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יום העלייה על הקרקע

 75לכפר רופין

דבר המערכת
"ארתור  -עיתון כפרופיני" יעסוק בנושאים הקשורים בקהילה ויתמקד בהכרות שלנו עם עצמנו.
ננסה לגעת באנשים ,בסיפורים ,בקשרים ,בדברים המיוחדים לנו .העיתון הנו במת שיח פתוחה בכל
נושא רלוונטי לקהילה .בכל גיליון ננסה לאזן בין מדורים קבועים הנכתבים על ידי חברי המערכת
וכתבים קבועים ובין כתבות בנושאים מתחלפים בתחומי חינוך ,תרבות ,חברה ועוד.
ביולי  1938יצא העלון השני של קבוצת מסד ,ממקימי הקיבוץ ,ובו כתב אליעזר את השורות הבאות:

אנחנו נשתדל ,עם קצת פחות הלקאה עצמית ,להפיק ארבעה גיליונות בשנה.
בארכיון הקיבוץ שמורים מאות הגיליונות של "עלון כפר רופין" ,שנערכו ,נאספו ונשמרו בקפידה על
ידי רחל נוי .הכתובים משקפים את פני הקהילה והמשק לאורך השנים ,דרך דיווחים על החלטות
המזכירות והמצב הכלכלי ,סיפורים אישיים ,דברים שבלב ,מדורים הומוריסטיים ,איורים וראיונות.
בשיטוטינו בעלונים הישנים הפלגנו במנהרת הזמן  40שנה לאחור ,ומצאנו את ברכת המערכת
לכבוד יום ההולדת ה 35-של כפר רופין:
הימים חלפו ,ולא נתנו דעתנו על כך .כבר מלאו לה ,לקבוצתנו ,ל"ה שנים .רק שנה עברה מחנוכה
תשל"ג .שנה זו תחילתה היתה בשמחת הציבור על חדר האכילה שהלך והוקם לעינינו ,המשכה
בהישגים משקיים ,בהשאת זוגות ובלידת תינוקות ,וסיומה ...קשה ,מהיר וחד .דומה שלא שנה אחת
נוספה לקבוצה ,אלא מטען של שנים ,של שכול ודאגה ,שהשח קומה ,הלבין שיער ,חרץ קמטים
והותיר סימני שאלה ותהייה רבים .שכחנו או השכחנו את התאריך – אך אין ספק שהקבוצה בגרה.
רצינו לברך כי נזכה לראות בנינו ,בנותינו ,חתנינו וכלותינו ,וכל המצטרפים אלינו גדלים ,מוסיפים
דעת ,מקימים משפחות ,נוטלים בעול העבודה ,ומגדלים ילדים בניחותא.
האם דרשנו רב מדי?!
רצינו לקוות ,כי בוועידות למיניהן יושג משהו אשר יאפשר לנו ,לכפר שממול ,מעבר לירדן ,לאלה
שמעבר לתעלה ,וגם לאחרים ,לחזור לחיים של יום יום ,כדי שיוכלו חיילים לפשוט מדיהם ולחזור
לבגדי העבודה ,ויושבי העורף יחמיצו מהדורות החדשות ויעיינו במדורי החינוך והספורט אשר
בעיתונים.
האם זו אשליה?! ואולי ייתכנו הדברים.
בברכת מזל טוב,
רחל ,המערכת.

לשמחתנו הרבה ,תפילותיה של רחל נענו.
תודה מיוחדת לאליהו חביב שמספק בשמחה את החומר הארכיוני למערכת העלון.
אליהו מברך" :ברצוני לברך בחום את הצוות שיוזם הוצאת עלון ,כמו ניצן שמתחדש בצמח שמעיד
על חיוניותו ,כך אני רואה בהתחדשות העלון את התחדשותה של הקהילה ,וכארכיונאי אני חש
בחשיבותו גם בתחום התיעוד .נושאים רבים בתחומי חיינו אינם באים לידי ביטוי בדפי המידע ונוצר
ניכור שלא מדעת .ברכות לכל היוזמים גם בתחומים אחרים המקרבים אותנו".

אחת המסורות שנשתמרו לאורך השנים היא שבעמוד השער הייתה יצירה מאוירת ,מודבקת או
כתובה על-ידי אנשים מהקהילה או שילוב של שירה עברית עם ציורים או צילומים על-פי מועדי
הזמן– היינו שמחים להמשיך מסורת זו.
וכמובן ,כולכם מוזמנים לכתוב בכל נושא הבוער בכם ולהעביר את הכתוב במייל לכתובת :

arthur.kfar-ruppin@gmail.com
שלכם  -המערכת.

חברות המערכת :נעמי לבנקרון ,חן רבאון שרי ,עינבר טנאי שמש | עיצוב  :סולי ורד | עריכה לשונית :דבי קורתי | צילום :יריב קריסטל

תוכן
מדורים קבועים
שלוש ארבע ולעבודה  -במדור הזה נעקוב אחר עבודתם של תושבי הקיבוץ .היכן הם עובדים,
מה הניע אותם לבחור בעיסוק זה ,מה הם עושים במסגרת תפקידם ,מה משמח או מקשה ,מספק או מכביד
עליהם בעבודה ,מה הם חולמים להשיג מבחינה מקצועית ,אתגרים ,הצלחות ,כישלונות ,ועוד.

נעמי לבנקרון מראיינת את גל רייפן  -עמ' 5

יש לי בית בכפר רופין

 -הכרות אינטימית עם משפחות שונות בקהילה אשר יספרו על עצמן

ועל החיבור שלהן לקהילה.

עינבר ועדי טנאי מראיינים את משפחת גרשוני  -עמ' 7
ההיסטוריה חוזרת  -הצצה בחלון ההיסטוריה של הקיבוץ והקבוצה מתוך העלונים מ 75-השנים
האחרונות .מפליא (או לא?) לראות שבתחומים רבים "אין חדש תחת השמש" .אנשים הם אנשים ,והדילמות
אותן דילמות ,למרות שינויי הזמן והקיבוץ בתוכו.

שאלות על התרבות מאת חן רבאון שרי  -עמ' 11

רקמה אנושית

 -מדור שיעסוק בהכרות עם קבוצות השתייכות שונות בקהילה.

עינבר טנאי שמש עם חברי קבוצת "חקלאות בעמק"  -עמ' 13

דבר הנוער

 -בני נוער מספרים על עצמם ,חוויות ,התלבטויות וחלומות

נסטיה שבצ'נקו מבית סנונית מספרת על המסע שלה לפולין  -עמ' 18

בלדה לעוזב קיבוץ

 -בני משק החיים מחוץ לקיבוץ כותבים על געגועים לעבר ועל חייהם

בהווה.

יעל נתן  -עמ' 20

כתבות נוספות

אדמה מקומית – הגינה הקהילתית
לזכרה של וילמה טוק  -אורית אקריש ,עמ' 25

 -תמי גיא ,עמ' 22
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שלוש ארבע ולעבודה

