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התמיינה†על≠פי†המאפיינים†של†עלי†עטיף¨†גביע†וכותרת¨†שחלה†עלית†או†תחתית¨†האבקנים
והעליים†ואפילו†צלקות†העליÆ
חשבתי†לעצמי¨†זה†הרי†המימוש†הפשוט†והנאמן†ביותר†לכפל†המשמעות†של†המלים†¢האדם
אינו†אלא†תבנית†נוף†מולדתו†¨¢בהן†פתח†שאול†טשרניחובסקי†את†הבית†הראשון†של†שירו†ובאותן
מלים†הוא†אף†נעל†בית†זה†Æבראשונה¨†נוף†המולדת†היא†התבנית†לתוכה†נוצק†ובה†מעוצב†האדםª
באחרונה¨†האדם†מעצב†מחדש†בנפשו†וברוחו†את†נוף†מולדתוÆ
סיימנו†את†המסע†הקסום†הזה†במבט†לדרום≠מערב†אל†פיסת†ים¨†שהזדהרה†בנגוהות†אחרונים
וחיברה†את†הכרמל†הממשי†והנראה†מאד†אל†¢הכרמל†האי≠נראה†¢של†זלדה∫
כאשר†אמות
לעבור†למהות†אחרת†≠
יפרד†הכרמל†האי≠נראה
שהוא†כלו†שלי¨
כלו†תמצית†האושר¨
שמחטיו¨†אצטרובליו¨†פרחיו†וענניו
חקוקים†בבשרי†≠
מן†הכרמל†הנראה
עם†שדרת†הארנים†שיורדת†לים
יובל†≠†דברים†ביום†הקבורה
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סבתא¨
רוצה†לפתוח†בחצי†התנצלות¨†לא†על†מה†שאגיד¨†אלא†על†איךÆ
כשהתיישבתי†אתמול†לכתוב†כמה†מילים†שרוצה†להגיד†לזכרך
באופן†טבעי†הן†יצרו†חרוזים¨†כמו†תמיד†כשיושבת†לכתוב
את†אותם†הדברים¨†שאצלי†הם†שמורים¨
מוחבאים†מעיני†אחרים¨
יוצאים†הם†רק†כדי†להיכנס†למגירה¨†כתובים†כשירים†נסתריםÆ
אז†יודעת†שאין†זה†הולם†או†מקובל¨
אך†מעולם†לא†הלכתי†בתלם¨
ויודעת†שאת†תקבלי†זאת†בהבנה†ואהבה¨
רק†רציתי†להפחית†מההלםÆ
סבתא¨
אם†היית†כאן†עכשיו¨†בטח†היית†נוזפת†בנו†≠†בכל†אחד†ואחד
מזכירה†לנו†שאת†יכולה†להישאר†גם†לבד
ממש†כמו†שתמיד†עשית
בכל†פעם†שניסינו†להחליט
מי†יבקר†אותך†היום¨†ומי†מחר
באיזה†שעות¨†ואם†זה†לא†מאוחר
ואת¨†שתמיד†היית†עצמאית¨†ולא†רצית†שנטרח
היית†אומרת†שזה†בסדר¨†כך†או†כך
מה†שחשוב†זה†שאנחנו†באים
שטוב†לנו¨†שאנחנו†בריאים
וכל†שביקשת†הוא†שנבוא†שוב
חוץ†מזה†≠†שום†דבר†לא†חשובÆ
וגם†כשהיית†מנומנמת†ותשושה¨
שכבת†במיטה†חיוורת†וחלשה
ראו†מרחוק†את†האור†בעינייך
כשאחד†הנכדים†נכנס†אלייך
מתאמצת†לחייך¨†בקושי†מדברת
אבל†באותו†הרגע†היית†מאושרתÆ
סבתא¨
יודעת†שהיום†זו†לא†באמת†פרידה¨
רק†הזדמנות†לומר†תודה
על†שהיית†סבתא†כזאת†נהדרתÆ
על†שהיית†את†ולא†אחרת
בטוחה†שתמשיכי†להיות†לצדנו†≠†ברגעים†הטובים†כמו†גם†בקשים
תזכירי†לנו†לאורך†כל†הדרך†שגם†כשקשה†≠†לא†מתייאשים
ממשיכים†קדימה†כי†גם†אם†ניפול
נקום†חזקים†משהיינו†אתמולÆ
אז†תרשי†לי†סבתא†לבקש†עוד†בקשה†אחרונה†≠
יש†כמה†אירועים†חשובים†השנה∫
ניצן†חוגגת†בר†מצווה¨
יערה†¢עולה†על†מדים¨¢
לאסף†יש†טקס†של†סיום†הלימודים
חשוב†שתגיעי¨†גם†אם†לא†נוכל†לראותך
כי†שמחתנו†שלנו†היא†גם†שמחתךÆ
ואני†רוצה†להאמין¨†ומאוד†מקווה
שהבאנו†לך†הרבה†גאווה
כי†חשוב†שתדעי¨†ואולי†לא†אמרתי†זאת†מספיק†בנוכחותך¨
שאין†גאה†ממני†להיות†נכדתךÆ
אוהבת¨†נכדתך†רותם
