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פתיחה של מו-ד חינוכי חדש בחבל אילות, 
היא תמיד אירוע מעניי2, אבל כאשר מדובר 
בפעוטו2 הנפתח בקיבו5 לוט2 המתחדש ועוד 
כזה השוא7 להתנהל ברוח האנתרופו-ופיה, 

נו-7 נופ: אחר לחדשות.
את המיי-דות - מיכל אי-טריק, חברת לוט2 
-ק־ ואינה  לארבעה,  ואמא  שני=   11  כבר

ליאר הנמצאת בקליטה ע= בעלה והתינוקת 
המבנה  אוגו-ט.  בתחילת  בקיבו5  פגשתי   -
 - מזה  רחוק  מוכ2;  היה  לא  עדיי2  המיועד 
מדובר במבנה שבעברו שימש כבית תינוקות 
ולמעשה מדובר במבנה גדול מאד, המורכב 
וממבנה יביל - גדול מדי לצרכי הפ־  מבית

עוטו2. החלק של המבנה היביל עבר התאמה, 
על מנת שיעמוד בכל הכללי= הנוקשי= של 
ותע-וקה)  מ-חר  (תעשייה,  התמ"ת  משרד 
הלי־  והעבודות ה-תיימו לקראת פתיחת שנת

מודי=. "עבר זמ2 עד שקיבלנו את האישורי= 
אבל העובדה שה־ "הדרושי=", ה2 מ-פרות, 

תחלנו מאפ-, דווקא היוותה יתרו2, כי לקחנו 
את הפרוגרמה של התמ"ת ע= כל הדרישות 
מ'  ועברנו -עי7 -עי7 - מגדר בגובה 1,60 

ועד לשלטי ’יציאת חירו='".
איך התחברתן?

אינה היתה ש"שנית בלוט2 לפני שמונה שני= 
והתאהבה במקו=. "עכשיו חזרנו לפה - בעלי 
והתינוקת בת השנה - נוע=. בשני= שהייתי 
פה לפני כ2, יצא לנו להיפגש, אבל לא היה 
מיוחד. "זה היה משהו טבעי; מה שצ־  חיבור
רי: לקרות - קורה. ממש ברגעי= הראשוני= 
שנפגשנו אמרנו - יו= אחד יהיה לנו ג2. היה 
לנו ברור שזה יקרה ושנעשה את זה ביחד." 

בדבר:  יד  היתה  לגורל  שג=  מ-תבר  אבל 
מ-פרת  הצעירי=,  של  לכנ-  לכא2  "נ-ענו 

־אינה, "במטרה להקי= שכונה אקולוגית ומי
כל תפ-ה טרמפ על האוטובו- שלנו." מיכל 
היתה בצפו2 באותו יו= וחשבה לטו- בחזרה, 
אוטובו-  ראתה  התעופה  לשדה  בדר:  אבל 

לא2  שאלה  אילות,  חבל  אזורית  מועצה  של 
ה= נו-עי= ונענתה - ללוט2. "הכרנו לפני כ2, 

אבל בנ-יעה הזו יצא לנו ממש לדבר."
אז למה פעוטון בלוטן?

שנ כבר  קיי=  הפעוטו2  של  "הרעיו2  ־מיכל: 
היה  צרי:  ג2.  לי  שיהיה   - החלו=  זה  תיי=; 
פה שו= מער־  להגיע לזמ2 הנכו2. לא היתה
כת חינו:, אז שנתיי= אני בשיחות ע= אנשי= 
בקיבו5, וג= ב-מר - ש= עבדתי עד עכשיו 

- מאד עודדו אותי. עכשיו הגיע הרגע."
שזה  האמנתי  שלא  לציי2  חייבת  "אני  אינה: 

יקרה השנה..."
באופן  הדברים  על  לדבר  התחלתן  מתי 

מעשי? 
אינה: "הקו בי2 החלו= למעשי כל כ: דק, עד 
שאני מרגישה כאילו עבדנו על זה כל הזמ2. 
כל הזמ2 הרעיו2 עבר תהפוכות - לפעמי= היו 
ילדי=, לפעמי= לא, אבל רק לאחרונה -גרנו 
ואנחנו עובדות מאד קשה  ויהי מה,  שיש ג2 

כדי שזה יקרה."
איזה ניסיון יש לכן בחינוך?