בלדה לחובשת
נעמי לבנקרון מראיינת את גל רייפן
התבקשתי לספר על מקום עבודתי  -חדר ניתוח .חשבתי רבות ותהיתי על מה לכתוב .עליי בחדר ניתוח? על
הצוות  -הרופאים ,האחיות ,המרדימים ,המנתחים? או אולי לכתוב על החולה שמגיע לניתוח? לאחר לבטים
רבים החלטתי לכתוב על מוסך למכוניות .אדם בא למוסך ,לרוב לא מכיר את החלקים של הרכב האהוב והיקר
שלו .הוא משאיר את המכונית בידי החשמלאי ,הפחח והטכנאי שמתקנים לו את הרכב .הוא חוזר כעבור שעה,
שעתיים או יותר לקחת את הרכב ולרוב לא מבין מה באמת תיקנו בו ,אבל עכשיו המכונית נוסעת והוא מאושר.
כמעט כך בחדר ניתוח.
אז איך הגעתי לעבוד ב"מוסך" הזה ,שנקרא חדר ניתוח?
הדרך התחילה מבחינתי עוד הרבה שנים קודם לכן .תמיד
נמשכתי למקצועות כמו ביולוגיה וכימיה .למדתי אותם
בבית ספר והייתי באה הביתה ומספרת על זה בהתלהבות
למשפחה .כבר כילדה חלמתי להמציא תרופה שתרפא את
הסרטן .בתיכון צחקו עלי בגלל זה .כך כתבו לי בספר
המחזור" :מגינת החלשים ,לוחמת הצדק והיושר .מעוניינת
להמציא תרופות לסרטן ,איידס וסינוסיטיס .אז אם אתה
כמוני – יפה נפש ועדין ,אם אתה רואה ילד בלי סנדוויץ'
בהפסקה ונחרד ,אם אתה רואה נמלה ללא בית וחושב בלבך 'זה לא הוגן!' אז אתה בחור בשבילי"...
מאוחר יותר ,בצבא ,הייתי חובשת ורציתי לשרת בצפון ,במקום אליו הגיעו כל הפצועים מלבנון ,אבל בסוף
שרתתי באילניה ,עם "נערי רפול" .אחרי הצבא נרשמתי פעמיים ללימודי ביולוגיה אבל איכשהו מצאתי את
עצמי בדרום אמריקה ,מטיילת .על רקע כל העוני והחולי שראיתי שם ,רציתי לעשות משהו טוב ,למען
האנשים הסובלים ,אבל גם היה לי חשוב למצוא פרנסה יציבה ,מקצוע שיהיה נחוץ תמיד .בסופו של דבר
התחלתי ללמוד סיעוד באוניברסיטה העברית בירושלים .במסגרת הלימודים התחלנו את העבודה המעשית,
שאיתה הסתדרתי מצוין ,אבל החודש ב"שלוותה" ומאוחר יותר העבודה עם ילדים היו מאד קשים עבורי .אחרי
הלימודים עבדתי בבית חולים קפלן ברחובות .גם שם ,לא היתה לי בעיה להתמודד עם מראות קשים ,אבל
עם ילדים לפעמים זה היה בלתי נסבל לראות את חוסר האונים שלהם ולדעת שאין שום דבר שניתן לעשות
כדי לעזור להם .באחד המקרים נשלחתי יחד עם רופא לחבר ילד למכונת לב-ריאה ,כדי לבצע בו החייאה .זה
היה ילד בן שנתיים ,שסבל מדלקת ריאות קשה .הריאות שלו הפסיקו לעבוד וקרסו .ניסינו ,עשינו עיסויים,
אבל זה לא עבד .יצאתי החוצה – וראיתי את המשפחה שלו ממתינה .שבועיים אחר כך לא הפסקתי לבכות.
במקרה אחר ,הייתה לי מטופלת צעירה ,רווקה ,שחלתה בסרטן השד .איתה זה לא היה הטיפול המקצועי
דווקא ,אלא שיחת נפש אל תוך השעות הקטנות של הלילה ,קבוצת התמיכה אליה הפניתי אותה .אחר כך היא
שלחה מכתב תודה ,אחד מאלה שהופכים את הכול לכדאי.
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כשעברנו לכאן ,בית חולים "העמק" היה המקום המתבקש ,והיה להם מקום פנוי במחלקת ניתוחים .מאד
חסר לי הקשר עם המטופל ,כי אני מטפלת בחולים בעיקר לפני הניתוח ואחריו; אבל יש גם ניתוחי
עיניים שנעשים בהרדמה מקומית ,ואז יש קשר הדוק יותר עם המטופל .אני מתחילה את השנה
השביעית שלי בחדר ניתוח .אני שותפה כמעט בכל הניתוחים ,חלקם מאוד משמחים כמו לידת תינוק ,אך
לעיתים חדר הניתוח מהווה צעד ראשון לפני דרך ארוכה של טיפולים ,ניתוחים ובדיקות .במסגרת
התפקיד אני משתדלת להיות האחות הרחמנייה – "המלאכית בלבן" .מקבלת את המטופל  -מסבירה לו
מה הולך לקרות ומנסה להרגיעו ,שומרת על פרטיותו
וכבודו .במקביל ,נדרשת ממני מקצועיות רבה כמו למשל
בהכנת הציוד הנדרש להרדמה ולניתוח ,וכמובן עליי
להיות מוכנה לכל מהלך או סיבוך אפשרי .בטלוויזיה
רואים את כל הסדרות היפות על בתי חולים -דרמות,
רומנים ,רופאים מושלמים צחורי שיניים ואחיות יפהפיות.
אבל לצערי ,אנחנו לא חיים בסרט ולא בכל יום יש
סיפורים הרואיים שמסתיימים בדמעות של שמחה .אבל
גם אין הרבה עצב  -רוב הניתוחים הם ניתוחים שגרתיים
שאינם קשורים לחולי ,כמו למשל קטרקט או שברים.
חדר ניתוח הוא בעצם הפרגוד שמאחורי ההצגה של
החיים ,ואני המתווכת בניהם  -מנסה לגרום למטופל
לטיפת חיוך ואופטימיות .אם הצלחתי לגרום לו לחייך אני
אומרת לעצמי" :היה לי יום טוב!" וחוזרת הביתה עם
סיפוק גדול.
הבעיה הגדולה בתחום זה היא שלצד הסיפוק המקצועי
ככה אני נראית במשמרת בבית חולים בשתיים בלילה
יש גם לא מעט שחיקה ועייפות .בעתיד אני רוצה לעבור
לעבוד בהוספיס שמיועד לאנשים שעומדים למות ,דווקא בגלל שאני יודעת שעבורם זוהי התחנה
האחרונה .יש משהו מאד משמעותי עבורי בסיוע לאנשים בשלב זה של החיים ,לפני המוות :לתת להם
כבוד אחרון.
ולסיום ,אדם לא יכול לספר על מקום עבודתו מבלי לדבר על ביתו .הבית שלי הוא כפר רופין .אחרי כל
הלחץ ,הרעש ,המקום הסגור ושעות רבות וקשות ,לעיתים ללא שינה ,אני מגיעה למרחבים ,לשקט,
לשלווה ,לנופים ולאנשים הטובים .אני מגיעה הביתה .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לילדיי המקסימים:
יונתן ,ענבר ואביתר שנשארים הרבה לבד ועוזרים לאבא יוחאי בלילות ובימים ,בחגים ובשבתות כשאני
לא נמצאת ,כי כמו שאני אומרת להם" :אי אפשר לסגור את בית החולים!" וכמובן ,להודות ליוחאי שידע
מההתחלה שהוא מתחתן עם אחות .העזרה והתמיכה שאני מקבלת לא מובנת מאליה .וכן ,מה שמצחיק
הוא שאחרי יום שלם שבו אני מתמודדת עם פצעים קשים ודם ,רואה במחלקה בטן פתוחה לגמרי  -אם
אני רואה בבית ילד שנכנס לו אפילו סתם קוץ קטן ביד – אני לא מסוגלת לגעת בזה .רק יוחאי מטפל
בדברים האלה...
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עינבר ועדי טנאי מרא ינים את משפחת גרשוני
ערב ,רוח קרה והנה בית כחול ,דלת ירוקה דינג דינג דינג בפעמון...
הכירו את משפחת גרשוני ,תושבים
בכפר רופין מאוגוסט  :2012דרור (,)42
סיגל ( ,)40אורי ( ,)11נועה ( ,)10מיכל ()5
ויעל (.)1.5
את הדלת ,עליה מודבק ציור של דגל
ישראל ,פתחה סיגל ,דרור בדיוק בשיחה
עם קליבלנד .התיישבנו במטבח .הילדים
חצי ערים מסקרנות ,מדי פעם מבליחים
אל החדר.
שאלנו על הדגל .סיגל" :זה נועה עשתה,
וואי ,באמת לא הורדנו את זה מאז (יום
העצמאות)"...
הבית:
דרור" :אלה בעצם שני בתים זהים שחוברו יחד .בכל בית  2חדרים ,סלון
ומטבח .הבית הוא המוטיב המתסכל בסיפור שלנו ,כי הוא די ישן
ומתמוטט ,נרקב ומלא עובש וריחות".
סיגל" :עוד מעט המטבח יהיה חלק נפרד מהבית .מהקיר ,ליד התנור,
רואים שמש בבוקר" (אומרת וצוחקת).
פרנסה ועיסוקים:
סיגל עובדת שלושה ימים בשבוע כמורה ב"חוות עדן"  -חווה חקלאית
חינוכית ושלושה ימים כמורה לשל"ח בבית ספר לחינוך מיוחד בבית
שאן" .אני מאוד אוהבת את העבודה שלי ,אני עושה מה שאני אוהבת -
מטיילת ונמצאת כל היום בחוץ עם הצמחים והילדים .פעם כשהיה לי
זמן ,הייתי עושה עיצוב עוגות ועוגיות ,העוגה האחרונה שהכנתי הייתה
בארבי יפה למיכלי ליום הולדת".
דרור ,יועץ ארגוני ,מנהל את 'שותפות ביחד' של הסוכנות היהודית  -שותפות בין
הקהילה היהודית בקליבלנד לבין הקהילות של העיר בית שאן והעמק באמצעות
פרויקטים משותפים בתחום מנהיגות נוער ובתחומי החינוך והתיירות.
"אנחנו מארחים פה למעלה מ 700-מבקרים מקליבלנד לאורך השנה ,עוסקים בפיתוח
פרויקטים שיענו על הצרכים של התושבים פה ושל הקהילה היהודית שם .העיסוק
המרכזי הוא בזהות יהודית ,ביחסי ישראל והתפוצות ,בשליחויות שאנחנו מוציאים
מפה לקליבלנד ,של נוער ושל מבוגרים .אני מאוד נהנה ,התפקיד מרתק ומגוון.
שנינו מגיעים מהעולם של החינוך הבלתי פורמאלי וחינוך יהודי .שנינו עבדנו עם קבוצות נוער מחוץ
לארץ ושנינו היינו בשליחויות כרווקים".
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עיסוקי הילדים :אורי מאוד חזק בכדורסל 3-4 ,פעמים בשבוע .הוא בקבוצה של המצטיינים ,מבלה הרבה
באימונים ונועה בריקודים ,בהיפ הופ.
תולדות דרור:
נולד באשקלון וגדל בתנועת הנוער מכבי צעיר" .חניך ,מדריך ,מרכז שבט .המשכתי עם התנועה לנח"ל
ב"גרעין עומרי" לעיירות פיתוח .הגרעין שלי שהלך לשלומי התפרק אז המשכתי לקורס חוויה (חינוך וידיעת
הארץ) ועשיתי מיני קריירה בבה"ד החינוך – הדרכתי והייתי קצין".
כשסיים את הצבא חזר דרור אל הנהגת התנועה בכפר המכבייה ומשם המשיך לעבודה במכבי העולמי.
הדרך לשליחות הראשונה ,שנתיים באנגליה ,הייתה קצרה" .בעצם פעם ראשונה שגרתי מחוץ לבית הייתה
באנגליה ,בית מוקף פאבים בדרום לונדון .היהודים שם היו מפוזרים והיה צריך לדוג אותם כדי לייסד מרכז
קהילתי .כשהגעתי לא היה שם כלום והיום יש שם מרכז קהילתי מאוד פופולרי" .כשחזר לארץ ,החל ללמוד
מדעי החברה ומזרח תיכון בבר אילן ,התפרנס מהנחיה בתחום הייעוץ הארגוני ובהמשך עשה הסבה לתחום
הפסיכולוגיה של השיווק.
סיגל (מתפרצת)" :אבל תספר את גולת הכותרת ,שבגללה התאהבתי בך! הוא עשה מאסטר מאוד מעניין
בנושא האבהות החדשה בישראל .הוא היה בין הראשונים ,אפילו היה בטלוויזיה וב 7-ימים.
היום זה די ברור מאליו ,אבל אז זה היה רעיון מאוד חלוצי .בגדול זה אומר שגבר יכול לעשות הכל ,חוץ
מהנקה .היינו ממש מפורסמים ".את הדוקטורט הפסיק דרור באמצע כשיצאו לשליחות בארה"ב כמשפחה.
תולדות סיגל:
נולדה בארץ .בגיל שנה עזבו הוריה את הגרעין בקיבוץ מגידו וחזרו לצ'ילה ,שם חיה עד גיל  ,13אז אזרו אומץ
וחזרו לישראל .בצבא שירתה תחילה כמ"כית ואח"כ בחיל החינוך" .לא היינו שם באותו הזמן אבל היינו באותו
מקום .אחר כך רציתי לעבוד בניצנה ,בחקלאות מדברית ,אמא שלי לא כ"כ אהבה את הרעיון שאתרחק כל-
כך .יום אחד היא מצאה מודעה בעיתון על שליחים ואמרה לי "תתקשרי ,מה אכפת לך ,עדיף מניצנה" .אז לא
ידענו שזה הולך להיות בחו"ל ".את התהליך החלה יחד עם עוד  700נערים ונערות אחרי צבא" ,כמו בכוכב
נולד עברתי עוד שלב ועוד שלב ובכל שלב אתה רוצה את זה יותר .בסוף התקבלתי ומכל האופציות שהיו
שלחו אותי לאמזונס .אמא שלי השתגעה" ,עדיף היה שהיית נוסעת לעבוד בניצנה".
באמזונס בצפון ברזיל ,גרה שנתיים ,ממש בג'ונגל והייתה אחראית על  2קהילות קטנות" .על הנייר מדובר
היה ב 1500-יהודים ,בפועל  50משפחות היו פעילות והשאר רק בראש השנה וביום כיפור .הם היו מרוקאים
ברזילאים שזה שילוב קטלני של אוכל ,אהבה וחום .הייתה לי חוויה ממש מדהימה" .אחרי השליחות המשיכה
לטייל כשנה בדרום אמריקה וחזרה הביתה .בארץ התחילה לעבוד בסוכנות היהודית ובמכבי והייתה מעורבת
פחות או יותר בכל ארגון שקשור לדוברי ספרדית ונוער חו"ל .למדה לימודי ארץ ישראל וחינוך בלתי
פורמאלי ,במהלכם יצאה פעמיים לשליחות במחנות קיץ ברוסיה .לאחר החתונה ,סיימה את הלימודים
והמשיכה עבודתה כמורת דרך" .אחרי שאורי נולד ,ראיתי שאני לא כ"כ יכולה להיעלם לאיזה חודש מהבית
אז עברתי להיות מורה לשל"ח ,שזה גם לטייל וגם לחזור ב 14:00-הביתה".
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ההיכרות:
הכירו בפרויקט משותף שדרור ניהל בכפר המכבייה.
סיגל" :הכרנו שם ,אבל הקשר התפתח רק אחרי שנתיים בערך .אני הייתי מדריכה טובה והוא לא היה מתחיל
עם מדריכה שלו .שנתיים אחרי נכנסתי לאיזה פרויקט במכבי עולמי ודרור שבדיוק יצא לתחום העסקי כבר
לא היה שם .התקשרתי אליו כדי לראות מה קרה ואיפה הוא ,ניסיתי כמה פעמים ,בהתחלה הוא לא ענה,
אבל כנראה שהייתי נודניקית אז בסוף הוא ענה לי".
ואם סיגל לא הייתה מחפשת?
דרור" :אז לא היה".
השליחות
דרור" :כשהתחתנו היה לנו ברור שנעשה שליחות ,זה משהו שרצינו לעשות כל החיים ,אבל לא תכננו חמש
שנים .בדרך כלל יוצאים לשנתיים שלוש ,אבל היה לנו טוב .בשליחות קהילתית הרעיון הוא להביא את ישראל
לקהילה ואת הקהילה לישראל ,לאו דווקא בעלייה ,אלא דרך טיולים ,תוכניות ,הפקה של אירועים וחגים .אני
הייתי השליח הראשי וסיגל עבדה בקהילה".
סיגל" :אני לימדתי עברית בבית ספר רפורמי ,עבדתי במנהיגות הצעירה והייתי אמא במשרה מלאה .נולדו
לנו שם עוד שתי בנות יעל ומיכל ,הן האמריקאיות"..
איך הגעתם לכפר רופין?
דרור :במיאמי הכרנו את חן שני ,הבן של
ברכה ויענקל'ה ,שהיה מאוהב בקיבוץ,
למרות שכבר  15שנה הוא לא גר פה ,והוא
סיפר לנו דברים נפלאים על כפר רופין.
ביקור של יורם במיאמי הוסיף לשכנועים
והנה אנחנו פה .התפקיד שלי פה התפנה
רק אח"כ במקרה...
סיגל" :האמת שזה היה הימור" .דרור:
"הימור ,הימור".
איך אתם מרגישים בינתיים?
דרור" :כשהגענו לפה בהתחלה קיבלנו
מכת חום אנושי היסטרית .הגענו בלי כלום,
המטען שלנו הגיע רק אחרי  3חודשים,
נכנסנו והייתה רק רצפה .תוך שלושה ימים
דאגו לנו לארוחות ,מיטות ,ומזרונים ,עוגות
ומה לא .זה היה פשוט מדהים".
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"הקהילה פה מתפתחת ומעצבת את עצמה מחדש ,יש פה אנשים איכותיים ומעורבים וזה הדבק שמחזיק
אותנו .יחד עם זאת יש תחומים מוזנחים כגון :הסביבה ,התשתיות והניהול שבסופו של דבר משפיעים על
הקהילה .האוכלוסייה הרב דורית בצירוף התושבים החדשים יוצרים קהילה מורכבת אך ביחס לקהילות
אחרות שאני מכיר בעמק ,פה יש המון פתיחות והמון רצון שאנשים ישפיעו".
סדר יום:
קמים יחד בין  6:00ל ,6:30-מעירים את הילדים .אורי ונועה עצמאיים ,קמים ומתלבשים לבד .במקביל
הקטנות קמות מארגנים אותן ושולחים לגנים .ב 8:00-8:30-כבר אין אף אחד בבית .סיגל חוזרת בדרך כלל ב-
 ,15:30אוספת את הילדים ומתחילה את החלק השני של היום  -גן שעשועים ,בריכה בקיץ ,או חברים .אחר
כך אוכל ומקלחות .מתי דרור חוזר? דרור( :צוחק) "זה משתנה".
סיגל :זה האנטיתזה של האבהות החדשה ,דרור חוזר לא לפני  19:00 ,18:00בערב ,אחר כך יש
טלפונים מארה"ב כי רק ב15:30-כאן הם מתעוררים שם .אז מתי יש לכם זמן להיות ביחד? (צוחקים) דרור:
אין לנו ,מזל שבאתם .סיגל :אם לא הייתם באים הוא היה ממשיך את השיחה הזאת מקליבלנד .בגדול זה רק
בלילה ובסופי שבוע.
חלומות
דרור (צוחק)" :שלא יהיו לנו נמלים בבית ....הייתי רוצה לקנות בית" (פחות לבנות).
סיגל" :מה? זה החלום שלך? בית חדש זה לא חלום מבחינתי .לי היה חלום שיהיו לי  4ילדים שאותו הגשמתי,
עכשיו אני צריכה לחפש לי חלום חדש".
מקום אהוב בקיבוץ?
סיגל :הרפת.
דרור :הרפת? אהוב? הכלבו!
סיגל :הרפת! אנחנו לוקחים את כל התיירים (האורחים) לשם .הכלבו סבבה ,אצל לינדה ,חמודה.
דרור :במיאמי הילדים "הקיאו" מולים וקניונים אז כשהגענו לקיבוץ ,הילדים רצו לראות איפה הקניון של
הקיבוץ ,אז לקחנו אותם ל"קניון" והם מתים על זה כי הם כאילו לא משלמים ,הם רושמים.

