכים מועדון, ספריה ועוד נושאים הקשורים לחינוך אך קיבלנו תרומה  

גם מנכ"ל רשות הספורט... אך למזלנו הדבר עבר    -רק לאולם הספורט. להפתעתנו   בפגישה עם נבון היה 
 בשלום.

 

ט תוכנן כך שניתן יהיה להכניס מזגנים גדולים לקירור וחימום, אך מכיוון שלא היה אז תקציב  אולם הספור
לכך הותקנו חלונות גבוהים וחלונות סביב האולם כדי שיכנס אויר ורוח. באחד מהביקורים של גזבר הסוכנות  

חייבים לדאוג למיזוג   האויר כאן וכי ממש-האוכל והתחלתי לספר לו על תנאי מזג  -וקרן החינוך ישבנו בחדר

 וחימום. תוך שתי דקות הוא שאל כמה זה יעלה ונתן הוראה לתכנן ולבצע. 
 

גג המועדון תוכנן במקור להיות מכוסה ביריעה ביטומנית  אך מכיוון שהיה לנו חבל לא לנצל גג גדול כזה,  
. כאשר הגיע מנהל בכיר  ידי מנוף לגג- הודעתי לקבלן שחייבים לרצף ומהר. משטחי הבלטות הגיעו והועלו על

אמנם   הבלטות  למפעל.  ולהחזירן  מהגג  להורידן  הוראה  ונתן  הבלטות  את  לראות  הופתע  הוא  מהסוכנות 
 הורדו אך הועלו פעם נוספת לגג והריצוף בוצע... 

 

 
 

עדיין  פיתוח השטח היה  כולו  ובכירים מהממשלה, השטח  רב  הוזמנו קהל  אליו  חנוכת המבנה,  לקראת   :
ועשבים. באדמה    אדמה  "טבע"  הוא  אך  לטקס  מוכן  שהכל  לוודא  כדי  הגיע  הסוכנות  מטעם  האחראי 

המפוררת והאבק שנוצר. הוא דרש ממני בכל תוקף לעשות לפחות מדרכה ולהכין את השטח כך שיהיה ראוי  
רמי האורחים  שלשדה-לקבלת  לו  אמרתי  גבול  -הדרג.  שיש  ואמר  תנועה  עשה  הוא  לכך,  כסף  אין  בוקר 

 נו. למחרת הגיעה השאלה כמה זה יעלה ונזרק סכום.  ל"שנֹור" של
 

מכיוון שדי שלטנו בפעילות והקבלן קיבל הנחיות ממני ולא רק מהמפקח, בסכום הקטן שקיבלנו למדרכה  
ביצענו את כל רחבת האבנים המשתלבות בכניסה, בוצעו מגרשי החנייה בזיתים ונסלל כביש הכניסה. "קרן  

וסיפה את סכומי הכסף. )קיבלתי על הראש אך הדבר ממש לא עניין אותי,  אמנם ללא רצון, ה  –החינוך"  
 הראש נשאר לשמואליק שהיה בקשר רצוף עם מחלקת הכספים בסוכנות(.-וכמובן שכאב
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שוב הגיע הבכיר מ"קרן החינוך" שהיינו איתו בקשרים טובים. הוא נזף כרגיל במפקח ובקבלן על שמבצעים  
ולא תוקצב תוכננו  עלדברים שלא  נאמר  להגיד שהוא  -ו. כאשר  היה  שיכול  כל  נתן ההוראה,  שאריה  ידם 

 יוכל תמיד להוסיף כמה מאות אלפים...  -ישלם... בקיצור, מי שיכול להשקיע מיליונים 
 

 גוריון והקו תוכנן ובוצע.-נאמר ל"קרן החינוך" כי חייבים להתקין קו חשמל נפרד למרכז בן  - ולעניין החשמל
 אריה.  

 
 גורל,  -אדם צריכים להיות בנויים על שותפות  יחסי בני

 הדדית, זיקת גומלין, חברות של שווים -עזרה
 ועל אהבת הבריות".                                                                   

 . גוריון-דוד בן

 
 30"הפיל הלבן"  חוגג 

 
גוריון" אהרונצ'ו ז"ל, שהיה בטוח שנפש חיה לא תיכנס למבנה הענק  -בן"פיל לבן" הוא הכינוי שנתן ל"מרכז  

 אף אחד לא האמין ולא תאר לעצמו מה יקרה בין קירותיו של הבניין החדש והגדול.   –שקם לנגד עיניו. האמת  
 

  שנה   30גוריון" כבר חוגג  -"מרכז בן   –נגב והמבנה הגדול  -מאז עברו הרבה מים בירדן והרבה שיטפונות ברמת
 ויותר! 

 

התינוקות עם הקטנטנים וחשבתי בלבי  -אני ראיתי את המקום הזה נבנה וקם לנגד עיני כשישבתי בחצר בית
מה עתידי אחרי כל כך הרבה שנים בגידול תינוקות... צריך למצוא תעסוקה חדשה. המבנה החדש "קרץ" לי  

ז את התרבות ]ולהחליף את  והחלטתי לאזור אומץ ולהציע את עצמי להיות אחראית על המקום וגם לרכ
 איתן, שיצא אז לשליחות באוסטרליה[.  

 

ספור  -שנה, עם אין  30נודע במרץ ובהתלהבות והנה, כמעט בלי להרגיש... חלפו עברו  - וכך צללתי אל הלא
עיון, חדר הנצחה, את שולחן הביליארד, את  -פעילויות ותהפוכות. מי בכלל זוכר את "חדר טלוויזיה", חדר

 כיפור, את המסיבות והריקודים על המרפסת העליונה ועוד ועוד... -במועדון ביוםהכנסת -בית
 

עם השנים נעשו שינויים רבים לנוחיות תפעול המקום. היום, במבט לאחור ממרום גילי, אני תוהה איך בכלל  
 כך הרבה מטרות: -היינו מסתדרים בלי המבנה הזה. המקום הומה כמעט ללא הפסקה ומנוצל לכל

 

 עבודה וזמינים לכל דיכפין.  - ם משמשים לישיבות וחדריהחדרי 
 

 חדר הכושר משמש לחוגים שונים ואמיר מקדיש זמן רב ואיכפתיות רבה לתפעול המקום. 
 

 ישיבות ומאז ה"קורונה" הוא תפוס רוב הזמן. - המועדון משמש לא רק לארועי תרבות אלא גם כחדר
 

 לם קונצרטים ואולם לחגיגות וארועים.  אולם הספורט הוא נכס שהופך ממגרש כדורסל לאו
 

 יש במבנה מחסנים לשמירת ציוד ועוד ועוד. 
 

אני קצת "משוגעת" למקום ופוקדת אותו למשך שעות רבות ובאה גם בשעות הערב המאחרות   –גילוי נאות 
 כדי לוודא שהמזגנים מכובים והחלונות והדלתות סגורים ושמורים. 

 

כלל משתדלת לשמור על רוח טובה וקשר טוב עם  - עומדים בכללים, אך בדרךאני יודעת גם לכעוס כשלא  
 האוכלוסיה הגדולה והמגוונת.

 

גוריון בזכות... זהו נכס יקר לכולנו והלוואי שנדע לשמור עליו ונמשיך להנות ממנו עוד  - קיבלנו את מרכז בן
 שנים רבות. זה חלק מהבית של כולנו... 

 אורה דת.                                                                                                                                                           
12.2021 
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 נושאים שונים  -אפרק י"
 

    משפט עם הבדואים
 
דין מטעם הבדואים שיטה, שבה היה מגיע לבית המשפט ביום שנכח בו שופט  -פיתח עורך 1980בערך בשנת  

מסויים, ומגיש צו מניעה זמני במעמד צד אחד, ובו תביעה נגד המדינה בשטחים שהבדואים תבעו לעצמם.  
דין  -קומות עם עורךהשופט היה מוציא צו מניעה זמני שהיתה בעייה לבטל אותו. הבדואים הצליחו בכמה מ

 ושופט קבועים.
 

יום אחד, כשהיינו בגמר גידור שטח המרעה לצאן, הוציאו בדואים צו מניעה זמני נגד השלמת הגדר )שכבר   
הטענה שזה פוגע בזכויות שלהם. התחיל מאבק מאד קשה. מאחר והשטחים נחכרו     סמך-להיתה מושלמת( ע 

ם לעזרה, אך הם התנערו מאחריות ולא שיתפו פעולה.  עזרה  פנינו אליה  –על ידינו ממנהל מקרקעי ישראל  
המאבק   אך  העולם,  מכל  קיבלנו  וגיבוי  הומנית  תמיכה  המועצה.  ראש  שהיה  יוגב  מיעקב  קיבלנו  כלשהי 

 האמיתי היה בידינו.  
 

דין שלּוש שינהל את המאבק מצידנו. היה משפט ארוך עם טיעונים ומומחים שונים. בשלב  -מינינו את עורך

ציפומ לכיוון רמת  ים במטרה לקבוע  רסוים התיישבו הבדואים בתוך השטח המגודר, שמאלה מה"כוכב" 
עובדות בשטח לקראת דיון כלשהו בבית המשפט. יצאנו לשטח מוקדם בבוקר ופינינו אותם בכוחות עצמנו,  

המשפט  -דיון בביתלפני שבית המשפט יתערב בעניין. אלון שיריזלי צילם סרט של כל האירוע. באותו יום היה  
והבדואים טענו שפעלנו נגדם בכוח. השופט רצה לערוך סיור בשטח ואנו פחדנו שהם מחביאים כמה אוהלים  

 באיזה ואדי, ולכן לפני הסיור שכרנו מטוס שיעשה סריקה מהאוויר והתגלה שהשטח נקי.  
 
להסיר צו שהחל כזמני,    בסופו של דבר, השופט החליט להסיר את הצו. זו היתה הפעם הראשונה שהצליחו 

משפחת   עם  שהיו  נוספים  עניינים  על  לי  ידוע  לא  כללי.  תהליך  שעצר  ונכון,  מסודר  משפטי  מאבק  בגלל 
 הבדואים הזו. המאבק עלה בהרבה כסף ומאמץ ניהולי שהושקעו בו הרבה זמן וכוח. 

 
 3.8.2001-מתוך ראיון ב ק באותה תקופה.המש - צור דת, שהיה מרכז                                                  
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 מועדון הצריף 
 

בילוי   בונים בדמיון מרכז  נעורים,  לפני שנה ומחצה עמדו ארבעה אנשים מול צריפי החיילים בהתלהבות 

"חזון", להפוך  מפואר: גשרים, נחלים, מרפסות, צמחיה ומה לא? לאנשים שרצו להקים את המועדון היה  
את המקום למרכז תרבותי עשיר ומגוון, שיסחוף אחריו צעירים בגיל וברוח מכל השכבות והמינים, מקום  

 בוקר. -שיהיה אטרקציה חברתית לכל אחד בקיבוץ שדה
 

 היום, שנה ומחצה אחרי אותה מחשבה ראשונה, צריך לעצור לרגע לחשבון נפש קטן. 
 

