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מדליה אולימפית  .המיזם החברתי 'סורגים בכיף' מככב בסרט  .הסקייטפארק מוכן
לגזירת הסרט האדום  .ואפילו הכלבה השעירה מיצתה את הקיץ ומחכה לסתיו

גיליון שסוגר את החופש ופותח שנה חדשה

מחולנה לש מנהלת הקהילה

רעיה בן אברהם

בין ענן עשן למפרש לבן
ביד ימין
נגיד ,סתם תיאורטית ,שאפשר היה לראות
בבדיקה סרולוגית אם נחשפנו די ויש לנו
נוגדנים פעילים לכל הפחדים ,המעצורים,
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רשמית ,מוגדרים כמחלימים  -מחוסנים
טבעיים ,ערוכים להתמודדות פנים אל פנים
עם החיים?
היינו רגועים? אולי קצת יותר אמיצים?
תופסים את זמננו הקצוב בביצים?
אולי היינו מקבלים תו" :הנ"ל מקרה מורכב,
מסוגל ליותר אבל זה המצב"?

אז יאללה לדפדופים,
שתהיה תשפ"ב אמיצה וספורטיבית,
חומלת ואקטיבית.
שלכם ,עם קלמר ג'ינס נצחי ומחק ריחני
בצורת תפוח,
זזות שלא נסתיר לכם את הלוח,
בנות הפינה
עורכת :עפרי קרן
עורכת לשון :מיה קסטרו
עורכת גרפית :שי קופיט
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כתב :ענר חתואל
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דפוס :א.ג .הדפסות
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סימני הפרידה כבר מוחשיים; הימים הולכים לישון מוקדם,
הבקרים ישנים עד מאוחר .נשבעת שראיתי ניצני גויאבות על
העצים וכמעט הרחתי את הריח .אפילו חצב ראשון כבר נגלה לי.
בימים כאלה ,בין רעש לשקט ,בין קודש לחול ,בין עשן שריפה
מיתמר למפרש לבן באופק ,כל שנבקש לו יהי.

הסקייטאפרק נפתח!

יושבת בחוץ ,שעת דמדומים ,מרגישה איך הקיץ מתחיל להתקפל .עוד
שבועות ספורים הוא יעלה על הרכבת וייעלם .הסתיו נראה באופק ,ואני
נרגשת ומחכה לספר לו עד כמה התגעגעתי לחיבוקו הקריר.
זה בדיוק הזמן לארוז את השנה החולפת ולהיפרד לשלום מכל מה
שצברנו .הקיץ כבר ייקח איתו את המשא הכבד.
ואז תגיע זו שתזכיר לנו שהכול אפשרי ,שלעולם לא מאוחר מדי להתחיל
מחדש  -השנה החדשה .והיא קרובה ממש.
בתווך הזה שבין קיץ לסתיו ,בין שנה יוצאת לשנה נכנסת ,מתרחש זמן
קסם ,זמן שבו ניתן לשחרר ולחבק.
כמעט שנה טובה לכל בית נען.

ב 2-בספטמבר ,עם פתיחת שנת הלימודים,
ייפתח בשעה טובה גם מתחם הסקייטפארק
החדש שנבנה באזור בורות התחמיץ  -מתקן
ספורט לסקייטבורדים וגלגיליות.
הרעיון נולד בשנה שעברה ,בהכנות לחג
ה 90-לנען .במסגרת אירועי התרבות תוכנן
מופע רחוב בסגנון סקייטפארק .הרעיון היה
שעוזא גרי יבנה את המתקן ,וגלעד מאור,
נריה גרי ונערים נוספים יופיעו ,והמתקן יוכל
לשמש אחר כך את הקהילה .אבל תכניות
לחוד ומציאות לחוד .הקורונה טרפה את כל
הקלפים ,והיריד נגנז .אבל לא הרעיון.

מאחורי הקלעים של צילום השער:
תלמידי כיתה א' החדשים מחכים בכיליון
עיניים לעבור בשער.
צילום :לימור אגמון
סטיילינג :ההורים הגאים

מייל המערכתpinatnaan1@gmail.com :
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לפני יומיים ,בשעת בין ערביים ,ברגע של אינטימיות קרירה
ונדירה ,לחש לי הקיץ שהוא עוד מעט עוזב .סיימתי את העונה,
לחש ,נותן כמה הדרנים וזהו .חיממתי לסתיו את הבמה ,אני רק
מושך זמן עד שיגיע ואז אלך .מבטיח לחזור מהר ,הוא קרץ ,אל
תהיי עצובה.
לא היה לי נעים להתוודות בפניו שאני מחכה שילך .כמו חבר
בלתי רצוי שמופיע לך בבית ואת סופרת את הדקות עד לרגע
שבו ייפרד ממך לשלום וילך לדרכו .חברים כאלה נוטים בדרך
כלל למשוך את הפרידות.
כך גם הקיץ.

שות
ד חנה
ח המ

ונגיד ,שבבדיקת לב במאמץ ,היה עולה
שהלב חזק דיו אבל המאמץ די חלש? לא
מנוצל הפוטנציאל ,כמו שאמרו לנו פעם
לפני שנים ,בשיחות הורים.
שנה חדשה ,התחלות ,סופים ,אנחנו
ממילא סיפור בהמשכים .הילדים עולים
כיתה או גן ,וכולנו עולים לאן שהוא (עוד לא
לשמיים ,תרגיעו) .רוצים להשתפר ,לשפר,
לחוות יותר ,להיות טובים יותר.
לכבוד פתיחת הלימודים והמסגרות (אחד
בספטמבר כבר מורט גבות מחוברות),
עשינו שיעורי בית ובחרנו להגיש לכם מנה
הגונה של ספורט ושל חינוך .ספורט כי זה
טוב ללב ומעצים ,וואוו ,יש פה תותחים!
וחינוך כי מורה אחד טוב יכול לעשות
פלאים ,ואיזה מורים מגניבים מחכים לכם
כאן בפנים.

מדי שנה ,כשחום יולי (ובעיקר)
אוגוסט כבד עלינו מאוד ,יש
תחושה כאילו אנחנו מתפזרים לאלפי חלקיקים קטנים שנעים
בין עבר ,הווה ועתיד .מה שהיה ,מה שעכשיו ומה שמחכה לנו,
ממש כאן ,מעבר לפתחה של השנה החדשה.
והיא כבר כאן ,מחכה לחניה שתתפנה ,נוגעת לא נוגעת ,קרובה
עד כדי כך שלא נשאר זמן לנקות את חדרי הלב ממשקעי
השנה החולפת ולהכין לזו הנכנסת רשימת משאלות מדויקת.

שהכדור הכחול והיפה שלנו יחלים .שיעצור משבר
האקלים .שנפסיק לצוד ולדוג יותר ממה שאנחנו צריכים.
שניתן לחיות לחיות בשקט ושנפסיק לכרות עצים.
שאדמה תהיה קרקע פורייה לשלום ולא למלחמות .שמנהיגי העולם יחברו
בין אנשים ולא יקימו חומות.
שתהיה בליבנו חמלה גם כלפי אלו הגורמים לנו לתחושה לא טובה ,והבנה
שאלו בדיוק האנשים שהכי זקוקים לקשר ולאהבה.
שנזכור לרדת לפעמים לשולי הדרך ולהתרחק מהמסלול המהיר.
שהבריאות תהיה אלינו טובה ,הקצב שפוי והדופק סדיר.
שנרגיש ולא רק נדע ,שמשפחה היא הדבר הכי חשוב .שנחבק את החיובי
והאופטימי ונשלים עם העובדה שלפעמים גם קצת עצוב.
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באותה תקופה פעלה קבוצת חברים – נערים
ומבוגרים – להקמת פארק כזה בנען .הכוחות
שולבו ונוצר שיתוף פעולה במטרה למצוא
מקום מתאים ומקור תקציבי להקמת הפארק.
המקום נמצא באזור בורות התחמיץ ,ליד
הרפת לשעבר ,והוגשה הצעה לפרויקט
קהילתי – בתשובה לקול קורא שפרסם ארגון
משקי דרום .ואכן – התקציב הראשוני שהניע
את ההקמה התקבל ממשקי דרום.
הפרויקט כולו – מהרעיון ועד הפרט האחרון – הוא פרויקט קהילתי שנרתמו אליו חברים
רבים וקם בשיתוף פעולה מלא עם ועדת יישוב ועם ענפי המשק השונים.
חיים ירקוני גויס לעבוד מול הקבלנים ולפקח
על העבודה בשטח ,והמתקנים נבנו בנען
ממש בקרוב תיערך הפתיחה הרשמית של המקום ,שיאפשר לילדים ולנערים פעילות
בניצוחו של עוזא.
הבית.
ובקרבת
בטוח
במקום
ואתגר
ספורט
מתקני
–
אחרת
קצת
חוץ
מוזמנים!
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תום יולי אוגוסט

צילומים :מדריכי החינוך החברתי

החינוך החברתי סוגר קיץ פעיל ,מלא אדרנלין וגדוש בהפקות  .אז מה אם היה חום אימים? מזגן זה לחלשים .
הצצה קטנה לחופש ענק

הרפסודיה חזרה
אחרי שנתיים של הפסקה כפויה ,מפעל הרפסודיה
של התנועה הקיבוצית כבש את הכינרת .כ 50-בני
נוער שלנו בשכבות ט'-יא' יצאו למחזור הראשון,
בנו שתי רפסודות לתפארת וצלחו איתן את
הכינרת וגם את השמש הקופחת .על הדרך קיימו
מעגלי שיח ולקחו את הגביע בטורניר הכדורגל.
אם כבר אז עד הסוף.

מאלפים כלבים
מרח"בים א' עד ד' השתתפו בסדנה מיוחדת לאילוף כלבים.
פגשו גזעים שונים ,למדו על שיטות אילוף ותגמול ,איך לטפל,
להאכיל ,לחבק וליהנות יחד .היה מעניין להכיר ולהבין מה עושה
טוב לחברו הטוב של האדם.

עברית שפה קשה
קייטנת חוץ פיצוץ
הפקת ענק של מדריכי החטיבות הוציאה צפונה שלושה מחזורים של
קייטנות .לא בזבזנו שם דקה :טיולי ספארי ליליים ,ספורט ימי ,סנפלינג,
מסלול רגלי בנחל ואירוח מחמם לב של בני החטיבה באפיקים ובכפר חרוב.

מרח"ב ג' עיט אימצו את האולפניסטים החמודים לשיעור
עברית ,ולאחר הכנות מקדימות נפגשו לשיחות הכרות .השיניים
לא באמת נשברו ,אבל שפה היא עניין מאתגר ,מתברר .סיכמנו
במשחק כדורגל משחרר על הדשא.

טיול אופניים
גם במרח"ב ד' פלג (אימפריה ,כך הם התעקשו שנוסיף)
מסכימים שאין כמו לחוות את הטבע דרך הרגליים .הם יצאו
לטיול אופניים סובב בארי ,דיוושו במרץ במסלול יפהפה והרוויחו
פיסת נוף ושריר ארבע ראשי מחוזק.

מי גנב את הדגל?
משחק שני דגלים היה ונשאר אחד החזקים .בעיקר
כשהוא נגד ההורים .מרח"בים ה' ,ו' וחט"צ התייצבו
במעגלים בלבוש שחור באישון לילה ,והוכיחו להורים
שהדור כנראה משתבח (או סתם יותר בכושר) .נרשמו
מאבקי כבוד ,פציעות קלות וכמה ניצחונות .ההורים כבר
דורשים סיבוב נוסף.