משהו לסיום
שהקהילה תמשיך ותתחזק.
סולם האושר מ1-10-
סיגל :בדרך כלל אני אומרת  10אז
אני אגיד 10
דרור9 :
סיגל :טפו טפו לא חסר לנו כלום,
יש לנו אחלה ושיישאר ככה.
בריאות ושלום בית.
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ההיסטוריה חוזרת

שאלות על התרבות
חן רבאון שרי
העלעולים בעלון הכפרופיני לדורותיו מרתקים ...חיי המשק והקהילה משתקפים ועולים דרך הכתובים
וחושפים חלקים מסיפור החיים של הקיבוץ .מראשית ימי כפר רופין והתנועה הקיבוצית בכלל ,סוגיית
התרבות העלתה מורכבות שסדקה לעיתים את האידיליה .אופי וסגנון הדיון בשאלות הללו השתנה עם משבי
הרוח שנשבו (או לא) בשדרות .הדילמות הקבועות היו דומות לאורך ההיסטוריה :שימור המסורת אל מול
חידושה ,כיצד ניתן לקלוע לטעמם של הרבים ,האם יש לארגן ולתכנן או שמא להעדיף את הספונטאניות
והאלתור ובעיקר – שאלת השאלות :מי צריך לארגן את תחום התרבות? אדם יחיד? ועדה? ולמה ,למה כמעט
אף פעם אף אחד לא ממש מוכן להתנדב ברצון לרובן ככולן של המטלות?
בעלון שפורסם בינואר  1984כתבו שתי רכזות ועדת התרבות שפרשו ולא נמצאו להן מחליפים:

 10שנים חלפו ובעלון משנת  95בשאלון שפורסם בנושא רטנה אחת החברות (נקרא לה "א") כי:
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ניסיתי לחזור לשנות ה 70-ולהתנחם ,אך מסתבר שגם אז הדברים לא זרמו בקלות...

