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  מקלחתו של חנן ליס   או   יזמות פרטית 

  מרים אהרוðי  מאת
  

את הצריפים בגבעה חלפו שðים. ביðתיים גרו הצעירים בצריפים בðי  של ממש  עד שהחליפו בתים  
ש חדרים,  מהם  בשðי  אחד  שכðים.    גרכל  שðי    בצריףחדר  לצמד  עם  קטן  שולחן  מיטה,  ðכðסו 

וגם מדפים תלויים לרדיו ולספרים. הבגדים והמצעים ðדחסו לארון קיר    קטðה  סאות או כורסהיכ
ומקלחת.  קטן.   שירותים  היו  לא  בבצריפים  קטן  בכיור  הקטðה  איפשר    לצריף  כðיסהמרפסת 

הכוסות. ושטיפת  לקפה  מים  הרתחת  וגם  שיðיים  ד  צחצוח  היו  המגורים  אבל  תðאי  קשוחים,  י 
  למרות זאת, אולי בגלל זאת, התפתח בגבעה הווי מיוחד ושמח.

ðמאס לחðן   ,)1964ביðואר   25רוðן ( בðם הבכור אחרי הולדת . רמי לויחלקו צריף עם   חðן וצילה ליס
והוא החליט    ,כמה פעמים ביום הציבורית  של צילה בהליכה לשירותים ולמקלחת    בלּהלראות בִס 

עðיין תורשתי וגם מיומðויות    –לחðן היו ידיים טובות  .  צמודה, פרטית  מקלחת  לבðות ליד הצריף
  ðרכשות. בלי עזרה מצד איש הקים מקלחת לתפארת מגרוטאות ממוחזרות. 

שהושלכה לאתר    ר ישðהקיðֵ ממערכת ְס   חלק  –  צול  1ן בקוטר של  לוָ השלד ðבðה מציðורות ברזל מגּו
גלם,גרוטאות. מאותו אתר  בקרבת הבריכה  הגרוטאות   הובאו   , שהתגלה כמכרה זהב של חומרי 

דוד חימום פגום (על ðפט, כמקובל אז במקלחות    .קירותשמהם בðה חðן את הגלי  הפח  גם לוחות ה 
מלא. לתפקוד  והוחזר  שופץ  עמדה    החברים),  הושלם,  למים  של  הכשהחיבור  לרשותה  מקלחת 

גם  (  בלבד   צילה מיוחדת,  ורמי). ובהרשאה  חðן  מים    חðן   לרשות  מיכל  למקלחת  לחבר  התכוון 
במשק  מים  תקלת  של  במקרה  מים  שיספק  קרו    רזרבי,  כאלו  קרובות,  אז  (תקלות  די  לעיתים 

בגבעה). הֵ   בעיקר  כך  ברזל  סֵ לשם  רגלי  על  אותו  והציב  מים  למיכל  מטוס  של  ישן  דלק  מיכל  ב 
    ממערכת הסקיðר הישðה.

הֵחירומי  מיכל   לא  המים  תקלתעדיין  במבחן  בישיבת    ם מי-עמד  דחוף  לדיון  העðיין  הגיע  כאשר 
  ח הזה, וֵ הרֹו  למרות שבðיית המקלחת הפרטית היתה "פריצת גדר" במלוא מובן הביטוי  מזכירות.ה

  אומðם לאסיפה   עבר"תקדים מסוכן", הסתפקו חברי המזכירות בגיðוי רפה. הðושא הו גם  וכמובן  
  כהודעה ולא כðושא לדיון.  הובא למעשה, אבל  )6.6.1964שðערכה במוצ"ש (כו' בסיון תשכ"ד, 
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  :חורן-רות הקר ידה של מזכירת יפעת - צורפה לפרוטוקול בכתב לשון הודעת המזכירות

ולא  לראות מבðה חדש שלא תוכðן  הגבעה, הופתעðו  כדי סיור על  תוך 
מוסד.   שום  ידי  על  חדרו אושר  ליד  פרטית  מקלחת  לו  הקים  ליס    . חðן 

  בבירור שקיימðו איתו הוא הסביר את ðימוקיו: 

א) העומס הגדול הקיים במקלחת הציבורית מהווה אי ðוחות וקושי רב  
  צריפים על הגבעה.  בלגבי חברים השוכðים מספר שðים 

מהילדים   חלק  עוד  כל  המצב,  לשיפור  סיכוי  כל  רואה  איðו  הוא  ב) 
  ולעיתים גם זמðיים משתמשים במקלחת זו. 

מפרסמים   אðו  דומות,  לתופעות  תקדים  ליצור  עלולה  זו  ועובדה  היות 
  בזה את מסקðותיðו: 

א) אין חבר רשאי להשתמש בחומרי בðייה או איðסטלציה מבלי ליטול  
  רשות לכך. 

החלטה   לקבל  צריכה  הבðייה  בשטח  פרטית  יוזמה  של  תוכðית  כל  ב) 
  . ואישור מאת מוסדות המשק

  
  בתכלית הקיצור:  את הסיכום פרוטוקול האסיפה, כתב , שרשם את שמחה ארצי

   .ן ליסðה שהוקם על ידי חðבשיחה הוקראה תגובת המזכירות למב  

  .ימוקי המזכירותð ן קיבל אתðח  
  

מרוצה:  חðן היה  המזכירות",  ðימוקי  את  ש"קיבל  העלה  ,  המזכירות  שבישיבת  אחד  למרות 
הופכת למעברה"), לא דרשו ממðו לפרק  הולכת ואסתטית ("הגבעה  - ה התכðוðיתבעיהאת    החברים

  יכלה להמשיך להתקלח בה בלי חשש.  צילהו המקלחת את
  

  מרים אהרוðי 
 2019 סיון תשע"ט, יוðי

  תודות 
שðים כל פרט בבðיית המקלחת: כל סוג חומר   55גם אחרי בבהירות , שזכר לחðן ליסתודתי ðתוðה 

  –את המקלחת במצלמתו. אין מה לעשות  חðןר, לא תיעד ומקורו, כל בורג וכל ציðור. למרבה הצע
  זוכר, היתר יצטרכו לשאוב את המראה מדמיוðם.  – מי שזוכר

  
 