שלטים רבותיי ,שלטים
ילדי מרח"ב ב' לביא החליטו להכין שלט לכל אחד מהגנים בגיל הרך.
החליטו ועשו .כל גן זכה לביקור בהפתעה ולהענקת השלט המקסים
שהוכן במיוחד עבורו.
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כאן סורגים בכיף

מיה קסטרו

הקיץ סגר הפרויקט הצמרירי שבע שנים של עשייה צבעונית בפריסה
ארצית ,וזכה לסרט אנימציה שהפיקו תלמידים ,המספר את סיפורו .
כעשרים שותפות מנען סורגות כובעים ,אפודות ושלל פריטים שנאספים
ממרפסותיהן " .הלב של הפרויקט הוא מעגלי היצירה והנתינה שהולכים
ומתרחבים" ,אומרת אורית שלו-תאודור ,ממובילות מיזם "סורגים בכיף"

הסורגות ברינה
פנינה שמול

פנסיונרית ספורטיבית ומתעמלת חרוצה.
סבתא לשבעה נכדים
מה את עושה כשאת סורגת?
"הצמר בסלון כל הזמן .יש לי כורסה קבועה שבה אני סורגת,
לפעמים צופה תוך כדי בסדרות ,לפעמים שומעת מוזיקה
ישראלית".
מה נותנת לך הסריגה?
"מקום טוב לברוח אליו ,להירגע ,להיות עסוקה ולא לשבת
סתם .משמח אותי שהתוצרים מגיעים למי שצריך ולמקומות
טובים".

מה לא נאמר על סריגה? שהיא מועילה
לבריאות ,שהיא מרגיעה ,משפרת את
הזיכרון והריכוז ,שהיא מחזקת את תחושת
המסוגלות ומעודדת יצירתיות .ובכן ,מתברר
שסריגה טובה גם ליצירת שיתופי פעולה
ולהעברת הטוב הזה הלאה.
בחודש יולי החם והמיוזע שעבר עלינו ,ציין
פרויקט "סורגים בכיף" שבע שנים להיווסדו.
הכול החל ביוזמה קטנה בימי מבצע "צוק איתן" – אז נשלחו בדואר
כמה עשרות פריטים סרוגים לאנשי הביטחון ובני משפחותיהם בקיבוץ
נירים .לאט-לאט התרחבו המעגלים – מעגלי העשייה ומעגלי הנתינה,
והיום מחולקים למעלה מ 3,000-פריטים סרוגים בשנה.
את הפרויקט מובילות ארבע שותפות :אהובה מזרחי ואילה שרעבי
מתל אביב ,מירי גדרון מחיפה ואורית שלו-תאודור מנען .הסורגות
הרבות ,כל אחת מביתה ,פזורות ברחבי הארץ – תל אביב והסביבה,
חיפה והצפון ,קיבוץ גת ,נען ויישובי האזור .מפעלים ביתיים שמייצרים
פריטים צבעוניים בעבודת יד .צמר שהופך בעשר אצבעות ושתי
מסרגות לפריט לבוש.

"הלב של הפרויקט" ,אומרת אורית" ,הוא מעגלי היצירה והנתינה
שהולכים ומתרחבים ,במתכונת של 'תעביר את זה הלאה'".
לאחרונה ,נוצרו שותפויות גם עם נערים צעירים ,למשל תלמידי
בית הספר האנתרופוסופי "מעיין" ,תלמידי החממה האקולוגית
בעין שמר ותלמידי הטכנודע .תלמידי קורס דוקו-אנימציה
במרכז מחוננים טכנודע ,חדרה גבעת אולגה ,למדו על הפרויקט
ממקור ראשון ויצרו סרט אנימציה קצר שמספר את סיפורו –
"סיפורו של כובע".

בדומה לאתר סקי ,ההכנה והסריגה נמשכות כל השנה – קיץ ,חורף,
סתיו ,אביב ,והחלוקה בעיקר בעונת החורף (למעט פריטים לתינוקות
שניתנים כל השנה) .אורית מספרת שהחלוקה היא לכל עבר – "כמו
תפוצת זרעים ,לכל מקום שזה יכול לתת שמחה".
התפיסה היא שלכל כובע יש מי שמחכה לו .ואמנם ,בחלוקות –
הפריטים הסרוגים נפרסים כמו בבזאר ,וכל אחד בוחר את הפריט
שמתאים לו.
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ערך מוסף מההשתתפות במיזם?
"האפשרות לתרום למישהו אחר והידיעה שיש יד מכוונת והכול
נעשה למטרה ראויה נותנת הרגשה טובה".

מה את עושה כשאת סורגת?
"יושבת עם אוזניות ,כדי לא להפריע לעֹפר ,ומקשיבה להרצאות,
לפודקאסטים ולמוזיקה  -שירי ארץ ישראל הישנה והטובה וגם
מוזיקה קלסית".

אם נפתיע אותך בבית בערב ,מול החדשות ,נמצא אותך עם
מסרגות ביד?
"לא תמיד ,אבל הרבה פעמים כן .לפי מצב הרוח .ויותר מהכול
אני אוהבת שהנכדים באים ,נהנית לארח והכי אוהבת את
המשפחה".
ומה אומר זמיר?
"הוא בעיקר לא מפריע לסריגה".

שיח מרפסות
בנען יש כעשרים סורגות ושותפים ושלושה מרכזים שמהם הסורגות
יכולות לקחת צמר .כל אחת סורגת מה שהיא רוצה ובאילו צבעים
שהיא בוחרת" .יש חופש בחירה" ,אורית אומרת" ,גם חופש אמנותי וגם
חופש פעולה" .ומוסיפה שמתקיים מעין "שיח מרפסות" – הסורגות
משאירות את המוצרים המוגמרים בפינה קבועה במרפסת ,והיא
אוספת .וכך גם בקרב השותפים ,שמעבירים צמר מנען ליישובים
אחרים ,ומחזירים פריטים סרוגים – ממרפסת למרפסת.

אילו פריטים יוצאים תחת מסרגותייך?
"כובעים .אני אוהבת לסרוג בצבעים כהים ,אבל מתאימה
צבעים לפי הצמר שאורית מביאה לי".

יעל רבין

פנסיונרית עסוקה בעלת גינה מעוררת קנאה.
סבתא לשישה נכדים ולשני נינים

מה נותנת לך הסריגה?
"מרגיעה .וגם מאפשרת להיות בעשייה ,עם משהו בידיים ,תוך
כדי הקשבה ,מרגישה שאני לא מבזבזת זמן ועל הדרך גם
תורמת".
אילו פריטים יוצאים תחת מסרגותייך?
"חמי צוואר ,כובעים ,שמיכות ,צעיפים ,אפודות ,סטים לתינוקות.
אני נהנית מהגיוון ומהאפשרות לסרוג כל מה שבא לי ,לפי הצורך
והביקוש".
ערך מוסף מההשתתפות במיזם?
"הרגשה טובה – הידיעה שהפריטים מגיעים לאנשים שצריכים
אותם .את הצמר אני מקבלת מאורית ומנצלת אותו עד הסוף,
מהשאריות סורגת כובעים קטנטנים לילודים".

לצפייה בסרט
"סיפורו של כובע"
סרקו את הברקוד
בנען אפשר לראות את התוצרים בשלושה חלונות ראווה :בספרייה,
ליד תאי הדואר ובמזכירות .וזה המקום לציין את שרון אולמן,
שהפרויקט נרקם בתקופת כהונתה ,ונתנה ברכת דרך מרגשת,
ואת רעיה בן אברהם שממשיכה בהתלהבות אופיינית לתמוך ולתת
אכסניה לפרויקט.

אם נפתיע אותך בבית בערב ,מול החדשות ,נמצא אותך עם
מסרגות ביד?
"כנראה שכן .אבל אני לא יושבת וסורגת כל היום .יש לי עוד
עיסוקים :צריך לטפל בעציצים ,בגינת הצל ובעיקר בשני עצי
המנגו הנפלאים שלנו (עֹפר מטפל ,ואני כבר רק יועצת) .גם
אוהבת מאוד ספרים ותשבצים ,ויותר מכל את הנכדים והנינים
המתוקים שמביאים לנו המון אושר ,שמחה ונחת".

מדגדג לכם באצבעות?
מוזמנים בשמחה להצטרף
לסורגות ולשותפים.

ומה אומר עֹפר?
"הוא העזר כנגדי .מעודד ,מייעץ ועוזר להתאים צבעים .יש לו
טעם מעולה".
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הוא חי ונושם כושר ובעיקר אופניים ,דוחף מתאמנים לפסגות
ולשיאים  .אילן אולמן סימן וי ראשון על רוכב שהתברג לתחרות
היוקרתית בעולם ,אבל לא רואה בזה סוף מסע  .הוא בטוח שהענף
בארץ צפוי לתפוס תאוצה ,ומייחל לחינוך ספורטיבי מגיל צעיר .
"ילד שעושה ספורט גדל להיות אדם טוב יותר"

ענר חתואל

אחרי האכזבה באולימפיאדת אתונה עזב רׄתם סלע את האימון התחרותי ,אבל השנה הוזעק למשימה – לאמן את
הטניסאי הפאראלימפי יוסי סעדון למשחקים האולימפיים ביפן  .היום ומחר ,רגעי האמת ,הם יעשו הכול בשביל
להביא את המדליה לישראל  .מחזיקים אצבעות מהבית

צילום:שירי פרל

נכנס לטור דה פראנס

הנציג שלנו בטוקיו

בסוף שבוע זה ( )27-28.8יעלה הטניסאי הפאראלימפי יוסי
סעדון ,המדורג  22בעולם ,לאצטדיון הטניס "אריאקה" בבירת
יפן ויחל את השתתפותו כנציג ישראל במשחקים האולימפיים
בטוקיו .מי שילווה אותו למגרש הוא רׄתם סלע ,המאמן הצמוד
שלו בחצי השנה האחרונה.
לרׄתם תהיה זו השתתפות
שנייה כמאמן במשחקים
האולימפיים אחרי משחקי
אתונה ב 2004-שבהם אימן
את הטניסאי שרגא ויינברג
והגיע עמו עד רבע הגמר.
לסעדון ,בן ה ,49-נכה צה"ל
שנפצע בצורה קשה בתאונת דרכים
במהלך שירותו הצבאי ,זו תהיה הופעת
הבכורה.