בימים אלו ,כשטרם נמצאו מחליפים לצוות ריכוז התרבות בצורתו ה"קלאסית" ויחד עם זאת פעילות תרבותית
מסוגים שונים פורחת ומשגשגת ,השאלות מתעוררות מחדש :מהי תרבות כפרופינית? מה מניע אותה? מהם
האיזונים הנכונים בין אירועים קהילתיים לבין חגים משפחתיים? ,איך מרחיבים את מעגל המשתתפים ? איך
מי שרוצה יכול להביא את עצמו לידי ביטוי דרך עשייה בתחום זה?
הקהילה משתנה ,תושבים חדשים מביאים איתם עולמות תרבותיים מגוונים אך הצורך ביחד נשאר .זו אחת
הסיבות שבגללן בחרתי לחיות בקהילה .התרבות הקהילתית יכולה להתגלם במופעים שונים ,האפשרויות
אינסופיות ויש היום הרבה מקום לדמיון ויצירתיות ,להתחדשות ולתנועה .כמו רוחות הסופה שנשבה בנו בימים
האחרונים ולא יכולנו להישאר אדישים מולה – שאר-הרוח התרבותי מנשים את הלב הפועם של היחד שלנו.
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רקמה אנושית

רחוק מהבית קרוב לאדמה
עינבר טנאי שמש מראיינת את חברי "חקלאות בעמק"
בשעת ערב די מאוחרת עשינו דרכנו אל "הארמון" ,ביתם של צעירי תוכנית "חקלאות בעמק" ,לא אחר מבית סביון ,הבית
הסיעודי לשעבר .החבר'ה עייפים מאוד לאחר עמל היום מציעים לנו תה חם ותמרים מהגדיד וחלקם מתקשה שלא להירדם
על כורסאות הסלון.
לכבוד המהדורה הראשונה של "ארתור" רצינו להכיר קצת יותר את החקלאים החדשים שהצטרפו לקיבוץ .גיל מחיפה ,ירדן
בת קיבוץ כפר עזה ,ואבי מבני ברק נענו בשמחה להזמנה ,ואנחנו זכינו להיכרות עמם.
"אל חנות הספרים נכנס בחור כבן ארבעים" ,שולם ,שולם" הוא אומר .אבא שלי בדיוק חזר אל החנות שהוא
מנהל בבני ברק ,מכירה סיטונאית של ספרי קודש בעיקר ואני עומד ללכת .בדרכי החוצה הבחור הזה ,שמעולם
לא ראיתי קודם לכן ,פונה אלי ,לוחץ לי את היד ואומר לי – "אני יודע מה התוכניות שלך ,אני בנאדם שמבין
בתוכניות ואני מאחל לך שיהיו לך תוכניות טובות יותר"( ,התוכנית של אבי להגיע לקיבוץ ולעבוד בחקלאות).
שם :אבי גוטמן ,אברהם שם מלא ,במקור אבריימי" .אבא שלי עדיין קורא לי אבריימי".
גיל :בן .22
בית :חרדי מבני ברק .ארבעה אחים ,שלושה בנים ובת אחת .הכי קטן.
יחס לדת :חובש כיפה ,אדם מאמין.
בצבא :מפקד כיתה בגדוד שמשון .שלוש שנות שירות.
"גדלתי בבני ברק .את אבא שלי הייתי מגדיר כחרדי ממוצע .הוא אדם עובד ,במובן הזה
הוא מאוד מזכיר לי קיבוצניקים ,יש לו מוסר עבודה גבוה בלשון המעטה .אמא שלי
במקור ממאה שערים ,כבר לא מגדירה את עצמה חרדית ,למרות שהיא כזו בהרבה
מובנים .בעקבות הילדים ,אני מאמין ,היא מגדירה עצמה דתייה לאומית.
בבית לא היה חינוך דתי ,הייתה דוגמה אישית .נשלחת לבית ספר דתי ,חיית בסביבה דתית ,בבני ברק ,אבל
בתוך הבית זה לא היה חד ,זה היה טכני ,הגעת לגיל בר-מצווה; ככה מניחים תפילין .כל אחד מהאחים הלך
לכיוון אחר .אחי הבכור כיפה סרוגה ,אחותי שומרת מסורת ,ואחי הנוסף אתיאיסט .לפי המדרג הזה אני צריך
כנראה להיות בודהיסט או מיסטיקן ...ההורים שלי מקבלים את זה בסדר ובכלל ,בני ברק היא לא מה שחושבים.
מהבית קיבלתי המון .קודם כל יושר ,ההורים שלי אנשים מאוד ישרים .טוב לב ,קבלת האחר .זה די מוזר ,אבל
אמא שלי אדם מאוד מקבל ,דווקא אולי מכיוון שהיא הגיעה ממקום לא פתוח כמו מאה שערים".
"המעבר לקיבוץ היה מעבר חד ,בדיוק מה שחיפשתי .מהעיר הכי צפופה בארץ ,עיר חרדית ,מלמכור דברים,
ספרים ,מתנועה תזזיתית ,לפה לקיבוץ ,לגד"ש במעוז חיים ,לטרקטור .המקסימום שאתה יכול לנסוע עם
טרקטור זה  25-20קמ"ש 30 ,אם אתה מטורף .הכל מאוד לאט ,גידולים זה משהו שצריך לחכות ,שצריך לטפל
בו ,שצריך לגדל .אני לא קורא לעצמי עדיין מגדל .אני בגד"ש ,אז אני חלק ממי שמטפל באופן כזה או אחר
בגידולים .אני מתעסק בעיקר בהשקיה .כרגע יש דיבור על אבטיחים בינואר ,יש קצת תירס עדיין וחיטה מתחיל,
בינתיים יש בעיקר אספסת .לא סגור במאה אחוז מה זה .אני מכיר את השיר "מחשוף כף רגלך יילטף בעלי
האספסת ושלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם" שזה משפט אדיר .בגדול זה מאכל לבהמות ,עם הזמן הבנתי
שבסוף זה הופך להיות חציר בחבילות הצהובות היפות".

13

"משפחתיות היא ערך עליון .כולם מסדרים את התוכניות שלהם להגיע לטיול של שבת בבוקר .ארוחת שישי
בבית נמשכת הרבה מאוד זמן ,זה לא רק האוכל ,מדברים ומתעדכנים איך עבר השבוע .חינכו אותנו לדאוג לא
רק לזולת אלא גם לטבע לצומח ולחי כי אנחנו לא חיים רק בבית אנחנו חיים בעיר מסוימת ,באזור מסוים,
במדינה מסוימת".
שם :גיל ארד.
גיל :בן .23
בית :חילוני מחיפה .הבכור בין שלושה אחים.
יחס לדת :אתיאיסט.
בצבא :תצפיתן ביחידה מובחרת.
"החינוך בבית היה מאוד אוהב והמשפחה מאוד מלוכדת גם המורחבת ,רובנו
חיפאים".

"הייתי ילד טוב ,רוב הזמן עשיתי מה שמצפים ממני ,בגיל תיכון התחלתי פחות להקשיב ויותר לעשות מה שאני
רוצה .החלטתי לפי השאיפות שלי והרצונות שלי .באמצע י"ב הייתה אווירה של להתגייס וכל הבנים התאמנו
ואני לא .החלטתי ללכת לעשות שנת שירות .במשפחה מאוד תמכו אבל החבר'ה הסתכלו בעין קצת פחות אוהדת,
"מה אתה דוחה את החיים שלך בשנה ,מה אתה עושה?" ,אבל אני מאוד האמנתי בדרך שבחרתי אז החלטתי
לעשות את זה למרות כל המסביב .אני בחור אופטימי שמסתכל על החיים בצד החיובי ,לפחות מנסה .את שנת
השירות עשיתי בצופים בחיפה".
"לפני שנתיים בערך בן דוד שלי השתתף בפרויקט דומה לשלנו באזור הערבה .עוד מאז נדלקתי על הקונספט.
לקראת השחרור שלי חיפשתי כל מיני מסגרות ,העדפתי בצפון כי אני יותר מתחבר לאזור .קראתי באינטרנט על
הפרויקט וראיתי שמתאים לי מבחינת התוכן והמיקום .חילקו אותנו לשתי קבוצות ובמקרה יצא שאני בכפר רופין.
אני חושב שאני במקום הנכון ,גם בגלל הקיבוץ אבל במיוחד בגלל הקבוצה .הקיבוץ אחלה ,ביחס למה שציפיתי,
יש בו חיים ,יש אנשים ,יש צעירים .נכון ,הוא נמצא בקצה ,הכי "חור" שיש ,אבל הוא קיבוץ שנראה טוב ,כיף
להסתובב בשדרה או לצאת לרוץ ,זו לא סתם שממה .הקבוצה קטנה ,משפחתית .תוך פחות מחודש אנשים ממש
חברים אחד של השני".
"באתי לפה במטרה לעבוד בחקלאות ולדעתי לעבוד במטעים זה הכי חקלאות שיכולתי לבקש .ממש להרגיש,
ללכת על האדמה ולחוות את הפרי ואת העץ .זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו .אני עובד בתמרים ובזיתים של
שדה אליהו .מה שאני פחות אוהב זה שהעבודה היא לחוצה .העונות הן קצרות אז צריך מהר מאוד להוריד את
הפרי .אמנם יש שלבים שמשתנים ,אבל בכל שלב צריך למהר כדי שלא נאבד תוצרת כך שיש אווירה של לחץ.
אני מנסה להיות קצת יותר רגוע ולמצוא את הפינה שלי .לפעמים אני מצליח ולפעמים לא".