הפורמאלי  החינו:  בתחו=  עובדת  מיכל 
"בלוט2,  שני=.  הרבה  כבר  פורמאלי  והבלתי 
עבדתי בכל בתי הילדי= שהיו בקיבו5, בכל 
הגילאי=.לפני ארבע שני= נ-גרה פה מערכת 
חינו: הגיל הר:, ואז הגעתי לקיבו5 -מר - 

לפעוטו2 ולבית התינוקות."
כבר   ,26  - הצעיר  גילה  למרות  אינה,  ג= 
והכשרה מאז גיל 18. בהמש:,  צברה ני-יו2 
למדה לתואר ראשו2 בחינו:  בתל-חי. בשלב 
מצפי=  כבר  כשה=  בעלה,  ע=  עברה  הבא, 
הבת - למרכז, ועבדה בג2 האנתרו־  להולדת
פו-ופי בכפר הירוק. מאז ההגעה ללוט2, היא 

עובדת בכוללת בקיבו5, ע= כיתות א' - ו'. 

למה דווקא ברוח האנתרופוסופיה?
ברוח האנתרופו־  מיכל: "החינו: ב-מר הוא
-ופיה. במהל: העבודה ש= הפנמתי ולמדתי; 
נפתח בפניי עול= אחר שלא הכרתי, ששבה 
את ליבי והוא מופלא. כמוב2 שזה ג= קשור 
לאנשי= שעבדתי את=. לפני שנתיי=, נפתח 
וכ־ וולדור7  חינו:  ללימוד  -מינר  בצוקי= 
שהציעו לי ב-מר ללמוד ש=, קיבלתי אישור 
מהקיבו5 והתחלתי את הלימודי=, שנמשכי=  

ב-ופו של דבר ארבע שני=."
התואר  ללימודי  האחרו2  "ב-מ-טר  אינה: 
וולדור7,  בחינו:  קור-  נפתח  בתל-חי,  שלי 

־ומבחינתי - זה מה שהיה ח-ר בתואר. במה
ל: עבודתי בג2 האנתרופו-ופי בכפר הירוק, 
למדתי ב-מינר שבכפר הירוק שנה של מבוא 

־לאנתרופו-ופיה, שהיא בעצ= השנה הראשו
נה ללימודי= של התחו=, ועכשיו -יימתי את 
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השנה השנייה בצוקי=."
מה משך אתכן בשיטת וולדורף?

אינה: "מדובר בהרבה תהליכי= פנימיי=; לא 
ואי: לעשות - נו־  בהכרח ילמדו אתכ= מה

זו  אבל  והפרקטיקות,  הכלי=  את  לכ=  תני= 
בעיקר הפנמה."

ע=  עוברת  שאת  תהלי:  בעיקר  "זה  מיכל: 
עצמ:. רק בשנה השנייה הא-ימוני= התחילו 
אמר,  שלנו  המדהימי=  המורי=  אחד  ליפול. 
שכשהוא למד הוא היה בשוק טוטאלי - ורק 

אחרי עשר שני= הבי2 מה למד." 
בחזרה לעניינים הטכניים - מי יפעיל את 

המקום?
"אנחנו."

כמה ילדים יהיו? מה גובה שכר הלימוד?
צריכות  ועוד  ילדי=  חמישה  לנו  יש  "כרגע 
במולדת".  ראשו2  "בית  של  משפחות  להגיע 
וכמו  ומלוט2,  מיהל  יגיעו  הילדי=  בינתיי=, 
שקורה בדר: כלל בקיבוצי= קטני= - חברת 
שנ־  הילדי= תהיה רב-גילאית: יהיו שני בני

תיי=, שניי= בני שלוש ועוד אחד בגיל שנה 
וחצי."

ה2 מבטיחות, מתאימי= לרמת המ־  המחירי=,
חירי= באזור, ומכיוו2 שיש אישור של התמ"ת, 
אז יהיו ג= החזרי=. המקו= לא חייב להיות 
רווחי, אבל הוא יכ-ה את ההוצאות שלו. הג2 
נקרא "ג2 גפ2" והוא יהיה פעיל בשעות 7:30 

.16:00 -
מה גישת הקיבוץ ליוזמה?