בחודש שעבר יצא לדרך הטור דה פראנס ,מרוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר
בעולם ,ובפעם השנייה בלבד בתולדותיו מתחרה בו רוכב ישראלי .הרוכב הוא
עומר גולדשטיין ,ומאמנו הפיזיולוגי הוא אילן אולמן.
הטור דה פראנס הוא מרוץ קטעים יומי שחוצה את צרפת לאורכה ולרוחבה
ודורש שלל מיומנויות רכיבה (טיפוס ,רכיבה במישור ,רכיבה נגד השעון ועוד).
הרוכבים מאוגדים בכמה קבוצות .הרוכבים בכל קבוצה מסייעים זה לזה,
והמנצח בתחרות נחשב לרוכב הטוב בעולם.
גולדשטיין ( ,)25מתאמן אצל אילן מגיל  .16כמעט עשור של עבודה צמודה.
מדובר בבחור קשוח ,בהתחשב בכך שהוא השלים מעל  3000קילומטרים
בעשרים ימים בלבד ,הכוללים טיפוס על הרים שגם מכוניות מתקשות
לצלוח .אל הפסגה הספורטיבית הזו הגיע גולדשטיין אחרי שכמעט קיפח
את חייו בתאונה במהלך מרוץ בפולין ,בגיל  .18הוא נפצע קשה ושבר את
הגולגולת ,את חוליות הצוואר ואת ארובת העין כשנכנס לתוך השמשה
האחורית של רכב שבלם בפתאומיות .לאחר סדרת ניתוחים ושיקום ארוך
חזר לרכוב ועשה את כל הדרך עד להשתתפות בטור במסגרת הקבוצה
הישראלית.
אילן אולמן" .כשיגיע הרגע שרוכב ישראלי יביא תוצאה כמו יעל ארד ,יתחיל הסחף לכיוון הענף"

לשחק קבוצתי
"הטור דורש יכולות מורכבות ,בעיקר יכולת גבוהה להתאושש ולהחזיק
מעמד לאורך  20ימים" ,מסביר אילן ( ,)48ויודע על מה הוא מדבר .כמאמן
פיזיולוגי הוא אחראי על ההכנה הגופנית והמנטלית של המתחרה .לאילן
ותק מכובד בענף ,הוא הבעלים והמאמן של מועדון הרכיבה  500וואט,
מנהל מקצועי של שני מועדוני טריאתלון ובעברו אימן את נבחרת ישראל
באופני כביש" .הרוכב בטור נדרש לשחק קבוצתי ,ולהיות מוכן להקריב את
החלומות שלו לטובת הקבוצה .הקבוצה החליטה שעומר עונה על היכולות
המקצועיות ולכן הוא נבחר לטור".
> איך אתה מסכם את המרוץ?
"לא הייתה מחשבה שעומר ינצח ,זה בסך הכול טור ראשון שלו ,אבל
מבחינה קבוצתית ואישית היה לו מעולה .הוא ביצע כל מה שנדרש ממנו
והרגיש טוב .לקבוצה לעומת זאת לא היה טור טוב במיוחד .בשביל התקציב
שמושקע בה היא לא עמדה בציפיות וסיימה במקום  19מתוך  .23ההבאה
של כריס פרום ,אחד הרוכבים הגדולים שזכה ארבע פעמים בטור דה
פראנס ,הייתה כנראה טעות .השקיעו בו הרבה כסף במקום להשקיע
בספורטאים ישראלים שיכולים באמת לקדם את הענף בארץ".
> וההרגשה לראות רוכב שלך מתחרה בפסגה של הענף?
"אני לא רואה בזה את סוף המסע .להגיע זה נחמד ,לסיים זה חביב ,אבל
הרצון והשאיפה הם לקחת את המרוץ ,לכוון לתפקידים יותר משמעותיים
בטור מאשר רק להשתתף".
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> אפשר בכלל לייצר ספורטאים בישראל ,מדינה בלי
מסורת רכיבה?
"מדינות עם מסורות נשענות על המסורות ,ומדינות
בלי מסורות נשענות על טכנולוגיה ואמצעים .ישראל
לא ידועה כמדינה שמתקצבת ספורט או מתעדפת
אותו ,אבל עם תקציבים והשקעה אפשר לגשר על
התהליכים ולייצר ספורטאים .הסוד הוא לייצר בסיס
רחב ככל האפשר .הבעיה שבישראל אין הרבה
ילדים שעוסקים בספורט .אין כאן את התפיסה שיש
באירופה לגבי החשיבות של עיסוק ספורטיבי .לקיבוץ
יש יתרון כי כאן יש לילדים את כל המתקנים זמינים
ונגישים ,מה שנדיר למצוא בעיר .בישראל רוב האנשים
מתחילים לעסוק בספורט רק בגיל מאוחר יחסית ,לא
בגילים שמייצרים מדליסטים.
צריך להבין שילד שעושה ספורט ,בדגש על המשחק
והכיף ,גדל להיות אדם טוב יותר .בסוף זה מייצר גם
חברה מחוסנת וטובה יותר".

נחזור כמה שנים אחורה ,רׄתם ,חייל משוחרר בן  21אחרי שירות
בתותחנים ,התלבט מה הלאה .האהבה לספורט בכלל ולטניס
בפרט שלחה אותו לקורס מדריכי טניס במכון וינגייט .לאחר
תקופה בתור מאמן ילדים ונוער חיפש את הדבר המשמעותי
הבא ויצא לקורס אימון לאנשים עם צרכים מיוחדים .בשליש
האחרון של הקורס ,כחלק מההתמחות ,נשלח לעשות סטאז'
כמאמן טניס באיל"ן רמת גן .לאחר חצי שנה כמתמחה ,המאמן
הראשי סיים את עבודתו ולרׄתם הוצע תפקיד המאמן הראשי.
בהמשך ,בשנת  ,2002נתמנה גם למאמן הנבחרת ברמת הנכות
הגבוהה יותר (מתוך שתיים) ,קוואד ,והוביל אותה להישגים,
והשיא היה הזכייה באליפות העולם בניו זילנד ב.2003-
באוגוסט  2004נולד בנו הבכור  -נטע .חודש בלבד לאחר
מכן ,ארז האב הטרי ,נתן נשיקה וטס למשחקים האולימפיים
באתונה ,כמאמן של שרגא ויינברג .הם הגיעו עד לרבע גמר
ולא זכו במדליה" .הרגשתי שמשהו התרוקן אצלי" ,אומר רׄתם
כשהוא נזכר בהפסד ההוא .זמן קצר לאחר מכן בחר לעזוב את
התחום של האימון התחרותי ,ועבר לעסוק בתחומים אחרים
של ספורט .כיום בין שלל עיסוקיו הוא מאמן ושופט כדורשת,
מאמן אישי לילדים ונערים עם צרכים מיוחדים ,בעיקר על
הרצף האוטיסטי.

טלפון מפתיע
"לפני חצי שנה הטלפון צלצל" ,משחזר רׄתם .בצד השני היו
נציגי היחידה לספורט הישגי שקראו לו לדגל בשנית" .פתאום
היה לי בום לפנים .הייתי צריך ללכת לשטוף את הפנים לפני
שעניתי" ,הוא נזכר בחיוך .ביחידה ביקשו שיאמן את הטניסאי
יוסי סעדון ויביאו לטוקיו ,כשחקן יחידים ובזוגות  -כשותף של
ויינברג .רׄתם נתן את הסכמתו ונרתם למשימה.
"בחצי השנה האחרונה אני נוסע עם יוסי לכל מיני טורנירים
בחו"ל .אנחנו מתאמנים מאוד קשה ובסופו של דבר הצלחנו
להשיג את הקריטריון לאולימפיאדה .רק  16טניסאים מכל
העולם הצליחו להשיג אותו ,ויוסי ושרגא ביניהם .אנחנו מאוד
מתרגשים ורוצים להצליח ,בשבילנו ובשביל מדינת ישראל .זו
הפסגה של הספורט שאני עוסק בו".
החודש חגגו לנטע יום הולדת " .17אני סוגר מעגל מאז הפעם
הראשונה שהייתי באולימפיאדה" אומר רׄתם" ,והפעם יש לי שני
בנים גדולים ואהובים שמחכים לי בבית .מעין יהיה בן  14בקרוב
והלוואי ותהיה סיבה טובה להתחיל את החגיגות כבר מיפן.
אמרתי לכולם שבפעם הקודמת לא הצלחתי להביא מדליה
והפעם אני מקווה שכן .מה שבטוח ,נעשה את המיטב כדי
להגיע הכי רחוק שאפשר".

> אז איך מכניסים ילדים לתחום?
"בשביל להתחיל לרכוב צריך לגור באזורים צמודי יער,
זו מגבלה כי אי אפשר להעלות ילדים קטנים לרכוב
בכבישים ,ולכן בישראל ספורט האופניים מפותח רק
באזורי הגליל ,רמת הגולן מודיעין או הכרמל .התחרות
על ליבם של הילדים מורכבת ועזה .באופניים ,גם אם
אתה לא טכני אבל יש לך נחישות ,כוח רצון ויכולת
התמדה זה בסופו של דבר עשוי לסייע לך .כרגע אין
עדיין לענף ַאּפיל הישגי ,אבל כשיגיע הרגע שרוכב
ישראלי ישיג תוצאה ,כמו יעל ארד בג'ודו ,יתחיל הסחף
לכיווננו .רק צריך את הגפרור שידליק הכול".
גיליון 7

מחפש משמעות

מאחוריך ,רׄתם ,בהצלחה!
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אוגוסט

רׄתם סלע עם הטניסאים שרגא ויינברג (מימין) ויוסי סעדון (משמאל) בטורניר זוגות בטורקיה.
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המדליסטים הצעירים נותנים בראש

עפרי קרן

הם מוכשרים ,משקיענים ,לפעמים נופלים וקמים ,עובדים קשה ומכוונים הכי גבוה שאפשר  .תנו כבוד גדול
לדניאל גולדסטין האקרובטית ולמורן קמרון הפארקוריסט על זכיות מרגשות באליפויות ישראל

עפה על אקרובטיקה

היא עוד לא בת  10וכבר מסתמנת כהבטחה בולטת בענף האקרובטיקה  .דניאל גולדסטין ,הבת הבכורה של סיון ודתן,
מתעמלת באופן מקצועי כבר ארבע שנים ,מתחרה בארץ ובעולם ונותנת שיעור מרתק בהקרבה

באותה שבת שבה לינוי אשרם עשתה היסטוריה והביאה את המדליה
המוזהבת מטוקיו ,זכתה דניאל באליפות ישראל באקרובטיקה במקום
הראשון במסלול הלאומי בקטגוריית שלשות בדרגה  Dעם שותפותיה
לשלשה – אופק שטדלר בקרמן ( )15מקיבוץ רבדים ובר דנון ( )16מנס
ציונה.
התעמלות אקרובטית היא ענף ספורט תחרותי צוותי .התרגילים
משלבים כוריאוגרפיה ,אלמנטים של התעמלות קרקע ואלמנטים
צוותיים כמו הקפצות ופירמידות.

אופי חזק
משטר האימונים של דניאל ,העולה לכיתה ה' ,דורש מוטיבציה
בשמיים ,שתי רגליים נטועות חזק בקרקע ומחויבות טוטאלית:
ארבעה-חמישה אימונים בשבוע ,כשאימון יכול להימשך ארבע שעות.
"תובעני מאוד" ,אומרת אמא סיון ומודה בשקט שהיא בעצמה הייתה
פעם מתעמלת קרקע" .אנחנו חברת הסעות בע"מ .אני כל הזמן
אומרת לדניאל שהיא יכולה להפסיק ברגע שהיא רוצה ,אבל היא
חדורת מוטיבציה".
דניאל מסבירה שהאימונים מחולקים לעבודה יחידנית על כושר,
גמישות ולמידת תרגילים חדשים ,ועיקר העבודה היא בצוות" .אנחנו
מבצעות תרגילי אקרובטיקה הדורשים כוח ,גמישות וגם קצת יכולת
תעופה באוויר .אני מתחרה בדרגה  Dברמה הלאומית ,זו הדרגה
הגבוהה ביותר ברמה זו .בשנה הבאה אגיע לגיל שיאפשר לי להתחיל
להתחרות ברמה הבין-לאומית".
העבודה היום-יומית ,לעיתים סיזיפית ,של ספורטאים מקצועיים
דורשת אופי חזק וכרוכה בהקרבה .ילדה קיבוצניקית ,ולא כזו שנולדה

לתוך חינוך רוסי קשוח ,שלוקחת על עצמה מבחירה
ואהבה כזו מחוייבות אישית ,זה רחוק מלהיות מובן מאליו.
"אני ממשיכה להתאמן באקרובטיקה בעיקר כי זה כיף
לי" ,מסבירה דניאל" .אני אוהבת את התחרויות ,יש לי
הרבה חברות בקבוצה ואני גם מאוד אוהבת את הטיסות
לחו"ל .לפעמים אני צריכה לפספס לימודים ומרח"ב ,כמו
עכשיו בקיץ שאני מתאמנת כל יום ולא יכולה ללכת בכלל
למרח"ב ,וזה לפעמים מבאס .אבל ההנאה וההישגים שווים
את ההקרבה.
אני גם מרגישה שהאקרובטיקה מלמדת אותי להתמודד
טוב יותר עם אכזבות .ישנן תחרויות שהביצועים שלי פחות
טובים ואני צריכה להמשיך בכל זאת".