שם :ירדן בן ברוך .
גיל :בת .21.5
בית :חילוני ,קיבוץ כפר עזה .האחות השנייה מתוך ארבעה אחים אצל אמא ,ועוד
אחות קטנה אצל אבא.
יחס לדת :חילונית
בצבא :מש"קית קורסים של נהיגה ברכבים כבדים.

"ההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שבע .גדלתי עם אמא שלי והאחים שלי בכפר עזה .אבא גר בקיבוץ להב .פעם
בשבועיים אנחנו נפגשים .אצל אמא יש המון חום ואהבה אצל אבא יותר דיסטנס.
אמא שלי שמה דגש על היחסים בין האחים .להתנהג יפה אחד לשני ולתת חום ואהבה .פתיחות תמיד הייתה חשובה,
מדברים על הכל ומשתפים גם בדברים שמפריעים .גדלנו בידיעה שיש לנו תמיד עם מי לדבר ולהגיד את האמת בלי
שישפטו אותך ובכל מצב יאהבו אותך".
"אחרי השחרור התחלתי לחפש עבודה מועדפת עם מגורים ,רציתי לצאת מהקיבוץ ,לצאת מהבית .חיפשתי באינטרנט
ומצאתי בדיוק את מה שחיפשתי .עבודה עם חבר'ה ותוכן נוסף .זה הזכיר לי מכינה שהייתה משהו שרציתי לעשות ולא
יצא לי .חלק מהאנשים ששומעים שאני עובדת בחקלאות צוחקים עלי ,בקטע טוב ,שואלים מה?! את? עובדת בחקלאות?
את מפונקת כזאת ...אחרים אומרים שמתאים לי .המשפחה מאוד תמכה בי ,אמרו שיהיה לי מאוד טוב לצאת מהבית,
הפרויקט ,העבודה .עכשיו פה זה הבית שלי".
"אני עובדת בתבלינים במחולה .זה לא קל ,העבודה מאוד קשה ויש גם עומס של שיעורים בתוכנית ,אבל אני מאוד
מרוצה והסיפוק מאוד גדול .המעסיקים מדהימים ,הם אמרו לנו "איזה כיף שסוף סוף שומעים עברית" וזה מחזק אותנו.
אני ממיינת תבלינים שזה עבודת נמלים ,צריך ממש להסתכל שאין זבובים או פטריות ולעמוד הרבה שעות באותה
תנוחה .יש גם ימים של קטיף ושל עישוב .אנחנו עושות צחוקים כדי להעלות את המוראל ,שרות ,צוחקות ,לפעמים
עושות סרטונים אחת של השנייה .אתמול כאב הלב ,היינו צריכים לעקור כמויות גדולות של בזיליקום.
הרגשתי ממש חקלאית אמיתית ,חזרתי עם ידיים שחורות .אמרתי :יש! עבדתי בשדה ,הייתי היום עובדת אדמה!"

איך ההתאקלמות בקיבוץ?
אבי" :הגענו לפה אל המוכן והרגשנו בית מהר מאוד .אגב זה מאוד יפה שהבית של המבוגרים בקיבוץ הפך
לבית של הצעירים .אנחנו בקשר מצוין עם החבר'ה משכונת הצעירים ,הם באים הרבה לארמון .הם מאוד
טבעיים פה ואנחנו מאוד טבעיים שם".
15

גיל :אנשים יודעים שאנחנו מהקבוצה החדשה של חקלאות בעמק ויודעים למה באנו לפה ,אבל אנחנו עדיין
לא באמת מכירים את כולם ולא כולם מכירים אותנו .רפי ,אחד האנשים! הוא סוג של סבא מאמץ שלנו .כל
פעם שצריך עזרה הוא בא .אותו אני מכיר עוד מימי ההכנה ,אנחנו מכירים גם את ליאורה ,את אסתי ואת רוב
החבר'ה הצעירים.
ירדן" :היה גם מקרה פחות נעים .פעם ,אחת הבנות הלכה למרפאה ומישהי אמרה לה" :מה אתם מקבלים
כסף לעצמכם? לא לקופה משותפת או לקיבוץ? לא באתם לפה להתנדבות?" באנו גם להתנדב אבל קודם כל
לעבוד .הייתי שמחה לעזור עם החגים ולארגן ערבים כיפים ,עלה רעיון עם הצעירים לעשות בירה ונשירה.

אתם רואים את עצמכם כמי שבאו גם לתרום לקיבוץ?
אבי" :בהתחלה כשהגענו עשו לנו כל מיני שיחות וזרקו מילים כמו "חלוצים" ו"תרומה" .זה נכון שיש
אידיאלים אבל אני לא מת על המילים הגדולות" .בכנות ,אני לא בטוח בכלל שאנחנו תורמים לקיבוץ ,לפחות
כרגע .אנחנו פה בתוכנית ,עובדים באזור בחקלאות וזהו .זה שאנחנו כאן ,חבר'ה צעירים ,זה כנראה תורם ,אבל
בכל מקרה זה אחלה קיבוץ .כמובן שיש רצון לעשות מעבר ,אבל לא באתי עם תוכניות מהבית.
גיל :עכשיו ,כשיש כוח של עוד  15חבר'ה צעירים ,הייתי רוצה לצאת מהמסגרת שלנו או מהמסגרת שלנו עם
הצעירים ,להצטרף להפקה של אירועים בקיבוץ ובהמשך אני מקווה ,ליזום גם דברים חדשים שלנו.
ירדן :חשוב לי שיזכרו את הקבוצה כמשמעותית בתרומה שלה לקהילה ,אפילו בדברים קטנים ,אבל שיזכרו
אותנו .מקווה שנשאיר פה חותם.
אבי :אני מקווה שהקשר שהתחלנו עם הוותיקים ימשיך .חשוב שנהיה חלק .אני מרגיש קצת חלק מהקיבוץ.
אחד הדברים שהייתי רוצה זה להיות ביום שישי בארוחת ערב של הקיבוץ בחדר האוכל".

חוויה שאתם זוכרים מההתחלה?
אבי" :בשבת האחרונה ,השלישית שלנו כאן ,רצינו לעשות תפילה .במועדון לחבר יש ארון קודש אבל נתנו את
המפתח למישהי מהקיבוץ ולא היה לנו איך להיכנס .בשבת הראשונה היה לנו דיון אם לפרסם שיש תפילה
בקיבוץ ,חששנו ליצור תחושה של כפייה שלא מאפיינת את הקבוצה שלנו .כנראה בגלל התחושה המחבקת
בקיבוץ החלטנו הפעם לקיים את התפילה בחוץ ,ברחבה ליד המועדון .עשינו קבלת שבת ושרנו ,היה מיוחד".
גיל" :בשבוע הראשון כשהגענו הייתה חתונה בקיבוץ .לא היינו בטוחים אם בכלל מתאים שנבוא .אנחנו חלק
מהקיבוץ כבר? אנחנו לא? ואז באו אלינו כמה חבר'ה צעירים אחה"צ ואמרו ,ברור שתבואו ,זו חתונה פתוחה
ואתם חלק מהקיבוץ עכשיו .הגענו ובאמת הרגשנו שמסתכלים עלינו בחיוב ,אתם חלק מאיתנו .זה משהו
שמאוד הפתיע אותי ,זה היה ארבעה ימים אחרי שהגענו לפה וזה לא משהו שאני מכיר מאיפה שאני מגיע .זה
ישר בבום זרק אותנו ל -וואלה ,הגענו לקיבוץ!".

איך זה לחיות עם עוד  14חברה?
גיל :כמו כל דבר יש יתרונות וחסרונות ,אנחנו קבוצה מאוד חזקה ומגובשת .הרבה דעות שונות אבל מצד שני
גם מקבלים את הדעה של האחר .אני מאוד נהנה פה .כשהייתי עכשיו בסופ"ש בבית אז התגעגעתי.
לא חשבתי שאני אתגעגע לאנשים כל כך מהר.
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ירדן :זה לא תמיד קל .גם מבחינת התרומה והמקום של כל אחד בבית וגם לא תמיד יש מצב רוח לעוד  13או
 14אנשים סביבך .אנשים שונים מרגישים מחויבות שונה .יש אנשים שקבוע הולכים לעשות קניות ,קבוע
מנקים וזה לא מתחלק תמיד בצורה שווה .אנחנו מסתדרים בסוף אבל זה יוצר ויכוחים.
גיל :אנחנו מתווכחים על הכל! על דת ,פוליטיקה ,תקציב ,אוכל ,שעות עבודה ,שעות שינה .מישהו רוצה לישון
צהריים ואחרים עושים לו רעש ,מישהו רוצה לישון מוקדם ואחרים רוצים לצאת כולם יחד ,למה אתה לא בא
איתנו .אבל אלו ויכוחים שנראים לי בריאים.
אבי :אחת הסיבות שבאתי לפה היא שיש מגוון של אנשים ,זה היה אחד האידיאלים שלי ,שילוב בין דתיים
וחילונים .היה לי תכנון ללכת לישיבה ולשלב עבודה כמו שעושים בשדה אליהו ,אבל כשהגעתי לשם זה לא
היה מה שחיפשתי .מה שהיה חסר לי זה המעורבות בחברה הישראלית .דתיים חילונים ,בנים בנות,
מסורתיים ,אתיאיסטים ,דוסים ,חרדים ,כל קטלוג שיש .יש הרבה דעות ,יש עשייה קבוצתית ,כל אחד כל -כך
שונה ,לפעמים אנחנו גם דומים מאוד.
ירדן :זה גם כיף כי יש לך חברה ,אתה יודע שאתה לא תהיה לבד .תהיה לך תמיכה גם אם סתם יושבים בסלון
ומדברים ,אלה הרגעים המיוחדים ואין הזדמנויות אחרות בחיים לדברים כאלו.

