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קרניים של אור...
לכאורה ,ניתן היה לומר – הנה ה"ספינה" נעה קדימה והיום ,אנחנו ,קיבוץ שהיה במשבר  ,מציג לחבריו
תקציב שסדקים של אור מסתננים דרכו – צוות הפנסיה קיבל באסיפה גיבוי וגם זו עוד קרן (תרתי משמע).
הצמיחה הדמוגרפית פרצה מתחום המלל אל מתווה הביצוע ,כאשר בהרמת כוסית נחתם ההסכם עם חברת
אמפ" א וגם מכאן זולגות קרניים זהירות של תקווה וצריך לשאול ביושר – האם המשבר מאחורינו ,לאור
כל אלה???
את השאלה הזאת יש לבחון בזהירות קפדנית .אכן ,ההתקדמות הזהירה שלה מטיף מנהל הקהילה ,היא
לממטרים של כוח אדם ומשאבים ,כדי
בהחלט במקומה ,אך הפריחה החברתית-תרבותית עדיין ממתינה ִ
שתתפוס את מקומה הראוי.
גם השכבה הניהולית שלנו היא עדיין דקה ויש לעשות לטיפוחה וצמיחתה.
והחינוך – הגם שהוא במסלול מבטיח ,עוד דרושים לו העמקה ופיתוח.
קראתי בעיון ובתשומת לב את הראיון עם אלישע שפירא מעין השופט (הדף הירוק – ,)11.3
שגילוי נאות – הוא ידיד מוערך .מאוד התרשמתי מהישגי קיבוצו ואני מברך על כך בכל לב ,אך אינני בטוח
שהגבהת חומותיו של הזרם השיתופי ,שהם כעין חלוקה שיפוטית ערכית ,מהווה תרומה לתנועה .הנה
אצלנו ,שאיננו נושאים כל חותמת "כשרות" ,פוגשים בוועדה לערבות הדדית ,ישנה גישה ללכת לקראת
חולים וזקוקים ויש יסוד להניח ,שגישה זו עוד תגבר.
ולקראת הפסח – ברכה חמה לכל העוסקים במלאכה בשלוחות הקיבוץ השונות ,תחזקנה ידיכם וברכת חג
שמח לקיבוץ כולו והחלמה לחולים.

מתהדקים היחסים עם פולין
עוד צימוק להפתעות הפסח –
כשביקרתי לפני זמן מה בכפר ורבורג ,ביקרתי אצל מגדל עופות ,תוכים וציפורים שונות.
את עיני צדה תרנגולת יפיפייה שהוא קרא לה "בז'ז'ינה" ,שם פולני מוצהר .צבעיה שחור לבן וכתר מרהיב
עוטר את ראשה .מיד אמרתי לו שמשהו כזה בדיוק דרוש לנו לפינת החי שלנו וכשחזרתי אליו לפני חודש
קיבלתי ממנו חמש ביצים ,ליפז הושיב עליהם דוגרת ובימים אלה בקעו ארבעה אפרוחים ,שעדיין לא
הודעתי עליהם ללך ולנסה...

לו יהי.
העורך.

עורך ראשי :שמואל אייל
ארכיון :עמיקם רגב
מערכת :ליזה בוחסירה ,דור הורביץ ,שלי בורץ ,נועה שקולניק

מכתבים למערכת ניתן לשלוח לאי-מייל BANIR@NIREL.ORG.IL

או להכניס לתא דואר מספר .99
מחכים לשמוע מכם...

בניר  -גליון  - 92/2/9242 - 184עמוד 2

אמא ,תעבירי לי את הדג...
גלעד שליט בכלא ,בחג החירות ,שנה רביעית.
וכולנו מסובין ,לוגמים מהמרק ,משתלחים
בכופתאות ,מקטרים על החרוסת,
אמא ,תעבירי לי את הדג...
הכ ָרה המשפחתית,
בואו חברים ,נצטופף סביב ֵּ
נתחמם בחום המשפחתי,
נתמוגג ...אמא ,תעבירי לי את הדג...
בכלא ,בחג החירות ,שנה רביעית...
איפה כל האינטלקטואלים ,הפוליטיקאים ,אנשי
המוסר לגוניהם ,כל משפחות
האדמה וההתיישבות ,מפקדי צה"ל ,כל תלמידי בתי
הספר ,כל אנשי הכלכלה ואבירי התקשורת...
מה השתיקה הרועמת הזאת??? והאם באמת בחרנו
מקבלי החלטות???
"אמא ,תעבירי לי את הדג "...יושבים בנוח? טעימה
החרוסת? גלעד בכלא שנה רביעית.
בחג החירות...
רק להיזהר שלא יהיה איזה כתם...
והכתם הזה??? לא ,הוא לא יורד בכביסה...
מבית ניר אליהו.
העורך.
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אזהרה – זה הולך להיות ארוך כמו סדר קיבוצי...

פסח בא
האביב מתפרץ בחוץ בכל אונו ,שרבים ואובך לצד פריחות צבעוניות.
הדשאים מתחילים לאבד מהירוק החיוני שאיפיין אותם מאז הגשמים
הראשונים באוקטובר ,והנה כבר דוד פסח הגיע .מה פסח?! רק חגגנו את
פורים ,לא? פורים השנה עמד בסימן תוכניות הריאליטי ,הרייטינג היה
גבוה ,תכנים דווקא היו יותר מבערוצים המסחריים ,ופרסומות דווקא
פחות ,אז למה נפקדו חברים כה רבים כולל כמה קבועים מהנשף המסורתי? האם זה החיוב בתקציב? האם
המורל הקיבוצי עדיין נמוך או שמא החברים עייפו מלראות אחד את השני? בלטה בהיעדרה רכזת התרבות
הססגונית חוה – שהפעם לא היה לה תירוץ של בישולים לשבת ...חוה חסרת לנו! ותודה לחבר'ה מדור צעיר
שנטלו בנטל ההפקה והאירגון .אולי בפעם הבאה צריך להחזיר את ברז הבירה בארוחת הצהריים כדי
לתדלק את החברים מראש ,ובתקווה שערב הפסח יהיה מוצלח לא פחות!

בנייה וסבלנות
אז נכון לחלק מהחברים נמאס לשמוע את המנטרה הזו ,אבל הנה אנחנו אוטוטו מתחילים...
בימים אלה מתחילות עבודות תשתית במתחמים שקיבלו היתרי בנייה .לכשיושלמו הבתים ויעברו אליהן
"המשפחות מהמגרשים הנחותים" ייקלטו ל"בתים המתפנים" משפחות בנים
שכבר כעת נמצאות בתהליך מתקדם מול מינהלת הקליטה .במקביל עובדים
אנשי התשתיות על פינוי בינוי במתחם המחסן על מנת לפנות את ה"רכבת"
שמאחורי המשרדים ,ומשם יעברו לאיזור מגורי העובדים הזרים .הפרויקט
מורכב ,נדרשת סבלנות ועקביות – אך ככל שינקפו החודשים נזכה לראות כאן
פרצופים חדשים – ישנים ,ובמערכת החינוך כבר שוריינו מקומות לבני בנינו
השבים...
מן הציבור נדרשות כאן אורך רוח והבנה ,כיוון שהקיבוץ השלו שלנו הופך אט
אט לאתר בנייה ושידרוג תשתיות ,ויש לזכור שאי הנעימות כרגע באה על מנת
ליצור עתיד טוב יותר ובטוח לכולנו .מינהלת הפרויקט המשותפת עם אמפא–
מאליבו גם היא עובדת במרץ ,סקר תשתיות ראשוני כבר הונח לפניה ,מה
שהציף את העובדה שעבודה רבה עוד לפנינו...
בוא נקווה שבתהליך הדינאמי שאנו בתחילתו נצליח לשמר את הטוב והיפה בקיבוצנו ,ובראש ובראשונה את
החברות ויחסי הקהילה החמים האופייניים לנו כל כך ,ואת השכנות הטובה ,לא דבר של מה בכך...