עצמאית בשטח
סדר היום המאתגר והשעות הרבות מחוץ לבית ,וגם הורים
עובדים שמגדלים עוד שלושה אחים קטנים ממנה ,דרשו
מדניאל ללמוד להיות עצמאית בגילה הצעיר" .לא תמיד
אמא ואבא יכולים ללוות אותי להופעות ולתחרויות ,והרבה
פעמים אני צריכה להתארגן לבד בבית לאימון ולהיות
מוכנה בזמן לאיסוף .למדתי לנהל את הזמן שלי ולהתארגן
במהירות".
ולאן היא שואפת?
"להתחרות באליפות אירופה ובאליפות עולם ,ואולי יום אחד
האקרובטיקה תהפוך להיות ספורט אולימפי ותראו גם אותי
באולימפיאדה".
אמן!

מכשולים זה החיים
תנו לו חומות ,גדרות וסלעים ,והוא בעננים ,אבל נוחת על
הרגליים  .מורן קמרון ,הבן של עפרי ועודד ,נדלק חזק על
פארקור ,מככב בתחרויות מול גדולים ממנו ולא מחסיר אף אימון
שפּארקוּר זה המשוגעים האלו שקופצים בין בניינים,
אם פעם חשבנו ַ
באה התוכנית "נינג'ה ישראל" ועשתה רק טוב לספורט האתגרי עם השם
הצרפתי .הפארקור פותח על יסוד תרגולי מעבר מכשולים של הקומנדו
הצרפתי .מטרת הספורטאים היא להגיע מנקודה אחת לשנייה בצורה
אפקטיבית ומהירה ,ולהתגבר בדרך על מכשולים אורבניים וטבעיים -
חומות ,גדרות ,מעקים וסלעים  -באמצעות טיפוס ,ניתור ,ריצה ותרגילי
אקרובטיקה ,ובעזרת שימוש בגופם בלבד .הענף בארץ צבר תאוצה
והכרה בשנים האחרונות ,ונתן קפיצה גבוהה מעבר לקיר עם פתיחת
הליגה לפארקור לפני חודשים ספורים.

פוטנציאל גבוה
בתחילת החודש התחרה מורן קמרון ( )11באליפות ישראל לבני 16-10
וזכה במקום השני במקצה פריסטייל ובמקום הרביעי במקצה ספיד
(מסלול מכשולים שהמנצח בו הוא מי שמסיים בזמן הקצר ביותר) .הישג
אדיר לספורטאי צעיר שמתחרה מול נערים בוגרים ממנו.
"מורן הוא ילד עם פוטנציאל גבוה מאוד" ,מעיד מאמנו דימה דומקוב
(פיינליסט נינג'ה ישראל)" .הוא ממושמע ורציני ,לא מחסיר אף אימון,
עובד בצורה בלתי רגילה ,בולט ומשקיע את כל כולו בתחום".
הוא מתאמן פעמיים בשבוע אצל דימה ברחובות ,לפעמים גם ברחבי נען
עם חברים ,וכדי שלא ישתעמם חלילה – גם בסלטות על הספות בבית.
את הפארקור הוא גילה לפני שלוש שנים דרך עומר שיר (בנם של שרונה
ואורי שיר) ,חבר מהמרח"ב שהתאמן .מורן ניסה ,נדלק והמשיך קדימה.
"אנחנו עובדים הרבה על תרגילי אקרובטיקה ,זריזות וכוח" ,מספר מורן.
"מעבר לצד הפיזי עובדים גם על הצד הנפשי  -איך להגיע מוכן למקצה,
איך להתמודד עם כישלון ואיך לתפקד כשכל העיניים מסביב נעוצות בך".
ואילו תכונות צריך פארקוריסט טוב?
"אומץ ,קור רוח ויצירתיות".

מורן בפעולה .קופץ מכל מקום שאפשר | צילום :מערכת העיתון

ההורים ,באופן מפתיע ,לא משדרים דאגה מהפעלולים שמבצע הבן
שלהם על בסיס יומי" .כבר התרגלנו" ,אומר אבא עודד ,וטוען שהכול
בסדר ,ולא נרשמו ביקורים חריגים לצילומי רנטגן במיון .טפו טפו טפו.
מה הפארקור נותן למורן לדעתך?
"יש את מה שכל חוג ספורט נותן לילד :מסגרת — כי צריך להגיע לאימון
גם כשלא מתחשק; משמעת — כי יש מאמן וצריך להישמע להנחיות שלו;
פיתוח וחיזוק של הגוף.
ויש שלושה דברים שייחודיים לפארקור ,ובכלל לספורט יחידני :א .כשאתה
נכשל אתה יכול להאשים רק את עצמך .ב .אין מי שיחפה עליך כשלא
הולך .ג .אתה לבד בזירה ,הקהל מביט בך ואתה צריך להתרכז במשימה,
להיות במיטבך ולנטרל את רעשי הרקע".
אז מעבר לזה שהסלון הפך לזירת אימון אתם מרוצים מהכיוון שבחר?
"זה ספורט מעולה שאפשר לעשות בכל סביבה .לא צריך כלום ,רק מקום
שאפשר לקפוץ ממנו".
ולמורן כך נראה יש תוכניות להמשיך לקפוץ גבוה ורחוק" .אני מאמין
שאוכל להמשיך לנצח ולהגיע להישגים ,אולי אפילו בחו"ל".
בהצלחה ,אנחנו מאחוריך!
 10דניאל (במרכז) עם שותפותיה לשלשה" .האקרובטיקה מלמדת אותי להתמודד עם אכזבות"
צילום :עדי שפמן
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שלום כיתה א'

צילומים :אוסף אריה פק

בשנת  1941נפתח בהתרגשות בית הספר בנען .
קבוצת הילדים הראשונה עלתה לכיתה א' בתהלוכה שמחה
ברחבי המשק  .כך זה נראה אז

"הגדולים" שזכו לעלות לבית
הספר .חוויית הפרדה מהילדים
העולים בפועל ממש לבית הספר
הייתה חזקה מאוד ואי שם בפינה
נשפכו גם דמעות אם ...בזה
נגמר הטכס והחלה העבודה
המעשית על תכניתה המגוונת:
לימודים ,עבודה ,התעמלות וכו'.

"אנו עולים לתורה ולעבודה" – בסימן זה עמדה החגיגה
הצנועה של פתיחת בית הספר בדירתו הארעית .עשרות הורים
ומטפלות שהיו מסובים בגן הילדים "הגדול" קידמו בשמחה את
ילדי בית הספר שנכנסו בתהלוכה מסודרת ובשירה והתיישבו
מסביב לשולחנות הערוכים.
המסיבה נפתחה בשירי ילדים מעניין היום ולוותה בנגינת
כינור ובקריאת פרק ראשון של התורה" :בראשית ברא אלוהים
את השמים ואת הארץ" – פתח לצלילה בים התורה .נאמרו
מלי ברכה ,חרדה ותקווה מפי חברים .הועלה זכרם של אלפי
ילדים-אחים בכל רחבי הגולה משוללי החופש ורדופי העריצות,
הבודדים ביערות והמתחבאים במרתפים חשוכים למען למוד
עברית וקרוא בספר ,והובעה תקווה כי דברנו יגיע אליהם.

(מתוך "לחברים")14.11.1941 ,

זהו יום חג.
ראשיתה של שנה,
ראשיתו של הסתיו.
ילדים לבושים לבן נושאים
בתרמיל
מחברות חדשות ,צבעים וקלמר.
הכול פתוח ,נקי
דבר עוד לא נכתב.

נאמר לילדים כי הם כראשונים משמשים דוגמה לקטנים,
וסופר להם על הקשיים בהם לוותה הקמת חברת הילדים בנען
ועל התקוות שההורים וכל החברים תולים בהם.
לאחר הארוחה המשותפת לגדולים ולקטנים קיבל
כל ילד מתנה :תיק צבעוני המכיל בתוכו מחברות,
עיפרון ,קופסת צבעים וסיפור ילדים.
עם גמר המסיבה הדהדה קריאת הילדים במשותף:
"שלום גן הילדים" ,והם יצאו בתהלוכה מלווים על
ידי ההורים וקהל חברים כשבראש סיסמה "אנו
עולים לתורה ולעבודה" ,ובקצה "שלום לגן הילדים".
התהלוכה עברה ברחבי היישוב ובתוך חדר האוכל
אשר בו נפגשה בתרועות החברים שהיו מסובים
לארוחת הבוקר.

העולים החדשים

בוגרי הגנים סופרים את הימים עד שיצעדו לכיתה א' עם תרמיל על הגב  .בינתיים הם נפגשו לטקס
בהפקת ההורים ,עברו בשער המסורתי והתיישבו לצילום משותף למזכרת

ליד המדרגות העולות לבית הספר נפרד כל ילד
מהוריו ומהילדים הקטנים שצפו מלאי קנאה בילדים

לקריאת מגילת בית הספר שהוטמנה
בין לבני הבית האדום מוזמנים
לסרוק את הברקוד לבקר בציר
הזמן באתר "סיפור מקומי  -נען"

דרך צלחה ושמחה
לכל התלמידים החדשים והוותיקים ,להורים ולצוותים!
12

גיליון 7

אוגוסט 2021

13

כולם היו מוריי

קלר שילה
עפרי קרן

גם אחרי עשורים שלמים של הוראה ,כיתות גדושות תלמידים מופרעים ,אבק גירים ואסיפות הורים,
אחד בספטמבר עדיין גורם להם לדפיקות לב נרגשות  .בסופו של החופש הגדול ,יצאנו לבדוק מה יש למורים
המיתולוגיים שלנו להציע לשרת החינוך ואל מי הם היו רצים לשיעור פרטי

עפרה וידן
זמן לוח" :מורה לטבע במעבדה ומדריכת טיולים בארץ ובסיני .עדיין מלמדת
לפעמים ,בכיף ובהתלהבות ,ילדי גנים ,תלמידי בית ספר ומבוגרים".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"הכי אהבתי לשמוע 'מצאתי!' ,את קריאות הגילוי בטיול .הקטעים הקשים היו
נקודתיים  -פעם בטיול חטיבה לנגב ניסו הנערים במשך כל הלילה לשכנע אותי
לנסוע לאילת במקום לטפס למחרת לפסגת ההר .זה היה לילה קשה .בחמש בבוקר
העמדתי את כולם ,ואת זמיר עם המשאית הריקה שלחתי משם מהר לפני שמישהו
יחשוב לא ללכת אחריי".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"הייתי תלמידה טובה מאוד .באומנות הייתי נותנת לעצמי אפילו מצוין .והתעודה עדיין
אצלי ,אגב .אני ממשיכה ללמוד כל יום מהטבע ועם חומרי יצירה חדשים".
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"שיעורים חוץ כיתתיים ,שעתיים ביום – חובה!"
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"זה קורה בעיקר בטיולים המשפחתיים .אני קוראת לכולם להסתכל במפה ולהקשיב
להסבר שלי כי בערב יהיה מבחן ,ועכשיו נעלה על ההר בכיף ,קדימה אחריי!"
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"הייתי יושבת עם אריסטו במועצת החכמים .פילוסופיית החיים תמיד מוסיפה
לנשמה".