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בכיתה†ט†ßהייתי†צריך†להגיש†עבודה†בהיסטוריה†בנושא†ירושלים†Æכהרגלי†לא†עמדתי†בזמן†ההגשה†וקיבלתי
שהות†של†שבוע†להשלמתהÆ
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יש לי כמעט†∂≤†שנה של†זכרונות מסבתא מרים†Æכשחשבתי מה אני רוצה לספר מיד עלו הרבה מאוד
זכרונות מהילדות∫†נסיעות ליגור בשבת בבוקר בקו††¨≥∞±סרטים מצויירים של דיסני בווידאו†≠†פינוק שיש
רק אצל סבתא¨†טיולים על הכרמל של המשפחה בהרכבים שונים¨†קלופס ופשטידת גבינה בחדר האוכל
ביגור†ÆÆÆועוד רבים מאוד.
אבל דווקא הייתי רוצה להרחיב על הקשר שלי עם סבתא בשנים האחרונות שבהן אני כבר לא חיה בביתÆ
הדבר שמאפיין את הקשר שלי עם סבתא בכל השנים האחרונות הוא העניין הרב שהיה לה בחיים שלי
ובבחירה שלי לחיות בקבוצה¨†כחלק מתנועת הבוגרים של הנוער העובד†Æבכל פעם שהיינו נפגשות הייתה
דורשת לא רק בשלומי האישי אלא בשלום הקבוצה והתנועה∫†מה אנחנו עושים†øאיך חיים†øהאם משיגים
את מטרותינו†øומספרת לי על כתבה שקראה בעיתון בנושא הקבוצות השיתופיות בארץ¨†ועל בועז שעושה
שנת שירות במכינת רבין¨†וכמה שנים מאוחר יותר גם על ענבלÆ
ואני¨†שלרוב מתקשה לשתף בהתלבטויות שלי וחוששת†ל¢הסביר†¢את חיי¨†הרגשתי שסבתא היא שותפה
אמיתית לדברים†Æללא ביקורת¨†רק רצון להכיר¨†לדעת¨†לתמוך†Æשמחה כל פעם מחדש לשמוע שיש אנשים
צעירים שחושבים ורוצים קיבוץ†Æבשבילי היא תמיד היתה קיבוצניקית אמיתיתÆ
אני חושבת שסבתא ראתה בנו הנכדים מקור לגאווה ובחרה לראות בכל אחד את המיוחד והטוב†Æכך אני
חשתי איתה תמידÆ
ביום רביעי האחרון הייתי אצל סבתא†Æלשתינו היה ברור שבאתי להיפרד†Æהיא היתה ערנית רוב הזמן אבל
מכונסת בעצמה†Æבלי ששאלה¨†כדי לעניין אותה¨†סיפרתי על כך שהתפרסמה באחד מהעיתונים הקיבוציים
כתבה רעה במיוחד על התנועה ושיתפתי בתחושה הקשה שלי על כך שדווקא התנועה הקיבוצית היא
זו שיוצאת נגד הרעיון השיתופי†Æהיא הקשיבה והנהנה לי בהבנהÆ
לפני הליכתי היגשתי לה את כוס המים שעמדה ליד המיטה¨†לוודא שהיא שותה†Æהיא הושיטה את ידה¨
אבל לא כדי לקחת את הכוס אלא כדי ללחוץ את ידי†Æלחיצה איתנה ונחושה מלווה במילים∫†תודה¨†תודהÆ
לא חיבוק¨†אלא לחיצת יד של קיבוצניקית אמיתיתÆ
כך היתה וכך תישאר בשבילי סבתאÆ
אשכר שחר†≠†נכדה
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למשפחה†ולמקורותיה¨†עשוי†ומתוכנן†למופת†כפי†שרק†צעירי†משפחת†שחר†יודעים†לארגןÆ
הכיבוד†והחברה†היו†לנו†לעונג†והקפדנו†לא†להיעדר†מהמפגשים†הללו†Æמרים†במיוחד†הייתה†חביבה†ונבונהÆ
אפשר†היה†לשוחח†איתה†על†כל†נושא†ובעיקר†≠†ציור†וצילום†וההנאה†הייתה†מרבית†Æהקפדנו†לשמור†על†קשר
בפגישות†מזדמנות†Æהגענו†ליגור†לעיתים†קרובות†עד†כמה†שאפשר†לכוס†קפה†או†ארוחת†ערב¨†העיקר†להיות
ביחד¨†זאת†עשינו†עד†לתקופה†האחרונה†לפני†מותהÆ
יהי†זכרה†ברוךÆ
אמנון†©בן≠דוד†של†מרים®†וכרמלה

