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 ישי ספרים 

  3102 ספטמבר

 

 ההנגריי

 

שכן בית הספר. בית הספר של כפר  הוהצרכנייבמרכז הכפר במקום שבו עומדים בית העם 

עצי קזוארינה ועוד מין עץ עבה וגבוה  בטון בעלי גגות רעפים מפוזרים בין ביתניויתקין. מספר 

ינו יורדים באומגה אשר מקושט בפרחיו היה היפה מכולם אבל שמו נאלם. מן העץ הזה הי

לידו עמד המתח שעליו עשה הג'ינג'י תרגילים עליהם אף אחד לא חזר. מנהל בית הספר 

היסודי היה יצחק טורבן הוא היה חבר הכפר ובעל משק )לא משהו( בזה שהוא נבחר על ידי 

הכפר לנהל את בית הספר היתה אמירה אידיאולוגית שהדגישה את חשיבות העבודה 

יצחק מנהל בית . בית הספר היו כפופים לעבודהודת כפיים. לכן הלימודים ועבודה זה עבו

 .ד נגרותומילהספר היה לכן חבר הכפר ולא מורה. בין כל תחומי הלימוד בחר יצחק לעצמו 

היה בו אולם  םהבנייניהיה שונה משאר עמד בפאתי בית הספר ובגגו המקומר  ההנגרייבנין 

. רים עשויים עץ. שם היו נאספים בשיעור מלאכה הבניםאחד ובו מספר שולחנות נגרים אדי

הבנות היו לומדות תפירה במקום אחר. בשיעור הראשון התחלנו ליצור כסא חליבה. זה היה 

לכפר מכונת החליבה. את הפרות היינו חולבים בידיים. אבא אמא ואני לכל  הבטרם הגיע

ל הכסא )שרפרף לא גדול( ליד כל אחד מתיישב ע כיסא חליבה חלבנו ביחד עשר פרות.אחד 

וחולב לתוך הדלי. גמר עובר עם הכיסא  ,ראשו בחיקה וידיו על פטמותיה ,עטינה של הפרה

לפרה הבאה. כאשר הגעתי לפלוגה א בראשונה ראיתי תחרות בלהוריד ידיים. ניגשתי 

 . אצלהם עוד חולבים בידייםוהורדתי את כולם מה אמרו הקיבוצניקים: לא חוכמה 

ליבה היה מורכב משלושה משטחי עץ. אחד שעליו יושב החולב ושניים שכל אחד מהם כסא ח

מהווה זוג רגליים ואיך היינו עושים? מנסרים שלושה לוחות למידות. במפסלת יוצרים 

שני חורים ליד כל קצה. במסור מוציאים משולש מקצה כל אחד מן הלוחות במשטח חליבה. 

כך שישארו שתי בליטות להם עץ ל אחד מהם מורידים שיהיו רגליים. מן הקצה השני של כ

קוראים "שיניים". את השיניים עושים כך שתהיה התאמה דקה מן הדקה בינן לבין החורים 

לוח ואשר במשטח הישיבה. קיבלנו את שלושת חלקי הכסא: משטח ישיבה ובו שני חורים, 

בא עם המשטח ושני  מי שגמרשבראשו שתי שיניים ובתחתיתו שתי רגליים ועוד לוח כמותו. 

זוגות הרגליים אל יצחק והוא בודק את התאמת השיניים לחורים אשר במשטח. מתאים 

א מאושר מגיע היום כסהיה לא מתאים חוזר לשפר. כאשר לרוב הילדים  ,הכסא מאושר

מבשלים בסיר. יצחק היה מזמין יומיים  –. את הדבק לא היינו קונים בחנות הגדול יום הדבק

שעות  32 -ם אצל הקצב עצמות כמו לרגל קרושה. אבל הרבה יותר. מבשל אותן במים כקוד

 לקרוש למרקבסיר גדול. העצמות היו מפרישות חלבון הנקרא ג'לטין אשר מעט ממנו גורם 

זה היה עושה ערב היום הגדול יום  כלוהרבה ממנו מהווה דבק נגרים.  לרגל קרושה
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רי שולחן שעליו סיר הדבק החם וכל הילדים להם כסא ההוא היה עומד מאחו ביוםההדבקה. 

מורח  ,משטח ישיבה וזוג רגליים מן הילד הראשון בתורמאושר מחכים בתור יצחק לוקח 

ם מכניס את השיניים לחורים ומדביק השיניים אשר ברגל, שבמשטח ואתבדבק את החורים 

שעות והכסא מוכן  32יבוש זה לזה ואז לזוג הרגליים השני ונוצר הכסא. נשאר רק להניחו ל

 לחליבה. אחריו מתקרב הילד הבא. 

בנגריה למדנו שנה או שתיים ועשינו דברים שמהם יכולנו ללמוד טכניקות כלים וחומרים. 

 אנסה להזכר בהם בעזרת טבלה פתוחה שכל קורא יכול להשלים.

 

 חומרים  כלים טכניקה התוצר

 דבק נגרים מפסלת שיניים גדולות  כסא חליבה

 שרפים  חשמל פוליטורה מנורת שולחן 

 דיקט משורית הרכבה קופסת תפירה

   התאמה לצרכים ארגז כלים 

   גלגלים עגלת תה

 לכה משור ומפסלת שלובותשיניים  מזוודה

  

 .עם המזוודה הזו ביד הלכתי לצבא

בארץ  ויצחק? היו לו שני בנים אפריק ואליק ואלה עד כמה שעקבתי עשו חיל כפרופסורים

 בגולה. גם וכנראה 

אבל כאשר כבר גדלתי והייתי בא לבקר בכפר לא יכולתי שלא לראות זוג זקנים מתנהלים 

 . ואשתו בדד ראשיהם לבנים והם אוחזים יד ביד. כן יצחק טורבןהגבעה במורד 