מה אתם עושים בשעות הפנאי?
ירדן :בשעות הפנאי אנחנו יושבים ,צוחקים ,מספרים על העבודה ,מבשלים יחד ,מנגנים ,שרים .יש לנו נגן
גיטרה ,נגן חלילית ונגן הרמוניקה .הנגנים עושים המון הווי ויש חבר'ה ששרים.
אבי :מדברים בעיקר ,עוד שלב היכרות .לומדים ערבית מדוברת עם דרור ,משחקים כדורסל ביום שלישי.

איך אתם מרגישים בתוכנית עד כה?
אבי :בינתיים אני מרגיש טוב ,מהמחשב לחקלאות .כמובן שלא הכל שלם ,אני תמיד אשאל את עצמי אם אני
מנצל את הזמן הכי טוב שאפשר .אולי אני צריך לכבוש את העולם עכשיו ויושב בזמן שהעולם מחכה.
גיל :אני מרגיש שעשיתי בחירה נכונה .לא הכל ורוד ,העבודה קשה ,יש הרבה עייפות ולפעמים קשה פה עם
החבר'ה ,אבל בראייה כוללת אני מאוד מבסוט על ההחלטה.

מה תעשו אחרי?
ירדן :לטייל בעולם ,בארץ ...למזרח ולשביל ישראל או חלק ממנו
לפחות .כמה פעמים לאחרונה מצאתי את עצמי מדמיינת אותי פה
בדירה בקיבוץ ,עובדת באזור ,נשארת עוד כמה חודשים .לא חשבתי
שזה יקרה ..בכל מקרה יש לי עוד זמן לחשוב על זה.
גיל :אני מתכנן לעשות את הטיול של אחרי צבא .להתחיל במונדיאל
בברזיל ואחרי זה לשטוף את כל דרום אמריקה.
אבי :לכבוש את העולם ,עוד לא בטוח מה זה אומר.

משהו לסיום?
אבי :אני רוצה לומר תודה רבה לחברים בקיבוץ על קבלת הפנים המדהימה והאווירה הטובה.
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דבר הנוער

לראות את האור
נסטיה שבצ'נקו ,בית סנונית
נולדתי ברוסיה בשנת  ,1996והגעתי לישראל כשהייתי בת שלוש .היום אני חיה בקיבוץ כפר רופין ,בבית
סנונית ,כבר שלוש וחצי שנים ולומדת בתיכון גאון הירדן.
ידעתי כמובן כל השנים על השואה ,אבל כששמעתי בפעם הראשונה על המסעות לפולין היה לי ברור שאני
לא נוסעת ,בתור מי שכל דבר קטן גורם לה לבכות .אבל בהדרגה ,כשהתחילו לדבר איתנו בבית ספר על
המסע לפולין ,שיניתי דעה .הבנתי שאלה השורשים שלי .זה חלק ממני .המשפחה שלי עברה דברים שונים
בתקופת המלחמה :היו לי קרובי משפחה שנרצחו על ידי הנאצים ,אחרים נלחמו עם הפרטיזנים או עם הצבא
האדום.
עשו לנו הרבה הכנות למסע :בררו עם כל אחד מאיתנו למה הוא רוצה לנסוע לשם ,מה הוא חושב שזה יעשה
לו .סיפרתי על המשפחה שלי .שחשוב לי לזכור את זה ,לראות את המקום שבו זה קרה .הרגשתי שאם לא
אסע לשם ,אחמיץ חלק מאד משמעותי מהחיים שלי .אחר כך היו הרבה הרצאות ,ביקורים במוזיאונים .את
הסרט "הפסנתרן" ראיתי כמה פעמים עוד לפני שהתחלנו בהכנות למסע ,הוא מאד השפיע עלי .במסגרת
ההכנות גם פגשנו ניצולי שואה .אני זוכרת שאחת מהן אמרה שהיא כועסת ששולחים ילדים כל כך קטנים,
כמונו ,למסע לפולין .היינו גם ב"יד ושם" ,שם היה לי ממש קשה .יש שם שלטים עם שמות של כל עיר,
ופתאום אני רואה את באבי יאר ,העיר ממנה הגיעה המשפחה שלי ,והיה שם פתק מצולם ועליו היה כתוב
ברוסית ש"כל היהודים המסריחים צריכים להתכנס בכיכר ולא לקחת איתם שום דבר" .התחלתי לבכות.
נסענו בחופש הגדול האחרון.
מכל הכיתה שלי נסעו ארבעה
ילדים ,והחברות הכי טובות
שלי דווקא לא יצאו .המסע
לפולין עולה המון כסף והן
העדיפו להשקיע את הכסף
בדברים אחרים.
ההגעה לפולין הייתה משונה .זו
מדינה מוזרה ,וגם הייתי
לחוצה .אני רואה את
האנדרטאות ,את אושוויץ ,ובצד
השני של הכביש אנשים ממשיכים להתנהל כאילו הכל כרגיל .ומרגישים את המתח הזה ,כשיהודים באים
לשם .מרגישים שונה .כשאני הולכת ברחוב אני יודעת שאנשים יודעים שאני יהודיה ,מרגישים שאני יהודיה.
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פחדתי מניאו-נאצים .כשהתחלתי לדבר עם הפולנים רוסית הם לא אהבו את זה ,אמא שלי סיפרה לי שהם
שונאים רוסים ויהודים .בשוק הייתה מישהי פולניה ,שדברתי איתה והיא אמרה לי אל תדברי פה רוסית,
הפולנים לא אוהבים רוסים.
המחנות היו עבורי שוק ממש .פתאום לראות
את כל הדברים האלה שסיפרו לנו עליהם ,את
המיטות ,את הנעליים ,את השיער .כשעברנו
ליד הנעליים ,היתה שם נעל אדומה ,קטנה,
נגעתי בה והתהפכה לי הבטן .היינו באושוויץ,
בירקנאו ,מאיידנק ,ורשה ,וגטו ורשה .היינו גם
במקומות שבהם ירו בילדים קטנים .זה ליד
כפר ,הכל ירוק ,ופתאום בורות ירי .עמדנו שם
ליד הבורות ,אבל את יודעת שאין שם אפילו
עצמות כי הנאצים כתשו אותן .ואת עומדת
שם ,ופתאום נושבת רוח ואת מרגישה שהיא
מביאה את הילדים איתה .וגם ראינו את המנעול על השערים באושוויץ .הגדר ,הכל נשאר ,כשנוגעים בזה
פתאום עוברת צמרמורת .יום אחרי שביקרנו במשרפות חלמתי שאני שם .שאני ילדה קטנה ואני לבד .אני
הילדה עם השמלה האדומה מרשימת שינדלר ונאצי רודף אחרי ,ואני מנסה להתעורר ולא מצליחה.
לקחו אותנו גם לעיר העתיקה ,לבתי כנסת ,לבתים שיהודים גרו בהם בעבר והיום גרים בהם פולנים.
באיזשהו שלב היה גם מפגש ברחוב עם ניאו-נאצים .המאבטחים טיפלו בהם ,אבל זה היה מפחיד נורא .בכלל,
בכל מה שקשור לביטחון ,היו הרבה הגבלות :אסור היה להסתובב עם חולצות עם כתוביות בעברית ,אסור
להסתובב עם חולצות המסע ,עם מגן דויד .אסור לצאת עם כיפה.
מהיערות אני הכי זוכרת את השקט .שקט של מוות .שקט של כלום .שקט מפחיד .אם את מדברת שומעים הד.
מורים סיפרו לנו דברים אישיים על המשפחות שלהם בשואה והיה הרבה בכי .אבל גם גאווה ושמחה
שהצלחנו לעבור את זה.
מה לקחתי מהמסע הזה? המסע נתן לי להבין את השואה ,גם המידע ,אבל גם
המראות שראיתי במו עיני .לראות את המקומות בהם אנשים מתו סתם ,כי
הם יהודים ,או שהם לא יהודים והם סתם לא התאימו לרעיונות של מישהו.
המסע שינה את החשיבה שלי ,את הדרך שבה אני מתייחסת לחיים ,אפילו את
ההומור.
אני ממליצה לכל בני גילי לנסוע .אם יש את ההזדמנות ,הכסף ,את כוח הרצון ,ויש הכנה נפשית ורגשית – אז
ברור שכן .כי זה משהו שצריך לזכור .ואסור לנו לשכוח .אבל גם אסור להכריח את מי שלא רוצה לנסוע לשם.
אנחנו עד היום מדברים על זה ,על פולין ,על החוויה ואני יודעת שאני אעשה את זה עוד פעם .אני יודעת גם
שעם השנים זכרון השואה יחלש והילדים שלי והנכדים שלי ידעו פחות ממני עליה .עוד כמה שנים ניצולי
השואה לא יהיו כאן .הם עוד מעט מתים ולא יהיה מי שיספר הלאה.
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בלדה לעוזב קיבוץ