- חברות, מבוגרים כצעירים, באים לשמוע מוסיקה שקטה )כן, שקטה...( בבית ...אנחנו רואים בעינינו חברים ו
בלעז, יהפוך למרכז    pub-התה היפהפה. רוצה לשתות תה? בבקשה. רוצה בירה? גם זה יהיה. בית התה, או ה

מקום    –תרבות פעיל וחי, עם ַערבי מוסיקה וערבי שיחה ושירה ומה לא. תוכל לשוחח עם חבר בנועם ובשלווה  
 פגש סולידי קוראים לזה... מ
 
חסר לי המפגש הזה, חסר לנו, חסר לרבים וטובים. המפגש בארבע, שש או שמונה עיניים, לא רק עם חבר   

 לעבודה או חבר בן גילי, עם כולם. 

 
...החזון בעיני נשאר לראות את "הצריף"... מפגיש את כולנו להפסקה בקצב, מהנה את מי שבא אליו.  ...לכן,  

 בוקר בזמן האחרון...-וא הדבר הטוב ביותר והחשוב ביותר שקרה לנו ולשדההצריף ה
 

  4.11.1983,  239איתן פאר, עלון 
 
 
 

 ...בינתיים נעדכן אתכם בקורה ובמתרחש בין כתלי הצריפים שלנו ונוסיף בסיפוק שהתרחש הרבה! 
 

שע  חששנו  מסוימים  שבשלבים  מודה  הצעירים    י פ-לאני  מועדון  השנה,  בתחילת  "המהיר"  העבודה  קצב 
כנראה כבר ישרת רק את בנינו או את הדור הצעיר מאד שלנו. אבל אז בא הקיץ ואתו פריחה    שאנחנו בונים

לכם לעבור בטיול שבת בצריפים ותראו איך גדל דשא לתפארת, איך השתילים מתפתחים,    כדאי  –בפעילות  
" גמור והמטבחון אף הוא בשלבי סיום, איך השירותים כבר סגורים במחיצה  עץ ב"בית התה- איך קיר הציף

 והכל צבוע ונוצץ. ההגבהות כבר מוכנות ו... קנינו רהיטים ואהילים. 
 

תכנון התאורה   בימים אלה,  מותקן  ונצבעו הקירות, החשמל  נפרצו המחיצות  הוא:  הדיסקו מתקדם אף 
 בחוץ, בין שני הצריפים, בשלבי הכנה מתקדמים. המיוחד במינו נמצא בשלבים סופיים והיציקה 

 
 הצהריים ותמצאו אותנו שם. ברוך השם, יש הרבה מה לעשות...-רוצים להשתתף? אין בעיה... תבואו אחר

 
 12.8.1983, 227קטע ממאמר של איתן, עלון 

 
 

 היכון רוץ! – מועדון הצריף 
 

תה. בית התה יפתח בשלב ראשון בכל ליל שבת  ה- ... המקום כולל שני צריפים, צריף הריקודים וצריף בית
לאחר סיום הערב. תנתן    –. בימים בהם יש פעילות תרבותית במשק  23:00בשעה    –והדיסקו    21:30מהשעה  

האפשרות לכל השקטים והסולידיים בינינו להנות מכוס משקה קר, חריף או חם ומוסיקה שקטה ונעימה  
א מכם, העירו לכל מי שיזרוק בדל סיגריה, לכל מי שירים  במקום שהושקעה בו עבודה מאומצת ורבה. אנ

 קולו או יתנהג בצורה גסה. ברצוננו להנהיג נורמות הנוטות לכיוון השקט והמכובד. 
 

בשעה   בדיוק  יהיו  הסרט  וגזירת  הפתיחה  טקס  הגרגרנים  22:30...  ולכל  לדייק.  כדאי  הכבשים    – .  שתי 
 ... 23:00שנשחטו לארוע יעלו על השיפודים לקראת 

 
 30.12.1983, 247איתן, בשם ארז וגבסו ותרצה ואודי ומנור ו...   עלון 
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 / זאב זיוון הנשיא הגרמני שטעם מפרי עץ הזית 
 

בשדה הראשונות  השמונים  שנות  אורחי  וויציגר.  -בין  פון  אוטו  עדיין(  )המערבית  גרמניה  נשיא  היה  בוקר 

מערכת   האירוח.  את  לתאם  פנה  החוץ  החוץ  משרד  למדיניות  מאוד  חשובה  הייתה  גרמניה  עם  הקשרים 
  , על רקע שואת יהודי אירופה  עם גרמניה הישראלית ואנחנו נענינו ברצון. מתחת לעננה המלווה את היחסים

  , שאף השתמשה בו בתימן  ,אני מזכיר לתלמידי שמול החשש ערב מלחמת ששת הימים מהגז שבידי מצרים
 סכות גז ערב המלחמה. אירוניה היסטורית אם תרצו. פקו לנו מיהיו הגרמנים מי שס 

 
במקום בו נפגשו שני    ,בוקר -ולבקר בשדה  *דאי ללכת בדרכו של הקאנצלר אדנוארוהנשיא האורח ביקש בו 

האבות המייסדים בארצותיהם ובקשרים ההדדיים שבין המדינות. לפני שעבר לאחריותי הוא ביקר בחלקת  
כלנו יחד בחדר האוכל. המתאמים מטעמו דרשו שלא יוגש לו האוכל  הקבר ובצריף. בפרק האירוח שלי א

לשולחן אלא שיעבור כמו כל חבר במסלול ההגשה העצמית. מה שלא סיפרו המארגנים שזו תהיה הנקודה  
בה יתנפלו עליו כל הצלמים. מלאנו יחד את הצלחות, המצלמות תקתקו וישבנו לאכול. יכולנו לדבר אנגלית  

ן, מה שהקל על השיחה. שוחחנו על הקיבוץ, חבריו, מה הם עושים לפרנסתם ובשעות  ללא צורך במתורגמ 
 הפנאי ועד כמה המדבר הוא מכשול להתיישבות.  

 

אחרי הארוחה המשותפת רציתי להסיעו בעגלה וטרקטור לבקר במפעל 'דביק' החדש. המאבטחים התנגדו  
לי האורח לא יכולתי לדמיין. גם מאבטחיו  לנסיעה מטעמי ביטחון וסוכם שנלך ברגל. את ההפתעה שהכין  

ותיקה. היה סתיו והזיתים היו בשלים על  ו חלקת הזיתים ה  אתהופתעו כמוני. מחדר האוכל למפעל חצינו  
העץ, מחכים לקטיף. בלי לשאול קטף האורח זית והכניס לפיו. להפתעתו, כמי שלא ראה עץ זית מימיו, הטעם  

 היה לו מר, לא טעים ולא נעים.  לא היה כזית לקישוט בכוס המרטיני.
במפעל,   לאכילה. הפרק הבא  ביין  או  בחומץ  במלח,  והכנתם  הזיתים  כיבוש  על  ולמלוויו  לאורח  הסברתי 

 של הטעימה הלא מתוכננת במטע הזיתים.   מראת טעמה ה ,כך אני מקווה ,טשטש
 

 הודתה שגרירות גרמניה על האירוח במכתב ובשי לקיבוץ.    לאחר הביקור
 
ו לו שולחן בחדר האוכל על פי כל הכללים, הוא ופמלייתו אכלו עם כל  כרעיקורו של הקנצלר הקודם, כשבב*

חברי המשק, וכשהיה צריך להמתיק את כוס התה לא עשה זאת בכפית כנהוג וכראוי אלא הביט בחברים  
 שלהם לא נתנו כפיות ועל כן הפכו את הכפות בבחשם את הסוכר וכך אף הוא עשה. 
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 1985/  סיכום תקופה  –חברת הילדים 
 

בוקר,  -החופש הגדול תם ואיתו שנת פעילות ראשונה שלי בחברת הילדים. השנה, אולי בפעם הראשונה בשדה

 הורגשה פעילות ונוכחות של חברת הילדים, או בעיקר חברת הנעורים שלנו.  
 

העמדת הנושא בסדר עדיפות    –מספר גורמים חברו יחד להצלחה בגיבוש חברת הנעורים: בראש ובראשונה  
  – כיתות "דקל", "שיטה" ו"חצב"    –גבוה של הקיבוץ וכן צוות מלווה, מדריכים, משאבים וזמן. סיבה שניה  

של עשרה או קצת    מספר לא מבוטל של חבר'ה שמרכיבים את חברת הנעורים. אם זכורה לנו חברת נעורים
הכיתה המקובצת,   ללא  לנו,  יש  השנה  חבר'ה,  ופנייה.    23יותר  יוזמה  בכל  חלק  הלוקחים  פעילים  חבר'ה 

חדשים    – ולבסוף   ברעיונות  וגם  מספרית  מבחינה  גם  והוסיפה  תרמה  ספק  ללא  אשר  המקובצת,  הכיתה 
 ויוזמות שלא הכרנו. 

 
פות, הפעלה של חברת הילדים הצעירה במסיבות, בחגים  כל אלה נתנו לנו חברת נעורים פעילה: ועדות, אסי

פארק בפורים, עזרה בבורות לוץ ועוד כהנה  -ובעלון, טיולים רבים, מבצעים נוסח ט"ו בשבט לקיבוץ, לונה
אם זה בטקס של   –הילדים מצליח ללא העזרה הרבה של הנעורים -וכהנה. אינני רואה שום מבצע של חברת

 ה או בכל דבר אחר. "ארזים", ב"הפנינג" בבריכ 
 

אף כמעט  מרוצים  שאיננו  הסיבה  זו  יחד,  -אולי  התלבטנו  האחרונה  השנה  במשך  אבסורדי?(.  )נשמע  פעם 
מזכירות הנעורים וצוות הליווי המבוגר, מה עוד אפשר לדרוש ולתת ובמה צריך להשקיע את המאמץ ואיזה  

וי לנעורים. בנושאים אלה עוד רבה הדרך  שאלות עקרוניות צריך לשאול את עצמנו על מנת להעביר אותן כרא 
 למציאת השביל הבטוח. 

 

 . 15.9.1985,  313קטע ממאמר של איתן פאר לעלון 
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 . 1991ינואר  ,"דביק" במלחמת המפרץ
 

 : 1991צור דת, מתוך ראיון ברדיו  בזמן מלחמת המפרץ, ינואר  
 

לספק את מה שלקוחותינו רוצים, אין לנו כרגע אף  אנחנו היום עובדים קשה מאד, ולצערי, עם כל המאמץ  "
גלם אבל  יש  -התארגנו מראש עם מלאי וחמרי…בוקר מגוייסים לטובת הענין-כל חברי שדה…לקוח מרוצה

יותר מזה, אנשים כועסים לא רק עלינו אלא גם על הסוכנים והסיטונאים שעובדים    0…בעיה לעמוד בקצב
הייצו  …אתנו לטובת  מגוייס  הכל  הביטחון  כרגע  למערכת  גם  ולספק  להמשיך  חייבים  ואנחנו  בארץ  ר 

וגם חלק גדול ללקוחות שרוצים לאטום את הבתים, וזה לא יכול    …שממשיכה לקנות מאתנו, גם למפעלים
 ". …לבוא על חשבון לקוחות שעובדים אתנו כל השנה

 
הספר שלפני שהם צריכים לנסוע שעה ורבע  -על ילדי בית…מעדיף לדבר על הדברים היותר שמחים:  אני  "...

