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 קיבוץ נען – בית החמרה
את סיורנו המעניין, בקיבוץ נען, ערכנו ביוזמת אילנית צמח, מנהלת תיירות ופיתוח עסקי במועצה אזורית גזר. הגענו לליבו של 

אחראית השימור בקיבוץ ומנהלת  -הקיבוץ שבו ניצב בית החמרה, בלוויית מארחותינו, שתיהן ילידות הקיבוץ: שרה'לה אלמוג 
 .יזמת תיירות -בית החמרה והמדריכה רבת הידע, זוהר בקאל 

, על המקום ההיסטורי, ובפרטי פרטיםישבנו במבואת המבנה הממוזג, מוקפים בפריטים היסטוריים, וזוהר סיפרה בהתלהבות רבה 
 .המעניין, אליו הגענו

 – 1930עובד". בית החמרה מספר בתצוגותיו את סיפורו של הקיבוץ בשנים ידי "הנוער ה-, על1930קיבוץ נען הוקם בשנת 
. חברי הקיבוץ, יבה ופנחס, 1945 -המצויה בנען, הושלם ב הבנוי מלבני חמרה שנאפו מקש מים ואדמת חמרה ,. הבית1948
 ארח לעיתים את ילדיהם,בו יוכלו ל ,לבנות לעצמם בית עם שירותים ומקלחת פרטית הקיבוץ מזכירותאישור מ בזמנו ביקשו

באותה תקופה,  יו אז בקיבוץ. בנייה פרטית הייתהבקיבוצים. גם מקלחות משותפות ה שגרו בבתי ילדים כלליים, כמקובל אז
בזמנם הפנוי וללא עזרה במימון מהקיבוץ. להחלטה חיובית  י. הם קיבלו אישור לבנות את הביתלרעיון הקולקטיב הקיבוצ מנוגדת

זו תרם סוד גדול שידעו עליו רק מספר אנשי ביטחון שהשפיעו על אישור הקמת המבנה. הסוד היה המצאות סליק נשק, בגודל 
ות מאדמת מם לֵבנים אדומהקטן. השניים הכינו בעצ מטר, מתחת לשירותים ולחדר המקלחת 2.5מטר ובגובה  X 2 מטר 2.5

הובילה על מסילה מתחת לרצפה  נעהשדלת סתרים . תח לכניסה לסליק היה בתוך הדירהאזור הקיבוץ. הפשמאפיינת את החמרה 
 לסליק.

החל הקיבוץ, בניהול חבר הקיבוץ יצחק  1936בקיבוץ נען ביצעה ה"הגנה" רכש, יצור ואחסון של נשק ותחמושת. בשנת 
 .ק ותחמושת וגם לייצר ולהקים סליקים לאחסון הנשקשיפריס, להקים קווי ייצור של נש

מלא חול שהותקן על גבי מסילות. מחוץ לבית נבנתה  באמצעות ציר בורג שנוידפתח הירידה לחדר הסליק הוסתר בארגז ברזל, 
מ וכך ס" 50-בריכת דגי נוי ובמרכזה ברז מדומה שהיה מחובר לציר. סיבוב הברז הניע את הארגז על המסילה למרחק של כ

די פעם סליקי נשק בקיבוץ ובסביבתו. מ נהגו לחפשרת הסליק ונחשף סולם הירידה למטה בשעת הצורך. הבריטים נפתחה תק
סליק זה, שהיה מלא בנשק ובתחמושת, לא נחשף. מספרים שחברי בקיבוץ טמנו בתוך האדמה, ברחבי הקיבוץ, למרבה המזל 

 .יםברזלים ופסולת להטעיה, שאותם כן חשפו המחפש

ד ולהכיר את חיי תושבי קיבוץ לאחרונה ומהווה מקור משיכה למטיילים רבים, המגיעים אליו כדי ללמו בית החמרה שומר ושוחזר
. הצילומים המתארים מהעברבעשרים השנים הראשונות לקיומו. במבואת בית החמרה ובשני חדריו מוצגים פריטים וצילומים  נען

עם השכנים מהכפרים  חברי הקיבוץ את יחסיכן ו במלחמת השחרור הגנה על הקיבוץברבות וממחישים את חיי הקיבוץ ,ימי הק
למטה, בסולם ברזל לסליק המלא בכלי נשק ישנים.  אנו מוזמנים לרדתהערביים שהקיפו את המקום. לסיום הביקור המודרך, 

 .התבקשתי לא לצלםק בתוך הסלי

 כתיבה: ישראל פרקר

 מקורות

 .ערך בויקיפדיהנען, 

 .בויקיפדיהערך , סליק בית החמרה בנען

 , המועצה לשימור אתרי מורשת.נען -בית החמרה 

 ייסבוק., דף הפקיבוץ נען –בית החמרה 
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