קודם כל אני קיבוצניקית
יעל נתן ,בת לזיוה ורפי
נולדה בשנת  .1965חגגה  48בשבוע שלפני פרסום הגיליון .חיה היום ברמת גן ,נשואה ,מגדלת שתי בנות
( )9 ,11עובדת במשרד הרווחה ,מפקחת מחוזית בשרות למתבגרים.
שורשים בקיבוץ :סבא וסבתא שלי מצד אבא ,רבקה וחיים ,היו מייסדי הקיבוץ ,קבוצת "מסד" שהגיעה
מגרמניה .אידיאליסטים בנשמתם ובאידאות שהובילו אותם למקום הצחיח הזה .אנשים שהאמינו שהאדמה
האפורה הזו תניב חקלאות ,שמתוכה יצמח ישוב משגשג שישמור על הגבול ויישב את הארץ .דור קשה כלפי
עצמו וכלפי ילדיו.
בני כיתה :זוהר לניר ,יותם פרנק ,הדס
מאור ,ענת וייס ,דורון יציב.
ביקור אחרון בקיבוץ :לפני שבוע בחנוכה.
הייתי רוצה להגיע יותר אבל העבודה של
בעלי מגבילה .הוא עובד בערוץ  1ויש
משמרות בשבתות.
מה עשתה מאז :למדתי תואר ראשון
בהסטוריה כללית ומדעי המדינה
באוניברסיטה העברית בירושלים ,טיילתי
במזרח כמו רבים מחבריי הטובים.
כשחזרתי הייתי כחודשיים בקיבוץ ואז עברתי לתל אביב והתחלתי לעבוד בערוץ  1במחלקת החדשות
ובמקביל החלטתי ללכת ללמוד עבודה סוציאלית במסגרת תוכנית הסבה באוניברסיטת תל אביב .בהתחלה
תואר ראשון ,אחר כך תואר שני ,ההתמחות שלי היא בטיפול משפחתי .בהמשך השלמתי את ההסמכה .כיום
אני מטפלת משפחתית מוסמכת.

מה משמעות הקיבוץ עבורך כיום? בזהות הפנימית שלי אני קודם כל קיבוצניקית ואחר כך כל השאר.
כשאני מציגה את עצמי זה אחד הפרטים הראשונים שאספר על עצמי .מאד מחוברת לחלקים הערכיים
שקבלתי בקיבוץ ,שותפות ,אהבת הארץ ,הטבע ,עזרה לזולת ,כיבוש האדמה .אני גאה להיות נכדה לדור
המייסדים שהקים את הארץ .זה חלק גדול מ"האני" שלי .אני חושבת שלאורך השנים עשיתי הרבה עבודה
עם עצמי לערוך סינתזה בין החוויות הקשות והמכאיבות הקשורות לילדות בקיבוץ לבין החוויות המעצימות
והחיוביות .אני חושבת שלא במקרה בחרתי במקצוע העבודה הסוציאלית .יש במקצוע הזה הרבה פוטנציאל
לאיחוי וריפוי עצמי .אני אוהבת את כפר רופין אהבה גדולה מאד שמכילה בתוכה הרבה חוויות ורגשות
סותרים .זוהי משמעותה ההוליסטית של האהבה לדעתי.
20

אם היו לך שעתיים לבקר היום בכפר רופין ,לאן היית הולכת? הייתי יושבת על המרפסת של בית רופין
ומסתכלת לכיוון הירדן .שם הייתי יושבת כשהייתי רוצה להיות לבד ולחלום .אחר כך הייתי הולכת לבית
קברות ,יוצאת מהשער האחורי הקטן וצופה על הבריכות והנוף של הירדן ואחר כך מטפסת על גבעת "החץ"
(החץ שבנינו עם דני זית שמכוון לפסל השלום ,נדמה לי שקוראים לגבעה שייח דאוד ,לא זוכרת)...
מה זה להיות רופיניסטית בעינייך? ללכת יחפה על מדרכה לוהטת .הכי אני אוהבת לבוא לפה ולדרוך על
הרצפה .הבית של ההורים שלי מאד מסמל את הקיבוץ בעיני .אבל להיות רופיניסטית זה גם לפחד ללכת
בחושך ליד גדר המערכת .בגלל ההפגזות ,היינו ילדי מקלטים .ישבנו שלוש שנים במקלטים ,היו המון חדירות
מחבלים ,נכנסו מהאזור שקרוב לבית שלנו .ולהיות רופיניסטית זה גם להקפיד לקטוף תמרים בראש השנה,
עד היום אני עושה את זה .וגם – לבדוק אם הכלניות ששתלו סבא וסבתא שלי בדשא של אלן גלזנר כבר
פרחו ,להריח את ריח הרפת ,להיות גאה בהורים שלי.

במה את עובדת היום? כשעזבתי את הקיבוץ עבדתי בניקיון בתים ומשרדים ,במלצרות ב"פיצה האט",
השתלבתי בעבודה בערוץ  ,1בהתחלה כמזכירת הפקה במחלקת הבידור ובהמשך כרכזת הפקה במחלקת
החדשות בקריה בתל אביב .שם הכרתי את בעלי יעקב שעבד (ועובד גם כיום) כתאורן .במקביל לעבודתי
בטלוויזיה התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב ,וכשסיימתי השתלבתי בעבודה לשרות
המבחן לנוער בתל אביב .שם עבדתי כקצינת מבחן לנוער ,טיפול סמכותי (בצל החוק) בנוער ( גילאי )18-12
עוברי חוק .עבדתי  14שנה בתפקיד זה ובשנת  2009עברתי לתפקיד מפקחת מחוזית במשרד הרווחה בשרות
למתבגרים צעירים וצעירות ( .)25-13תפקידי היום כולל פיקוח ,בקרה ופיתוח של שירותים חברתיים עבור
קבוצת אוכלוסיה זו שהינה בסיכון .לדוגמה ,פיתוח מסגרות בקהילה לנערות בסיכון (שוטטות ,יחסי מין בלתי
מובחנים ,הדרה חברתית) מסגרת לנערות מעורבות בזנות ,פיקוח על תוכניות התערבות של בני נוער
וצעירים ,תוכניות תעסוקה ושיקום ועוד .במסגרת עבודתי ,כשאני מתבקשת להמליץ על הוסטל טוב אני
אומרת שבקיבוץ שלי יש את המסגרת הטובה ביותר לנערות בסיכון ,ושאני אנסה לעשות להם פרוטקציה,
למרות שזה לא תמיד עוזר כי תמיד הוא בתפוסה מלאה.
דמות משפיעה בקיבוץ :שרה'לה מאור .אמא של הדס ,בת כיתה שלי ,היא היתה דמות מאד משמעותית
עבורי .יש בה שילוב של אשת חינוך וערכים לצד אישיות מכילה ,רגישה וקשובה .היא היתה עבורי מודל
לחיקוי ושאבתי ממנה הרבה כוח.
למה את הכי מתגעגעת? לחיבור לטבע ,לאדמה ,לגור קרוב לקרקע .לגינה ליד הבית ,לנסוע באופניים
במרחב הפתוח.
איזה חוויה בקיבוץ היתה משמעותית עבורך? לינה משותפת ,ירידה למקלטים ,פחד מקטיושות ,אני
חושבת שהפחד במידה רבה מידי קנה לו אחיזה אצלי בנפש.
האם את חושבת שהילדים שלך ירשו את הערכים הקיבוציים עליהם גדלת את? אני חושבת ורוצה
להאמין שיש בהן חלקים רבים שספגו וסופגים מטענים אלו ,ואני משתדלת להנחיל להם ערכים אלו ,הם
ערכים חשובים לחיים.
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אדמה מקומית  -הגינה הקהילתית
תמי גיא
מהי גינה קהילתית ולמה אנחנו צריכים אותה?
גינה קהילתית מוקמת ,מנוהלת ומתוחזקת על ידי הקהילה ולמענה .לרוב גינות קהילתיות ממוקמות באזורים
עירוניים שם קיים מחסור בקרקע ובצומח והן מגוונות מבחינת הגידולים :פרחים ,ירקות או פירות .היא
מספקת את צרכיהם של תושבי המקום ,משפרת את המראה האסתטי של השכונה ומייצרת ראה ירוקה במרכז
אורבני .בנוסף לתועלת החקלאית והאקולוגית שבה ,היא משמשת גם כמקום כמפגש קהילתי.