לחיות בכבוד
במעבר חד  -לאחר שנתיים של דיונים לערך ,ושלושה ראשים לצוות הפנסיה – אושר סוף סוף תקנון הפנסיה
בקיבוץ ניר אליהו ,המעגן בתוכו את זכויות החברים שנקבעו בחוברת השינוי ופורט אותם לפרטים
ולפרוטות .ותודה למשה לנגשטטר ,חיל וגוץ שהובילו כל אחד בתורו ובדרכו להשגת המטרה המיוחלת
וכמובן ליתר חברי צוות הפנסיה פיני ,אסתר ,אריה ,אלי ועודד ז"ל וליועצים מחברת "סט פוינט" על השלמת
המלאכה .למי שזוכר ניסוח התקנון הוא יישום עוד אחת מהמלצות דו"ח המבקר הקודם מר אלחנן ורדי,
שנכתב אי שם בשנים  2002-3ופורסם בשנת  .2004עוד יעד שהושג בעמל רב  -ועכשיו מתחילה העבודה
החשובה לא פחות ליישם את היישום ולמלא אחר הוראות התקנון ,בינתיים במסגרת תקציב הקהילה עידכנו
את פנסיית המטרה והפנסיה התקציבית כך שוותיקי הקיבוץ ומקימיו יוכלו להמשיך לחיות בכבוד בזכות
ולא בחסד ,ומתוך תקווה כי מדי שנה נוכל לשוב ולעדכנה כלפי מעלה.
בניר  -גליון  - 92/2/9242 - 184עמוד 4

מעבדות לבריאות
החודש נפל דבר באמריקה – הנשיא ברק אובאמה הצליח להעביר את חוק
הבריאות הממלכתי .מה שמובן מאליו באירופה ואפילו בישראל – נתפס עד
עתה בארצות הברית של אמריקה לפגיעה בחופש הבחירה וסוג נוסף של מס.
אובאמה הואשם במהלך הקמפיין בנטיות קומוניסטיות – מילה גסה ומקבילה לבוגד
בלקסיקון האמריקני ,אך למעשה בהעבירו את החוק השנוי במחלוקת עשה אובאמה את
צעדו הגדול ביותר עד עתה ,המגמד את פרס נובל ההזוי שניתן לו כמקדמה (על מנת שיימנע מתקיפת איראן?)
בשנה שעברה .אישור ביטוח הבריאות באמריקה בדקה התשעים לפני שהאומה הגדולה הזו (שהצילה את
העולם החופשי כשהצטרפה למלחמה ב )1942-מאבדת את מעט הסולידריות שעוד נותרה בה לטובת איילי
ההון והקפיטליזם החזירי.
אצלנו ,קצת פחות דרמטי אך באותו הקשר ,עוד פינה שנסגרה החודש היא שידרוג ביטוחי
הבריאות לחברי הקיבוץ .לאחר תיחור ומכרז ומספר שידרוגים בהצעות של חברות
הביטוח השונות שהתמתחו על פני כשנה כמעט ,נתפרה חליפה משני חלקים ,ביטוח
קטסטרופות של הקיבוצים בדקלה וביטוח משלים לניתוחים ,תרופות וסיעוד בחברת
איילון .גם כאן חשוב להודות לכל אותם חברים שלקחו חלק בפרויקט המורכב ,החל
מזהר קציר שהחלה בתהליך וממשיכתה הנאמנה תלמה ,המשך בגוץ שהצליח למקסם
את התנאים מול חברת הביטוח דקלה ,חברי וועדת הבריאות שהיקשו בקושיות וגרמו לנו
לבדוק טוב טוב בציציות כל פוליסה ובהם רפי בורץ ,דפנה ,אסטל גבע ,ריישה ורותי
ברלס ,וכמובן ליועצי "סט פוינט" שסייעו גם כאן ,ולקטרינה על העצות הטובות.
בני המשק מוזמנים להצטרף לביטוח המשודרג ,מה גם שהוא יותר זול...
ולחברים נאמר – עשינו צעד גדול קדימה!
את מערך הביטוחים הכולל השלימה הנהלת הקהילה בבחירת פוליסת אובדן כושר עבודה ופתיחת קרנות
השתלמות לחברים ,הליכים אלה יושלמו בהקדם כשהשאיפה היא כי מול החבילה הכוללת של "הבטחון
הסוציאלי" של חברי הקיבוץ נוכל לסמן מקורות קבועים שאינם תלויים בלחץ הלגיטימי להפחתת המיסוי –
ויוכלו לספק תחושת בטחון אמיתית שמקור כספי איתן ניצב מאחוריה .לשם כך נפתח בקרוב קרן מילואים
אשר תהיה מוגנת מכל אפשרות עיקול עתידית ,ועל אף כי מצבו הכלכלי של הקיבוץ משתפר והולך ,הרי
שמספיק משבר נוסף או התמשכות המיתון אשר עלול להביא לא עלינו את נושי אחד מתאגידינו הגדולים
לממש את הערבויות הצולבות של הקיבוץ כלפיו .לכן איפוא – אנו נדרשים לפזר סיכונים ולא להשאיר את
כל הביצים בסל אחד .הדבר נכון גם לגבי כספי החברים היושבים בפקדונות ב"גרנות" – ותופחים למימדי
ענק .לצד החיוב שבעובדה כי החברים סומכים את ידם על המערכת והיתרונות
הגלומים ביצירת "בנק קיבוצי" המספק הון עצמי לאגודה ,הרי שבעיית חוב ההסדר
והערבויות הצולבות בין הקיבוץ לתאגידיו – הופכות חיסכון נאה למשהו
שגורם לדאגה גדולה לקברניטי הקיבוץ ,כמאמר הפתגם "מרבה נכסים –
מרבה דאגה" ,חברי הקיבוץ בזוכרם את משבר החובות בשנות ה 80-ומתוך
זהירות ראויה לשבח לא הסכימו להשתמש ברזרבות לצורכי השקעה בקליטה,
אולם מנגד יש לפקוח עין על הנעשה בתעשייה ,שלא ניקלע למצב בו החלטנו
מבחירה לא לסכן את חסכונותינו וניאלץ שלא מבחירה לוותר עליהם לטובת
נושי תאגיד דרך ערבויות צולבות במסגרת הסכם הקיבוצים.
ובמילים פשוטות – נכון יעשו חברי ניר אליהו אם יעבירו לפחות חלק מהתנהלותם השוטפת בהדרגה לחשבון
הבנק הפרטי או כחיסכון בקרן השתלמות.
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חג החורין?
כזכור הסדר החובות שנחתם ב 2003-הפריד את חובות הקיבוץ ל"חוב הסדר" – הפרוס עד שנת  2020ואותו
יש לשלם ,ו"חוב נידחה" שאמור להיפרע אל מול עסקאות נדל"ן וחלוקת רווחים .בעוד אנו רואים עצמנו
עומדים בהסדר ,הרי שעל הנייר ,מבחינת הבנקים בהסדר לפחות אנו נחשבים עדיין לקוח בעייתי החייב
עשרות מיליוני  .₪הדבר בא לידי ביטוי במחנק אשראי של בנק לאומי (הבנק המלווה בהסדר) ובהתנגדות
אוטומטית של הבנק לשיוך הנכסים בקיבוץ ושחרור מתחמי המגורים לעת קליטה .החודש התקדמנו בדרך
הארוכה להעביר לפחות את פלסטניר להתנהל מחוץ לבל"ל ולעבור לבנק הבינלאומי הראשון ,שם לא רואים
בנו "מצורעי אשראי" .לצעד גם משמעויות סמליות כנגד קשיחות בל"ל כלפינו בכל החזיתות ,בתקווה
שהמהלך אכן יושלם ונוכל להגיד לפקיד משה " -שלח את מפעלי"...

הגדה של פסח – הסדר הקיבוצי
סוציולוגים נוטים לציין את ההגדה הקיבוצית של פסח כניסיון מעניין של דת העבודה הקיבוצית לתת
פרשנות חדשנית משלה למקורות .כולנו מכירים את ההגדה הקיבוצית המסורתית המצויירת שתמיד
מקריאים בערב ליל הסדר .אולם אם כבר מעבירים את סיפור יציאת מצרים בעל פה מאב לבן" ,ה-הגדה"
של יציאה מעבדות לחירות שצריכה להיקרא במקומותינו ,למען נזכיר לעצמנו מדי פעם מאיפה באנו ,בלי
משה ואלוהים ,אלא בדרך השיתוף ורעיונות השיוויון והציונות שהביאונו עד הלום:
לפני יותר מ 105-שנה נרכשו ע"י חיים מרגליות קלווריסקי פקיד יק"א ("חברת התיישבות יהודים" Jewish
 - Colonization Association - J.C.Aשהוקמה על ידי הברון הירש בשנת  1891במטרה לסייע ליישובם של
יהודים פליטי רוסיה הצארית) אלפי דונמים נטושים סביב "ביצת דלייקה" שמדרום לאגם הכנרת .מיודעינו
מנהל המשרד הארצישראלי הד"ר רופין החליט ב 1908-להקים על אדמות אלה חווה להכשרת פועלים
חקלאיים עבריים (בסמוך למושבה כנרת שהוקמה באותה שנה ממש ע"י חברים מיק"א) על בסיס ח'אן
תורכי גדול וישן שעמד במקום ואיפשר בנייה נוספת ללא היתרים מיוחדים מהשילטון העותומאני (נראה
שכבר בראשית ההתיישבות הקיבוצית תימרנו המנהלים את חוקי התיכנון והבנייה בניסיון לזרז הפיתוח:)...
"קבוצת כיבוש" של פועלים יהודיים שעלו מ"רומני" שברוסיה הלבנה בנו במקום חדר אוכל ,רפת ומחלבה,
אורווה (סככת הטרקטורים של הימים ההם )...אסם ושובך יונים (הדואר של אז .)...על גדת נהר הירדן
הסמוך ניבנה "בית המוטור" ששימש לשאיבת מים והשקיית השדות החקלאיים ובהמשך הגיעה לחווה גם
קבוצה מפועלי רחובות בהנהגת "שלישיית יחד" (בן ציון ישראלי ,מאיר רוטברג ונח נפתולסקי) .לניהול
החווה – מונה מטעם המשרד הארצישראלי משה ברמן שעבד עם הקבוצה מרומני עוד בעת ההכשרה בחוות
בן שמן.
תחילה חשב ברמן כי כבר בשנה הראשונה יהיו רווחים אך ב 1909-החלה מתיחות בינו לפועלים ושנת המשק
הראשונה הסתיימה בהפסדים .חלק מפועלי רחובות ובהם שלישיית יחד עזבו את החווה ועברו לגור ולשמור
בבית המוטור .עקב מתיחות זו פתחו הפועלים בשביתה נגד ברמן אותה אירגן ברל כצנלסון (לימים
ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה ,הוגה דיעות ,עיתונאי ומוסד – ממש לידינו .)...ד"ר רופין הגיע
למקום והחליט לפטר את ברמן ולהחליף את כל צוות הפועלים .קבוצת הפועלים שהקימה בעצמה את
המקום עזבה להשתלם בחקלאות בחדרה ,אולם איגוד פועלי הגליל דרש מרופין למסור את החווה לניהול
הפועלים עצמם .רופין הציע לעשות ניסוי על אדמת הכפר הנטוש מדרום – אום ג'וני ,בהקמת חווה שתימסר
למשך שנה לקבוצת הפועלים אשר תנהל את המשק ותעבד את האדמה על אחריותה :תריסר מהפועלים
שחזרו בינתיים מחדרה בראשות יוסף בוסל ואיתו תשעה גברים ושתי נשים ("הקומונה החדרתית") לקחו
על עצמם את האתגר ,כשהם משתכנים בשלוש "חושות" ,עובדים בפרך בחקלאות וסובלים מקדחת
ומהאקלים היוקד בעמק הירדן ולמרבה ההפתעה מסיימים את השנה הראשונה ברווח.
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לאור ההצלחה ייעד להם ד"ר רופין (שהיה קודם כל ולפני הכל כלכלן)  3,000דונם ב"באב אל תום" על שפת
כנרת – והשאר היסטוריה:
כך קמה "אם הקבוצות והקיבוצים" – דגניה – שנקראה כך ע"ש חמשת מיני הדגן שגדלו בארץ ישראל.
בעקבות ההצלחה עלה הרעיון "למלא את העמק בדגניות" וע"פ חזון זה נוסדו ב 1920-דגניה ב' וב1922-
דגניה ג' (לימים גניגר) כשדגניה המקורית מקבלת לידה את האות א' .מלבד בוסל שהיה מנהיג כריזמטי
ושימש כגזבר ומנהל החשבונות של הקבוצה הצטרף לחבורה א.ד גורדון שנחשב ל"אבי דת העבודה" וניתן
לומר שהיה מנהיגן הרוחני של דגניה וכנרת .בשנת  1919איבדה הקבוצה את שניהם כשבוסל טבע בכנרת
וגורדון נפטר מגידול בגרונו והפך לקדוש וסמל של תנועת העבודה כולה ומגיבורי העלייה השנייה.