14

צילום :אורי שיר

זמן לוח" :מורה לאנגלית  37שנים .לימדתי בגני הילל ואחר כך בגוונים .כיום מלמדת בהתנדבות בגנים וגם את הנכדים שלי .היות
וגדלתי בבית דו לשוני ,עם אמא צרפתיה ואבא אנגלי ,תמיד חשבתי שלדבר יותר משפה אחת זה חשוב מאוד .יונה שוער ,מורתי
באולפן ,היתה גם היא השראה בשבילי ובזכותה רציתי להיות מורה".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"אהבתי לראות את העיניים המבריקות ואת החיוכים על פני הילדים שנהנים ללמוד .איתגר אותי להיות יותר יצירתית ,רציתי שיאהבו אנגלית,
בניגוד להורים שלהם שהודו שיש להם תסביכים בנושא.
ביאס אותי בעיות משמעת ,חוסר נימוס ,והורים שלא הבינו מספיק כמה חשוב להאמין במורים בהתמודדות מול הילדים".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"עד גיל  14הייתי תלמידה ממוצעת ומשועממת ,מפטפטת בשיעור ועושה מעשי
קונדס .כשעליתי לתיכון הבין-לאומי גיליתי עולם חדש ,נהניתי מהלימוד וממגמת
השפות והתמחיתי בלטינית ,גרמנית ,ספרדית ואנגלית".
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"בונה מסלול הכשרה של המורים הצעירים על ידי המורים המוכשרים ביותר,
ובמקביל מעלה את תנאי השכר".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"הילדים שלי טוענים שאני לא מורה טיפוסית ,וזו מחמאה מבחינתי .העיקר שאני
מצליחה לא להיות נודניקית שמתקנת אחרים .לישראלים יש טעויות נפוצות
ומשעשעות בגלל הנטייה לעשות תרגום ישיר מעברית לאנגלית:
?( why you don't want thisבמקום,)Why DON'T YOU want this? :
( I must to goבמקום( I don't sure ,) I MUST GO :במקום,) I'M NOT sure :
( it's dependבמקום ) IT DEPENDS :אבל את המורה שבי השארתי בכיתה ,גם ככה
כולם טוענים שיש להם מספיק תסביכים עם אנגלית .העיקר לא להתבייש ולדבר
כמה שיותר!"
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"מלואיס צור ז"ל ,מורה וידידה ,ללמוד מהכישרון שלה לספר סיפורים .ומדורית די-נור ,שההסברים שלה עושים את המתמטיקה בהירה
ומובנת .וברור שאת השיעורים הכי מצחיקים קיבלתי מהתלמידים שלי ,פעם לימדתי את המילה  BUTTERFLYואמרתי בצחוק שהמשמעות
היא זבוב החמאה .למחרת שאלתי מי זוכר איך אומרים פרפר ,ילד אחד הצביע ואמר בגאווה :יתוש הגבינה! נו."YOU CANT ALWAYS WIN ,

דורית די-נור

יעל מאירי

זמן לוח" :מורה למתמטיקה .התחלתי ללמד בשנת  1989בבית הספר בנען שהפך מאוחר יותר לגני הילל ומשם עברתי לגוונים .בשבע
השנים האחרונות מלמדת בתיכון איתן ,מיום הקמתו .השנה יצאתי לפנסיה אך אמשיך ללמד".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"החלק המשמעותי והמעניין בהוראה הוא המפגש עם התלמידים במהלך השיעורים ,חשיבה משותפת ,יצירת קשרים בין הנושאים השונים ובניית
תשתית ידע .החלק הקשה הוא לעמוד בלוחות הזמנים ולהצליח ללמד את כל
הנושאים במספר שעות נמוך מהנדרש ללמידה משמעותית".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"גיליתי עניין בחלק מהמקצועות ,אבל פעמים רבות חלמתי במהלך השעורים
ולא הקפדתי על הכנת שיעורי בית .היו לי גם נכשלים בתעודה .בספורט הייתי
קרובה לנכשל ,אך הוסיפו לי ניקוד מכיוון שהתנהגותי הייתה ללא דופי .בלימודים
המאוחרים הפכתי לתלמידה מצטיינת וצירפו אותי לצוותי כתיבה של ספרי
מתמטיקה".
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"הייתי מחייבת את כל המורים בלמידה מעמיקה של תחום הדעת שאותו הם
מלמדים ,לאורך כל שנות ההוראה שלהם".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"השאיפה לדיבור רהוט בכיתה ובבית גורמת לי לעיתים להעיר הערות מיותרות".
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"הייתי רוצה להצטרף לתלמידים (שאותם לימדתי בכיתה ט') וללמוד במגמת
עיצוב עם המורה רון גלזן די-נור".

זמן לוח" :מחנכת בנען .לימדתי מגוון של מקצועות ,שהחשוב ביותר היה
להיות בן אדם  -שאוהב את עצמו ,מתחשב באחרים ושומר על הסקרנות
והיצירתיות .לרווחתם של הילדים אני כבר לא מורה".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"הכי אהבתי את הילדים ואת ההפסקות .החלק המבאס היה להיפרד בסוף
השנה מהילדים שאותם לימדתי ,אהבתי ,הכרתי והם כבר הכירו אותי".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"די טובה ,אהבתי במיוחד להתחיל משהו חדש  -פרק חדש במחברת ושער
מצוייר לכל פרק .אהבתי להעתיק מפות גיאוגרפיות על נייר פרגמנט ולצבוע,
נהניתי ללמוד ולקרוא כתב רש"י .אבל כמו כולם הכי אהבתי את ההפסקות
וחיכיתי לחגים".
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"פעם היו לי הצעות ייעול בכל מה שנגע לחינוך .היום ,סבתא לשמונה נכדים,
מתרגשת מאוד עם אייל שלי העולה לכיתה א' ,אני נוכחת שוב ושוב שהדבר
צילום :אלבום פרטי
החשוב ביותר הוא לאהוב ,לקבל כל ילד ולהוליך אותו בקצב שלו אל מיצוי
יכולותיו".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"המנגינה שיוצאת לי מהפה היא זו שמסגירה אותי".
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"משניים .הראשון מאיינשטיין ,כי בינינו הכול יחסי בחיים .השני מאבא שלי .תמיד אמרו לי שהוא מורה נפלא ,מלא חוש הומור ,יודע הרבה ומיטיב
ללמד ולהסביר .לא זכיתי שילמד אותי ,כי אבא היה מורה ומנהל בית הספר שבו למדתי .זכיתי באבא יחיד סגולה והפסדתי מורה נפלא".

צילום :לי די-נור
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עמוס שיפריס

דניאל מדאר-הלוי

זמן לוח" :לימדתי בכיתות המשך בנען (תיכון) היסטוריה ואזרחות ואחר כך
בתיכון ברנר".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"המעניין ביותר היה המפגש עם התלמידים .לא אהבתי לבדוק מבחנים".
איזה תלמיד היית ואיזה ציון היית נותן לעצמך בתעודה?
"הייתי תלמיד טוב .משקיען בלשון ימינו".
אם היית שר החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצע?
"שתי משימות עיקריות :צמצום הפערים וחיזוק החברה הערבית על ידי השקעות
מסיביות בחינוך".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"אם קיבלת במבחן  95סימן שיכולת לקבל גם ."100
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"שיעור פרטי מישראל גלילי זה החלום שלי".

זמן לוח" :מורה לפיזיקה .לימדתי  4שנים בקיבוץ גן שמואל ו 36-שנה בבית
הספר האזורי ברנר .סך הכול  40שנות הוראה .לאחרונה יצאה לאור מהדורה
שנייה לספר פיזיקה שכתבתי עם חבר (הספר מאושר על ידי משרד החינוך),
אז אפשר לומר שבמידה מסוימת אני עדיין מלמד".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"אהבתי ללמד את אלה שהתלהבו מלימודי הפיזיקה .היה קשה לי עם תלמידים
שלמדו במסלול פיזיקה בעל כורחם כי ההורים לחצו".
איזה תלמיד היית ואיזה ציון היית נותן לעצמך בתעודה?
"הייתי תלמיד גרוע בגלל בעיות קשב וריכוז .ציון עובר".
אם היית שר החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצע?
"מעלה משכורות באופן דיפרנציאלי למורים שעושים מעבר למינימום הנדרש".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"אני עדיין מורה בכל הווייתי ,ולכן כמעט כל משפט שיוצא מפי מסגיר את עברי.
הבעיה העיקרית היא שאני חוזר על כל הסבר ,לכל עניין ,לפחות שלוש פעמים".
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"מאייזק ניוטון .פורץ דרך מדהים".

יורם שוער

צילום :אורי שיר

זמן לוח" :מורה לספרות ,תנ"ך ותרבות ישראל .לימדתי בנען ,גדרה,
רחובות ,צפית ו 27-שנים בתיכון אזורי ברנר .סיימתי השנה את חובותיי
להוראה ויצאתי לפנסיה".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"אהבתי את הצורך להיות רלוונטי לתלמידים ,שהם קבוצות שונות עם
מאפיינים שונים ,אבל תמיד חכמים .מה שהיה מבאס מאוד וקשה מאוד זה
הכמויות המשוגעות של המבחנים והבחנים שהעברתי".
איזה תלמיד היית ואיזה ציון היית נותן לעצמך בתעודה?
"הייתי תלמיד שמתבונן בשיעורים מרחוק .ספרות אהבתי מאוד .שאפתי
להיות בקבוצה הראשונה אבל אף פעם לא רציתי להיות הכי טוב .הממוצע
שלי היה  ,75וכך גם הייתי נותן לעצמי בתעודה .מתאים לי לגמרי".
אם היית שר החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצע?
"הייתי מאמץ את עיקרי הדרך של תנועות הנוער; פחות בית ספר,
יותר חיים".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"אין לי משפטי מורים ,אבל הבדיחות שלי הן כנראה הומור של מורים ולכן
לא באמת מצחיקות".
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"מאוהד נהרין .איש שהמחול שלו הוא השראה בשבילי".

דרורית פרל
זמן לוח" :מורה לתנ"ך .לימדתי בברנר כ 15-שנה .הייתי מחנכת ורכזת שנתון .פרשתי מההוראה
לפני כעשרים שנה ,כי ביקשו ממני להיות מזכירת הקיבוץ ,ואחר כך כבר התפניתי לקריירה חדשה".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"אהבתי פשוט ללמד ,לעמוד על הבמה ולתת הופעה ,ואת הקשר עם התלמידים.
מבאס מאוד לבדוק עבודות ומאה בחינות".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"חננת על .ציון ."9
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"חנוך לנער על פי דרכו".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"כשמישהו אומר :אפשר לשאול? אני עונה :הצבעת?"
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"מרות המואבייה .דמות מופת בעיניי של אהבת הזולת ופלורליזם ביהדות".

זמן לוח" :מורה לאנגלית ומחנכת בתיכון .התחלתי בגני הילל ,עברתי לגוונים
ועכשיו מלמדת באיתן".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"הכי אוהבת את הילדים וללמוד וללמד .פחות אוהבת את המערכת המסורבלת
שכולנו נמצאים בה".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"תלמידה שהמורים של פעם לא ממש ששו ללמד ,עם ציוני מינימום .אבל מתישהו זה
השתנה ואת התואר השני כבר סיימתי בהצטיינות".
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"אני שמחה שאני לא שרת החינוך .בשטח הרבה יותר מעניין".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"בונבון מה נסגר?"
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"בעבודת ההוראה מקבלים כל יום הרבה שיעורים פרטיים מתוך שלל האינטראקציות
שמזמן היום-יום .אני מקווה שכל מפגש כזה הופך אותי לאדם מכיל יותר וביקורתי
פחות .אלו שיעורים שאני שמחה איתם מאוד והם שהופכים את העבודה שלי לשווה".