π

מרים†שהיכרנו
מרים†הגיעה†לעבוד†בארכיון†לאחר†צאתה†לגמלאות¨†מתוך†רצון†אמיתי†להמשיך†ולתרום
ליגור†ולחבריה†ומתוך†עניין†אישי†לשלב†כאן†את†תחומי†ההתעניינות†והיצירה†שלהÆ
במשך†שלוש†שנים†של†עבודה†משותפת†התפעלנו†והערכנו†מאוד†את†שפע†הניסיון†והידע
שהביאה†איתה†מהתחומים†המגוונים†והרבים†בהם†עסקה†כל†חייה∫†מזכירת†יגור¨†חברה
בוועדות†שונות¨†מורה†לביולוגיה¨†מדריכת†תלמידים†במעבדה†של†ביה¢ס¨†מטיילת†בלתי
נלאית†ברחבי†הארץ†ואוהבת†נצחית†של†נופיה††Æתכונה†זו†בלטה†במיוחד†כאשר†יצאנו†לטיולים
©מעטים†מדי¨†לצערנו®†ªכשעלינו†על†הגלבוע†היא†התמלאה†רוח†נעורים†ושמחה†ללטף†©רק
בעיניים¨†כמובן®†כל†איריס†נדיר†או†לזהות†כל†פרח¨†או†רק†רמז†של†עלה†או†ניצן¨†שאנחנו
לא†הכרנו†Æבשדה†הכלניות†במגידו¨†או†באתר†הסחלבים†בקיבוץ†בחן¨†ידעה†לספר†לנו†למה
הכלנית†אדומה†ואיך†הסחלב†כל†כך†צבעוני†Æוכך†בארבל¨†בגשר†הישנה¨†בקיבוץ†מעגן†וביער
שווייץ†מעל†הכינרתÆ
בטיול†האחרון†שלנו†יחד¨†לאזור†זיכרון≠יעקב¨†התהלכנו†בגנים†המופלאים†של†רמת†הנדיב¨
ולא†היתה†זו†רק†המורשת†הפרטית†שהציתה†אור†בעיניה©†Æתכנון†הגנים†ועיצובם†נעשה†על
ידי†אבא†שלה¨†שלמה†אורן≠ויינברג®†Æיופיו†של†הטבע†והקשר†העמוק†של†מרים†לגיאוגרפיה
של†ארץ†ישראל†פשוט†זרחו†במבטיה†Æלמרות†הקושי†הפיסי¨†שכבר†נתן†בה†סימנים¨†היא
התרגשה†והתלהבה†ÆÆÆואנחנו†איתהÆ
במצלמתה¨†כמו†במכחול†של†ציירים¨†הנציחה†ברגישות†ובכישרון†פרטים†קטנים¨†דקויות¨
את†מה†שהעין†לא†תמיד†רואהÆ
מרים†לקחה†על†עצמה†להכניס†למחשב†תוכן†עניינים†של†מאות†הצילומים†הנמצאים†בארכיוןÆ
בשקדנות†ובתחושת†שליחות†התמסרה†למלאכה†המורכבת†הזאת†Æהיא†היטיבה†לזהות
פנים†ומקומות†שאנחנו†לא†הכרנו†Æחשיבות†עצומה†ובעלת†ערך†רב†יש†לעבודתה†זו†Æאנו
נעזרים†בה†מדי†יום†ומעריכים†יותר†ויותר†את†האוצר†היקר†שהורישה†לנו†מריםÆ
פעמיים†בשנה†אנחנו†נוהגים†להתכנס†בארכיון†ולהרים†כוסית†לכבוד†ראש≠השנה†ופסחÆ
בהזדמנויות†אלה†אהבנו†להאזין†לסיפוריה†של†מרים†על†יגור†בעבר†ולשמוע†את†דעתה
בנושאים†אקטואלייםÆ
היא††תמיד††אמרה††דברים††מעניינים¨††חכמים††ובעלי††ניסיון¨††שנאמרו††תמיד††בצניעות
ובפשטותÆ
קשה†להיפרד†ממרים†Æיש†צער†עמוק†בהילקח†מאיתנו†אדם†כל†כך†פעיל†ויוצר¨†אבל†יש†גם
ניחומים†והרגשת†תודה†על†החותם†העמוק†שהשאירה†מרים†במעשיה†וביצירתהÆ
זוכרים†ומוקירים†≠
חבריה†לעבודה†בארכיון

∞±

˙¢ÌÈˆÂ·È˜·†¯ÂÓÈ˘Â†ÛÂ†ÔÂÎ˙¢†ÔÂÈÚ‰†ÌÂÈ·†¨‰ÈÈÁ·†ÌÈ¯Ó†Ï˘†‰Â¯Á‡†‰ÂÓ
≤±Æ±≤Æ≤∞±∞†¨‚¯·ÈÂ†Ô¯Â‡†‰ÓÏ˘†‰È·‡†Ì˘†ÏÚ

±∑Æ±Æ≤∞±
יובל†יפתח†ומיכל†שחר
וחברי†קיבוץ†יגור
המועצה†לשימור†אתרי†מורשת†בישראל†מבקשת†להביע†את†צערה†העמוק†והשתתפותה†באבלכם
עם†לכתה†של†אמכם¨†מרים†שחר†לבית†ויינברג¨†לעולמהÆ
זכינו†להכיר†אותה†ולגעת†אך†במעט†בתולדות†המשפחה†ופועלה†ביום†העיון†¢תכנון†נוף†ושימור
בקיבוצים†¢ע¢ש†אביה†שלמה†אורן†וינברג†ז¢ל¨†מראשוני†מתכנני†הנוף†בארץ†וממוביליו¨†שנערך
לפני†כחודש†בקיבוץ†יגורÆ
בחוברת†שאנו†מתכוונים†להוציא†בעקבות†הכנס†נרצה†להנציח†אותה†בעזרתכםÆ
שלא†תדעו†עוד†צערÆ
בברכה
†ארכ†ßנעמה†נאמן≠מזרחי
מנהלת†מחוז†חיפה†וגליל†מערבי
המועצה†לשימור†אתרי†מורשת†בישראל

±±

ברכות†משפחתיות†לימי†הולדת
מעשה†בפא†שנים†וסוללה†אחת
©ברכה†ל≠∞∏†לאמא†ותוספת†ל≠®∏μ
הס¨†שקט¨†יד†לפה
סוד†מדהים†כאן†ילחש
יועבר†מפה†לאוזן
ולא†יודלף†בקול†רועש