אני   …"  …הספר לעבוד במפעל-חוזרים מביתוהספר באים בשלוש או בארבע בבוקר לעבוד במפעל,  -לבית
טוב שאני יכול ואני לא יכול לתת את השירות  -ו בספירת כסף. אני עוסק עכשו במתן שירות הכיילא עוסק עכש 

 …שהייתי רוצה לתת"
 

 אחרי המלחמה:  סיכום
 

 ראיון ברדיו, מראיין: לייזרוביץ. 
 

לשוק המקומי  צור:   שמייצרים  למפעלים  מייצרים  כל  קודם  סוגרים  ו אנחנו  שלהם  הסחורה  ואת  ליצוא, 
בקרטונים. אנחנו מייצרים עבור היצואנים החקלאיים שקוטפים פרחים, ירקות, אורזים אותם בקרטונים  

הכי לחוצים, המשיכו  ומייצאים את המוצרים שלהם. חשוב   בימי המלחמה  גם  לקוחות,  להזכיר שאותם 
גם באותם ימים ואלה הם,    הפסיק לפעוללקבל מאתנו כל הזמן את כל מה שהם היו צריכים ואף מפעל לא  

 כי הם הלקוחות הקבועים. ויש לנו לקוחות כאלה גם בחו"ל.  ,בעצם, הלקוחות החשובים ביותר
 
 

 הולך ליצוא? איזה אחוז מהייצור שלכם  – ל
 . 50%  -קרוב ל – צור

 

 כמה אנשים עבדו במפעל בזמן המלחמה?   - ל

בוקר עבד חלק מהיום שלו במפעל,  -בשדהנמצא  בזמן המלחמה קשה לספור. הייתי אומר שכל מי ש  –צור
אחרי שעבד במקום העבודה הרגיל וזה מגיע לקרוב למאה, אבל זה לא ימים שלמים, כל אחד נתן את מה  

 . שהוא יכול
 

 ייצרתם בזמן המלחמה?  ביום כמה גלילים  -ל 
 יצרנו ביום מה שבימים רגילים כמו היום, מייצרים בשבוע.  יאני מעדיף לא להכנס למספרים האלה.   – צור
 
 וכמה עובדים היום במפעל? המספר הרגיל של העובדים? –ל 

אנחנו ממשיכים    . צוות שיווקועובדים. וצריך לזכור שזה כולל גם צוות של ייצור וגם צוות של פיתוח    40  –  צור
אבל ברור שברמה יותר    ,לעסוק בכל הדברים האלה. גם בזמן המלחמה עסקנו בפעילות שיווק, יצוא ופיתוח

 נמוכה.  היום כל הדברים האלה חזרו לרמה הרגילה שלהם.
 

 הביקוש היום הוא כמו הביקוש שהיה לפני המלחמה?  – ל

שוק החנויות, בוודאי קונה פחות היום. אנחנו רגילים שבדרך כלל לקראת    כמוכמעט. השוק הפרטי,    –רצו
יה בצריכה של המוצרים האלה. השנה אנחנו בהחלט לא מרגישים אותה ואנחנו מניחים שפשוט  יהפסח יש על 

 .  אר מלאישנלאנשים  
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    מוסדות -ב"רק יפ

 הדואר 
 

שבע". משם היו מביאים  -, באר45שבע  והכתובת היתה  "ת.ד.  -דואר בבאר-בשנים הראשונות היה למשק תא
היחידים שהיתה    –כנראה מרכז המשק או הגזבר או מרכז הקניות    –את הדואר, לא ברור באיזו תדירות  

לפחות עד סוף    –להם הסעה לעניינים משקיים. ]לטנדר היה נהג קבוע, שהיה מסיע את מי שצריך[. זאת  
1956  . 

 

 הנגב".  -נע רמת-נע הנגב" או "דואר-"דואר –כבר יש כתובת אחרת  1957בשנת 
 

החתימו מכתבים, קנו בולים,  בכל יום הגיעה מכונית אדומה ששימשה סניף דואר נייד: שם    -בתקופה זו  
שילמו עבור "דואר רשום" וכיוצא בזה, כל הפעולות הדרושות למשלוח מכתבים וחבילות. עובדת המזכירות  
 היתה ניגשת למכונית שצפרה לה כאשר הגיעה, מוסרת בחלון את הדואר היוצא ומקבלת את הדואר הנכנס. 

 

 גיוסים ב"דביק" ערב מלחמת המפרץ
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שדה ורביבים, הגיעו בכביש הקיים  -משאבי  –הסידור הזה היה כנראה יקר לדואר כי לשאר ישובי רמת נגב  
בוקר נסעו דרך "כביש הנפט" לירוחם. אולי זו הסיבה שהיו מעוניינים  להפסיק את שירות  -כיום, אך לשדה

 כולל תשלום לעובדת הסניף.נע" ולפתוח לישוב הרחוק והמבודד סוכנות דואר, - ה"דואר
 

בוקר קיים, כפי שאפשר לראות בתאריך על "מעטפת היום הראשון" שהודפסה לכבוד  -סניף הדואר בשדה
, יכולה לספר איך  שנים 24-כ   . פנינה מלמד, שאחראית על הסניף ועובדת בו כבר1961במאי    27-המאורע, מה

 זה פועל. 
 

שבע לכאן. עובדות הדואר היו מחכות לשק הדואר  - באוטובוס מבארהחיסכון התבטא במשלוח שק הדואר  

 בתחנת האוטובוס ומביאות אותו למזכירות עם העגלה הנמצאת מאחורי תיבות הדואר עד היום...

 לא רשום בשום מקום.  –האוכל - ממתי מגיעה המכונית עם הדואר ממש לאזור חדר

 
 
 

 חלוקת הדואר 
 

בפלחה, בחרמ"ש או שיצא למרעה עם הצאן או הסוסים( התחילו לעבוד    פעם... כל העובדים )פרט למי שעבד
האוכל הראשון ]שהיה ממוקם בין  -בבוקר... וגם לארוחות הגיעו יחד: במרפסת צריף חדר  6  –באותה שעה  

המבנים הטרומים שנמצאים שם כיום במקום הצריפים הראשונים[ היה תלוי מטיל ברזל שהיכו עליו וכך  
הצהריים היתה עובדת המזכירות מחלקת  - א לאכול וכולם הגיעו באותה שעה. בארוחתקראו לחברים לבו

 את המכתבים לחברים. 
במקום שבו נמצאים כיום מתקני   עמד[, ש1957חדר האוכל השני ]בקיץ צריף גם כשעברו לאכול ב

 המשחקים, נמשך אותו נוהג של חלוקת המכתבים. 

"מעטפת היום הראשון" 
לפתיחת סניף הדואר  

 *27.3.1961 –בוקר -בשדה
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בשלב מסויים הכינו בנגריה תאי דואר מעץ, פתוחים לצד הכניסה  וחלקם  
האחורי, הסגור, שימש מחיצה בחדר הכניסה הקטן. מאחורי המחיצה  

הכל העבודה  סדרן  של  שולחנו  מתבצע  - היה  היה  העבודה  סידור  יכול. 
רי ארוחת הערב: מרכזי הענפים היו מבקשים עובדים במידת הצורך  אח

 העבודה שהם "פנויים לסידור". - או מודיעים לסדרן
 

עם המעבר לחדר האוכל הבנוי, הנוכחי, עברה המזכירות, כולל הדואר  
- חדר       שהיה חלק אינטגרלי של עבודת המזכירות, לקומת הכניסה של  

בקצה הצפוני ובקצה הדרומי הקיימים  האוכל. בין שני חדרי המשרדים  
נבנו תאי כיום בקומת הכניסה,  דואר ממתכת שהיוּו את הקיר של  -גם 

 דואר שאפשר גם לנעול...    -המזכירות.  מעתה היו תאי 
 

 
אלה המשמשים אותנו כיום,   –הדואר בחדשים-הוחלפו תאי 1995בשנת 

 יום.ואז גם חולק השטח של המזכירות למשרדים הקטנים הקיימים ה
 

 
 

                                                                                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בית-ופתק
 

הרישום  בית בצורה ממוחשבת, לאחר שלאורך שנים רבות היה  -בשנים האחרונות מתנהל הרישום בקופת
ידני בדפי פנקס שהועבר להנהלת חשבונות. חידוש זה הזכיר לי את השינויים הרבים שעבר תחום הקופה  

 בשישים השנים האחרונות והחלטתי לבדוק איך הכל התחיל ומה השתנה. 
 

ביקשה יהודית    1952בית", אבל כבר באוקטובר  -לא מצאתי מתי החליטו לראשונה שצריך אחראי על "קופת
 וני  שיחליפו אותה באחריות על הקופה ויורם מור נבחר לקופאי.  אלכסנדר

 
תפקיד הקופאי/ת נחשב תפקיד ככל התפקידים, נעשה אחרי שעות העבודה ונבחר באסיפות השנתיות, אלא  
אם כן הקופאי התפטר לפני כן... וכך, בכל שנה, נבחר קופאי יחד עם שאר ממלאי התפקידים והוועדות. זכור  

[ סרבה לקבל את  1958מתועד[ שחברה שנבחרה לקופאית באסיפה השנתית תשי"ט ]אוקטובר  לי ]וזה גם  
הדין וערערה לאסיפה שלוש פעמים. בפעמיים הראשונות לא קיבלו את סירובה וחשבו שאפשר לכפות עליה  

 את התפקיד, בערעור השלישי נכנעה האסיפה. כבר אז "דין התנועה" לא חל על כולם...
 
 

 1971תאי הדואר משנת 
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 בית מקום נכבד:-יש לקופת 1968ים שגובש, הודפס וחולק לחברים בשנת באוסף התקנונ
 

 חברים. -#  הקופה מנוהלת על ידי הקופאי שנבחר בשיחת

 הערב בחדר האוכל. - #  הקופה תהיה פתוחה פעמיים בשבוע אחרי ארוחת
 #  ההוצאות הבאות ישולמו על ידי הקופאי לפי הודעת החבר וחתימתו: 

שירות  -תקציב אישי, נסיעות לביקור הורים שלוש פעמים בשנה )הנסיעות בלבד(, נסיעת אנשי שנת 
לירה ליום, הוצאות בזמן    –דמי נסיעה וכלכלה בדרך, דמי מילואים    – למשקיהם פעם בחודשיים   
 לירה ליום.  –קורסים  

 ון מהנהלת החשבונות. [ יעשה לפי חשב כך נקראו כאן בעבר הרחוק המתנדבים#  תשלום ל"סטיבים" ]
#  יתר ההוצאות ישולמו לפי פקודה שיקבל החבר מממלא התפקיד האחראי לכך, אחרי ההוצאה. על החבר  
להביא קבלות על הוצאותיו ולמסרן לנותני הפקודות. ]יש בהמשך פירוט איזה ממלא תפקיד אחראי על מתן  

 ת בריאות, קניות לענפים ועוד[. קניית בגדים, בגדי ילדים, הוצאו  –האישורים ולאילו סעיפים 
 

למשך כשנתיים והוא פירסם בעלון הודעות ובקשות פעמים אחדות.    1985יאיר ארליך היה הקופאי מינואר  
מזה אנו למדים שהקופה היתה פתוחה בימים ראשון ושלישי, בכל פעם שעה בערב, בימי שישי שעה בצהריים   

 לא מצאתי ממתי.  –כנראה כבר היה מקום מסודר לקופה  ובשבת בצהריים לחיילים, סטודנטים ופעילים. 