בין דגניה לכנרת
על אף שהיו חדורי אידיאולוגיה סוציאליסטית ולאומית עוד מגיבושם בארצות המוצא והתעקשו על כיבוש
העבודה והשפה העברית ,לא היתה לחלוצי דגניה מישנה סדורה והם גיבשו את אורח חייהם בשילוב של ערכי
השיוויון וההגשמה העצמית ,ניסויי וטעייה ומידה רבה מאד של רוח נעורים ספונטאנית לצד התמסרות
דתית של ממש לקולקטיב וביטול הפרט .קומונות כאלה היוו את "המיעוט הפועלי" של אנשי העלייה
השנייה ,שבעוד שמספרית לא עלו על  1,200איש ואישה ,משקלם בביסוס המאמץ הציוני היה לאין ערוך
מחלקם היחסי ביישוב היהודי בא"י בתקופה בכלל ומקרב אנשי העלייה השנייה בפרט.
קבוצות אלה נדדו בארץ בין מושבות העלייה הראשונה בחפשם אחר עבודה והגשמה .אנשי העליה הראשונה
האיכרים העדיפו לרוב על פניהם את עבודת הערבים ,ואילו אנשי היישוב הישן התנגדו לחלוטין לדיעותיהם
ופועלם.
כאלה היו החלוצים שהגיעו לחוות כנרת,
ובהם בין היתר  -שלישיית יחד שהזכרנו
קודם ,שהאידיאולוגיה שלה היתה "כיבוש
העבודה" ולא התיישבות קבע ונדדה
מחצר כנרת לסג'רה ואח"כ לכפר אוריה.
לשלישייה כריזמטית זו הצטרפו צעירים
ובהם רחל המשוררת .ב – 1913-רגע לפני
שחברי הקבוצה תיכננו לעלות לח'ורן
(רמת הגולן) – פנה ד"ר רופין לחבורה וקרא
להם לחזור לחוות כנרת ולקחת את ניהול
החווה מידי אליעזר יפה – שלאחר שנה
במקום המשיך במסעו לקידום רעיון המושב.
תאריך זה  -ב' בחשון התרע"ד  -נחשב ליום העלייה לקרקע של קבוצת כנרת שהיתה לקבוצה השנייה
בהיסטוריה הקיבוצית (שלישית אם סופרים את הקואופרציה שלא שרדה .)...חברי שתי הקבוצות
האינטימיות הראשונות קיימו אורך חיים חלוצי וסגפני כשהקבוצה האינטימית משמשת להם תחליף
משפחה .בתום יום עבודה מפרך ישבו לארוחה משותפת בחדר האוכל הזעיר ושם קיימו לצד סידור ואירגון
העבודה ליום המחרת שיחות על אידיאולוגיה ומהות הקבוצה והיחסים בין החברים.
לימים ימוסדו שיחות אלה ל"שיחת הקיבוץ" – בקיבוץ השומרי ,והאסיפה בקיבוץ המאוחד של אנשי העלייה
השלישית ,אך בתקופה ראשונית זו היתה השיחה סביב השולחן פשוט חוויה של תחליף המשפחה
מהשטעטאל שהשאירו החלוצים מאחור באירופה...
החיים הקשים לא התאימו לכולם ורבים עזבו ,אחרים ניגפו במחלות או מהתנקשויות בני שבט דלייקה בעוד
היו אף צעירים ששמו קץ לחייהם ( בית הקברות המשותף מלא בסיפורים כאלה לצד סלבריטיז כברל ,רחל,
בורוכוב ונעמי שמר)...
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אולם למרות כל הקשיים והתנכלויות השכנים הערבים מתכונת הקבוצה והשיתוף הצליחו היכן שנכשלו
החוות והמושבות הפרטיות ויתירה מכך – הקבוצות הצליחו במימוש החזון הסוציאליסטי אשר היווה את
הרקע הרעיוני של חבריהן והקימו חברה שיוויונית נטולת מעמדות בה דת העבודה מהווה תחליף ליהדות כפי
שחיו אותה הוריהם בגלות מזרח אירופה .האוטופיה בהתהוותה!
ה"סטארט אפ" ההתיישבותי החדש התפשט לחבלי ארץ נוספים כשבאותה שנה הוקמה ב"גן אתרוגים"
שליד המושבה חדרה הקבוצה "גן שמואל" .ב 1915-הוקמה "איילת השחר" בעמק החולה ושנה לאחר מכן
הוקמו הקבוצות "תל חי" ו"כפר גלעדי" על גבול הלבנון .ב 1918-נעשו ניסיונות אמיצים לתקוע יתד
באיזורים חדשים ובהם במושבה הטמפלרית טירה ליד חיפה ובאיזור הרי ירושלים הוקמה לראשונה "קרית
ענבים" (הקבוצה ממנה מגיע מיודענו היו"ר הכלכלי ברק ניר) – שני ניסיונות אלה ניטשו – אך חברי קרית
ענבים שבו והתמקמו מחדש ב 1920-במקומם הנוכחי  -אז כאמור הוקמה גם דגניה ב' וגם הניסוי המעניין
של "ביתניא עילית" – שיביא בהמשך להקמת "הקיבוץ השומרי" (קיבוצי "השומר הצעיר") .באותה שנה
כידוע ניטשה תל חי וחבריה הצטרפו לכפר גלעדי לאחר המתקפה המפורסמת במהלכה נפצע ומת מפצעיו
יוסף טרומפלדור.
עם כך למרות קשיים אדירים ובהם רעב ,מחלות ,היעדר תשתיות וניסיון חקלאי ,התנכלויות הילידים
והצבא התורכי בתקופה בה התקיימה מלחמת העולם הראשונה – הניסוי שהחל בתריסר חלוצים צעירים
הפך כעבור עשור ל"תנועה" של תריסר קבוצות ובהן  805נפש (חברים וילדים) וכל זאת ללא חוקים ,תקנונים
או כללים כתובים .את המיסוד יביאו עימם עולי העלייה השלישית עליהם נרחיב בפעם הבאה...
כיום בחלוף מאה נותרו כמה קיבוצים שמחזיקים בשם ההיסטורי "קבוצה" – אך למעשה הדגם הספונטאני
ונעדר הבירוקרטיה קיים היום דווקא במיעוט של קיבוצים עירוניים או קיבוצים מחנכים כרביד ובמקרה
המיוחד של הקיבוץ האנרכיסטי בסמר .הקבוצות הראשונות כולן גדלו התמסדו והתבססו ,והפכו
ל"קיבוצים" בעוד הקבוצה האינטימית נותרה נוסטלגיה רחוקה...