לנוח†°øהצחקתם†°°°אך†זו†פרישה†משונה
שמנוחה†אין†בה†ולו†כזית
צילום†וטיול†והתנדבות†לסחלב
ובסיס†חניה†ויציאה†לשחר†ועזרא†ולכל†בני≠הבית

אמנו¨†סבתנו¨†ידידתנו†מיריליין
עוצרת†לרגע†ומתבוננת†אחור†©לאורך†הליין®
הסתבר†לה†לפתע¨†בלי†שום†הכנה
שהנה†היא†חוגגת†כבר†∞∏†שנהÆ

וממש¨†ממש¨†לפני†סיום
רק†דבר†אחד†עוד†אוסיפה
כיצד†זה†אמנו†במהלך†ימיה†השופעים
מהתלת†ומנצחת†את†ספרי†הרופאיםÆ

זה†התחיל†אי≠שם†הרחק
מפעל†גרמני¨†חווה†ציונית¨†מסינגוורק
והמשיך†בדיוק†כעבור†שנה
בנמל†יפו¨†בסירה†משונהÆ

אין†דבר†מוזר†ונדיר
שלא†העמידה†בפניהם†כמבחן
ומכל†אלה†נזכיר†רק†שיתוק†מסתורי
שמולו†אמרה†הרפואה∫†עד†כאןÆ

נהלל¨†תל≠אביב¨†מגד¨†יגור
זהו¨†זה†הבסיס†המוצק¨†הברור¨
כבר†∏∂†שנים†לאחור
ועוד†רבות†וטובות¨†שנזכה†כאן†לספורÆ

כך†עמדו†הרופאים†סביב†המיטה
בפנים†עצובות¨†בדאגה†עמוקה¨
אז†לחשה†לעברם¨†מרימתנו¨†באופטימיות†מוזרת∫
¢ראו¨†איך†אני†מזיזה†את†הזרתÆ¢

אבל†המדהים†בכל†אלה¨†ידידי†הטובים
הם†המרץ†והעשייה†הבלתי†נלאים
אומרים†חכמי†החשמל
שבטריאה¨†סוללה†בעברית†מתוקנת
מתעייפת¨†נחלשת†ובסוף†מתרוקנתÆ

זהו†הסוד†של†∞∏†השנה∫
מרץ†בלתי†נדלה¨
ים†אופטימיות¨†שאינו†כלה
אהבה†לאדם¨†לצמח¨†לחי
וכל†זה†בשקט¨†בלי†טררם†ואלליÆ

אבל†סוללת†מיריליין¨†חברים¨
סוללת≠עד†היא
לרגע†לא†נחה
לא†עוצרת†אוויר†לקחתÆ

אתם†כבר†עייפתם¨†אני†יודע¨
כי†לכם¨†ולי¨†כמו†לכל†הבריות
ישנה†סוללה†רגילה¨†תוצרת†הליין
אז†עכשיו¨†כשאסיים†את†דברי¨
לכו†קצת†לטעון†מסוללת†מירילייןÆ

חולבת†בבקר†לפני†לימודים¨
בשבת†השחורה†מכה†באנגלים¨
מכשירה†חניכים†במחנות†העולים
מחנכת†דורות¨†מנהלת†מורים
מזכירה†פעמיים¨†אלהים†ישמור¨
קולטת†עלייה¨†מעבדות¨†ציוד†קול†ואור¨
ואז†מגיע†הרגע†הגדול¨†הקדוש¨
אפשר†כאן†לנוח¨†לפנסיה†לפרושÆ

≤±

וכעת¨†כבר†שמונים†וחמש
והסוללה¨†צריך†להודות¨†מעט†נחלשת
אך†הרוח†עודנו†איתן
והיצירה≠†גם†היא†רוחשת
ואנחנו†נודה†ונצדיע†לפ¢ה†שנים†שבוהקים†בכל†צבעי†הקשת