 

בשדה  1986בינואר   דבר  מעבר    הכספומטבוקר:  -נפל  כספים.  למשיכת  רק  הראשון  בשלב  לשימוש,  נכנס 
קופת בנוהלי  משמעותי  לשינוי  הכספומט  גרם  הטכנולוגי  ממתי  -לחידוש  זכור  לא  אז,  עד  אולי    – בית: 

ום כלשהו שנרשם בצד, וכאשר החבר קיבל אישור על הוצאה כמו  מההתחלה, אפשר היה לקבל מהקופה סכ 
עיון או כל סיבה מאושרת אחרת, והביא את האישור  -חולים, כלכלה בחוץ בתפקיד או ביום-נסיעה לקופת

נמחק. במשך השנים    –בצורת "פקודה"   והחוב של החבר בצד היה  ההוצאה היתה נרשמת בספר הקופה 
קופאי היה צריך לרדוף אחרי החברים כדי שיביאו את האישורים לכיסוי  נרשמו בצד סכומי כסף רבים וה

: "אין אפשרות של רישום בצד ועשיית חשבון  1968- למרות הקביעה המפורשת בפירסום מ  –החוב. וזאת  
בשנת  -אחר קופת  1982כך".   בנושא  במזכירות  דיון  בנושא  -התקיים  נוהלים  לקבוע  ניסו  ובין השאר  בית 

ש לזכור שבתקופה זו התקציב האישי שקיבלו החברים היה מצומצם ביותר ולמעשה לא  "הרישום בצד". י
 ניתן היה להשתמש בתקציב כדי לשלם עבור הוצאות  ולקבל את ההחזר מאוחר יותר.

 
 בעלון: ארליך , כתב יאיר 1986וכך, בינואר 

 

בית. חברים אשר  -ופת"מרגע תחילת השימוש בכרטיסי הכספומט יופסק ההסדר של רישום כספים בצד בק
לפני שהם   ולסגור את החשבונות  ינואר  חודש  לקופה במהלך  להגיע  בצד מתבקשים  ורשמו  כספים  לקחו 

 מועברים להנהלת החשבונות לחיוב. 
 

ידי בעלי התפקידים השונים תרשם  -החל מפברואר לא יהיה רישום בצד וכל הוצאה שלא תהיה מאושרת על
ו החלטה שאין להכניס כסף לתקציב האישי יש צורך למשוך את הכסף  בתקציב האישי. היות וקיימת אצלנ

₪ על מנת להגיע לעיר    20-15בתבונה כדי לא להשאר עם סכומים גדולים. על החברים להחזיק ברשותם  
 הקרובה ושם אפשר יהיה למשוך את הסכום הנדרש".    

 

קיבלנו את ה"ויזה" וכך    1997עשרה שנים  ורק בפברואר  - הכספומט שימש למשיכת כסף בחוץ במשך אחת
 גם את האפשרות להשתמש בו לתשלומים. 

 .  1997אין דיווחים בעלון, פרט לדיווח על גניבת הקופה ביוני –מאז דיווחי יאיר ארליך 

 
, אבל אולי כבר קודם, הפסיקו לבחור בקלפי את הקופאי/ת והשינויים  2003בשלב מסויים, יתכן שבשנת  

עבודה  -נמסרו רק כהודעה באסיפה.  בערך בתקופה זו החלו הקופאים לקבל שעותלגבי ממלא תפקיד זה  
 למילוי תפקידם. 

 

והיו   גוכמן  ריצ'רד ספיר, מתי ברזילי, שרה  )פעמים אחדות(,  גרסון  הקופאים בשנים האחרונות היו מרק 
לאו תפקיד זה זמן קצר בלבד.  חברים נוספים שנבחרו אך מִּ

 א את התפקיד בהתמדה.   יוסי לינדר ממל  – 2011מיולי 
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 הספריה
 

הגבס שהופקע מהמועדון לצורך זה.  -, נפתחה הספריה בחדר המזרחי של בית7.12.1957  - במוצאי שבת, ה

- הספר הריאלי בחיפה ליום הולדתו     ה-מבית  1956הבסיס לספריה היו הספרים שהמשק קיבל באוקטובר  
כל הספריה היתה בארון פח אחד סגור שעמד מאחורי    -גוריון. לא זכור לי המקור של שאר הספרים  -של בן  70

היא    –של הספרנית. הספרנית הראשונה היתה יונה שטרוזמן ]מגרעין "שגב"[ וכאשר ביקשו ספר  הכיסא  
בוקר. סדר -הוציאה אותו מהארון. השיטה של "המדף הפתוח" עוד לא היתה נפוצה אז ובוודאי שלא  בשדה

ה פתיחת  הספרים בארון היה לפי המספר הסידורי שלו ולכן רק הספרנית ידעה למצוא אותו. בשבילי הית
אביב, ואנו הגענו הביתה  -הספריה הצלה, כי עד אז קראתי ספרים שהבאתי מהספריה בה הייתי רשומה  בתל

רק אחת לשישה שבועות! וכך כתבתי הביתה על הספריה: "...רק חלק קטן מהספרים עוד לא קראתי, ואם  
 לא יהיה לי מה לקרוא"... –יקחו אותם לפני 

 

גזבר, שלא איפשר לה לקנות ספרים כרצונה, היא התפטרה והמזכיר, שמעל'ה  מכיוון שיונה הסתכסכה עם ה
 היסטוריה...   –פנה אלי, הסכמתי, והשאר   –]שמעון רביד[ חיפש לה מחליפה. מכיוון שהייתי ידועה כקוראת  

 

הספריה התפתחה וגדלה די מהר בשנים הראשונות: ניתן לי לרכוש ספרים, יצאתי לקורס ספרנים של יום  

שבע ולמדתי שספרים מסדרים לפי הנושא ולפי שם המחבר ויש לאפשר לקוראים לבחור את  -ע בבארבשבו
סודר מועדון חדש בצריף במחנה הנח"ל,    1963הספרים במדפים פתוחים. בסופו של דבר, מכיוון שבשנת  

ו לה  התפשטה הספריה גם לחדר המערבי בבית הגבס, שמדפי ספרים סודרו לאורך קירותיו. הספריה, שהי
לחלק המזרחי של המבנה החדש    1966ועברה בתחילת    1965אז קוראים מרובים, שכנה בבית הגבס עד סוף  

 שנבנה אז עבור המועדון והספריה. 
 

גוריון", עברה הספריה מהצד המזרחי של המבנה לצד המערבי,  -, לאחר שהמועדון עבר ל"מרכז בן 1992בשנת  
מזרחי, שם הוא נמצא עד שימצא לו מבנה גדול יותר, מתאים  והארכיון קיבל סוף סוף משכן משלו בצד ה

 לצרכיו. 
 

 ספריית הילדים
 

הארכיון   היום  נמצא  שבו  במקום  ששכנה  החברים  מספריית  כחלק  פעילותה  את  החלה  הילדים  ספריית 
יחד(י)ספר והילדים  החברים  מפאת    .ית  קטנות  בקבוצות  רק  להיכנס  הילדים  יכלו  תקופה  ריבוי  באותה 

 .בו המחסור במקום להסתובבהקוראים  
 

תת הלימוד )לשעבר( שבבית  יכנה אחר כבוד בכוהופרדה ספריית הילדים מספריית החברים וש  1987בשנת  
"זית"י"ק קבוצת  הברכלי".  בשנת  שהיתה  שלה- ,  להעביר   ,מצווה  המשימות  כאחת  הספרייה    קיבלה  את 

 למקומה החדש. 
 

הפעם למקומה  ו)של היום( וכעבור מספר שנים שוב נדדה    "אנפה "תת  יכעבור כמה שנים עברה הספרייה לכ
 תות והכי קרוב לכביש. יהמבנה האחרון בשורת הכ – הנוכחי ב"בית האוסף" 

 
כשמדפי המתכת הקרים הוחלפו במדפי עץ יפים ומזמינים    "מתיחת פנים"לפני כמה שנים עברה הספרייה  

הילדים   שיצרו  קרמיקה  בצורת אריחי  בכניסה  יפה  קישוט  לה  נוסף  כחודשיים  של אפרת,  ולפני  ביזמתה 
 בהדרכתה של לאורה ובביצוע אולג את יבגני בע"מ. 

 

מיועדת לבני שנה עד  ו  צוות מתנדבות  דיי- לע  16:30  –18:00הספרייה נפתחת מדי שבוע ביום שבת בשעות  
 אנחנו מחכות ומצפות לקוראים שיבואו.    מוזמן. –כיתה ח' ועד בכלל. כל שמי שמתעניין 

 
לבן    –כאשר כל גיל מסומן בצבע שונה    ,לפי גילאים  מסודרים הספרים בספריהלנוחיות הקוראים וההורים  

רק המלצה שיכולה    , כמובן,זאת  ח'.  ירוק לכתות ד' ה' וכחול לכתות ו' ז'  ,לצעירים, אדום לכתות א' ב' ג'
מדע, דינוזאורים, חגים, ספורט, טבע,    – לעזור בבחירת הספר המתאים. בנוסף ישנם מדפים לפי נושאים  

 . ולהדריך  רק תבואו ונשמח להראות ועוד. קומיקס ועוד
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ה מוזמן לפנות אלינו ולהציע ואנחנו נשתדל לרכוש  מי שמעונין בספר מסוים שאינו נמצא בספרי –וכמובן 
 אותו.  

 

,  גם דפי ציורברחבי הספריה יש כריות לישיבה והסבה, שולחנות וכסאות  ולנוחיות הילדים הקטנים 
 ומשחקים.  צבעים

 נשמח לשמוע ולקבל הצעות לשיפורים ובקשות. 
 

 מרימי חורש. 