ומה לגבי חוות כנרת שם הכל התחיל?
כזכור בשנת  1912החווה עברה לאחזקתה של קבוצת
עולים מארה"ב שנקראה "האיכר הצעיר" בראשות
אליעזר יפה שפיתח במקום את רעיון מושב העובדים.
באותה שנה  -לאחר שהייה בחיפה ובחדרה ,הובאו
לחווה על ידי שמואל יבניאלי קבוצת משפחות יהודיות
משרעב שבתימן .אלה כונו בשם "תימני כנרת" ושוכנו
בבית המוטור .המשפחות חיו בתנאים קשים תוך שהם
מקפידים לשמר את הילכות הדת ובכך נוצר קונפליקט
מתמשך עם חלוצי כנרת האחרים .תימני כנרת ניגפו
במחלות – אך לא הורשו להיקבר בחלקת הקבוצה או
המושבה – ובהמשך הוקמה להם חלקה נפרדת.
החלוצים יוצאי תימן המשיכו להתגורר במקום למרות הקשיים עד  1929אז עברו ליד המושבה רחובות
והקימו את מושב מרמורק שהסתפח מאוחר יותר לרחובות כשזו הפכה לעיר.
רק עלום זה הוא אחד הכתמים שדבקו בתנועה הקיבוצית ויש שיצר את הסדק הראשוני בין התנועה
העתידית לעולי ארצות ערב.
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החוה המשיכה להיות מוקד התארגנות של פועלי הארץ ,ובה הונחו היסודות למספר ארגונים אשר עיצבו את
פני המדינה שבדרך :כך בשנות מלחה"ע ה I-השלטון הטורקי גירש יהודים רבים מהגליל ,וחלקם מצאו
מקלט בחווה .הם עבדו בעבודות ציבוריות ,בין היתר בבנייה ובסלילת כביש טבריה  -צמח ,והיוו יסוד
מקדים להקמת חברת "סולל בונה" .בנוסף  -עקב הרעב ששרר בארץ ,יזמו מאיר רוטברג וברל כצנלסון
איסוף תבואה בצריף מיוחד בחווה ,חלוקתו לצרכנים ומכירת עודפים ל"הסתדרות פועלי יהודה" ברווח
נמוך .יוזמה זו היתוותה את הדרך לפיתוח רשת קמעונות לפועלים בשם "המשביר" (מלשון "משבר רעב")
שהחל לפעול ליד דגניה .בשנת  1919נעשה ניסיון ליצור בחווה קבוצה גדולה בשם "קבוצת השישים" (עד אז
היו הקבוצות אינטימיות וקטנות יחסית) מאיחוד בין חברי הקבוצה הקיימת לבין הפועלים שעבדו מחוצה
לה .כשנתיים לאחר מכן מרביתם עזבו למען ייסוד "עין חרוד" בעמק יזרעאל  -שהיה ה"קיבוץ" (להבדיל
מ"קבוצה") הראשון שהוקם בארץ.

ראשית הפמיניזם העברי
בחזרה לאחור בשנת  1911חכרה חנה מייזל שוחט שטח אדמה סמוך לחוות כנרת ,על מנת להקים חווה
לימודית בשם "חוות העלמות" להכשרת פועלות לעבודה חקלאית כדי שתוכלנה לעזור לבעליהן האיכרים ,או
להצטרף כשוות לקבוצות הפועלים .בחווה הקצו לה ולשש התלמידות הראשונות שני חדרים .כעבור שנה,
מספר התלמידות גדל לכ .15-החניכות הראשונות הייתה המשוררת רחל אשר החוויות שלה מהחווה באו
לידי ביטוי בשיריה .מבנה החווה הוחרם על ידי השלטון הטורקי במלחה"ע ה I-ולא נפתח מחדש בתום
המלחמה .לחווה היתה חשיבות בפיתוח המשק המעורב שכלל גם לולים ,גינות ירק ,דיר ורפת בהם היה קל
יותר לנשים ,בעיקר עם עולליהן הרכים להמשיך ולעבוד – מאשר לצאת לפלחה הקופחת.
חשוב לזכור שלמרות האידיאה על שיוויון בין המינים – שתי הבחורות הראשונות בדגניה הובאו על תקן של
מבשלות וכובסות ,והיה עליהן להילחם על זכותן לצאת ולעבוד בחקלאות.
באופן אירוני דווקא הפמיניזם של האמהות הראשונות היה ממעצבי החינוך המשותף ,שעוצב בכדי לענות הן
על המגבלות הפיזיות והרצון לשכן את הילדים הראשונים בבניין הקבע היחיד בד"כ שהיה בקבוצה – יחד עם
רצונן העז של הנשים לחזור בהקדם לעבודת השדה ,ויצירת תורנות בכל הנוגע לטיפול ובהמשך – חינוך
הילדים .דווקא בתחום זה התבדלה דגניה אשר כן מצאה את הדרך לקיים לינה משפחתית גם כשהדבר הפך
לציווי דתי ממש עם השפעת עולי העלייה השלישית .נשים גיבורות אלה כחנה מייזל ,מניה בוסל ורחל היו
לחלוצות הפמיניזם העברי ,עוד הרבה לפני שבבירות המערב שרפו חזיות ופותחה הגלולה למניעת היריון.
לא פלא אם כן כי דווקא בקיבוץ התרחשה המהפיכה הפוסט פמיניסטית הראשונה – עם המהלך הדרמטי של
"החזרה הביתה" ללינה המשפחתית – מהפיכה שהובלה ע"י האמהות החל משנות ה 60-ונבלמה ע"י ההנהגה
הפורמאלית עד שזו נכנעה בכל קיבוץ וקיבוץ כמשחק דומינו החל מאמצע שנות השבעים ועוד עשור שלם
לאחר מכן...