דברי†ברכה†לאימא†במלאת†לה††∏μשנים†≠†≤∞∞π
במהלך†אלפי†שנים†אדם†היה†נולד†לעולם†דומה†לזה†שנולדו†אליו†הוריו†וייולדו†אליו†ילדיו
אם†נתמזל†מזלו¨†יתכן†שהיה†רואה†בנפול†אימפריה¨†או†רחמנא†לצלן†כיבושÆ
ייתכן†ששפר†עליו†גורלו†ושיפור†טכני†כלשהו†הומצא†בימי†חייו†והקל†עליו†את†מלאכתוÆ
אפילו†לחדשות†לקח†זמן†לעבור†מעיר†לעיר†וממדינה†למדינהÆ
בעולמך¨†אימפריות†נפלו¨†אחרות†קמו¨†עמנו†כמעט†והושמד¨†קמה†מדינת†ישראל¨†שלך†ולבני†דורך†הייתה
תרומה†מכרעת†בהפיכתו†של†חלום†הדורות†למציאותÆ
ראית†אידיאולוגיות¨†שנראה†היה†שיביאו†ליצירת†חברת†המופת†האנושית†או†לחילופין†לסופו†של†העולם¨
אך†גם†הן†קרסו†ופסו†מהעולםÆ
את†דברי†הימים†היו†רושמים†בעט†או†במכונת†כתיבה†והיום†המחשבים†מושלים†בכל†ונראה†שכל†שנכתב
באותה†המהירות††נמחקÆ
הומצאה†פצצת†האטום°
עברת†מחדר†לדירה¨†מלינה†משותפת†של†ילדייך†ללינה†משפחתית†של†נכדייךÆ
בתקופת†חייך†ל¢פרימוס†¢היו†שלוש†משמעויות†וזה†שבשמים†הפך†כבר†מזמן†למטוס†סילון†חמקןÆ
ביגור†כבר†מותר†להחזיק†קומקום†פרטי¨†רדיו†וטלוויזיהÆ
מלחמת†עולם¨†טרום†מדינה¨†מחתרת†ולהבדיל†מחתרת†יהודית¨†שבע†מלחמות¨†פילוג†התנועה†הקיבוצית¨
איחודה¨†קריסתהÆ
זרם†העובדים†בחינוך¨†התפוגגותו†Æמנהיגות†מעצבת¨†מנהיגים†גדולים¨†ויכוחים†גדולים¨†אובדן†ההגמוניה¨
איבוד†הדרך†ואולי¨†מי†יודע¨†תזכי†לראות†בהתחדשותÆ
את¨†בתוך†ומתוך†כל†ההתרחשות†האינטנסיבית†הזו¨†גדלת¨†עוצבת†ורכשת†ידע†וניסיון†חייםÆ
ממך†ינקנו†את†אהבת†הארץ†והטבע¨†חלקנו†גם†ירשו†את†היכולת†המדהימה†שלך†במתמטיקה†ובמדעיםÆ
לימדת†אותנו†את†העוצמה†שבצניעות†Æאישה†חזקה¨†דעתנית¨†עקשנית†שלמרות†הסגירות†ה¢ייקית†¨¢ידעת
להעניק†תמיכה†ואהבה†וכן¨†בשנים†האחרונות†את†מתרככת†וכמעט†נעשית†רגשניתÆ
כאימא†לבנים†בשנת†שירות†ובשירות†צבאי†עברת†מעוגות†חול†לאפיית†עוגות†שגרמו†לגדולי†הקונדיטורים
לקנא†ולהזיל†רוקÆ
כשהגענו†לכאן†לפני†שבועות†מספר¨†לאחר†שנרגענו†מיפי†הנוף†והמקום¨†מיד†היה†ברור†לנו†שזה†המקום
היאה†לחגיגת†יום†ההולדת†ה≠∫∏μ
 £נופי†הארץ†הנשקפים†מהמרפסת†מביאים†לידי†ביטוי†את†צימאונך†הבלתי†ניתן†לרוויה†לטייל†ולגלות
מקומות†חדשיםÆ
 £שפעת†הטבע†שמסביב†המתקשר†להכרת†החי†והצומח†שכה†מאפיין†אותךÆ
 £הטיפוסים†המיוחדים†הבאים†לכאן†שביטוי†אמנותי†כה†צבעוני†ויפה†השכלת†לתפוש†ולהנציח
במצלמתך†לאורך†השנים†ולאחרונה†אף†בציורייךÆ
והערב¨††הסתכלי††סביבך¨††שלושת††ילדיך††ומשפחותינו††באנו††להרים††כוסית¨††להצדיע††לך¨††לפועלך
ולהישגייך¨†או†במילים†אחרות†לברך†אותך†במזל†טוב†ובריאות†טובה†ולומר†לך†בהערכה†ואהבה¨†כל†הכבוד
וכה†לחיÆ
יפתח

≥±

מהברכותשיענקלהומריםהיושולחיםבהזדמנויותשונותלשושנקהועמוסקרןצבי
השכניםהתמידיים.
יענקלהבדרךכללהיהמשחיזעטוומברךבחרוזיםבעודמריםמעטרתבציורים.

±¥

מפרי†מכחולה
ˆ≤∞∞∏†¨ÌÁÙ†È¯ÂÈ

±μ

משלה†≠†קטעים†מתוך†ספר†יגור
ביטוי†בעל†פה
בקשר†לביטוי†בעל†פה†Æכל†מורה†מתלבט†בשאלה†זו†ואינני†יודעת†אם†ניתן†בכלל†לענות†עליהÆ
בכיתות†מ≠ט†ßומעלה¨†במקצועות†הריאליסטיים¨†הדורשים†הגדרה†מדוייקת†לא†רק†מבחינה
לשונית†אלא†גם†מבחינה†מחשבתית†≠†מתחייבת†לשון†קצרה¨†בהירה†ונכונה†Æגם†כאן¨†יש
תמיד†החשש†הזה†Æדווקא†מפני†שהכיתות†שלנו†אינן†סלקטיביות†ואותו†ילד†שמעיז†ומרהיב
עוז†בנפשו†להרים†את†היד†ולנסות†לענות†על†משהו†או†להסביר†ולהגדיר†משהו¨†הוא†נתקל
בבעייה†של†ההגדרה†המדוייקת†והבהירהÆ
עניין†לימוד†הדקדוק†אצלנו†הוא†לקוי†מהרבה†בחינות†ואולי†גם†מבחינת†יחסם†של†המורים
לעניין†וחוסר†ידיעה†טובה†בהעברת†המקצוע†והקנייתוÆ
ביחס†למקצועות†ההומניסטיקה†והריאליסטיקה†Æלדעתי¨†אין†זה†נכון†שיש†זרימה†מכוונת
דווקא†למקצועות†הריאליסטיים†Æאני†יודעת†מקרים†לא†מעטים†בכיתות≠המשך¨†של†ילדים
מוכשרים†מאד¨†בעיקר†בנות¨†שלא†הלכו†לקבוצה†המתקדמת†במתמטיקה≠פיזיקה†מתוך
רצון†להתמסר†למקצועות†ההומניסטיים†Æאותם†הילדים†שהעדיפו†להתרכז†במקצועות
הריאליסטיים¨†שיטת†הלימוד†חייבה†אותם†להתמסרות†יתר†Æאינני†חושבת†שזה†היה†מתוך
חשבון†של†תכליתיות†ואינני†חושבת†שהגורם†הזה†חדר†לילדים†שלנו†Æאין†לראות†זאת†כתופעה
כלליתÆ