אוגוסט 2021
צילום :מערכת העיתון

צילום :אלבום פרטי

הגר ברומר

אהובה פוקס
זמן לוח" :גננת ומחנכת בכיתות א'-ב' .לימדתי בגני הילל ובגוונים .בהמשך הייתי
מנהלת בית ספר בגן רווה ובשדות איילון".
מה הכי אהבת בהוראה ומה החלק הכי מבאס?
"הכי אהבתי את הפלא בלקבל ילד שלא יודע לקרוא ,ולראות את האושר שלו
כשמצליח .הרגעים המבאסים והמתסכלים היו כשהרגשתי שידיי כבולות ,ולא יכולתי
לפעול בדרך שהאמנתי בה כי המערכת לא אישרה".
איזו תלמידה היית ואיזה ציון היית נותנת לעצמך בתעודה?
"ביסודי הייתי סבונית ,בתיכון החכמתי ועברתי ללמוד בדשא .שם הייתי נותנת לי
ציון מעולה".
אם היית שרת החינוך ,מה השינוי הכי דחוף שהיית מבצעת?
"מחליפה בין השיעורים להפסקות .וברצינות ,נותנת יותר אוטונומיה למנהלים
ולצוותי ההוראה".
איזה משפט מורה נפלט לך מהפה?
"יש לי עיניים גם בגב".
ממי היית רוצה לקבל שיעור פרטי?
"מכל מי שיודע לשיר".

צילום :אורי שיר

כולם היו מוריי
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עשו להם בית ספר

איך עושה קנגורו?
היא התחילה כמורה צעירה בגני הילל ,משם המריאה לאוסטרליה ,השלימה תואר שני ושלישי ונסקה לקריירה
בתחום החינוך לגיל הרך  .ד"ר סיגל טיש חוקרת ומרצה בארץ ובעולם ,מתרגשת מהעבודה שלה ועדיין שומרת
פינה חמה לפתי-בר של חדר המורים בנען
> טופס  :101סיגל טיש ( ,)55מדריכה פדגוגית ,מרצה וחוקרת
בתוכנית לגיל הרך במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב ,מתמקדת
בתחום של אוריינות שפה ,הוראת קריאה וכתיבה .נשואה לאלון
ואמא לשלוש בנות  -מאי ( ,)29גאיה ( )26ונעה ( .)21גדלה בחולון.
> איך התגלגלת למקצוע?
“התחום עניין אותי ,אבל ממש לא הייתי בטוחה שזה מה שארצה
להיות כשאגדל .האמת שרק תוך כדי לימודי התואר הראשון בחינוך
לגיל הרך הבנתי שזה זה .תחילת הדרך שלי בהוראה הייתה בגני
הילל ,הייתי מורה צעירה ,רק הגענו אז לנען".
> קיבלו אותך יפה בחדר המורים?
“בטח! יש לי זיכרונות נהדרים משיחות חדר מורים ,קפה ופתי-בר,
ובכלל מהאווירה ומהצוות .זה היה בית ספר קיבוצי מקסים ,ביתי
ואיכותי .לימדתי בו שבע שנים כמחנכת כיתות א-ב  -הכיתות הכי
מרגשות .היום בכנסי חינוך אני שומעת על דרכי הוראה ולמידה
"חדשניות" שכבר לפני שלושים שנה עבדנו על פיהן בגני הילל.
חיבורים בין הקהילה לבית הספר ,בין החוץ לפנים; טיולים שבועיים
עם עפרה ,אומנות עם אורית ,מוזיקה עם ללי ,ספרייה עם איילה,
ובתוך הכיתה שירים ומשחקים .עד היום אני משתמשת בסיפורים
מתוך הכיתה שלי כשאני מדריכה סטודנטיות ,וזוכרת באהבה את
הילדים שמאחורי הסיפורים ואת המשפחות כמובן”.
> איך נראה יום עבודה שלך?
“בימי שגרה אני מתחילה את היום בביקורים בגני ילדים ובבתי ספר
שבהם הסטודנטיות שלנו מתנסות .אני צופה בעבודה שלהן עם
הילדים ומדריכה אותן בשטח .בהמשך היום אני מגיעה למכללה
בתל אביב ומלמדת בקורסים שונים :התפתחות אוריינית בגיל הרך,
חקר ההתנסות ,עבודה עם הורים ,חינוך רב-תרבותי ,הוראת קריאה
וכתיבה ועוד .בנוסף אני עוסקת גם במחקר בגיל הרך ,עובדת עם
חוקרות נוספות על סוגיות שונות שאותן אנחנו מציגות בכנסים
בארץ ובחו"ל .אני גם פעילה בצוותים שונים שעוסקים בצמצום
פערים בחינוך .הלו"ז השבועי שלי מגוון מאוד .יש ימים ארוכים
משבע בבוקר ועד שמונה בערב ,ויש גם המון עבודה מהבית.
ובינתיים מתחילת הקורונה אנחנו בזום ,עובדים מהבית”.

> מה את אוהבת בעשייה שלך?
“יש בה כל הזמן למידה והתפתחות .אני מאוד אוהבת את
האינטראקציות שיש לי עם ילדים ,סטודנטים ,גננות ,מורים ומרצים.
האינטראקציה הזו מעניינת ,חשובה ומפתחת את ההסתכלות ,את
החשיבה ואת התיאוריות החינוכיות שבבסיס העבודה שלנו”.
> מה מרגש אותך?
“כשאני מצליחה להגיע עם סטודנטיות למקום שבו הן נוטשות
אמונות ופרדיגמות מגבילות ומתחילות להקשיב לילדים ,לראות
אותם ,את החוזקות שלהם ,את הקסם ,ומכאן מתחילות לעבוד
ולקדם .הדימוי של המורה בישראל נמוך וכמובן שאני חושבת שיש
מה לעשות גם בעניין זה ,אבל אני יכולה לומר שלומדות אצלנו
הרבה סטודנטיות שאני מאוד גאה בהן .נשים צעירות עם יכולת,
רגישות ,אור בעיניים ורצון עז לעבוד ולקדם את הילדים”.
> איך החינוך אצלנו בארץ לעומת זה של האוסטרלים?
“זו שאלה מעניינת ורחבה עד כדי כך שכתבתי עליה עבודת
דוקטורט .אומר באופן כללי שבאוסטרליה מונהג יום לימודים
ארוך ,יש אוטונומיה גדולה יותר לבתי הספר ולמורים ,הילדים
לומדים פחות מקצועות בכל שנה ויש הרבה יותר דגש על ספורט,
אומנות ומוזיקה ,הלמידה יותר חווייתית וסביב נושאים ואין מבחנים
בגילים הצעירים”.
> ההישג המקצועי שאת הכי גאה בו?
“אני חושבת שזה שהצלחתי לבחון שתי מערכות חינוך בתחום
הוראה הקריאה לעומק ולבדוק הבדלים ביניהן ,ומתוך המקום
של ההשוואה ללמוד הרבה יותר על כל אחת מהן .מתוך הלמידה
הזו אני עובדת כרגע על תרגום של תוכנית אוסטרלית חווייתית
ומעניינת להקניית קריאה בכיתות א' והתאמתה למערכת
החינוך הישראלית .ואני שמחה ומתרגשת שיש היענות בישראל
לתכנים האלו”.

צילום :מערכת העיתון

> אם יכולת להשפיע על מערכת החינוך באופן מידי,
מה היית עושה?
“הייתי מקטינה את מספר הילדים בכיתה כדי לאפשר תנאים
הגיוניים ללמידה משמעותית ,וכמובן עובדת על העלאת מעמד
המורה בישראל .שוב בהשוואה לאוסטרליה ,ששם מעמד המורה
גבוה בהרבה .זה משפיע על הרבה מאוד מעגלים שבסופו של דבר
נוגעים באיכות החינוך”.
> מה הבנות שלך חושבות על הקריירה של אמא?
ילכו בעקבותייך?
“הבנות שלי רגילות שאמא מורה ,היו שנים באוסטרליה שגם הייתי
מורה שלהן והן תמיד מפרגנות ומתעניינות .שלושתן עסקו בהדרכה
בשלב כלשהו והיו טובות בזה מאוד (ברור שאני אמא אובייקטיבית).
נעה מש"קית חינוך כרגע ,אבל לא נראה לי שמישהי מהן תבחר
לעסוק בתחום כמקצוע”.
> מהם שלושת הדברים החשובים להתפתחות טובה של ילד
בגיל הרך?
“חום ואהבה ,סביבה עשירה בחומרים ,בספרים ובמשחקים,
ואינטראקציות משמעותיות עם האנשים בסביבתו”.
> אחד בספטמבר עדיין עושה לך את זה?
“ברור! תמיד מתרגשת .יום של חג וחולצה לבנה מכופתרת”.
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סיגל טיש" .להגיע עם סטודנטיות למקום שבו הן נוטשות אמונות ופרדיגמות
מגבילות ומתחילות להקשיב לילדים ,לראות את החוזקות שלהם ,את הקסם"

גיליון 7

הוא היה התלמיד הכי מושעה בשכבה ,ואת פליטת הפה שלו בשיעור ערבית המורה לא תשכח לעולם .
היא התמכרה לצעדת הבוקר לעבר הכיתה אך פוטרה על ידי בתה הצעירה ומתקשה להתאושש .
יאיר אשל ורומי בר לב  -עוז חידדו עפרונות ונתנו דרור לזיכרונות

מושך אש > יאיר אשל
אם יש משהו שאני יודע מניסיוני הדל בחיים האלו ,זה שהחופש
הגדול עובר מהר .לא שמת לב ו ...בום! כבר אוגוסט .עוד רגע ו...
בום! חוזרים ללימודים .באחד הסרטים מישהו אמר שהחיים הם
כמו החופש הגדול; הם עוברים מהר בלי ששמת לב.
והנה נגמר החופש וחוזרים לבית הספר .אוי בית ספר שכמוך,
יחסים מורכבים היו לנו.
מצד אחד ,זה המקום שבו הכריחו אותנו לשבת על התחת
וללמוד בזמן שכל מה שרצינו זה לצאת לשחק .המקום שבו
אמרו לנו כמה אנחנו טובים (או לא) בהתאם להתנהגותנו,
לשכלנו ולציונינו .אבל שלא יתקבל הרושם שהמקום הזה הוא
רוע מוחלט או מקום משכנו של השטן .כי מצד שני זה גם
המקום שבו נוצרות חברויות .זה המקום שבו מתאהבים זה בזו.
לפעמים זה אפילו הדדי .אצלי לרוב ,איך נאמר בעדינות מבלי
שאפגע ,זה לא הסתייע.

 1:0לאוטובוס > רומי בר לב  -עוז
את השביל לבית הספר ,הרגליים וגלגלי האופניים של ילדיי
מכירים היטב .עלייה לכיתה א' בתוך שנת קורונה הייתה
מאתגרת מסיבות רבות ,אך אחד האתגרים הגדולים ביותר
עבורנו היה השינוע של שלושה תלמידים סרבני הסעה לבית
הספר מדי בוקר.
התלמידה הצעירה שלי הודיעה חגיגית אחרי הסגר הראשון,
אי שם באוקטובר  ,2020שהיא לא נוסעת בהסעה .יש שביל ,יש
אמא או אבא ,ואנחנו נצעד ביחד .האמצעי ,שעלה אז לכיתה
ג' ,תפס טרמפ על המציאה והצטרף מדי יום למסע הכומתה
המשפחתי בשביל המתפתל לבית הספר.
והתלמיד הבכור ,זה שמזמן עקף אותי בסיבוב ,מהיום ששוחרר
לעלות על אופניו ולהגיע עצמאית לבית הספר כבר לא זוכר איך
נראה אוטובוס תלמידים מבפנים .רק השביל החום-לבן ,מוקף
הצמחייה ,עצי האורן הכפופים והעיזים שלעיתים מלוות את
המסע ,זה הנוף היום-יומי שלו מזה כמה שנים.