ראשיתן של הגינות הקהילתיות במאה ה .19-מתכנני הערים ניסו לפתור חלק מן הבעיות הנובעות מצפיפות
המגורים בערים הגדולות ,במיוחד העדרם של "אזורים ירוקים" בשיכוני הפועלים .רבים מפועלים אלה גרו
מחוץ לעיר עד למהפכה התעשייתית ,שיצרה אבטלה בחקלאות לצד גידול בביקוש לידיים עובדות בערים,
ליד המפעלים .אנשים שעבדו את האדמה חדלו לעסוק בכך לאחר שעברו לעיר והחלו לעבוד בתעשיה.
הרשויות המקומיות הסכימו לשתף פעולה והקצו שטחי אדמה קטנים למשפחות בתוך שטח העיר או בשוליו.
הירקות והפירות שגודלו בגינות הוציאו אנשים מן המפעלים ומן העיר לפעילות פיזית וצמצמו את הוצאות
המשפחה על מזון .בנוסף ,הן הפחיתו במידה מסוימת את הניכור בין התושבים שנוצר בערים שהלכו וגדלו
בקצב מסחרר באותה תקופה.
כיום הגינה הקהילתית בעיר ממלאת שלוש מטרות עיקריות :ראשית ,היא מספקת מזון טרי ,המגודל על ידי
מי שצורכים אותו .הוא אורגני ,נקי מריסוסים והנדסה גנטית .שנית ,הגינה מחזקת את הקשר בין הפרט
לקהילה ,יוצרת מפגש בין אוכלוסיות שונות שאינן נפגשות לעתים קרובות ,מאפשרת עבודה רב דורית וכן
מהווה מקום מפגש קהילתי בו מתקיימות פעילויות שונות .שלישית ,חשיבותה האקולוגית רבה :הגינה
הקהילתית מאפשר שימור שטחים פתוחים ,טיפוח שטחים מוזנחים ושימוש בקומפוסט שנאסף על ידי
התושבים .בנוסף ,היא מעניקה לאוכלוסיות מוחלשות מקור תעסוקה לילדים ואפשרות להשיג פרות וירקות
זולים ובריאים יותר .מחקרים גם מוכיחים שבמקומות בהם יש גינות קהילתיות יש פחות פשיעה וונדליזם,
ובין היתר עושים שימוש בגינות קהילתיות לצורך שיקום נוער בסיכון או כזה שכבר מעורב בפעילות
עבריינית.
ומה קורה אצלנו?
או ,במלים אחרות – למה במקום שהוא
ממילא קהילתי וחקלאי באופיו יש צורך
בגינה קהילתית?
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גם באזור שלנו ,הילדים לא ממש מחוברים לטבע ,למרחב .הם רואים אותם מבעד לחלון ההסעה לבית הספר,
אבל הידע שלהם מועט והנגישות – עוד יותר .הם רגילים שההורים קונים את הירקות והפירות בסופר;
בעבודתי בחווה החקלאית שאלו אותי ילדים שאלות כמו האם מלפפונים גדלים על עצים; וכמו ילדים בכל
העולם גם ילדים שגדלים בקיבוץ בוהים שעות על גבי שעות בטלוויזיה ובמחשב .הגינה הקהילתית מנסה
לתת מענה לכל אלה :להוציא אותם אל הטבע ,בדרך של התנסות ,של חוויה ,של עבודה באוויר הפתוח ולמידה
חקלאית פשוטה.
לפני כשנה רותי גרינברג ואני הגינו את הרעיון להקים גינה קהילתית בכפר רופין .בדקנו מה קורה בתחום זה
במקומות אחרים ואחרי מפגש מצומצם שהיה פתוח לציבור הרחב יצאנו לדרך .בסוף אוקטובר ,לאחר חשיבה
ארוכה על המיקום ,המטרות והייעוד ,הקמנו את הגינה בכפר רופין.

מטרתנו בהקמת הגינה היתה שיתוף של כמה שיותר משפחות שיקבלו חלקה ויוכלו לעבד אותה ,לזרוע,
לשתול ,לעבוד ולהנות .המשפחות מטפחות את הגינות והסביבה .בעתיד אנחנו רוצות לקיים מפגשים
חברתיים ולטפח את המקום כך שיהפוך למוקד מפגש קבוע ולא ארעי ,שבו יהיו צמחי תבלין ,עצי פרי ופינות
ישיבה .בינתיים שותפות כ 14-משפחות וחי"צ לפרויקט ובגינה כבר גדלים חצילים ,ברוקולי ,צנוניות,
מלפפונים ,עגבניות ,חסות ,קולורבי ,קישואים ועוד.
אנו מזמינות כל משפחה שרוצה להצטרף ,לפנות אלינו
ובהדרכה שלנו תוכלו להקים גינת ירק קטנה (כיתבו
אלינו.)amivetami@gmail.com :

בקרוב נקיים מפגש ופעילות בגינה לכלל הקהילה.

ואסיים במתכון לברוקולי הפורח בעונה זו בחלק מן הערוגות  -בעמוד הבא.
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קראמבל ברוקולי
 4מנות |  10דק ' הכנה |  20דק ' אפייה

 2ראשי ברוקולי מפורקים לפרחים בגודל אחיד
 1/2כוס פירורי לחם עבים או פנקו
 2כפות שמן זית
 2כפות אגוזי מלך טחונים
 3כפות גבינת פרמזן או פקורינו מגוררת
 2שיני שום כתושות
מלח ופלפל שחור טחון טרי
* מחממים תנור ל 180-מעלות.
* חולטים פרחי ברוקולי במים רותחים או במיקרוגל  3-2דקות לריכוך ראשוני.
מסננים ומניחים את הפרחים בתבנית חרס או פיירקס.
* מערבבים פירורי לחם עם שמן זית ,אגוזים טחונים ,פרמזן ,שום ,מלח ופלפל.
מפזרים על הברוקולי.
* מכניסים לתנור ל 20-דקות או עד שמזהיב ונהיה פריך.

בתיאבון!
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וילמה טוק 2013-1927
וילמה נולדה ב 6.5.1927-לאמא גו'ספינה ,לאבא קרל ולאחות אריקה הגדולה ממנה בשבע
שנים.
המשפחה גרה בכפר קטן – מורשטטן שבאוסטריה .הם היו משפחת היהודים היחידה בכפר.
וילמה זוכרת שבימי כיפור אביה היה הולך מרחק רב לכפר הסמוך כדי להתפלל ולהיות
בחברת יהודים.
המשפחה התפרנסה מחנות מכולת (היחידה בכפר) שהיתה
צמודה לביתם .המשפחה חיה חיים שלווים ,והיו ביחסים
טובים עם כל תושבי הכפר .בשנים אלו ,עם עלייתו של היטלר
לשלטון ופלישתו לאוסטריה ,הם התחילו להרגיש שזהו מקום
לא טוב למשפחת יהודים להישאר בו.
בשל מחלתה של האם ,לא יכלו לעזוב את הכפר .השכנים
ופרנסי הכפר שדאגו להם ,שכנעו אותם לעזוב .ואכן ,אחרי
מות האם ב ,1939-כשוילמה בת  ,12המשפחה עזבה את
אוסטריה בדרכה לפלסטינה .מסע העלייה לישראל היה ארוך.
המשפחה יצאה מהכפר לעיר וינה ,ומשם עברו למחנה בעיר
ברטיסלבה שבסלובקיה .במחנה זה שהו כתשעה חודשים עד
אשר תתארגן קבוצה ותתאפשר הפלגה לפלסטינה.
ביחד עם כ 1,000-מעפילים עלתה המשפחה לאוניה "אטלנטיק" .זו היתה אוניית פחם קטנה.
התנאים היו קשים מאוד ,והרבה מעפילים מתו ממחלות שפרצו באוניה במהלך ההפלגה.
אחרי שלושה חודשי שיט ,ליד חופי קפריסין הפחם להנעת האוניה אזל ,והאוניה נתקעה בלב
ים .שתי אוניות אנגליות ששטו במקום העבירו להם פחם ,אך עם הגיעה של האוניה לנמל
חיפה ,הבריטים אסרו עליהם לרדת לחוף .בכוונת הבריטים היתה לגרשם מהארץ.
הם החלו להעביר אותם לאוניה אחרת ,ה" ּפטריה".
כדי לסכל את גירושם מהארץ ,לוחמי ה"הגנה" החליטו לחבל ב"פטריה" .הם הטמינו מטען
חבלה שייפער חור קטן באוניה ,וקיוו בכך לעצור את הגירוש .אבל הניסיון השתבש ,המטען היה
גדול מדי ,הפיצוץ העז גרם לטביעה של ה"פטריה" ,ועשרות מעפילים מצאו את מותם באירוע.
וילמה ובני משפחתה נצלו ויחד עם שאר הניצולים הועברו למחנה עתלית למעצר.
כעבור  10ימים במעצר בעתלית ,הם גורשו למחנה באי מאוריציוס שבאוקינוס ההודי.
במאוריציוס הופרדו הנשים והילדים מהגברים ,וכל קבוצה גרה במבנים נפרדים עשויים פח.
החיים היו קשים בשל מזג האויר והתנאים במחנה.
במחנה מאוריציוס הם שהו במשך  5שנים ,משנת  1940עד !1945
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עם תום מלחת העולם השנייה ,הורשו סוף סוף להגיע לפלסטינה .האחות אריקה שנישאה
במאוריציוס נשארה בחיפה ועברה לחולון.
וילמה יחד עם אביה הגיעו והתיישבו בכפר רופין.
וילמה הכירה את טוקי בכפר רופין .הם התחתנו ונולדו להם  3ילדים :עוזי ,אראלה ואורית.
וילמה וטוקי השתלבו בחיי התרבות והחברה של הקיבוץ הצעיר .וילמה עבדה שנים רבות
בבית תינוקות ,ואח"כ הקימה את "מטבח התינוקות" ,שם היתה מכינה בקבוקי אוכל אישיים
ולפי הצרכים לכל תינוק ותינוק .וילמה אהבה לאפות ,והיתה מחלקת את העוגות לחבריה
הרווקים .לימים ,היתה מכינה עוגות לנו למשפחה ,ולנכדים לקחת איתם לצבא.
וילמה אהבה גם לסרוג ,עד היום יש לנו גרביים חמות-מעשה ידיה.
בשנים האחרונות ,וילמה עבדה במחסן הבגדים .היא מאוד אהבה להגיע לעבודה ,לפגוש את
החברות הוותיקות והצעירות שעבדו במחסן ובמכבסה.
בשנתיים האחרונות ,וילמה סבלה מבעיות בריאות שמנעו ממנה לצאת מהבית ,ומאוד ציער
אותה שהיא לא יכולה יותר לפגוש את חבריה בעבודה.
ליווינו וטיפלנו בוילמה עד יומה האחרון.
היה לנו קשה לראות אותה בדעיכתה.
עשינו כמיטב יכולתנו למנוע ממנה סבל.
הקפנו אותה בדאגה ואהבה עד רגעיה האחרונים.
תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים.
המשפחה האוהבת.
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