 
 הארכיון 

 
, אך  1998ואני עובדת בו ברציפות, אם כי לא באופן מלא, משנת   1992הארכיון נמצא במקומו הנוכחי משנת  

 ובעצם אפילו קודם.   1974ראשיתו בתחילת שנת 
 

זו   בצריפים    – בהזדמנות  הראשונות  בשנים  שכנה  הטכנית  המזכירות  נוספים:  היסטוריים  פרטים  כמה 
רות הטכנית, עם מכונת  המזכי  – גוריון. החדר המערבי היה חדר מרכז המשק והצמוד לו  -שבאזור צריף בן 

החשבונות ובחדר המזרחי עמדה מכונת השיכפול  - כתיבה והטלפון של הקיבוץ. בצריף הסמוך היתה הנהלת
 תיקים שהועברו מהמזכירות.   –הידנית ובמדפים 

 
כאן המקום להזכיר את עודד מוזס, שהיה מרכז המשק שנים אחדות והוא שהביא אלינו את שיטת התיוק  

עד   שזו השיטה המומלצת  -היום במזכירות. בקורס ארכיון שעשיתי הרבה שנים אחרהקיימת  כך למדתי 
לארכיונים עד עצם היום הזה! מלבד זאת הוא שמר על התיקים הישנים, העביר אותם למדפים שבחדר מכונת  

 השיכפול ורשם על כל תיק שהּוצא "ארכיון" בכתב ידו המיוחד. 
 

חדר בניית  סיום  בשנת  -עם  המשרדים    1971האוכל  החשבונות    -הועברו  הנהלת  המשק,  מרכז  משרד 
עבדתי חלקית במזכירות הטכנית יחד    1974לקומת הקרקע של המבנה החדש. בשנת    -והמזכירות הטכנית  

גוריון וכעבור חודשים אחדים החלו להכין את האתר לקראת  - נפטר דוד בן  1973עם פנינה בוכבינדר. בדצמבר  
כך היו בו הקּוָפה והתערוכה,  -ות את הבית שבו גרה בתחילה משפחת בניאל ואחרפתיחתו לציבור. כדי לבנ 

 היה צריך לפרק את כל שורת הצריפים שהיתה שם.  
 

יום אחד הגיע מישהו למזכירות ואמר לנו: "יאללה, לכו תפנו את כל התיקים מהצריף לפני שיהרסו אותו".  
המאובקים ששכבו שם שנים. לקחנו אותם ואפילו אינני זוכרת איפה  לא כל כך ידענו מה לעשות עם התיקים  

מצאנו להם מקום. מכיוון שהיה כתוב עליהם "ארכיון", נסענו לארכיון של רביבים כדי לברר אצל לילי עמיר,  
הארכיונאית, מה עושים עם זה. שם קיבלנו את ההסברים הראשונים וקנינו את המיכלים הראשונים. את  

 האוכל. -, בינתיים, במיכלים ומצאנו להם מקום בחדר הקטן, הקרוב לשירותים של חדרהתיקים שמנו
 

באותו קיץ יצאתי לקורס ארכיון של שבועיים שארגנה ההסתדרות בימי זהרה ב"בית פעילי ההסתדרות".  
כאשר חזרתי התחלתי לסדר את התיקים אבל לא היה לי זמן לעסוק בכך בעקביות בגלל עיסוַקי האחרים.  

זרה קיבלתי מכל מי שהיה מוגבל זמנית מטעמי בריאות וחיפש עבודה בישיבה, כמו אולי רווה ז"ל, יעל יהל  ע
צעו עבודות שונות שיכולתי לספק.   ועוד. אני הסברתי מה לעשות וכך רשמו את התמונות במחברת ובִּ

 

הביוב של חדר שטיפת   שנים )!( היה מקום גרוע ומסוכן, היות וכל צנרת    18החדר הקטן ששימש כארכיון  
הכלים תלויה על התקרה שלו. הוא היה מלא אבק, מלא מיכלים שנוספו במשך השנים, צפוף וללא מקום  

את   ועושה  האחרים  מעיסוקי  "לגנוב"  שיכולתי  בזמנים  רחוקות  לעיתים  לשם  באה  הייתי  אני  לעבודה. 
 המינימום ההכרחי. 

 

יון. לקראת המעבר שכה ציפיתי לו הוחלט שהחדר המיועד  גוריון" תוכנן שם חדר לארכ-עם בניית "מרכז בן
עיון, שמתאים יותר לשאר הפעילויות המתוכננות במבנה. מאחר ש"המועדון לחבר" שהיה במקום  - יהיה חדר

בו נמצאת כיום הספריה פינה את מקומו ועבר ל"מרכז", הוחלט שהספריה תעבור למקום שפינה המועדון  
 הספריה.  והארכיון יקבל את האולם של 
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בן במאי  -מרכז  נחנך  במקום    1991גוריון"  קיר  נבנה  לספריה:  הישן  המועדון  את  להתאים  זמן  לקח  אך 
החלונות הגדולים שהיו בקיר הצפוני ]כיום "קיר הקרמיקה"[, נבנה קיר גבס במקום שהיה דלפק ההגשה,  

 ועוד. 
 

בבית 1992במהלך   בחופשות מעבודתי  ואת הארכיון  הספר, התחלתי להעביר את הספר -,  המערבי  לצד  יה 
לחדר שהתפנה. אני זוכרת לטוב את ברנט, שהיה אז מתנדב, ועזר לי להרכיב את המדפים הראשונים בארכיון  

 הספר, השלמתי את ההעברות ונסעתי לחו"ל... - , תוך כדי סיום עבודתי בבית1992החדש. ביולי  
 

אפשר למצוא בו מה שמחפשים...  תחילה,  התחלתי לעבוד כחצי משרה בארכיון ומאז    1998בתחילת שנת  
בוקר,  -אמנם, היה כל הרישום ידני אך למרות זאת הצלחתי למצוא את החומר ל"ספר היובל". ותיקי שדה

שראיינתי באותה תקופה כדי לקבל את מירב המידע על השנים הראשונות, התארגנו לרכוש לארכיון את  
לא רק של מי שעובד בו    –ן שבהחלט שינתה את החיים כך גם נרכשה תוכנת הארכיו -המחשב הראשון ואחר

 אלא גם של מי שמחפש חומר.
 

מעל   בארכיון  יש  לעכשו  רבות    550נכון  תמונות  גם  אך  תיקים  בעיקר  המכילים    20,000מעל    –מיכלים, 
שמע עם ראיונות מוקלטים של חברים  -תצלומים, דיסקים של סרטים ושל תמונות, קטעי עיתונות, קלטות

מטבח  -שטיחים, סמריות, כלי   -אוסף של חפצים שונים מהעבר    - ד לא הומרו למדיה חדשה( ובנוסף  )שעו

 בוקר ועוד. -ישנים, ספרים בהם נזכר קיבוץ שדה

 

בשימוש,   -בנוסף   פעם  שהיו  טפסים  של  אוסף  יש 
כרטיסיות   ישנים,  אישי  תקציב  דפי  שונות,  כרטיסיות 

טובה", מע "שנה  גלויות  חופש,  ימי  דואר  לרישום  טפות 
 של "היום הראשון" וכדומה. 

 

 

 זו ההזדמנות להזכיר שאחד הצריפים הקטנים 
   –גוריון משמר "חדר של פעם" -בדרך לצריף בן  

 . אפשר 60-עם הריהוט והחפצים משנות ה
 לקבל מפתח או להזמין אותי ולקבל גם הסבר... 

 

 
 
 
 
 יכוז קניות ר
 

 מכן: -בוקר, וגם לאחר-בשדהאיך התבצע ריכוז הקניות לפני חמישים שנה 
 

בימים ההם, כשאוטובוסים בקושי הגיעו לכאן וצי הרכב מנה משאית אחת וטנדר אחד, יצא מרכז הקניות  
אביב ביום ראשון בבוקר וחזר ביום חמישי בערב. בימי שישי עבד במקם שקבע סדרן העבודה.  -בכל שבוע לתל

בדירה שנרכשה באזור    –אביב, ולאחר שנים  -שק בתלבמשך השבוע הוא לן, יחד עם הגזבר, בדירה ששכר המ
 הסינרמה ]"היכל נוקיה"[, קרוב למקום שאליו עברו אז המשרד והמחסן של "משקי הנגב".  

 

אביב, היה "ַסָפק" שהיה גם הנהג הקבוע של הטנדר. הַסָפק היה נוסע פעמיים  -מלבד מרכז הקניות שעבד בתל
חולים. כן, לחם  -, לחם ואת מעט התרופות שאז נזקקו להן מקופתשבע ומביא ירקות, פירות-בשבוע לבאר

היה מגיע רק פעמיים בשבוע וביום שישי היו החלות מגיעות באוטובוס, בשני שקים, שבמקרים בהם היה  
 היו יושבים עליהם והחלות היו מגיעות קצת מעוכות...  –האוטובוס עמוס בנוסעים 

 

המשק, למשל,  -המורשה היחיד לטנדר והוא היה מסיע את מרכז  הספק/נהג היה בשנים הראשונות גם הנהג
 שבע לסוכנות, למשרד החקלאות וכדומה.-בימי ראשון לבאר
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אביב ומבצע את הקניות, שהיו מגיעות ביום חמישי בערב עם המשאית.  -מרכז הקניות היה מתרוצץ בתל
מציאות בכל הארץ, לא רק כאן[  -קרהקשר עם מרכז הקניות היה נעשה אז דרך מברקים ]טלפונים היו מוצר י

יל" ]מכונת זריעה   רִּ ֵנה ד  וזכורה לי בדיחה מאותם ימים: סּוַפר שמרכז הפלחה שלח מברק למרכז הקניות: "ק 

 גדולה[. הוא לא קנה...
 

ָפה והוא היה מסתובב  איתה   במשך השנים חל שיפור בתנאי העבודה של מרכז הקניות: נרכשה עבורו ֶוס 
 אביב. -בתל

אביב לבחור כלים  -נסעתי לתל  –כאשר הייתי אקונומית ואהרונצ'ו היה גזבר וכנראה במקביל גם מרכז קניות  
אביב, שהיו אז הרבה  -האוכל. רכבתי אז עם אהרונצ'ו על הווספה ל"משביר המרכזי" דרך רחובות תל -לחדר

 פחות עמוסים. זו היתה הנסיעה היחידה שלי על כלי רכב כזה...
 

" של  בהקשר  כאקונומית  שחוויתי  הזויות  אנקדוטות  שתי  אזכיר  זו  באחת    אין בהזדמנות  קניות":  ריכוז 
באר מ"תנובה"  המצרכים  את  שיביא  מי  היה  לא  כלשהי  צבאית  -הפעמים שמסיבה  משאית  אירגנו  שבע, 

מנסיעה    שבע, שם אארגן את הקנייה ב"תנובה" ותחזיר אותי עם הסחורה. מה שזכור לי-שתסיע אותי לבאר
 זו זה הטיפוס על המשאית מאחור... 