16.8, קצת ברגע האחרו2, הת־  ביו= ראשו2,
הגורלית (לפחות מב־  קיימה בלוט2 ההצבעה
חינת מיכל ואינה), בה הוחלט - א= "ג2 גפ2" 
לקיבו5  יד2.  על  או  הקיבו5,  ידי  על  יוחזק 
לא מזמ2 עבר תהליכי= מטל־  מתחדש, שרק
טלי=, ההחלטה לא היתה פשוטה, אבל הפור 
חד-משמעי,  באופ2  נטתה,  וההצבעה  נפל 

לטובת ניהול הפעוטו2 בח-ות הקיבו5.

ב-ו7  עוד  ע= השתיי=, שהתקיימה  בפגישה 
יולי, היתה מיכל אופטימית: "הנהלת הקיבו5 
הע־ ב-דר גבוה  במקו=  החינו:  את   שמה 
דיפויות וג= מזכיר הקיבו5 - חוליו - מאד 
. חלק מהחזו2 החדש של הקי־ דתומ: ומעוד
כי  בחינו:,  המשמעותית  ההשקעה  הוא  בו5 
מביני= כמה זה חשוב לקיבו5 מתחדש. זה ג= 
מוש: לפה אנשי= חדשי=, כי כשאת עוברת 
בשביל ושומעת קולות של ילדי= - זה מראה 

שיש פה חיי=."

משיכה  מוקד  מהווה  אכ2  בלוט2  הפעוטו2 
דמוגרפי ויש בת-משק אחת שאפילו חוזרת 
למחוזותינו בזכותו. לקוח עתידי של "ג2 גפ2", 

הוא נע=, ב2 השנתיי=, מקיבו5 יהל, בנה של 
מוריה מק-ימו2 (בתה של עליזה כה2, מנהלת 
בהריו2  מוריה,  מעל"ש).  הי-ודי  ה-פר  בית 
בעלה,  ע=  ליהל  אלה  בימי=  חזרה  מתקד=, 

נע= והב2 שבדר:.
־"אנחנו עכשיו גרי= בעי2-כר=", מ-פרת מו

ריה, "ומאד לא קל לנו לעזוב פה, כי אנחנו 
מאד אוהבי= את המקו= ומחוברי= אליו. אבל 
אנחנו צריכי= עזרה פיזית לקראת הלידה של 
מאד  מאד  ונע=  שקט,  של  ושנה  השני  הב2 
אוהב את הקיבו5 ואת ההורי= שלי. אני עצמי 
מאד אוהבת את הערבה, אבל אחרי שחייתי 
של  מהירוק  נהנית  דווקא  אני  חיי,  כל  כא2 
הצפו2 ומהרוח של ירושלי=, אבל אני מרגישה 
מאד לבוא עכשיו ליהל; אני מרגי־  שזה נכו2

שה שאולי יש לי משהו לתת למקו= ולא רק 
לקחת. אבל רעיו2 המעבר עמד ליפול ולקו= 

בגלל ג2, כי חיפשתי משהו מאד -פציפי."
איך שמעת על הפעוטון בלוטן?

ב-ו שהיתה  מירושלי=  חברה  ע=  ־"דיברתי 

שפ־ לי  -יפרה  והיא  בלוט2  קליטה  פשבוע 
גשה ש= אשה מק-ימה בש= מיכל ש-יפרה 

לאנת אוריינטציה  לה  ויש  בצוקי=  ־שלמדה 
איתה. התקש־  רופו-ופיה ושכדאי לי לבדוק

רתי למיכל, לגשש א= יש או אי2 ג2 ומי היא 
בכלל, ואי: ששמעתי את הקול שלה הרגשתי 
טוב; הקול שלה חימ= לי את הלב. היא אמרה 
שהתקשרתי אליה בדיוק בזמ2, כי היא בדיוק 
היתה צריכה להחליט א= היא פותחת את הג2 

בלוט2 ושח-ר לה ילד." 
ומייד החלטתם?

מפגש  וקיימנו  לערבה  הגענו  מייד.  "כמעט 
התאהבנו  זה.  שזה  ידענו  מבחינתנו  מק-י=, 
ש=  להיות  שהולכת  וראינו  ובאינה  במיכל 
פינה חמה. יש בזה משהו קצת מלחי5, כי עוד 
לא ראינו את הג2 עובד וקבוצת הילדי= עדיי2 
למשהו  נע=  את  מביאה  לא  ואני  מתגבשת, 
קיי=, אבל אני חושבת שיהיה מעולה. נתראה 

ב-1 ל-פטמבר."