לסיכום –
חג פסח הוא חג החירות וחג חקלאי ,שני רעיונות עיקריים בבסיס יצירת הקיבוץ .עם השנים ובאופן טבעי
הפכה בירוקראטיית האירגון והמכאניזם של הקיבוץ כמוסד  -דווקא לכזו המקטינה את החופש של החבר.
בדרכנו שלנו מצאנו מחדש את החירות והעצמאות שלנו החל מראשית  2008ועדיין נמשיך לשנות ולהשתנות
ולחפש את החופש .מה שנותר גם לאחר מאה שנה הוא חברה של בני חורין המקיימים קהילה באופן
וולונטרי ,קהילת עובדים שהם גם הבעלים של נכסיהם ושותפים מלאים ושווים ביצירה.
לכל אחד לפי צרכיו – ומכל אחד לפי יכולתו ,התגשמות חזונו של מרקס...
נכון עוד עבודה רבה לפנינו ,אך הדרך סלולה והולכים אנו בה יחדיו ,כשהחזון ברור האופק לפנינו והשמים
הם הגבול.
בברכת חג אביב שמח לכל בית קיבוץ ניר אליהו,
ותודה לחלוצים שבלעדיהם לא היינו מסבים בערב פסח לשולחן הסדר הקיבוצי...
נימרוד מדר
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שלום לך.
אולי תחילה ,מספר מילים על עבודתך במחלקה המשפטית
של התנועה.
אנחנו שלושה עורכי דין במחלקה ומחלקים בינינו את
העבודה:
אחד במקרקעין ,אחד בתאגידים ואני עוסק באגודות
שיתופיות – דיני משפחה ודיני עבודה ובמסגרת זו אני עוסק
הרבה בתקנונים של קיבוצים ובבעיות של חברים בקיבוצים (מתווך ,מפשר ,מגשר ,מכבה אש וכו').
והשינוי?
הכל מתחיל ונגמר באנשים ובגישה הבין אישית .אומר רק שאין הבדל מהותי בין סוגי הבעיות בקיבוצים .גם
בשיתופי וגם במתחדש יש הרבה צרכים על מעט אמצעים וישנן בעיות רבות בין הקיבוץ לחבריו והדברים
מגיעים אלי בסופו של דבר.
הנה בעלון זה יש פנייה של קיבוץ חנתון .עסקת בזה?
בשעתו עסקתי בניסיון לפתור את הנושא עם הרשם ,המפרק והצדדים ,ללא צורך להגיע להליכים משפטיים.
לצערי הסיפור מורכב גם מרבדים נוספים ,שאינם חשופים לעין הציבור .כיום אני כבר לא מעורב באופן יום
יומי אך אחראי מטעם התנועה על הקשר עם עורכי הדין שמייצגים את חברי הנוע"ל.
ועכשיו לועדת הפנסיה .היכן הדברים עומדים?
ראשית ,ההגדרה היא "צוות הפנסיה" ואנחנו מדברים היום ,יום שישי ,כאשר לקלפי מוגשת ההצעה לאישור
תקנון הפנסיה .אני מקווה שנוכל להתחיל בעבודה על פי התקנון לאחר שנתיים של דיונים בצוות .בהזדמנות
זאת אני רוצה להודות לצוות הרציני והמעולה שיש לי הזכות לעבוד עמו באופן כל כך קרוב ,קודם כיועץ
ועכשיו כיו"ר .ראוי לדעתי להזכיר לחברים את שמות חברי הצוות ,גיל ינאי שלקח על עצמו את ניהול הצוות
בין סיום תפקידו של משה לבין בחירתי לתפקיד ,אסתר זטורסקי ,פיני טוכמכר ,אלי ביוקוראל ואריה
קזמירסקי .בנוסף מגיעה גם מילה טובה לנימרוד שלווה את הצוות בעת הצורך.
מה במילים פשוטות וברורות מבשר התקנון?
ראשית ,התקנון ממשיך את הקו של ההחלטות שקבלנו בתהליך השינוי של הקיבוץ – של מעבר משיטה של
סיפוק צרכים שוויוני לחברים לשיטה של העברת אחריות וזכויות ,ובתוכם המעבר מתקציבים שווים
להתפרנסות אישית וצבירה אישית של זכויות ובתוכן זכויות פנסיוניות ,עם זאת יש להביא בחשבון כי עדיין
קיימת מעורבות וערבות הדדית של הקיבוץ ,אשר מהווה רשת ביטחון ותמיכה בעת הצורך.
התקנון עושה בפעם הראשונה סדר במארג הזכויות והחובות של כלל חברי הקיבוץ עכשיו ובעתיד עם
שקיפות מלאה כלפי כל חבר .קובע את התחייבויות הקיבוץ לחבריו ואת מרחב הפעולה של צוות הפנסיה
ודרך עבודתו .התקנון קובע כי הזכות לפנסיה היא מוחלטת .לחברים בגיל העבודה התקנון מאפשר לצבור
זכויות פנסיוניות אישיות על פי יכולת השתכרותם ,ולחברים הנמצאים בגיל פנסיה הוא מקבע את הזכות
לפנסיה מכוח עבודתם במשך השנים ומבטיח קבלת פנסיה תקציבית וזאת בלי קשר להחלטות המוסדות
השונים של הקיבוץ.
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החובה לשלם פנסיה לחברי קיבוץ מוגנת בחוק ,אבל התקנון הרחיב חובה זאת והוסיף לה אלמנטים נוספים
כמו תוספת ליחיד ,סכום מטרה ולא סכום מינימום ,פנסיית שארים וכו'.
ואיך מתכוונים לממש את היעדים הנ"ל?
יש לנו שתי אוכלוסיות .חברים בגיל העבודה ,שיש כלפיהם חוב פנסיוני של כ 11-מליון  ₪אשר אנו מקווים
להשלים להם את כיסוי החוב בשנים הקרובות ,וחברים בגיל פנסיה ,המקבלים פנסיה תקציבית מהקיבוץ.
בתקופת הביניים יש לשתי האוכלוסיות הנ"ל מנגנון הגנה חלקי – לאוכלוסיה העובדת יש את כוח העבודה
והשכר שבגינן הם צוברים זכויות פנסיה עצמאיות.
לפנסיונרים – מול החובה לתשלום הפנסיה התקציבית לאוכלוסיה זאת ,צבורים כספים לא מבוטלים בקופת
גמל בפסגות ובקרן המילואים שתפתח בקרוב.
הנושא הפנסיוני הוא משימה של כולם ללא יוצא מהכלל .כדי לממש את היעדים הללו החברים ,התאגידים
והמוסדות המוסמכים של האגודה חייבים להבין שיש למשימה זו עדיפות ראשונה במעלה ,ולעשות מאמץ
מרוכז כדי להפנות את מקסימום המשאבים האפשריים למשימה זו בשנים הקרובות.
איך תתבצע הביקורת על קרן המילואים?
כמו כל גוף נבחר ,שפועל מכוח החלטת האסיפה הכללית של הקיבוץ ,פעולותיו של צוות הפנסיה נתונות
לביקורת בכל עת של המבקר וועדת הביקורת .התקנון קובע כי אחת לשנה צוות הפנסיה יערוך דו"ח שנתי
שיוגש לאסיפה הכללית ולוועדת הביקורת.
איך אתה מעריך את העבודה בצוות הפנסיה?
הנושא הזה מורכב מאוד ודורש התמחות נצברת .צוות הפנסיה מורכב מאנשים מצוינים בעלי דעות מגוונות
וגישה ביקורתית .הצוות פועל מתחילת דרכו בהליך דיון דמוקרטי לחלוטין ,גם אם המחיר הוא זמן נוסף עד
לקבלת החלטות .יש ניסיון להגיע להבנות בכל נושא ,ובמקום שאין תמימות דעים – החלטת הרוב מחייבת.
הצוות נעזר ביועץ פנסיוני מעולה לדעתי – אריה שטראוס מחברת סט פוינט.
הדברים שאתה אומר נשמעים מאוד מבטיחים והשאלה היא איך משריינים את קיום הפנסיה לאור מצבים
משתנים המתרחשים מזמן לזמן?
החברים יקבעו בהחלטתם לתמוך בתקנון הפנסיה שני דברים מהותיים .הראשון ,כי מטרת ההסדרים
לביטחון פנסיוני הם להבטיח קיום פנסיוני הוגן לכל חברי הקיבוץ מעת הגיעם לגיל פרישה ,ללא תלות ישירה
במצבו של הקיבוץ .השני קובע ,כי כספי הפנסיה יהיו בעדיפות ראשונה בתקציב הקהילה .כדי להבטיח את
התשלומים ,הקהילה צריכה להעביר במועדים מוסכמים את הכספים מקופת הקהילה לקרן המילואים
שבאחריות צוות הפנסיה ,ומשם הכספים אמורים להיות מועברים ישירות לחברים .כך שבכל תקלה
אפשרית ,כספים אלה יהיו מוגנים וישמשו את ייעודם.
כיוון שזהו הליך חדש לכולנו ,עדיין לא הגענו להבנה על התהליך הרצוי ,ואנחנו ממשיכים לעבוד על הנושא
מול הנהלת הקהילה ,בתקווה שאכן נגיע להבנה שתבטיח את הביטחון הפנסיוני של החברים.
לקראת ההצבעה ,בוא ונחדד את מטרות צוות הפנסיה.
כל מטרות צוות הפנסיה מעוגנות בתקנון – ראשית להבטיח כי הפנסיה התקציבית תשולם לחברים כסדרה.
בשלב הבא אנחנו רוצים להקים את קרן המילואים ,שאליה יועברו כל הכספים המיועדים לתשלום החוב
הפנסיוני לחברים וכספים נוספים שיתפנו להבטחת התשלומים השוטפים.
במקביל – נעסוק בבדיקת הצבירה של הזכויות הפנסיוניות של חברים בגיל העבודה ,כדי לוודא שהם אכן
צוברים את מלוא הזכויות האפשריות משכרם.
בנוסף ,צוות הפנסיה יוודא ,שחברים הנמצאים בתקופות של שנות חופש או עצמאות כלכלית ,ימשיכו לצבור
זכויות פנסיוניות בדומה לתקופת עבודתם בקיבוץ.
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הצוות ,בעזרת היועץ הפנסיוני ,יעבור על רשימת החברים .במקומות שהוא יחשוב ,שיש לחבר אפשרות
צבירה טובה יותר בקופת פנסיה אחרת ,או במסלול אחר ,הוא יציע לעבור אליו כדי למקסם את הזכויות
האישיות שלו ,כדי שבבוא היום יקבל את המקסימום האפשרי מצבירת הזכויות.
יש לזכור ,כי בעקבות הרפורמה בשוק ההון ,בסופו של דבר ,העמית בקרן הפנסיה הוא המחליט הבלעדי
בנושא צבירת הזכויות הפנסיוניות .הצוות יפעל לקבל מכל החברים מידע לגבי זכויות פנסיוניות קודמות,
שצברו בעבודתם ,וזאת כי התקנון צועד בעקבות החוק בנושא זה ומאפשר לקיבוץ רק להשלים את סכום
הפנסיה עד הגובה שקבע הקיבוץ.
האם יש באפשרותך להביא דוגמא מובהקת לשינוי שמביא תקנון הפנסיה לעומת המצב שקיים היום?
אני חושב שאפשר להצביע על הנושא של פנסיית שאירים ,כשינוי מהותי מהמצב שקיים היום .המשמעות
היא ,שלאחר שנפעל לשינוי ולאחידות הפוליסות של כלל החברים ,הרי שחבר/ה ,שחלילה בן זוגם ילך
לעולמו ,יקבל את מרכיב השאירים מהפנסיה שקיבל בן זוגו בעבר ולא כפי שקיים היום .הדבר השני הוא
חובת הפרשה אבסולוטית לפנסיה שתחול על כל החברים בגיל העבודה.
איך מבטיחים שפנסיונרים בגיל העבודה יקבלו את מלוא זכויותיהם מבלי להיות תלויים ביכולתו של
הקיבוץ?
החוק קובע ,כי הספקת הצרכים ובתוכם הפנסיה ,תלויה גם ביכולתו הכלכלית של הקיבוץ והדבר הזה הדיר
ומדיר שינה מעינינו .כאמור ,התקנון קובע כי מטרת ההסדרים לביטחון פנסיוני הם להבטיח קיום פנסיוני
הוגן לכל חברי הקיבוץ מעת הגיעם לגיל פרישה ללא תלות ישירה במצבו של הקיבוץ ,ואנו עוסקים בניסיונות
למצוא דרכים כיצד לנתק את הקשר בין יכולתו הכלכלית של הקיבוץ לבין התחייבויותיו לפנסיונרים.
האפשרות הטובה ביותר כדי להשיג מטרה זו היא לצבור ,בקרן המילואים ,סכומים גדלים והולכים ,עד
לכיסוי ההתחייבויות הפנסיוניות או חלקן הגדול בשנים הקרובות .אנחנו מקווים שחברי הקיבוץ יתנו יד
למגמה זאת ,ברגע שועדת הפנסיה תביא את הנושא לדיון והחלטה באסיפה.