 

בוקר, בשנים שבהן הוא עוד היה ב"חלוקה"  -אביב לשדה-ארוע אחר קשור בהבאת ארגזי הבשר הקפוא מתל

שאריות מתקופת ה"צנע". מכיוון שכנראה היתה בעייה עם רכב, ריכוז קניות או סיבה אחרת, שלחו את    –
שבע. משם הייתי  -אביב לחברת המוניות "יעל דרומה" שמשרדה שכן ברחוב הראשי של באר-הבשר מתל

אותו לאוטובוס לשדה במרכז העיר העת-צריכה להעלות  היתה אז אמנם  יקה,  בוקר. תחנת האוטובוסים 
ממש לא רחוק מ"יעל דרומה". אבל הארגזים היו כבדים ולא יכולתי    –במקום שכיום נמצאת ה"פיאצה"  

לסחוב אותם בעצמי. עמדתי אובדת ֵעצות ברחוב ופתאום ראיתי ילד עם חמור ועגלה. ביקשתי ממנו להעביר  
 ר.בוק-וכך הגענו בשלום לשדה – את הארגזים לתחנת האוטובוס בעגלה תמורת תשלום 

 

 במשך השנים, אפרט את מה שמצאתי:  השינויים שחלו בריכוז הקניותמאחר ואין תיעוד מסודר על  
 

אביב על ידי אותו חבר ועל צמצום ימי  -שבע ובתל-הוחלט על ביצוע הקניות בבאר   1962בדוח האסיפה משנת  
 אביב ליומיים. -הקניות בתל 

 
אביב.  -על איחוד הגזברות וריכוז הקניות בתל  הופרד שוב ה"ספק" מ"רכוז הקניות": הוחלט  1966בשנת  

שוב אוחדו תפקידי הספק ומרכז    1969. לפחות בשנת  1974מצב זה היה קיים שנים אחדות, לא ברצף, עד  

 הקניות ללא שותפות של הגזבר.
 

 יש במזכירות התנגדות לריכוז קניות במשרה מלאה וכנראה אז מצטמצמת המשרה.  1975בשנת 
 .C.M.G-ם את הרכב של מרכז הקניות מ"הבדפורד הצהוב" ל מחליפי 1976בשנת 

 
 בתקווה שמצאתי את כולם.  –מרכזי הקניות התחלפו פעמים רבות במשך השנים ולהלן הרשימה 

:  יורם שטרן, זאב וכמן, יאיר ארליך,  1963ילגתי על אלה שעזבו מזמן ואני מתחילה את הספירה משנת  ד
קרוננפלד, לוי בדיק, איל גונן, דני אלמוג, עודד מלמן, גלעד שביט, יעל גרניק,  עדו בזק, עודד מרגלית, רפי  

עמים(. גזברים ששימשו גם מרכזי קניות: רפי קרוננפלד ודני  פ  שלושדודו חורש )שלוש פעמים( ורפי גרוס )
 .2013הוא סיים את תפקידו בשנת  רכז הקניות האחרון היה רפי גרוס ומ   אופנהיים.

 וכל חבר דואג לעצמו... כל ענף  –מאז 
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 בוקר...- חם" בשדה-תם אך לא נשלם עידן "בית
 

ומעריכים   מכירים  שכולנו  ברנדה  כמו  כשכל  –ברנדה,  ביתי  אל  מתפרצת.  -נכנסה  חיוניות  מקרינה  כולה 

הראיון,  "תשאלי אותי כל מה שאת רוצה לדעת...". מטרת   התיישבה על הספה מולי ובשיא הענייניות אמרה:
 "הבית החם" שלנו.  –הזהב" -אמרתי לה, היא לשמוע על "בית גיל

 

, כש"חן במדבר" נסגר. שם בצריף הקמנו את המועדון, בזכותה  2011"הכל התחיל בשנת   וברנדה מספרת:
לב ענת  לוותיק"  -של  "אשל  של  פנייה  בעקבות  עלה  הרעיון  במועצה.  הרווחה  את  אז  שריכזה  ארגון    –רן 
 השומר. -י הג'וינט, שהמרכז שלו בתל יד -שממומן על

 
לי תמיד היתה זיקה לקשישים, מין התעניינות ונטייה טיפולית שנבעה, כנראה, מהעובדה שאני עצמי בת  
יחידה, הבית שלי רחוק מלהיות תוסס ובצעירותי הייתי מוקפת במבוגרים. כל זה, בשילוב של כמיהה עזה  

הזדקקות כזאת.  הנושא בער בעצמותי עד כדי כך שהשפיע על  למשפחה יהודית חמה, אוהבת ותומכת... מין 
רצונותי ושיקול הדעת שלי להיות אחות גריאטרית ולטפל, הלכה למעשה, במטופלים סיעודיים ומרותקים  
אני   שם  אותם.  ולסעוד  לעזור  לתמוך,  עליהם,  להקל  אוהבת  להם,  לדאוג  שצריך  מרגישה  אני  למיטתם. 

 ותר וכמובן שאני זוכה באופן אישי מהעשייה. מרגישה את תרומתי הגדולה בי
 

פורה למאוויים שקיננו בלבי לאורך שנים והשלמה לעבודתי כאחות,  -כשהרעיון עלה הרגשתי שמצאתי כר
רמון, כמו גם בתפקידים חברתיים שמילאתי בקיבוץ  -להתנדבויות שלי ב"אנוש", בירוחם, בדימונה ובמצפה

נפשי היתה להיות  -בריאות ועוד.  משאת-קליטה, מרכזת ועדת-עדתלאורך השנים, הן כמזכירה, כמרכזת ו
לב ענת  של  כך שהרעיון  ניתן,  ובכל מה שרק  וענין  דבר  בכל  בשבילן  ודחף את  -שם  טוב  עלי  רן "התלבש" 

 הפרוייקט, ו"הבית החם" שלנו החל לפעול.  
 

נפרד מהקמת הבית ושותפה  -בלתי פנינה מלמד, שהחליפה אותי כמרכזת ועדת בריאות, עזרה והיתה חלק  
 שבע. -מלאה. יחד הלכנו גם לימי עיון של הג'וינט בבאר

 

גוריון" תחת חסותה האוהבת של אורה דת.  אורה  - לאחר שנסגר החדר שלנו בצריף, עברנו לחדר ב"מרכז בן 
ה לכולן:  רוח טוב והתייחס-תמיד נכנסה לחדר בפנים מאירות, עם מצב  –הפכה לחלק משמעותי ונפלא בחיינו  

שאלה לשלומן, שרה איתנו ומלאה את עולמנו בשמחה רבה. אורה הרבתה לעזור וכאשר טסה ליפן דאגה  
 שחנהל'ה וזיוה וינד יחליפו אותה והן מלאו את מקומה בנאמנות ובמסירות. 

 
לנו  הניראות של המועדון  היתה חשובה לי ביותר. פנינה מלמד אירגנה שיתקינו לנו כיור בחדר, כדי שתהיה  

אני    –מטבחון. אני מאד כפייתית ואם יש לי בדמיון תמונה של איך הדברים צריכים לֵהראות  -מעין פינת
 אני לא נחה... –חייבת לממש אותם בדיוק, ועד שהם לא נראים כמו התמונה שהצטיירה במוחי 

 
, חמה ומזמינה,    החדר היה יפה ומושקע, תמיד היו בו פרחים והצלחנו ליצור סביבה מאד רגועה  –התוצאה  

והסבתות היו מרוצות ונהנו מאד. תמיד היה כיבוד, תמיד היתה מוסיקה והאווירה היתה נפלאה.  במועדון  
חגגנו חגים, ערכנו מסיבות ימי הולדת בהן, מדי פעם השתתף מוקי לשמח אותנו עם האקורדיון. גם דדו, יניב  

 וענבר ניר הגיעו לנגן.  
 

היד ויד  -תרומתם בשמחה ומכל הלב: רותי ניר היתה אחראית על מלאכת   חברים רבים ליוו אותי ותרמו
על הקרמיקה, אורני    – ימיני בתחומים רבים ניצחונה שניצחה בשמחה גם היא, על עבודות יד, חוה צורגיל  

אירגנה חוג לגינון שכלל קטעי שירה ופרקים מהתנ"ך או כמו שמרסל קראה לזה "שעור חקלאות"... פנינה  

                לנו, בזמנו, לסרטים...                                                                                     שפיץ דאגה
 

עשר מענגת ומעת לעת היו הרצאות או  - כך ארוחת-הפעילות התחילה תמיד בהתעמלות שאני העברתי, אחר 
 יד. -במלאכת שיחה בנושא זה או אחר. את היום סיימנו תמיד 

 

לב ענת  למשל:  הסבתות.  בפני  ולהרצות  לשוחח  הגיעו  רבים  כעובדת-חברים  עיסוקיה  על  סיפרה  - רן 
שדה על  להן  סיפרה  אביבה  כינרת  -סוציאלית,  קבוצת  על  סיפר  מלמד  שמואליק  דרכה,  בראשית  בוקר 

ג'ואן-וההתיישבות  ליבן...   ובעיקר שימח את  עידו בזק עשה פעילויות שונות  על בריאות    העובדת,  דיברה 
 על בריאות כללית...  –השיניים וסו 
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בני וכמובן  -גרעין ואחר-לעיתים הגיעו  חביבה, אמה של אפרת    –כך החבר'ה מהקומונה להפעלות שונות. 
יהודית ארדיטי פתחה להן חוג  -קיסוס, שעבדה בזמנו בבית  נפלאות.  אבות בנהריה, עשתה עימן מלאכות 

 ממשיך לפעול עד היום עם הסבתות הנותרות, שתיבדלנה לחיים ארוכים... נייר, ש-מוצלח לעבודה בעיסת
 

לאורך השנים היו איתנו במועדון: ההורים של רפי קרוננפלד,  אמו של לייבו, אמו של פרנס, ההורים של צבי  
סל  אמו של ארז, מר  –אמה של קרן, מרים ירדני    –אמן של תמי וטלי, קלאודיה    –חצב, הורי שושנה, מזל רונן  

 אמה של יאן.  –אמו של שמעון, אדית  –
 

מדי פעם הזמנתי גם אנשים מבחוץ: בחורה מהמדרשה דוברת צרפתית, את המתנדבות הצרפתיות שהיו כאן  
 והגיעו לדבר עם אדית שאינה מבינה עברית...  

 

 סיפורי חיים עם עבר מרתק!  –הרבנו לעסוק במועדון בעבר של הסבתות שסיפוריהן היו מעניינים 
 

לנו   עזרו  ויינברג וכמובן רות האחת    – עוד  איה גרוס ואחר כך ליטל המקסימה מהמתפרה שסייעו לתמר 
והיחידה, המטפלת העכשווית של תמר. גם המטפלות של מזל ומרסל עזרו. מדי פעם, בחגים, הופיעו במועדון  

 גם חברים ובימי הולדת הצטרפו לשמחה שולמית, חיה וברוך.
 

הרבה מאד שירה. מזל, אמא של טלי ותמי, שרה משירי    -ם מאושרים... היתה שירה   היה שמח... היו ימי
הנוער... היא לא הפסיקה  -ישראל הישנה והיפה: שירי עליות, שירים מתקופת הפלמ"ח, שירי תנועות -ארץ

את   לי  והזכירה  ללבי  נגעה  שירתה תמיד  במועדון.  היתה הרוח החיה  היא  כולנו.  ותמיד סחפה את  לשיר 

שלי  התק החברתית  הפעילות  וכל  ובנשמתי  בלבי  ציונית  אני  "הבונים".  בתנועת  מדריכה  הייתי  בה  ופה 
והעשייה שלי היא תוצר ישיר של חברותי בתנועה  ומתקופת ההדרכה והלימוד שלי בירושלים. אני עד היום  

 בקשר הדוק עם החבר'ה מהתנועה ומהמכון למדריכי חו"ל.
 