וכעת סיפורים מימיי כתלמיד:
בסיום גן עומר שקלו לשלוח אותי לבית ספר לחינוך מיוחד.
כנראה שלא הרשמתי במיוחד את המאבחנים .ההורים שלי,
בתמיכת מירהל'ה פק היקרה שהייתה הגננת דאז ,אמרו שהם
לא מבינים מה הסיפור והכל בסדר גמור .בסוף באמת העלו אותי
לכתה א' ,ויודעים מה? באמת היה בסדר גמור.
בכיתה ג' המורה צעקה עלינו" :אתם מגיעים לי עד כאן!",
וסימנה עם היד את החלק העליון של המצח .אמרתי לה" :יש
עוד סנטימטר" ,וכמובן שהועפתי מהכיתה בצעקות.
בכיתה ח' זכיתי להיות התלמיד הכי מושעה בשכבה .מקור
מפוקפק לגאווה ,זה נכון ,אבל לא אשכח שחבריי מחו נגד
ההשעיה ,ואף תלו בחצר שלט צבוע יפה שעליו נכתב "יוחזר יאיר
יקיר העיר ועכשיו" .הו ,כה מרגש.
כיתה י' ,הפאדיחה הכי גדולה שלי .וסלחי לי מראש דנה ,אחותי
הבכורה .זה מה שהיה:
שיעור ערבית .ישבנו במעגל ותרגלנו שיחה .המורה פנתה אליי
ושאלה אותי (בערבית כמובן) בן כמה אני ועוד שאלות ,ובת כמה
אחותי ,ואז המשיכה" :ווהייא מתג'אוזה?" עניתי לה" :מה זה
מתג'אוזה?" המורה הסבירה שלפעמים יש חילופי אותיות בין
ערבית ועברית ,ואז חשבתי שמתג'אוזה ,אם מחליפים את סדר
אותיות השורש ,יכול להיות מזדואג'ה ,כלומר מזדווגת ,ועניתי
(מאוד במבוכה) "מה? מזדווגת? כאילו ,היא בת  ,25ויש לה חבר,
אז נראה לי שכן" .המורה קפצה" ,יאיר! מה זה?! מתג'אוזה זה
נשואה! נראה לך שהייתי שואלת דבר כזה?!"
כולם צחקו עליי ,גם אני צחקתי ,לא יכולנו להפסיק
לצחוק ,וכמובן שהסיפור רץ ברחבי
השכבה.
אחח ,היו ימים.
סולחת לי דנה?
אוגוסט 2021

אבל נחזור רגע לתלמידה הצעירה ביותר .זו שהכריזה שהיא
בהסעה לא נוסעת .אני לא זוכרת את עצמי בכיתה א' ,והאם היה
לי קל או קשה ללכת לבית הספר .אני לא זוכרת את ה"מסע" אל
הכיתה .אולי כי זה היה כל כך קרוב ,אולי כי זה הרגיש יותר כמו
בית שני ואולי כי זה פשוט לא היה ביג דיל .הכיתה הייתה בתוך
אותו מבנה עם חדר האוכל ,עם המקלחות ועם חדרי השינה.
כי בצהריים ,קודש הקודשים של הקיבוץ הישן ,היינו מתפזרים
בשקט לחדרים ,מסובבים את הראש לקיר ,והולכים לישון שנ"צ.
אופוריה קיבוצית במיטבה.
לא הייתה דילמה של הסעות ,ילדים חדשים ולא מוכרים ,בדיקה
שההורים שמו את הכריך בתיק ואת בקבוק המים לצידו .היה
לנו מהכול ומעולם לא חשבנו שאפשר אחרת .כשאני מספרת
את סיפורי ילדותי לילדים שלי הם חושבים שהגעתי מכוכב אחר.
סיפורי צ'יזבט או היסטוריה עתיקה ,סיפור שעובר מדור לדור ואני
רק חוזרת עליו עבורם .ולפעמים ,מרוב שזה מבלבל ונשמע לא
מציאותי ,הם שואלים אם זה היה בקום המדינה.
ההתעקשות שלהם לצעוד בבוקר לבית הספר מחייה זיכרון
עתיק של פעם .של פשטות .וגם אם בסוף הדרך אנחנו נכנסים
לקריית החינוך הגדולה ,עם כריך בתיק ובקבוק מים לצידו ,יש
משהו נעים בהליכה הזו ,שמציפה בי זיכרונות שהתערפלו עם
השנים.
יומיים לפני שסיימה את כיתה א' ,הודיעה סרבנית ההסעות שלי
שהיא גדלה מספיק ,ומעתה חוזרת לנסוע באוטובוס .תם עידן
השביל המתפתל.
בשבוע הבא ,באחד בספטמבר ,נתייצב
בתחנת ההסעות והיא תטפס עם התיק הגדול
לתוך האוטובוס הצהוב (או הירוק) .אני אתבונן בו
מתרחק ,עמוס תלמידים שכבר יודעים דבר מה
על בית הספר ועל החיים ,ואנסה להיזכר איך
הייתי אני בכיתה ב'.
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ביקור בית אצל משפחת בונן
טוק-טוק .מי בבית?
רוני ( )8עולה לכיתה ג' ("למה לי לדעת מה ארצה לעשות
כשאהיה גדולה?") ,אלמה ( )10עולה לכיתה ה' ("לא סובלת
בננות ורוצה להיות אלופה אולימפית") ,אימרי (אוטוטו  )13עולה
לכיתה ח' ,אוהב לשחק במחשב ,לבשל ורוצה להיות שף ("הכי
אוהב את המשפחה שלי והכי שונא אנשים אגואיסטים") ,אבא
עופר ( )43סמנכ"ל הנדסה בסטארט-אפ בתחום הפחתת סוכר
("אוהב לנגן ולגלוש ,להיות עם סמדר והילדים ,לא סובל פקקים
ורוצה להיות פנסיונר כשאהיה גדול") ,אמא סמדר ( )44ציירת
ומורה לציור ("אוהבת לעשות טיולי ציור ושונאת משימות ,למרות
שהן חלק ניכר מחיי").

צילום :גלית יערי

הדשא של השכן יותר ירוק
משלכם?
"ברור .אנחנו מנסים אבל אי אפשר
להתחרות עם מערך ההשקיה של
אביב גונר".

פרט טריוויה שלא יודעים עליכם?
"התמכרנו כולנו לסדרת האנימציה
'אווטאר כשף האוויר האחרון' .וגם,
שהכרנו בחתונה של מורן נווה ויניב
אדיר – עופר ויניב חברי ילדות מנהריה,
סמדר ומורן חברות ילדות בנות כיתה
מנען .מאז אנחנו יחד".
מוטו משפחתי?
"קשה יש רק בלחם ,ובכלל
הכול יש רק בלחם .אם מישהו
מתלונן שמשעמם אז אומרים
לו 'משעמם יש רק בלחם' וכן
הלאה".

איפה גרים?
"בשכונת כדורגל,
צמודים לחברים
הטובים שלנו
דפנה ואביב גונר".

איזו מוזיקה אתם שומעים?
"הכול ,ממוזיקה קלאסית ,דרך רוקנרול ,ראפ
של שם טוב האבי ועד שירי פסטיגל .את
הנסיעות צפונה לנהריה מנצלים לתקלוט – כל
אחד שם שיר בתורו ויש קהל שבוי באוטו.
אוהבים לנגן וכמה שיותר; אלמה על חליל צד,
רוני על חלילית ,אימרי לפעמים על הפסנתר,
עופר על כל כלי שאפשר (היעד הבא :דיג'רידו),
וסמדר שרה ,אבל מרבה להתלונן שמאז שעופר
הגיע לנען כבר לא מבקשים ממנה לשיר ,ובכל
זאת לא מוכנה לוותר על עופר".
יש תוכניות לסוף החופש?
"עוד לא יודעים ואנחנו בלחץ מזה.
רעיונות ,מישהו?"

הפינה הכי אהובה בבית?
"על הספה בסלון .אבל
פינת הישיבה החדשה
בגינה נותנת פייט".

מי אוהב לישון ומי מתעורר
ראשון?
"סמדר מתעוררת הכי מוקדם
להליכות ,אבל בשבתות היא
ואלמה מתחרות ראש בראש
על הפודיום באליפות השינה
למרחקים ארוכים .ביקיצה טבעית
אימרי קם ראשון ,ככה זה מהיום
שהוא נולד ,אוהב להתעורר חמש
דקות לפני שהציפורים מצייצות".

חיות מחמד?
"רטטוי – האוגרת האצנית שאימצנו
בתמימות וכעבור שבועיים המליטה
כמות מטורפת של גורים .חשבנו
להחליף לה את השם למריה
הקדושה .תותי – חתולה ערסית
שמגיעה לביקור בערב ומיד חוזרת
לשלוט בשכונה של הבית הקודם.
ויש גם את רותי  -שהחליטה להישאר
בבית הקודם ,אבל לנצח תישאר
החתולה המועדפת".

עיסוקים ספורטיביים?
"רוני משחקת טניס ,רוכבת על סוסים
ורוקדת היפ-הופ ,אלמה רוקדת ומתעמלת
באקרובטיקה ,אימרי באקרובטיקה ,עופר
רץ בשדות עם מוזיקה באוזניים ,מנסה
להתעדכן בחומר חדש אבל בדרך כלל
חוזר לקלאסיקות המוכרות ,סמדר עם כוח
ההתמדה הכי מרשים – יוצאת להליכות
בחמש בבוקר".

מה חלוקת התפקידים בבית?
"סמדר אחראית על הכביסות ושיישאר
סביר בין הביקורים של העוזרת (שהיא
מדליסטית אולימפית בסידור בית
אומנותי) ,עופר דואג לקניות (אם הוא
מספיק להגיע לכולבו אחרי העבודה),
אימרי מפציץ במטבח לפחות פעם
בשבוע עם פסטה מפנקת שהוא מבשל
או עוגה שווה ,וכולם עוזרים עם המדיח,
הפח והמחזור".

הגזברית מתקשרת לבשר שנכנס לכם מיליון ש"ח
לתקציב .מה תעשו איתו?
"טיול של שנה בחו"ל וגם סטודיו לסמדר .אבל רגע ,זה לא
לעניין שמשפחת שיפריס בגיליון הקודם קיבלו מהגזברית
מיליון יורו ואנחנו בשקלים .זה קשור לוותק?"

ארוחת ערב טיפוסית?
"סלט ,פסטה כוסמין ברוטב עגבניות או
נקניקיות ופתיתים".
מה עושים בשבת?
"בעיקר מגלים שהיא נגמרת מהר מדי".
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חמישה דברים שתיקחו
אתכם לאי בודד?
"מטוס ,מזגן ,שף פרטי,
משחק קופסה ואת התיק
של דורה".