תודה לך על השיחה הזאת,
ניכר כי הצוות בהנהגתך נחוש להביא את הדברים
לסיומם הראוי והטוב.
בהצלחה!
שמוליק
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לפני מספר ימים ,קיבלתי טלפון מאחת מבנות חנתון .בקשתה הייתה לתת בעלון מקום לסיפור חנתון.
לאחר שיחה איתה וברור קצר בנושא ,הבנתי שהבעיה מורכבת וקשה ואת החבל הזה מושכים גורמים רבים
ולכיוונים שונים ,אך לא יכולתי להתעלם מבטוי המצוקה שבקולה והבטחתי שנביא את הסיפור ואולי בהמשך
גם דעות נוספות .והרי הסיפור לפניכם:

"תכנית :המדינה תפרק שלושה קיבוצים בצפון.
סערה בתנועה הקיבוצית :לראשונה מקום המדינה מתכוון רשם האגודות השיתופיות ,עורך הדין אורי זליגמן,
להורות על פירוקם של שלושה קיבוצים והפיכתם ליישובים קהילתיים".
בקיבוץ חנתון שבעמק יזרעאל הולך ומתגבש בימים אלו דגם לפירוק קיבוצים ,שמעמיד בסכנה את התנועה
הקיבוצית כולה ,קיבוצי מרכז ופריפריה ,שיתופיים ומתחדשים כאחד.
זה למעלה מעשור ניתן לראות שינוי מרחיק לכת ביחסה של החברה הישראלית כלפי האגודות השיתופיות
והתנועות המיישבות .שינוי יחס זה בא לידי ביטוי בירידת קרנה של ההתיישבות בקרב הציבור ,הערמת קשיים
על פיתוחם של יישובים מצד מנהל מקרקעי ישראל והתערבות הולכת וגוברת של המדינה באורחות החיים
בהם .מגמה זו מגיעה לשיאה בחנתון :מפרק מפעיל שמונה על ידי רשם האגודות השיתופיות על מנת לשקם את
הקיבוץ ,שנקלע לקשיים דמוגרפיים וכלכליים ,החליט לפרק במקום להפעיל .המפרק השתמש בתירוץ של
חובות הקיבוץ (חוב שעומד על פחות מ  -6מיליון  ₪עם משק שמניב  1.2מיליון  ₪בשנה) כמנוף למכירת זכויות
קנייניות בנכסי הקיבוץ לאנשים חיצוניים .יתר על כן ,בחנתון ישנם מועמדים שהגיעו לפני שבע שנים בשליחות
התנועה הקיבוצית – חברי גרעינים של תנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד .המפרק ,לא רק שלא קלט
אותם לחברות  -צעד שלכל הדעות היה מאפשר את שיקום הקיבוץ ללא פירוקו  -כי אם תבע אותם על מיליון
וחצי  ₪ופועל על מנת לסלקם מבתיהם .שלוחי התנועה הקיבוצית בחנתון מצויים כיום תחת בקשה לצו פינוי
מבתיהם ,אותה הגיש המפרק לסגנית רשם האגודות השיתופית.
מהו הדגם לפירוק קיבוצים כפי שמתגבש בחנתון?
 .1ממנים מפרק לקיבוץ עם קשיים דמוגרפיים ,חברתיים או כלכליים; הקיבוץ עובר לשליטתו המוחלטת של
רשם האגודות השיתופיות.
 .2בשל החוב מחליט המפרק למכור נכסים או זכויות קנייניות בנכסי הקיבוץ :בתים ,קרקעות ,נכסי ציבור,
אמצעי ייצור.
 .3גורמי חוץ קונים זכויות בנכסי הקיבוץ ויכולים לפרוש מן האגודה עם הנכס שבחזקתם.
 .4רשם האגודות יכול להשתמש בתקנה  10לתקנות השיוך ולשנות את סיווג האגודה מקיבוץ – ליישוב
קהילתי" :קיבוץ שבעלי זכויות החכירה בלמעלה ממחצית הדירות שבו ,למעט בדירות שבהרחבה הקהילתית,