אותם†האנשים†≠†התקופה†האחרת
יש†כאן†שני†אספקטים∫†האחד†≠†הקניית†ערכים†דרך†הלימוד†ªהשני†≠†הקניית†ערכים†בכל
דרך†שהיא∫†דרך†חברת†הילדים¨†דרך†החינוך†התנועתי†במידה†שניתן†או†בצורה†שלילית†כאשר
לא†ניתן†ודרך†כל†פגישה†של†מחנכים†עם†הכיתה†או†של†כל†עיסוק†עם†הכיתה†ככיתה†Æאבל
אינני†חושבת†שאפשר†לבדוק†זאת†רק†דרך†הצינורות†של†בית†הספר†Æבית†הספר†איננו†אי
לבדד†ישכון†Æאני†זוכרת†בזמנו†את†הוויכוחים†בבית†הספר†המחוזי†אם†הוא†צריך†להיות†סגור
בפני†עצמו†ולא†קשור†עם†המשק†או†שהוא†צריך†להיות†מעורה†בחיי†המשק†Æהגישה†השנייה
היא†שנתקבלה†על†דעת†הכל†Æבעצם†כל†אורחות†בית†הספר†נקבעו†במשותף†עם†התלמידיםÆ
עם†כל†הדברים†השליליים†היכולים†לבוא†עקב†המפגש†עם†המשק¨†ראו†זאת†כדבר†שהוא
הכרח†המציאות†ושיש†להסתמך†על†המציאות†הזאתÆ
נפגשנו†השנה†עם†ילדים†ממוסד†השוה¢צ†Æשאלו†שאלות†וענו†על†שאלות†Æהמוסד†הזה†משותף
לכמה†קיבוצים†והוא†נמצא†מחוץ†לתחומם†≠†הוא†לבדד†ישכון†Æהילדים†אינם†מגיעים†לחדרי
ההורים†אלא†פעם†בשבוע†Æהיה†מורגש†בדברי†הילדים†שהם†חיים†על†כוכב†לכת†אחרÆ
אנחנו†חיים†בתוך†המשק†וכל†דבר†שאנחנו†מדברים†עליו†כחינוך†הוא†נמצא†בתוך†הוויה†ומציאות
מסויימת†Æלכן†קשה†לנו†לדבר†על†בית†הספר†כעל†גורם†מחנך†בפני†עצמו†Æאין†ספק†שהלימוד
לא†תמיד†מדבר†אליהם†מבחינת†היסק†מחייב†≠†איך†אני†בתוך†זה†øלעומת†זאת¨†לגבי†ערכים
יומיומיים†זה†בעצם†המודד†Æוהמציאות†מסביב†היא†הרבה†פעמים†בניגוד†לזה†שאנו†מלמדיםÆ
אנחנו†יודעים†שאם†להיאבק†על†דברים†הרי†המקום†הוא†לא†בתחום†בית†הספרÆ
נאמר†כאן†שהחינוך†הציוני≠סוציאליסטי†בחו¢ל†היה†בשביל†החברים†המבוגרים†בבחינת†הכלÆ
זה†ברור†Æההווה†היה†הדבר†ששללו†אותו†והעתיד†היה†הכל†Æהעתיד†הזה†נבחן†בחינוך†בתנועה
ולא†במציאות†מגשימה†Æאבל†מה†קרה†לרבים†מאותם†האנשים†שכל≠כך†היו†ספוגים†אידיאות¨

∂±

האם†הם†באמת†עמדו†בניסיון†הזה†עם†כל†התמורות†שחלו¨†מול†כל†הרוחות†שנושבות†מסביבø
אני†חושבת†שהדור†הכי†מאושר†מבחינה†זו¨†אם†כי†גם†הוא†לא†מחוסן†בפני†עזיבתו†≠†זה†דווקא
הדור†שלנו†שהתחנך†בתקופת†כוננות†בארץ¨†מאבק†עם†הבריטים¨†מלחמת†השחרור¨†כאשר
הדיבור†והמעשה†לא†היו†רחוקים†זה†מזה†וכאשר†את†המשק†עם†אותם†האנשים†שבו¨†העסיקו
הדברים†הגדוליםÆ
לא†מזמן†נתגלגלה†לידיי†חוברת†לזכרו†של†ספי†ז¢ל¨†חבר†בית†קשת†Æבין†המכתבים†שנכתבו
על†ידו†מיגור†מצאתי†כתוב†שהוא†נתקל†כאן†בהרבה†מאד†חברים†שוודאי†במקרה†הגיעו†הנה¨
אבל†הוא†מעריץ†את†המשק†הזה†על†הרכבו¨†שמסוגל†להתעלות†ככה†באסיפותיו¨†לדון†ככה
על†קליטת≠עלייה†ולפנות†דירות†של†חברים†עבור†עולים¨†לדון†בצורה†אחראית†כל≠כך†על
קליטת†מחלקות†נוספות†של†הפלמ¢ח¨†בזמן†שאין†מקומות†עבודה†עבורם†ולסחוף†את†האדם¨
שהוא†אולי†במקרה†הגיע†הנה¨†לגדולות†Æובאמת†הייתה†זאת†תקופה†כזאת†≠†תקופה†שבאוויר
ריחפו†הדברים†הגדולים†Æכיום†האנשים†הם†אמנם†אותם†אנשים¨†אך†התקופה†היא†אחרתÆ
ללא†ספק†החינוך†בתקופה†כזאת†הוא†הרבה†יותר†קשהÆ