משעמם יש רק בלחם .הבוננים | מימין :סמדר ,עופר ,אלמה ,אימרי ורוני
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החבר לש הכלב

קופסת הפתעות

זה התחיל כניסיון הונאה למכור לו גורה "גזעית" ,אבל הוא לא היה מסוגל להשאיר אותה בידיים רעות .
מאז הם יחד ,חורשים את השבילים ,גוואפה המעורבת שזוללת הכול ,ועופר התימני שאוכל כמו ציפור

עופר הרץ ( ,)44עובד עם איתי ירקוני בעסק המשותף
"הבינויים" – אחזקה ,שיפוצים וניהול.
גוואפה (בת  )11הגזע שנוי במחלוקת :ביום שיער טוב  -קולי
מזוקן ,בשאר ימות השבוע  -מעורב קלאסי.
גרים בשכונת מרפאה.

> איפה היא ישנה?
"בקיץ לפי המזגן ובחורף לרוב במיטה שלה.
אבל כשאני נכנס לישון היא תמיד מתמקמת
על הרצפה לידי .יש רגעים שהיא נוחרת כל
כך חזק שאני לא בטוח שהבית ישרוד את
הלילה".
> מאכל מועדף?

> למה גוואפה?

"שלי מרק בשר תימני עם חילבה.
שלה לחם וכל מה שעשוי
מבצק .ספגה משהו מהגנים
התימניים".

"הפירוש הוא חתיכה בספרדית .בזמנו
השם הרגיש וצלצל נכון".
> מה סיפור האימוץ שלה?

בשעה טובה וחמה נראה ששנת הלימודים מחממת מנועים ,ואיתה
מתעוררת מחדש סוגיית ארוחת הבוקר שהילדים לוקחים איתם לבית
הספר .כולנו כהורים רוצים לשלוח את הילדים שלנו מצוידים היטב לעמל
יומם ,עם אוכל טעים ומותאם שיאפשר להם להיות במיטבם ,ומקווים לא
למצוא את הסנדביץ' בסוף היום בתיק ,חוזר אלינו כמו בומרנג.

4 .ירקות קטנים ושלמים — כאלו שנראים טוב וכיף לנשנש אותם —
עגבניות שרי ,מלפפוני מיני ,פלפלונים צבעוניים ,גזר גמדי .אפשר
לשטוף כבר בערב ולא צריך לחתוך כלום .ירקות חתוכים נהיים
סמרטוטיים ועצובים במשך היום ,ולא אטרקטיביים בכלל ,אז
חבל.

ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר .את זה שיננו לנו מאז שהיינו
קטנים .אז למה בעצם? קודם כל היא זו ששוברת את צום הלילה ,אז
תנו לה את הכבוד הראוי .היא משפיעה על היום שבפתח בכך שהיא
מזינה את הגוף מבחינה אנרגטית ,מאזנת את רמות הסוכר ,משפרת את
הערנות ,את הריכוז ואת מצב הרוח .וחוץ מזה ,שעות הבוקר הן השעות
האידיאליות לספיגת הוויטמינים מהמזון שלנו.

5 .פירות או לא להיות — הם קלילים וכיפיים לארוחת בוקר ,ענבים,
תותים ,דובדבנים ,מלון ,אבטיח ,מנגו ,נקטרינה ,פירות יבשים.
(תפוח עץ חתוך פחות מומלץ כי הוא משנה את צבעו במשך
היום).

אז איך מתקתקים ארוחות בוקר  TO GOמאוזנות שילדים אוהבים,
ומצליחים לארגן הכול בתוך הלחץ המוכר של תחילת היום?
הנה כמה רעיונות וטיפים שיעזרו לכם לעשות את זה קל ,מהיר ,בריא
ומגוון:

"סיפור הונאה .נוכל ירא שמיים
מדרום תל אביב ניסה למכור
אותה כסן ברנרד".

1 .טבלה על המקרר — הטיפ הכי חשוב ,שאצלנו במשפחה עבד מצוין:
מתכננים עם הילדים טבלה שבועית לארוחת הבוקר — בוחרים יחד
מזונות בריאים ,מסבירים למה הם חשובים ,משבצים אותם לפי ימים
ותולים על המקרר.
2 .לחמים זה החיים — בוחרים לחמים בריאים יותר ,אפשר גם לחמנייה
או פיתה ,נסו מכוסמין או מקמח מלא.

גוואפה ועופר“ .נוחרת כל כך חזק שאני לא בטוח שהבית ישרוד“ | צילום :גלית יערי

> אהבה ממבט ראשון?

> לאן מטיילים וכמה?

"ממש לא .אבל לא באשמתה .הגעתי באותו יום בשביל לקנות
(במחיר מופקע) גורת סן ברנרד ,כמו כלבתי הקודמת שנפטרה
בשיבה טובה .הגורה שהראה לי הנוכל הייתה חמודה ,אבל
רחוקה מלהיות סן ברנרד .האכזבה הגדולה והחום הכבד
הכריעו .אמרתי 'לא תודה' והלכתי .אחרי לילה בבית ,הלב לא
נתן לי להשאיר אותה בבית ההוא בדרום תל אביב .למחרת
נסעתי שוב ,הסברתי לבחור שסן ברנרד היא לא .סגרנו על
מחיר סמלי (בכל זאת אני תימני) אספתי את הכלבה ונסענו
הביתה ,לנען .האהבה נבנתה מהר מאוד"

" יש שני טיולים עיקריים .הראשון והמועדף עלינו הוא בבוקר,
לוקחים ביחד את מאיה לגן ,בדרך עוצרים בכולבו להגיד
בוקר טוב לאמא חגית ולהצטייד במשהו לדרך (בכל זאת דרך
ארוכה) .הטיול השני אחר הצהריים .בין לבין היא מצטרפת
אליי לכל מקום שאני הולך ברגל ,וזה די הרבה.
יש לה כמה תנאים  -כשחם לה מדי ,זה אומר ממאי עד
אוקטובר ,היא מסכימה לצאת רק אחרי  ,19:00ואם הכיוון
הכללי בטיול אינו לשביעות רצונה היא מתיישבת ולא זזה עד
שאשנה מסלול לכיוון שאותו היא רוצה".

> במה אתם דומים?

> מה היא מלמדת אותך על החיים?

"שנינו אוהבים טיולים ,מעדיפים להיות בחוץ ולא בין ארבעה
קירות (כל עוד הטמפרטורה מאפשרת) ,וחורף הוא לגמרי
העונה שלנו".

"שהחיים הם דבר פשוט .זה אנחנו בני אדם שמסבכים הכול".
> מה היא הייתה כותבת עליך בתעודת סוף שנה?

> במה אתם שונים?

"אם לא היית ,הייתי צריכה להמציא אחד כמוך".

ארוחת בוקר שכיף לנשנש .משפיעה על היום שבפתח | צילום :מערכת העיתון

3 .ממרחים ביתיים — מכינים לבד מה שאוהבים — חומוס ,טחינה,
אבוקדו ,ממרח עדשים ,ממרח ביצים ,וגם ממרחים מתוקים
(מתכונים בהמשך) .ופעם בשבוע אפשרו לילדים ממרח שהם
אוהבים במיוחד ,כן כן ,גם אם זה שוקולד.

7 .מוסיפים פינוק מתוק — כזה שהכנתם עם הילדים — מיני
פנקייק ,לביבות גבינה ,קוביית בראוניז ,מיני מאפינס (את שני
האחרונים מומלץ להחזיק קבוע במקפיא).
8 .קופסת אוכל מנצחת — ילדים אוכלים בעיקר עם העיניים ולרוב
הם לא אוהבים שהאוכל שלהם מתערבב .ממליצה לקנות
קופסה עם חלוקה פנימית לתאים ,ואתם מסודרים (חפשו אותה
בכולבו!) .תוסיפו תשומת לב קטנה  -מדבקה עם דמות אהובה,
פתק בתאבון עם מילה של אהבה ואיזה כייף להתחיל ככה את
היום.

שלא ימרחו אתכם

רוב הממרחים התעשייתיים מכילים כמויות גדולות של סוכר ,מלח,
שומנים מזיקים וחומרים משמרים .לא ממש המועמדים האידיאליים
לקטגוריית הבריאים .אבל מתברר שלהכין לבד במטבח הביתי זה
פתרון מעולה והרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים .אז נעשה את
הסיפתח עם כמה ממרחים מתוקים ובריאים שילדים וגם מבוגרים
לא עומדים בפניהם.

> ממרח חלבה טבעי

 1/2 כוס סילאן טבעי (ללא תוספת סוכר)
 1/2 כוס טחינה גולמית
מערבבים ושומרים בצנצנת.

> ממרח קקאו

 1/2 כוס סילאן טבעי
 1/2 כוס טחינה גולמית
 1-1.5 כפית אבקת קקאו
מערבבים עד למרקם חלק.

> ממרח תמרים משודרג

 כוס תמרים מג'הול מגולענים
 כוס אגוזי מלך
 כף מיץ לימון ומעט גרידת לימון
טוחנים הכול בבלנדר מוט.
אם יוצא סמיך מדי אפשר לדלל עם מעט מים.

את הממרחים אפשר לשמור בצנצנת במקרר עד שבועיים.
ואגב ,שני הראשונים מעולים גם כרוטב לגלידה (ראו הוזהרתם).

"באוכל .אני מאוד בררן ואוכל כמויות קטנות ,היא לעומת
זאת לא יודעת שובע ולא חשוב לה מה – אם יש משהו
לאכול היא תמיד בעניין".
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6 .מגוונים ומפתיעים — אפשר פריכיות ,או טורטיות כוסמת או
קרקרים מאיכות טובה ,עדיף תוצרת בית .בשילוב עם קופסת
גבינה/קוטג' אישית או קוביות של גבינה קשה יש לכם תחליף
מוצלח ומעניין לכריך.

סודות הבריאה > ענת סוקלסקי

>> הב הב .מי אנחנו:

את מערכת החינוך אין לנו ממש איך לשנות ,אבל את הכריך הנצחי לבית הספר אפשר
בכיף לשדרג לארוחת בוקר משמחת  .ענת סוקלסקי יוצאת מהקופסה וממלאה אותה
בכל טוב ,ואל תשכחו לצרף פתק אהבה קטן

בתאבון ושנת לימודים מוצלחת ובריאה!
גיליון 7

אוגוסט 2021
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מאוזן:

מאונך:

 .1אראל ,דן ולייבל במושב ()7

( .1עם  3מאונך) ציר לילדי המרחבים ()5,4

 .7אלה שמתגוררים ליד בית החמרה ()5

 .2נועם גר ליד בית הכנסת (( )4,2מ)

 .8עם שנכחד כי בלע את קיבוצנו ()5

( .3ראה  1מאונך)

 .9אמו של בנימין ,בעלה של שרה ,דואגת שיהיו לנו
עיתונים ()4,3

 .4גפן או זהבי אחרי האחרונה של עגנון ()5
 .5החבר מתנצל במבטא צרפתי ()4

 .10הטרקטור של הנוי החליף את ניקסון ()4

 .6גונן בס״ד אוהב כך את הסופגניה (( )4,2מ)

( .11עם  20מאוזן) בהנהלה :אשה ,צאצא ,הורה ,ראש
הממשלה ()5,2,4

 .10מה נתן ענף בשמו של העיתון? ()3,3

 .15השתוממו והביטו בבלגן ()4,3

תשבץ הגיון מקומי

שלא בני ונען

 .12הפרדסן של שעריים ()3,3
 .13בבואה של רותם ()5

 .18פעם היו בענף נעני (ושמענו שגם אצל דבורהל׳ה)
()5

 .14רותי בר ()5

 .19החברה העניקה מוטיבציה ()5

 .16למשל תרבות ושרון ()4

( .20ראה  11מאוזן)

 .17וידן ואליהו ברכס של  1מאוזן ()4