אינם חברי הקיבוץ ,לא יוכל להיות מסווג כקיבוץ מתחדש".
 .5לאחר התרת חוזה המשבצת של האגודה על הקרקע ילאים מנהל מקרקעי ישראל את הקרקעות שאינן
בשימוש.
 .6קרקעות ונכסי האגודה השיתופית שפורקה יעברו לבעלותם של גורמי חוץ.
קיבוץ חנתון שבעמק יזרעאל יכול להניב מאות מיליונים לגורמי נדל"ן חיצוניים ,באם תצלח התכנית לפירוקו.
לכן הקרקע תחתיו בוערת .לכן בוערות הקרקעות תחת עשרות קיבוצים ואלפי חברי קיבוצים נוספים במדינה.
אנו עדים לתהליך כולל במסגרתו מעוניינים גורמי מדינה וגורמים פרטיים לנצל משברים בהתיישבות העובדת
במטרה להעביר את קרקעות הקיבוצים לידיים פרטיות .תהליך זה מעלה בפני הקיבוצים – מתחדשים
ושיתופיים כאחד – את השאלה :האם יוכלו לקבוע בעצמם את אורחות חייהם על פי צרכיהם המשתנים וצו
מצפונם? עם חגיגות מאה השנה להיווסדה של התנועה הקיבוצית ,המתחולל בקיבוץ חנתון מסמן את פרשת
הדרכים אליה הגיעה התנועה הקיבוצית והחברה כולה – האם יש עוד מקום לקיבוצים בחברה בה אנו חיים או
שמא יחברו כוחות מבפנים ומבחוץ לחיסולה הסופי של צורת חיים זו?
מי ייתן ומסמך זה יהא מצפן בצומת מכריע זה הנוגע בשורשי גורלו של העם היהודי ,החברה הישראלית
והציונות.
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הראיון נערך ביום  16/1/10כחלק ממטלות של סדנא אותה עברתי.
רחלי בת  ,57ילידת הארץ ( ,)1952בכורה בין  4ילדים .כשהייתה רחלי בת  ,12הגיעה לקיבוץ עם חבורה
גדולה של ילדים ,במסגרת עליית הנוער .מאז היא בקיבוץ ,נשואה לגיורא (שתמיד תומך ,מעודד ועוזר לה
להתפתח בצד המקצועי) ,אם לבת ובן ,וסבתא לנכד.
בקיבוץ עסקה בכל מיני עבודות – טיפול בילדים ,סייעת לרופא שיניים ועוד .חיפשה עבודה עם עניין ,ופנתה
לאבחון מקצועי ,והמאבחנת אמרה לה שהיא יכולה להיות גננת יצירתית .לא רצתה .פעם אחת ,כשהלכה
ברחוב ברעננה ראתה מפה רפלקסולוגית בחלון ראווה .היא הסתכלה בה במשך שעה ,ולא יכלה לעזוב.
הייתה אז בת  ,37והחליטה לעצמה שהיא חייבת לבדוק את זה .הלכה לכירולוג .הוא המליץ לה ללמוד
שיאצו או רפלקסולוגיה .כשקיבלה את האבחון המקצועי הזה הרגישה שזה מדבר אליה – כף רגל שדרכה
אפשר לטפל.
נרשמה לרפלקסולוגיה ,ותוך כדי הלימודים כבר החליטה על המשך לימודים בתחום הנטורופתיה .אבא של
אבא היה רב ומרפא טבעי בתימן .לא ידעה את זה עד שהייתה מבוגרת .היא דלתה את המידע הזה מקרובי
משפחה מבוגרים שהכירו את הסבא בתימן .הם סיפרו שהיה רב גדול ,התעסק גם ברפואה וריפא אנשים
בקהילה היהודית ,וגם את הערבים ,שרחשו לו כבוד גדול .את כל זה גילתה רק לאחר שהלכה ללמוד.
בראשית דרכה המקצועית טפלה באמצעות רפלקסולוגיה באנשים ,וקיבלה תגובות ,ותוך כדי ,כבר התחילה
ללמוד נטורופתיה .היום היא רואה עצמה מטפלת בכמה מימדים :גוף ,נפש ,רוח ונשמה.
אבחון – לרוב תחושת בטן .לפי הקול של האנשים ,כבר מהטלפון
הראשון ,יכולה להבין דברים .כשמגיע אליה האדם לטיפול,
מתרשמת גם מן המראה .לעתים שואלת ,מראיינת ,ומקבלת אישור
להשערותיה .מקשיבה לתחושות הפנימיות שלה וסומכת עליהן.
נוגעת באדם ומגלה דברים ,לפעמים לפני שהוא עצמו יודע .תחושות
ידיים ,קול ,מראה ,ראיון ,מגע ידיים ,שיחה ,סימנים ברגליים.
לעתים מבקשת תוצאות של בדיקות דם לאישור אבחון .לעתים
שולחת את המטופל לעשות בדיקות .לא לוקחת אחריות במקומות
שאסור לה .משלבת את הידע שלה והאחריות שלה עם הרפואה
הקונבנציונאלית .מפנה לרופא ,כשמבינה שהדבר מעל האחריות
שלה .סומכת על הרופאים .אבחנה של הרופא חשובה .אנשים
אוהבים לשמוע על עצמם ,היא מציעה לאנשים לשמוע דברים,
פותחת לשיחה ,מציעה אפשרויות .השאלות שלה לא נובעות
מסקרנות גרידא ,אלא ממקום שבו היא יכולה לעזור למטופל,
להגביר את המודעות ,לטפל בעצמו.
מאפייני האוכלוסייה שמגיעה לטיפול  -מטפלת בכל סוגי האוכלוסייה ,בכל הגילאים (ילדים כמעט ולא
מגיעים) .חברי קיבוץ ,קרובים של חברי קיבוץ ,מן הישובים בסביבה ועוד .מגיעים אליה בעיקר דרך מידע
שעובר מפה לאוזן .מאמינה שמי שצריך להגיע אליה – יגיע אליה .לא עושה פעולות שיווקיות מוצהרות .יש
אמון ודיסקרטיות .לעולם לא מספרת למישהו אחר דברים שנודעו לה תוך כדי טיפול .כבר  20שנה מטפלת
בחברי קיבוץ ( ,עצם העובדה שממשיכים לבוא אליה חברי קיבוץ מעידה על מידת האמון שרוכשים לה –
הערה שלי) .מרגישה שיש רצון מצד המטופל לספר ולשתף .זה תהליך שמתפתח תוך כדי טיפול ,וגם בסדרה
של טיפולים( .אנשים צריכים פתיחות מסוימת .אם אין רצון לשתף ,הבעיה הרגשית נשארת).
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בעיות המטופלים – מגיעים בעיקר בגלל כאבים .שרירים תפוסים ,גב כואב ,כאבים אחרים שלא נמצא להם
מזור במקומות אחרים .רחלי רואה עצמה מטפלת גוף-נפש .פותחת לאנשים פתח להבנת עצמם .יש כאלה
שאומרים" :אני אחשוב על זה" ,יש כאלה שמקבלים מה שאומרת ,יש כאלה שהשיחה מאיימת עליהם.
יכולה לראות הבדלים בין נשים לגברים .נשים צמאות לדעת על עצמן ,מוכנות לדעת ולשנות.
מקומה בחברה  -חיה בניר-אליהו כבר מגיל  ,12יודעת שהיא טובה ומקצועית ,לא יודעת לשווק עצמה.
( מידת הצניעות שלה לא נותנת לה להבחין בכבוד שרוחשים לה מטופליה – הערה שלי).
טקסים  -בהתחלה לבשה חלוק ,עכשיו עם בגדים רגילים" ,אני נטו" .לא עושה רושם .בתחילה – כדי ליצור
אווירה ולהרגיע – נרות ,שמנים ,קטורת ,קריסטלים .ראתה שמפריע ,ראתה שזה גוזל תשומת-לב ,ולוקח
זמן מן הטיפול עצמו .היום הרבה יותר תכליתית ,יותר מיומנת .רוצה שהאדם שבא אליה יהיה עם עצמו
במחשבות ,לא ללכת לאיבוד במוסיקה .מרוכז בגופו ונשמתו ואתה.
הטיפול  -מתרכזת רק באדם ,מי שבא אליה מקבל טיפול נטו ,אפשר לשוחח תוך כדי .מבקשת אישור
מהמטופל אם רוצה לומר משהו .טלפונים מכובים ,קריסטלים רק ליופי .משתמשת הרבה בכוסות רוח ,בזמן
האחרון לומדת ועושה סו-ג'וק – שיטת טיפול ברפואה הסינית ,הקוריאנית וההודית .באמצעות דיקור
באצבעות ידיים ורגליים ,זרעים ,מגנטים ,מחטים ,מוקאסות .ממליצה על צמחי מרפא כחלק מייעוץ תזונתי.
מכירה היטב גם את השימוש בפרחי באך .מטפלת גם בעזרת דמיון מודרך .מאמינה בטיפול אפקטיבי
בעזרת התודעה .הטיפול מצליח כשאנשים מוכנים לעבודה ,מכוונים לעבוד על עצמם .אומרים" :וואי כמה
דברים למדתי היום על עצמי" "...עם אף אחד לא דיברתי על זה "...הרבה פעמים שומעת דברים קשים .אם
מחליטה שיש צורך בטיפול פסיכולוגי עוצרת .לא רוצה שיפתחו בה תלות .אם באים לכיף – נותנת עיסוי ללא
עבודה פנימית קשה .אם לא הולך בכיוון הנכון – מפסיקה.
משתמשת במשפטים מחזקים ,מלמדת לחשוב מהתחלה באופן חיובי .מדגישה שללא חשיבה חיובית הטיפול
לא יצליח .אומרת למטופל לחזור לעצמו על משפטים" :זה כן יעזור ,זה כן יעבוד" .לוקחת את המשפט של
המטופל ומחליפה תוכנה .משלבת את הטיפול הטבעי עם הקונבנציונאלי .אנרגיה ,נכונות ,סימפטיה ,מגע –
גורמים לעשות משהו בגוף .דברים מן העבר ,זיכרונות טובים ,כל אלה מסייעים בטיפול.
יד על המצח (קוגניטיבי) ,יד על הסולר-רפלקסוס (מפתח הלב?) שם יש צ'קרה של האני ,של האגו .מחפשת
את האיזון בין המחשבתי לבין הרגשי ע"י המגע .הנעת אנרגיה .כל בעיה רגשית שלא מוצאת את פתרונה,
מוצאת מקום בגוף .כעומק הבעיה כן הביטוי הגופני .לפי הסינים לכל איבר יש משמעות .יכולה לעזור לאדם
רק במקום שהוא מוכן ורוצה לעזור לעצמו.

סיכום
אני מכירה את רחלי כבר הרבה שנים ,ועוקבת בפליאה אחריה ,אחרי האופן שבו היא מצאה את זהותה
המקצועית ,והאופן שבו היא מממשת אותה .בראיון איתה חשתי שיש בה שליחות ,בעבודתה יש ייעוד .יש
מימדים רוחניים שהיא מאמינה בהם ,ובדרך הצנועה והפשוטה שלה היא יכולה לעזור לאחרים להשתמש
בהם .הצניעות שלה והכנות המוחלטת בה היא עובדת הם כנראה חלק מהאפשרות של האדם שמגיע אליה
להירפא .תבונת ידיה וחכמת ליבה פותחים ערוצי ריפוי חדשים .אין היא מתיימרת להחליף את הרפואה
המודרנית ,ובכך לא יוצרת קונפליקטים פנימיים אצל המטופל ,אלא שהיא מאפשרת לו להאמין בכל קשת
הריפוי הקיימת בשבילו .הגילוי המאוחר שלה את המקום של סבה בקהילה בתימן ,מאשר שאין זו בחירה
מקרית ,וכנראה שלכך נועדה .היכולת שלה לשלב אינטואיציות אישיות וכישורים טבעיים עם ידע רב שנרכש
על ידה במשך כל-כך הרבה שנים ,בחריצות ובהתמדה ,הופכים אותה למה שהיא .בראיון היא התייחסה
כמה פעמים לכך שאין היא מרבה בטקסים ,ובעשיית דברים שנחשבים אצלה שוליים .היא הסבירה שהיא
לא צריכה לעשות רושם על האדם שבא .הוא בא כדי לקבל טיפול ,כדי לקבל מזור לכאביו ,ואת זה היא
מעניקה לו במלוא תשומת הלב הראויה .אין בה יומרות ולא העמדת פנים .במקום שאין היא מוסמכת לטפל
– אין היא לוקחת אחריות .דרך הריכוז שלה באדם העומד מולה ,ללא מתן חשיבות לאגו שלה עצמה,
והעמדת עצמה לרשותו ,מתרחש תהליך הריפוי.
נכתב ע"י נטע בארי
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הבן-אדם לא יודע מה ההפתעה המזומנת לו
מאחורי הדלת...
גם לי זה קרה – קיבלתי מכתב ,כתוב בכתב
יד רהוט ומסודר משלום ליכט שלנו ,הבנאי
הנצחי ,שסיפר בו קצת מקורותיו.
התרגשתי כילד .כשבוסיק מסר לי את הנייר
לא ידעתי שחבויה בו פנינה כזאת .כמו סופר
מודרני הוא כותב ,מסיים ושוב חוזר אל
הבטון ,שהרי כל חייו הם אבן ,בטון ,ברזל
וסיד.
הנה מכתבו ,כלשונו ותודה לך שלום בשמי
ובשם כולנו.
שמוליק