במועדון. א גם מחחשב  לנו  תוכל  היה  שמזל  כדי  המועדון  פתיחת  לפני  שעה  חצי  לעיתים  מגיעה  הייתי  ני 
מרץ, אנרגטית, טסה עם  -להקליד בשקט מכתבים לנכדים שלה, שכמובן גם ענו לה.  מזל היתה מגיעה מלאת 

 הקלנועית שלה אל תוך החדר עצמו...
 

 יניהן. כל אחת מהסבתות תרמה מאישיותה להצלחת המפגשים ולהעמקת הקשר ב –בסך הכל 
 

נוספים   אנשים  לעניין  ניסיתי  השנים  לאורך  המועדון.  את  לסגור  שנאלצנו  קשה  מאד  מאד  אישית,  לי, 
 שיצטרפו, אבל זה לא ָצַלח ובסופו של דבר התעייפתי מהנסיונות. 

 

כן, גם   –שכבר די קשה לה.  והקורונה  –אחרי שמזל נפטרה נשארו רק אדית שדוברת צרפתית בלבד ומרסל 
השפיעה ומדי פעם נאלצנו לסגור. הקורונה השפיעה בעיקר עלי באופן אישי ובצורה קשה משום  הקורונה  

 שנאלצתי להפסיק, בשלב זה, את כל ההתנדבויות שלי. 
 

 גם חברות הקיבוץ, שהגיעו לתרום את חלקו, הפסיקו להגיע, כל אחת וסיבותיה עמה. 
 

עמן קמעא ולאחל להן שבת שלום. פה ושם אני עדיין  בעבר נהגתי לבקר את הסבתות בכל ערב שישי, לשוחח  
ההתנדבות שהייתה בראש    –מבקרת את מרסל ואת פולינה גוניקמן, אמו של אלכס. אבל בשורה התחתונה  

 מעייני נפסקה בכל התחומים, מה שקשה עבורי מנשוא. כולי תקווה שעוד אחזור להתנדב בעתיד! 
 

 טלי.  –שמעה בשמחה ובהתרגשות והעלתה על הכתב 
 

 רצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות לברנדה  בשם כל הסבתות ומשפחותיהן לדורותיהן וממני, כבת של... 
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 מה נשתנה...   -  גפרק י"
 
 :הראשונות שנותיו שיםיבשאיך השתנה הקיבוץ שלנו 

תקציב  כך הועבר גם  - . קצת אחרהלבשההיה תקציב ה  1962התקציב הראשון שעבר לרשות החבר בשנת  
 היו מפעם לפעם דיונים על "תקציב אישי בהלבשה".   1953לאחר שהחל משנת  – . זאת הנעלהה

ה בשנת    ריהוטנושא  שנים.  לאורך  את האסיפה  העסיק  החברים  בדירות  כך  ואחר  החברים    1966בחדרי 
  1979הוחלט על "נורמה" שקבעה את סוג פריטי הריהוט, מחיר כל פריט ובאיזה ותק מקבלים אותו. בשנת  

]מקרר, טלויזיה, קומקום, תנור    וציוד בסיסי]קרניזים וכו'[    ריהוט צמוד לדירהחולק הריהוט לקבוצות:  
ו" ידי המשק  על  שיסופקו  וכו'[  ריהוטחימום  כורסאות,  סל  ספה,  כמו  הריהוט  פריטי  שאר  את  ]הכולל   "

ויקבל לשם לפי בחירתו  ירכוש  וכו' שנקבע להם מחיר[ שהחבר  אחוז מסויים מערך  כך    מנורות, שמיכות 
 ה"סל" כל שנה לתקציבו. 

 . 1981", שתקציבו הועבר לרשות החבר בשנת ספר לחברה"קרבן" הבא של ה"הפרטות" היה ה" 

לחברים והם יהיו מעתה על חשבון    תיקיםוה  מזוודותהחליטה ועדת צריכה שמספיק עם חלוקת ה   1982בשנת  
. במשך השנים היו עוד  ללא תמורה לחברו לתקציב  " הראשונה שהעבירה משההפרטההחבר. זו היתה ה"

מקרים רבים כאלה, החל בקיסמים לשיניים וחוט דנטלי ועד לגבינה הצהובה, הסרדינים והחלבה שנגרעו  
מארוחות הערב ואנו קונים אותם על חשבוננו בכלבו. תחום משמעותי יותר בו היתה פעם חלוקה מסודרת  

בהשאלה ממחסן החינוך וכן מיטות לפעוטים.    ניתנוידות לתינוקות  הוא ריהוט לחדרי הילדים: מיטות וש 
 שום תקציב לא ניתן לצורך זה.   - בל מכתביה. כל השאר על חשבון החבר יילד בכיתה א' ק 

מהסכום לתקציב האישי בכל    20%שנים. משנה זו קיבלו    5בכל  משקפי שמש  קיבלו החברים     1983עד שנת  
 שנה. 

ש  1988-89בסביבות   השונה  תקנון  דירות    –  ריהוטוב  בתכולת  השוויון  על  לשמור  מהרצון  התייאשו  אז 
 אפילו קרניזים...  –החברים ונקבע סכום שנתי בתקציב האישי, והחבר בוחר הכל 

לתקציב, לאחר שבתחילה, עם קבלת הטלפונים לדירות,    פעימות הטלפוןקיבלנו את מחיר    –  1994בשנת  

זכה. זמן    –חינם וכל הקיבוץ התנפל בשעה זו על הטלפון ומי שהקדים  השיחות שנעשו אחרי תשע בערב היו  
הסכום   הוכנס  כך  ואחר  חינם,  בחודש  פעימות  של  מסויים  מספר  חבר  לכל  לתת  הוחלט  כן  אחרי  רב  לא 

 לתקציב. 

כל סכום שהוא ]צריכה חופשית...[ ונקבע    המשק-לימודי בנינפסק הנוהג שהקיבוץ משלם עבור  1995בשנת  
גין הורים" הקובע סכום לכל בן בהתאם לוותק של הוריו, בו הוא יכול  להשתמש ללימודים או לכל  תקנון "ב

 צורך אחר, כראות עיניו. 

 ובוטלו ה"חינמים".    הסיבסוד בכלבוחלה מהפיכה: בוטל  1997בשנת 

העסיק את האסיפות במשך שנים ונעשה נסיון לשמור על שוויון בתחום זה. לאחר שינויים    תקנון חו"לגם    
 ש"תקציב חו"ל יתנהל כמו כל תקציב אחר".    1999מתמידים בתקנון זה הוחלט ביוני 

שקבע תקציב לחתונות הן בתוך המשק והן מחוצה לו. גם זה היה שינוי    חתונותנקבע תקנון    2002בשנת  
ה שמי שאחראי מטעם הקיבוץ קובע מה ואיך יהיה בחתונה, לחתונה בה הזוג קובע מה הוא  הדרגתי מחתונ

 במסגרת התקציב שניתן לו.  –רוצה 

מקבלים ישירות לתקציב סכום כסף כפול מספר הק"מ המוקצב, זאת לאחר    2004משנת    -  נסיעות ברכב לגבי  
 ל פי דיוּוַח.  שקודם קיבל כל חבר שלוש נסיעות בשנה למקום מגורי המשפחה, ע 

תקציב    2011לקראת   להורים  ולתת  הילדים  בגדי  חלוקת  את  להפסיק  ויכוח,  וללא  באסיפה  לא  הוחלט, 
 :  התהליך שמתרחש פה מעל חמישים שנה                                 למטרה זו.      

 שי.  צריכה חופשית שמוחלפת בקבלת תקציב או העברת הוצאות "לא מתוקצבות" לתקציב האי
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 :   2021-2009 -מה קרה בעשור השביעי וקצת לפניו  
 

 שנטל מפעילה את ה"לינה הקבוצתית" –ענפון חדש  -   2009

 כנסת -להקים בית 70%הוחלט ברוב של  

 אושר תקנון בנייה במימון עצמי

 מים בדירות ובענפים -הותקנו מוני 

 הותקנו עמודי תאורה בכביש הכניסה 

 האחזקה ]במקום מוקי[ אולג אחראי על  2010

 הרחבת לול עבדת  

 דונם זיתים ניטעו בשותפות עם רביבים  100 

 מחסן "דביק" עבר מרמלה למסמיה   

 מחסומים חשמליים בכבישים הפנימיים  ותקנ וה

 רכש קומבי במקום הקונווקטומט ונהמטבח נצבע  

 מזגנים בכל הדירותהותקנו 

 האוכל- מזגנים בחדרהותקנו  2011

 הפעילות ב"חן במדבר"נפסקה  

 תחילת הרחבת דירות אגוז א' 

 רוג'ה פולצ'וק  –מנהל קהילה + מש"א 

 לשעבר -סודרו ארבעה חדרי ארוח באחד ממבני הנעורים 2012

 חצייה בכבישים הפנימיים-סודרו תמרורים ומעברי             

 הוחלט: הפרטת המזון  

 העלמין - בץ" בדרך אל בית-נחשפה בריכת ה"ביר

 נחוג ברוב עם על הדשא הגדול.   60-שק החג המ

 ממוחשב.   –רישום העבודה 

 האוכל וסיום חלוקת "חינמים" בכלבו- תשלום עבור ארוחות בחדר

 מהן נכנסו להתגורר תושבים חדשים 12-קארווילות הוצבו בשכונת הקראוונים וב 23 2013

 . תקציב האישי[ל  -חוגים, מספרה, תיקונים ועוד  –רפורמה בתקציב האישי ]"הפרטות קטנות" 

   .שנה ל"דביק" וחנוכת המפעל החדש 30ציון 

 הוקם מבנה לקליטת החשמל  מהשדה הסולארי והעברתו לרשת החשמל. 