יחס†תרבותי†לאירוע†ציבורי
דומני¨†כי†הבעיה†העיקרית†היא†לא†באמירת†שלום†או†קימה†באוטובוס¨†או†עזרה†למבוגר†אם
כי†בוודאי†אין†לזלזל†בכך†Æיותר†חשובה†היא†התנהגות†תרבותית†בציבור¨†אם†זה†בחדר†האוכל¨
בהצגת†קולנוע†או†תיאטרון¨†במופעי†חג†וכו†Æßקיצורו†של†דבר∫†יחס†תרבותי†לאירוע†ציבורי
ולציבור†כולו†Æאמנם†אין†להאשים†בכל†את†הילדים¨†כי†במקרים†לא†מעטים†הם†לומדים†זאת
מהמבוגרים†ונכון†גם†זה∫†¢האנטי≠נימוסיות†¢שלהם†היא†יותר†חיצונית†Æאנו†המורים†≠†אין†לנו
להתאונן†בשטח†זה†Æהילדים†אינם†מדברים†על†המורים†מאחורי†הגב†ואין†המורים†אצלנו†סובלים
מתעלולי†ילדים¨†כפי†שזה†קורה†לא†פעם†בחוץ†Æבכל†זאת†אנו†רחוקים†מלהיות†מרוצים†מהמצב
הנוכחי†ואיננו†יכולים†להתנחם†בזה†שמחוצה†לנו†המצב†יותר†גרוע†Æמסגרת†חיינו†היא†יותר
טובה¨†יותר†צודקת†והיא†מחייבת†שינויים†רציניים†גם†במסכת†יחסי†אדם†וציבור†≠†מסכת
הנימוסים†Æיש†בנינו†לא†פעם†ויכוחים†בחדר†המורים†אם†צריך†וכיצד†צריכים†להגיב†על†מקרים
בולטים†של†חוסר≠נימוס†מצד†הילדים†ואין†ספק†שלא†עשינו†דיÆ

כנגד†זורעי†מבוכה
שתי†דרכים†לעזיבה∫†העזיבה†הממשית¨†היציאה†אל†מחוץ†לקיבוץ¨†והעזיבה†הפנימית†הקודמת
לה†Æבמה†זה†מתבטא†øהחבר†חדל†מלבוא†לאסיפות¨†איננו†משתתף†בחיים†הציבוריים¨†מתבטא
בציניות¨†בביקורת†ובזלזול†בעניינינו¢†Æעזיבה†פנימית†¢זו†מצויה†בכל†השכבות†הגיליות†≠†גם
בין†הותיקים†וגם†בין†הצעירים†ויש†להודות¨†שהביקורת†ההרסנית†של†אלה†אוכלת†כל†חלקה
טובה†בציבורנוÆ
†להרגשתו†של†ציבור†הותיקים†יש†השפעה†מכרעת†על†השקפת†הנוער†Æרק†הוצאת†המסקנות
אצל†הבן†הצעיר†היא†חריפה†יותר†Æיש†לפעמים†ותיק†שאומר∫†אילו†הייתי†צעיר†ב≠∞≤†שנהÆÆÆ
ורומז∫†הייתי†הולך†בדרך†אחרת†Æאין†פלא†איפוא†שישנו†גם†צעיר†האומר∫†אם†סיכום†חייו†של
החבר†הוותיק†איננו†חיובי†≠†למה†אתחיל†אני†את†חיי†בדרך†הזוø
נקודה†חריפה¨†מסובכת†ומדאיגה†במיוחד†היא†בעיית†הבת†החוזרת†מן†הצבא†Æהיא†לפעמים
נתקלת†בחברה†מבוגרת¨†מאוכזבת†המחפשת†אחר†מקום†עבודה†Æבעיית†האישה†בקיבוץ
בכללה†דורשת†בדיקה†מעמיקה¨†הוצאת†מסקנות†ופעולה†ארגונית†נרחבת¨†לשם†מציאת
פתרון†לבעיה†זועקת¨†שהיא†בעייתה†של†החברה†הקשישה†והבת†הצעירה†כאחתÆ

∑±

בעין†המצלמה

∏±

±π

"...למדנו לקרוא האחד את מחשבת השני ואת הרגשתו"...
שלושים†יום†למרים†ועשרים†שנה†ליענקלה

