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"זוגיות זו לא
רק עובדה ,זו
גם עבודה"

35

שנה נשואים ליאורה ונחמיה
עסיס ,אבל לפני עשור הם הח
ליטו לשדרג את היחסים עוד יותר ,ומאז
השניים עובדים יחד מהבוקר ועד הערב
במשק שלהם באבנ"י אית"ן ברמת הגולן.
"אנחנו כל הזמן יחד ,מארוחת הבוקר
ועד ארוחת ערב ,ואני אוהב את זה" ,מספר
נחמיה )" ,(63כשאנחנו נפרדים לכמה
שעות זה נהיה לי קשה .כשאתה מוצא
את עצמך נהנה לוותר לצד השני ,אתה
בזוגיות הנכונה" .ליאורה מצטרפת" :התא
המשפחתי שלנו חזק ,וכל אחד תורם את
חלקו .אבל זוגיות זו לא רק עובדה ,זה
משהו שצריך לעבוד עליו יחדיו".
לשניים יש שישה ילדים ו 12נכדים.
נחמיה הוא דור שני של רפתנים וממשיך
את מפעל החיים של המשפחה ,שהחל
כבר בשנות ה 50במושב ביצרון .ליאורה
למדה בבית הספר החקלאי בפרדס חנה,
וכבר מילדות קסמה לה התורנות ברפת
אך היא פנתה ללימודי הוראה ובמשך
עשר שנים היתה מורה למחול ולתנועה.
לפני כעשור החליטה לפרוש ,הצטרפה
לנחמיה והקימה ברפת מרכז מבקרים .הוא
אחראי לכל התפעול ,החליבה והפעילות
היומית של הרפת ,וליאורה מנהלת את
מרכז המבקרים ומעבירה סיורים מודרכים.
"אנחנו פותחים את הבוקר מוקדם מאוד",
היא מספרת" ,אני יוצאת לעבוד בגינה
ובמרכז המבקרים ונחמיה קם לטפל
בפרות וברפת" .והעבודה המשותפת? "אני
חולמת והוא מגשים .אם אני אומרת לו
שאני רוצה פינת ליטוף ,הוא מקים אחת
כזאת .אני אחראית ליצירתיות ,והוא
הראש והידיים".
השניים מספרים שכל הילדים עברו
דרך הרפת ,אך כל אחד פנה לדרכו.
"אפרופו יום המשפחה :ברפת שלנו אין
הפרדה בין העגל לאמו" ,מוסיף נחמיה,
"הפרות נמצאות יחד עם העגלים בתוך
תא עם שער חכם ,כשהן רוצות הן מיניקות
וכשהן רוצות הן מגיעות לתת חלב".
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נחמיה ולי
אורה נשואים  35שנה  -ועובדים יחד במשק √ רמזי הלך
בעקבות
אביו עפיף למשטרה √ ואילו קרן ותומר קינצלר מלמדים
בחינוך מיוחד √ הנה אנשים שמביאים את הבית לעבודה  -ולהפך
קרן ותומר קינצלר | בני זוג מורים

זוגיות עם שליחות

קרן

ותומר קינצלר מביאים את העבודה הביתה .למעשה,
הם לא יכולים שלא להביא :שניהם מורים.
אפילו הרומן שלהם התחיל בדרך לרכישת המקצוע ,כשלמדו
לתואר ראשון במכללה האקדמית אחוה" .הייתי בת  ,24סטודנטית
לחינוך מיוחד ,שנה מעל תומר" ,מספרת קרן )" ,(40לא היינו באותה
הכיתה ואפילו לא באותם הקורסים .הכל התחיל מכמה מבטים
בהפסקות .מאז ,כבר  16שנים לא נפרדנו .ידענו שזה זה מהרגע
הראשון ,אבל עד היום יש חילוקי דעות מי התחיל עם מי ואנחנו
מתלוצצים על העניין".
היום קרן היא מורת שילוב בבית ספר יסודי בנס ציונה ותומר
מחנך כיתת י"ב בבית ספר לחינוך מיוחד באשדוד .הם מתגוררים
בגדרה ומגדלים את רומי ) (10.5ואת עילי )" .(6.5שנינו מאוד
אוהבים ילדים ואת תחום הטיפול ובוערת בנו תחושת השליחות:
לנסות להגיע לכל ילד ו'לראות' אותו" ,אומרת קרן ומנסה לפרט
מה פירוש הדבר לעבוד יחד באותו התחום" :יש יכולת לדעת מה
השני עובר מבחינת עומס .אנחנו לא מסיימים את יום הלימודים
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ובזה זה נגמר ,יש הרבה עבודה בבית  -להכין חומרי לימוד ,למלא
דו"חות ,אז כשעובדים יחד יש עם מי להתייעץ ולחלוק את האתגרים
השונים בעבודה .לא כל אחד יכול להבין ולהתחבר לזה" .החסרונות?
"מובן שיש את עניין שכר המורים :היינו מעדיפים שיהיה יותר גבוה,
אבל אני חושבת שזה החיבור בינינו .אנחנו לא אנשים חומריים".
תומר ) (43אומר שהחופשות המשותפות הופכות לעיתים לבעיה.
"יש לנו קושי לצאת לחופשה יחד כשלא מדובר בחופשים הגדולים:
בניגוד לעובדים במקצועות אחרים שיכולים לצאת באמצע החיים,
אנחנו מוגבלים מאוד לתקופה ספציפית ולא הכי נוח לנו .גם הרבה
יותר מורכב ללוות את הילדים שלנו לטיולים פרטיים ,זה מצריך
התארגנות לא פשוטה".
הרצון להמשיך לחקור וללמוד הוביל את שניהם להמשיך בימים
אלה לתואר שני במכללת אחוה .קרן לומדת חינוך מיוחד לתואר שני,
ותומר יתחיל בספטמבר לימודי ניהול מערכות חינוך לתואר שני.
טיפ לזוגיות? "לזוגיות טובה צריך המון הקשבה ,גמישות והבנה
שהאדם שמולך הוא לא אתה .צריך ליהנות מכל רגע ולמצוא את
הטוב".
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