 . שי"נחנך ה"בית החם" כמועדון ל"גיל השליגוריון,  - באחד מצריפי "השיכון", מול צריף בן

 העיון. - גוריון, לחדר שהיה קודם חדר-כך למרכז בן -המועדון עבר אחר                               

 . פסולת אורגנית בנפרד –הפרדת אשפה 

 יחידים  10- משפחות ו 5 –תושבים ראשונים בשכונת הקארווילות  2014

 . לגן שליד שכונת "דקל"  והשלט "גן רפי" הועברעצי פרי אחדים ו – רפי" המחודש-חנוכת "גן 

 נורות ונרות  –ביטול ה"חינמים" האחרונים בכלבו 

 הוחלט על עקירת הכרם 
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  ]ולא בהגשה[ שישי מוגשת במסלול- ארוחת ערב  –מאפריל 

 , תוך כדי הארוחה 19:30בשעה  –וקבלת שבת                             

 דונם חוחובה בשותפות עם חצרים בשטחי עש"ב 500נטיעת  

 העיון לשעבר -בחדר – גוריון" -בית חם" עבר למשכנו הקבוע ב"מרכז בן"

 הגבס למבנה הפונדק לשעבר-חנות "יד שניה" עברה  מבית 

 "... פרט לתורנות שמירה "מחובה לזכות –תורנויות 

 הספריה האנגלית הועברה מהמקלט לקיר המזרחי בספריית החברים 

 בחלקת הכרם שנעקר נטיעת חלקת ניסוי של עצי ארגן ]שמן מרוקאי[ 

 האוכל-ארוחת הבוקר האחרונה בחדרהוגשה  –בספטמבר  12

 אושר רוב "נייר העקרונות" בנושא הביטחון הכלכלי של חברי הקיבוץ פרט לחלק העוסק בזיקה  
                     שבין החבר לדירתו                                                                                          

 סגירת שער הכניסה לקיבוץ גם במשך היום                                                        

 הפסקת מתן "עזרת הורים" על בסיס חודשי קבוע 

 הממשלה ואורחים נוספים -גוריון, בנוכחות ראש -נחנך המתחם המחודש של צריף בן

 הפרטת האנרגיה אושרה בהצבעה 

 "חבר חדש"  –רו העקרונות למסלול חברות מיוחד אוש

 משק  שכיר -האסיפה אישרה העסקת מרכז

 משק עבר לחדר בדרקסלר -חדר ריכוזו אראל ארצי   –מרכז משק שכיר הגיע  2015

 אושר נוהל קליטת "חבר חדש"

 הכנסת -מגרש הכדוסל הישן פורק לקראת הקמת בית

 הבשור -נעקר הפרדס בחבל

 הכנסת - מבנה ביתבאוקטובר הוצב 

 שינויים בתקנון האגודה שיאפשרו קליטת "חבר חדש"  

 : אושרו שותפויות

 עים  ֵר ורביבים  ,חולית עם שותפות : "שחרורי בוקר" ]מה שהיה הפרדס ליד מגן[

 בעמק שרה חוחובה עם חצרים  –בוקר"-חצרי

 המלון  –אושרו שינויים בשותפות "נאות בוקר" 

 ארהכנסת נחנך בינו- בית     2016

 בוטלו "נקודות חו"ל" לביקור הורים והתקציב נוסף לתקציב האישי 

 בין תחנת הדלק לשער הדרומי  –דונם של עצי זית בחלקת ה"שטוצרים"  50נוסרו 

 מוני מים הותקנו במערכת ההשקיה של הקיבוץ 

 אושרה  באסיפה הפסקת הלינה בנעורים 

 כץ  לאורה בהובלתשתתפי החוג על קיר הכניסה למתפרה הודבקו יצירות קרמיקה, תוצרת מ

 עפרוני"  –נסגר מיזם ה"לינה קבוצתית 

 ידי הענפים -ה"שי לחג" ינתן מעתה על  

 אושרה באסיפה "חלופת האגודה" 
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 2016והכנות להשלמת שלד המלון לסוף שנת   –הקמת המלון  –שינויים בשותפות "נאות בוקר" 

 , לאחר סיום הקדנציה של עירית המזכיר הבאיצחק נבחר להיות -יגיל אבין מקיבוץ נירבאסיפה: 

 אושר בקלפי "נוהל פיצויים" חדש

 הצטרף לצוות החשמליה  –חשמלאי שכיר  –סלבה 

 הושק אתר האינטרנט החדש של הקיבוץ 

 הנעורים פינו את "מיתחם הנעורים" ועברו לבית "עפרוני" -בני

 "חיבוק ליולדת"  אסי ועירית השיקו מבצע חדש:

 תקנון ב משק, כנדרש-מתוקן של "תקנון קרן לבנים" ופתיחת קרנות חיצוניות לכל בןאושר  נוסח 

   ףכענ סגירת הכלביה הוחלט על 

 בכל הגילאים. ורה טוגנדהפט פתחה "מרכז למידה" לעזרת תלמידים  א

 שירות, במקום הגרעינים - שנתצעירים שיגיעו אלינו ל 8המזכירות אישרה אירגון מיסגרת של עד  

 בקלפי תקנון "קרן לחבר" התקבל 

 ". התוספות חופשיות האוכל תשלום לפי "מנה מדודה-בחדר בנובמבר  הופעל  14-ב

 כניסת הלול לשותפות עם גורם חיצוניהאסיפה אישרה את 

 . דרור-וצבי בן  ארנוני "רשות גיל שלישי". אורה טוגנדהפט, דינה  – תחילת הפעילות של רג"ש 

   .חדשיםמועמדים  21ש"': 'מועמדות ל"חבר חדהתקבלו לסטטוס    זיו שרצר[] עשר משפחות ורווק אחד    2017 

 צביקה רז מהישוב רעות מונה למנכ"ל "דביק" 

        התקיים טקס הנחת "אבן הפינה" למלון קדמא                                                                                       

 והמקום ישמש רק לצרכי כלבים מקומיים הכלביה נסגרה ללקוחות מבחוץ  

 אוחדו תפקידי של מרכז/ת הבריאות ומרכז/ת הרווחה 

 שתתפות הקיבוץ בקנסות תעבורה הוחלט על הקפאת ה

 נחנכה "הגינה הקהילתית" כיוזמה של גרעין "עלטה". 

 "מנהל תשתיות" ואילן שוהם מונה לתפקיד  נקבע תפקיד חדש:

 קומונה  א'.  –חבר'ה למסגרת של "קומונה"  8הגיעו  –לראשונה 

 ם מקומיים ידי חברת הסעות וההסעות תבוצענה ברכבי הקיבוץ ונהגי -בוטלה הסעת המטפלות על

 . שקייה בנויהיוסי לינדר קיבל על עצמו את האחריות על ה

 האוויר לתאום והתחשבות בישובים בזמן תכנון הטיסות-התקימה פגישה עם נציגי חיל

 חוות לול עבדת בניהול עודד הוכברג נחנכה כחוות רבייה  –ול בל       2018

 השכונה החדשה הוחל בניקוי השטח מאחורי המוסך לקראת בניית  

 אחרוני בני גרעין "עלטה" חזרו לצבא ובכך הסתיים פרק הגרעינים בקיבוץ 

פקוד ענף המזון מציע לסיים את הפעילות במטבח ולקבל את הארוחות     הצוות לשיפור תִּ
 מקייטרינג               

 יבים  מסע האופניים הבינלאומי "ג'ירו איטליה" עבר אצלנו ובזכותו צולמו צילומי נוף מרה 
 בסביבה              

 הוקמה חברת "חשמל בוקר" לטיפול ברשת החשמל המרכזית     2019

  מישכור ותיאגוד ב"דביק"            

 התקבל אישור רשם  האגודות השיתופיות לשינוי תקנון הקיבוץ   במאי 
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 " תחילת הפרצלציה ]"סימון מגרשים"[ לצורך "חלופת האגודה

 שהיתה...  חג המשק הוקדש לפינת החיו  כארוע קהילתי פינת החי אזור  במאי הוחל פינוי  15-ב

 האוכל - תחילת הפעלת הקייטרינג מדימונה "בטוב טעם" בחדר –ביוני  21

 תוך כדי העבודה על מערכת הביוב ליד חדר האוכל נעקרו שם כל הוורדים 

 צין" במדרשה הספר "- [ לומדים בבית5די כיתה א' ]יתלמ  –לראשונה 

 ספר: תיכון סביבתי במדרשה, תיכון אזורי במועצה-בתי  שלושהתלמידי התיכון התפזרו ל

 תלמידי היסודי התחלקו בין בי"ס "משאבים" ו"צין". . ו"נופי הבשור"     

 שנים  27בלהה שמול סיימה את תפקידה בנעורים לאחר  

 התקבלו למועמדות חמש משפחות 

 הצעירים ]רווקיות[ ישופצו לקראת השכרה לעובדי המלון דירות בשכונת 

    האוכל בשבת בצהריים וביום שלישי בערב-חדר תרי סגהוחלט על   2019בדצמבר 

 החל שיפוץ הרווקיות הישנות לקראת השכרתן לעובדי המלון    2020

 ון גורי-רכב חשמליים במרכז המבקרים ובמגרש החנייה של צריף בן-הוקמו תחנות טעינה לכלי

 " משכר החברים שיועבר לתקציב  האישי 5%הוכנס לתקציב הקהילה סעיף "תגמול 

 , בשקע הדרומי וב"חניון הרועה". 40נעקרו חלקות הפיסטוק משני צידי כביש 

 האוכל - צהריים בשבת בחדר-מחודש פברואר לא מוגשת ארוחת

 לחבר התורן   80%לקהילה,   20% –חלוקת התגמול על תורנויות  

 חביאר גוכמן מונה למנכ"ל "דביק" 

 שכירים הוצאו לחל"ת...   26...   קורונה  –בחודש מרץ 

 בחודש מאי חזרה מערכת החינוך לפעול כרגיל 

 סיום הפעילות של ארוחת הצהריים שיפוץ בכניסה לחדר האוכל ונעילתו אחרי 

 ניהול החשמליה עבר מגלעד לסלבה 

 וחברים מהקיבוץ והמדרשה מפגינים בצומת חלוקים  ם השחורים" בצמתים"מחאת הדגלי

 מענק הקורונה הועבר לחברים

 באחד בספטמבר   – חדר האוכל חזר לפעילות 

 שופצו הכבישים הפנימיים והוחלפו פסי ההאטה 

 חברה שיתופית כ –ודניאלה כץ  חברים הצטרפו במעמד "חבר חדש" 11

 חישוב בתוכנה חדשה  – מנטו" לזכות החבר 2.5%"תגמול  –[ 2020לראשונה בתקציב ]דצמבר      2021

 חיסונים נגד הקורונה בוקר - גם בשדה –כמו בכל הארץ            

 כיף" ונתלה שלט בכניסה-הסתיים שלב א' באירגון ה"פארק           

 מחיק -ולוחיריעה לניטור ולכידת מזיקים בחממות   –מוצרים חדשים ב"דביק"            

 אושרה הקמת תאגיד תיירות לפיתוח אזור תחנת הדלק               

 העלמין - לבית ויש דרך חדשהבעקבות עבודות התשתית לשכונה החדשה הוזזה הגדר מצפון             

 כיף לארוחה משותפת -התכנסות בפארק -בערב ט"ו באב טיולים באזור ואחריהם            

 משק ויורם ישרים מחליף אותו -סיים תפקידו כמרכזאראל ארצי            

 ד"ר ניצן חדד וסרגי סבלייב  –ד"ר מרים שלום והארי ברקוביץ סיימו. במקומם  -רופאי השיניים            
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 תודה על הארוח בתקופת "שומר חומות" ב –מיכל בטטות שי מקיבוץ נירים           

 ת ערב בימי שישיאין הגשת ארוח – 2021מתחילת ספטמבר            

 חג בסוכה, ללא ארוחה. - מסכת–בחג סוכות           

 במשך השנה אושרו שינויים רבים בתקנונים כדי להתאימם למציאות של שני סוגי חברים.          
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    : 2022בשנת 

 חברים הצטרפו במעמד "חבר חדש" 6  - 22.01

 הצטרפו במעמד "חבר חדש" נוספים חברים 10  -  24.06

 התחילו לבנות את בתי השכונה החדשה.  - 15.08