27.5.67

∞≤

ליענקו שלום שלום והמון נשיקות,
זה כמה ימים שכל עיסוקי הוא מקלטי ,האפלה הוראות לבתים וכיוצא בזה מענייני הג"א ובדומה
להם .ומידי פעם אני תופסת את עצמי – במה אנחנו עוסקים? האין זה חלום ביעותים? סיוט
שנתעורר ממנו לפתע? הזמן מזדחל ועם כל יום נוסף חודרת איזו תחושה כבדה לכל עצם מעצמותינו
ונדמה שכולנו הפכנו שונים...
יענקלה ,כל כך הורגלנו שנינו ,להחליף דעות ,רשמים ,רגשות ,בכל דבר אותו אנחנו חיים ,למדנו
לקרוא האחד את מחשבת השני ואת הרגשתו ואני ממשיכה ונושאת זאת איתי גם כשאינך פה.
על דברים רבים בהם אני מתלבטת או מגיבה כך או אחרת ,מיד אני חושבת ,יענקלה היה מגיב כך
או כך .פעמים קשה מנשוא הוא המרחק ולעיתים אני מצליחה ליצור אשליה של שיחה החלפת
רשמים .כמה טוב שיש אדם קרוב שאתה נושא בליבך גם כשהוא רחוק .הגיעו "ימים טובים" ואני
נתפסת להשתפכות...
היום ,יום שבת ,יצאו כל החברים לעבודה ,כולל ילדים מכיתות ה' ומעלה ,הקטנים יותר הועסקו על
ידי מורותיהם או המטפלות בבתים.
יפתח שהיה אתמול במספרה שאל את יעקב הספר ,אם גם הוא יעבוד מחר .על כך ענה לו יעקב
שמחר שבת ויש לו שבת .אומר יפתח "מחר עובדים בכל הארץ ,הבחורים בצבא ויש המון עבודה".
יעקב" :מה העבודה?"
"דילול שזיפים".
"יש לכם הרבה שזיפים?" "המון"" .כמה?" "אתה יכול לספור את הכוכבים בשמים?"
ויובל ,הרי תמיד אנחנו תופסים את עצמנו ,בשעת שיחה איתו ,כמי ששוכחים כי הוא עדיין ילד
ושיחתו שיחת מבוגר .ועתה ,יותר מתמיד .עצור יותר ,מדבר כמבוגר ונעים לשוחח איתו .הוא היה
גאה מאוד במכתבך וסיפר לשושנה ועוד.
מיכל רצתה לשלוח לך "מכתב" אך היה עליה לגמור את הציור ודחינו את מכתבה למחר.
אני מקווה שקיבלת את החבילה עם התמונות והמכתבים ששלחנו לך.
יענקלה כתוב ,כתוב וכתוב! אם חסר לך דבר מה כתוב ואשתדל לשלוח.
שלום שלום ד"ש מכולם
ושוב נשיקות וחיבוקים
שלך
מרים

יום ג' 30.5.67
מיריק היקרה והילדים החמודים.
אני כותב את מכתבי זה במורל גבוה ביותר ,לאחר שקבלתי מכם שני מכתבים ושתי חבילות .זהו
יום חג של ממש .תודה בעד הבגדים ודברי–הכיבוד.
שמחתי לקבל מכתב מיפתח ,המספר על הטיול השנתי שלו לעמק .הייתי בטוח שלרגל המצב
הטיול התבטל ,והנה שפע של חוויות .יפתחי ,גם אני מתגעגע אליך מאד ומקווה להתראות אתכם
בזמן הקרוב.
נהניתי מאד לקרוא את מכתבו של יובל על הדריכות והפעילות בקרב החטיבה .אני משוכנע
שההתעוררות הזאת תעלה את הבנים ותיתן להם הרגשת ערך עצמית וכוח .לאמיתו של דבר,
שאלתי את עצמי לא פעם בימים האחרונים :אילו הייתי עובר מן החטיבה ליחידה אחרת ,לא קרבית,
האם הייתי יכול לשבת בבית בשקט?
מיריק ,זאת הסיבה מדוע אנו מתבשמים מהמכתבים המגיעים מכם אלינו כי בכם מצטבר הרבה
יותר מתח וחשש ,מאשר אצלנו בקווים .שהרי אנו נתונים בהוויה ,שיש עמה משום תשובה ישירה
למצב.
מיריק ,אין לך מושג כמה קלעת בול במה שאת מכנה "השתפכות" לרגשות שנינו .את מבקשת
שאכתוב לך מה חסר לי ,האמת שיש לי עודף געגועים ולא חסר לי שום דבר חומרי.
הצרה היא ,שאיש מאתנו אינו יודע כמה עשוי המצב המזופת הזה להימשך ,ולאחר ששמענו
בחדשות השעה  4על ברית צבאית בין מצרים לירדן – נדמה לי שהענינים מסתבכים והולכים .יחד
עם זאת ,אני מוכרח לציין שאיש כאן אינו "תבוסתן" ויש לנו בטחון מוחלט ביכולת המדינה לטפל
במצב.
האזנה לכל מהדורות החדשות היא עקיבה ,ונסיונות הפרשנות המתלווים לה אינם נופלים מתופעת
"פרלמנט שדרות רוטשילד" .אולם ,מה לעשות והדבר נוגע במקצת לשס"ה ורמ"ח שלנו...
מיריק שלי ,אני אשתדל מעתה לכתוב אליכם יום יום ויש לי אף מזימה לטלפן מחר ,בטרם יגיע
מכתבי זה לידיך.
המון נשיקות לילדים וד"ש חמה לאמא.
וכל האהבה שבעולם לאשתי.
שלך יענקלה.

≤±

דברים†שנאמרו†ע¢י†מרים†באזכרה†ליענקלה
פברואר†≤∞∞±
∞†±שנים†זה†המון†זמן†≠†וכאילו†אתמולÆÆÆ
הזמן†חולף†אך†נוכחותך¨†יענקלה¨†עדיין†קיימתÆ
היא†קיימת†בכול†Æוהרצון†העז†להתייעץ¨†לשמוע†דעה†ובעיקר†לחלוק†בחוויות¨†שהיה†לנו
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