זיכרונותיו של שלום שנכתבו בשלהי עבודתו בניר אליהו:
לפני  42שנה עוד עבדתי בעין-חרוד "האיחוד" ואז פנה אלי משה דרוזדובסקי ז"ל ,שגמר אז להיות מרכז משק
והיה כבר המדריך של ניר אליהו ,והציע לי לעבור לעבוד בניר אליהו.
אני כמובן הסכמתי ,כי כבר גרתי אז בכפר סבא ,אבל רציתי את הסכמתו של מרכז הבניין – אברהם בן דוד
ז"ל ,שהיה ידידי הטוב בלב ובנפש .הוא כמובן הסכים ואיחל לי שאמשיך בניר אליהו לתמיד.
אמנם ,הוא רצה שבהתחלה אעבוד שבועיים בעין-חרוד ושבועיים בניר אליהו ,אבל לא הסתדר וכך נשארתי
בניר אליהו עד היום .ומאז ועד היום יש לי רק זיכרונות נעימים.
 מרכז המשק היה אז רמי ,העבודות הראשונות שלי היו אז שינויים בלולים.
 תקומי ומנחם נסעו אז עם עגלה וחמור והובילו תערובת לעופות.
 אני זוכר שבחודשים הראשונים ,ואני עשיתי אז מדרגות לבתים ,ניגש אלי ברוך ושאל למה אני לא אומר
לו מזל טוב ,שנולדה לו בת ושמה נטע ,אז עניתי לו שכשנולד לי בני הבכור ,בתל-עמל ,אז חברי מקבוצת
הבניין ,רדפו אחרי בשביל לתת לי מכות ...אני לא יודע אם ברוך זוכר את זה.
 הבית הראשון שבניתי אז היה המכבסה ומחסן הבגדים .רק יצקתי את היסודות והחליטו להוסיף עוד 4
מטר .אחרי כמה שנים הוספתי בצד השני עוד  4מטר .את היציקות יצקתי בעזרת החברים.
 הבניין השני היה סככת הטרקטורים .כשגמרתי לבנות את החצי הראשון ,התקרב חג העשור וכאן נעים
להיזכר איך חגגו – קודם כל עשו תערוכה של כל המשק :כל הענפים והבתים כולל חדר האוכל (הישן
כמובן)...
את כל זה עשה רמי בעזרת קופסאות גפרורים...
בקיצור ,זאת הייתה חגיגה מפוארת שלא אשכח אותה.
 בין לבין ,הוספנו את החצי השני של הלול החדש הראשון וזה היה עם דוצו.
 השקענו הרבה עבודות במחסן הגדול איפה שעכשיו מריו.
 עבדנו קשה על חדר הקירור שעל יד חדר האוכל הישן .זה היה ביוזמתו של משה ד' .עבדו שם קשה גם
אברהמל'ה ל .ויוקי.
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 בינתיים התחלתי לבנות את הרפת החדשה ושם השקענו הרבה מאוד בטונים .אני זוכר שכשגמרנו הכל
עשו חנוכת-בית – משהו! זה היה בערב ,שמו שולחנות לאורך הרפת ועל השולחנות מכל טוב .אנחנו
אכלנו ,שתינו ושרנו ואותו הדבר גם הפרות ,אבל הן עשו "עוד דבר"( ...סאיז געווען אמעחייע).
 עבדתי הרבה על יד הבריכה למעלה – הרבה טרסות ,ריצוף אבן ,הבריכה הקטנה ,ביוב כללי ומדרכות .בין
היתר הייתי גם קופץ לבריכה להתרענן .פעם ,נכנסתי לבריכה עם דלי ,כדי לקחת קצת מים בדלי
והחלקתי לתוך הבריכה .לא יכולתי לצאת ממנה ונאלצתי לשחות עם הבגדים והנעלים אל הסולם
ולצאת .אף אחד לא היה ולא ראה .טוב שאני יודע לשחות.
 עם שעיוש (ישעיהו שכטר מגרעין "יעל") עשיתי הרבה עבודות כמו הרבה רצפות ברפת ובלול .אני הצעתי
לשעיוש לא למסור את העבודה לקבלן ובסוף זה יצא הרבה יותר זול .יתרו עזר לי בבנייה וזאב עזר לי
ביציקת הרצפה .שעיוש דאג שיתנו לי פרס של .₪ 1000
 פנטלף עזר לי בבניית החשמליה וביציקת הבוסטר בעזרת הקלרק.
 אני לא אשכח את יום הגבר .יום גדוש הרפתקאות מהבוקר עד אחרי חצות .מרלן נתנה לי תחתונים
לכבוד המאורע הזה ,שהיה כתוב עליהם ,במקום הנכון – אני גבר.
שורה דאגה להזמין אותי.
 אני לא אשכח את הערב של "אלה הם חייך" של צבי מאור .פיני עשה את זה וכל הכבוד לו.
(נדמה לי שצבי מרוב התרגשות הבטיח לו משהו)...
 אני זוכר גם את ערב המוזמנים שיוקי ונירה ניהלו .הזמינו אז את הרופא מסודן ,נדמה לי ,את הערבי
מטירה שעבד עם הטרקטורים שלו בניר אליהו ועוד מישהו ,ואותי ואת אשתי.
 אני זוכר גם את החברים שהתחתנו ואת החיזורים שלהם .הכנתי להם את הבמות לחופה.
 הוזמנתי גם לבר מצוות והכרתי את כולם.
 אני זוכר שעבדתי הרבה עם צבי מאור כשהוא היה מרכז המשק וגם מרכז הרפת וגם מרכז הבניין גם עזר
בעבודות ביוב.
 אני זוכר גם שעבדתי הרבה עם פיני כשהיה מרכז הרפת .עבדתי הרבה בטפחות ,במתבנים ,הרמנו עוד
קומה מעל לסנדלרייה הישנה ובכלל הרבה מאוד יציקות.
 עבדתי הרבה מאוד עם פיני כשהיה מרכז המשק בבניין המדרכות .הוא עזר לי להכין הכל עד ליציקה
ויצקנו עם החברים אחרי שגמרו את העבודה בענפים שלהם .פעם גם החברים עבדו ביציקות...
 עבדתי הרבה עם זלמן ,עם אברהמל'ה אהרון ועם נטע.
 היו לי גם כמה תאונות עבודה אולם על זה נספר בפעם אחרת.
 עשיתי גם הרבה עבודות בבתי הילדים ,הקמתי את התינוקייה ברפת עם בנו של דיב – איברהים .עשיתי
כמה עבודות בפינת החי ,עבדתי הרבה באורווה ,עשיתי הרבה עבודות במפעל הפלסטיק הישן ,העברנו את
הצריף מהמעברה ועשו ממנו "כל-בו" .השקענו בו הרבה עבודה.
 השקעתי גם הרבה עבודה בביוב הכללי ,עד בורות החמצון.
היום אני כבר לא מכיר אף אחד וגם אותי כבר לא כל כך מכירים .היום מכירים כולם את חזי.
ככה זה – דור הולך ודור בא.
שלום ליכט
אבל...
אם תבוא ותלך על המדרכות שאותן בנית ,תפגוש עדיין חברים רבים שזוכרים ,מעריכים ,ומוקירים את
השקעתך בימים ההם ואם הויליס לא יהיה – נמצא רכב חלופי להחזיר אותך הביתה.
שמוליק
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חג הפסח תמיד תפס מקום מרכזי בפעילותנו התרבותית.
כמי שהיה על ה"-תורם ותורק" ועל הכוסות,
יש בי מקום של געגועים לחברותא של הסדר שלנו.
והארכיון היקר שלנו צייד אותנו בתמונות של אז:

סדר פסח
בחדר האוכל

המקהלה
המסורתית
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פותחים דף חדש בחיים  -חלק ב'
אז מה היה לנו בחצי שנה האחרונה?!
התגבשות הקבוצות והבנת עקרונות  /מטרות התנועה.
מה זה תנועת נוער? כיצד החניך משתלב בקבוצת נוער ואיך אנחנו המדריכים החדשים מסתדרים עם העניין.

טיול מתקרב ובא:
טיול פסח בפתח ,טיול אשר מתקיים בין התאריכים  .22.3-24.3הטיול הוא אחד המפעלים הכי מרשימים
ומושקעים בתנועה .אל הטיול יוצאים חניכים מכיתות ד'-ח' ,מדריכים ,פעילים ורכזים מכל קצוות הארץ.
הטיול מתקיים באזור שדה בוקר.
נטייל במסלולי  -סנפיר קטן ,נחל גוב ,מעלה הפלמ"ח ,נחל צרור ואפילו נגיע לקבר בן גוריון.
תוך כדי הטיול המדריכים יעבירו פעילויות בשטח וכיתה ח' ילדי ה-שנת הדרכה ,לראשונה מדריכים (יעל
בארי ,דותן ראובני ,בר פלג ויהב לוינסון) נאחל להם בהצלחה ושיפיקו את המיטב!
טיול פסח ,זה טיול שאנחנו מאוד משקיעים בו ונותנים את כל כולנו בשבילו!

בנוסף לטיול כמה מטרות כמובן:
היכרות עם שבילי הארץ ,נופיה וההיסטוריה המלווה את אזור הטיול .העמקה בנושא התוכן הראשי  -יציאת מצריים . פיתוח וקידום תהליכי התפתחות הקבוצה החברתית האורגנית בסניף .היכרות עם חניכי השכבה הארצית ויצירת חברויות אישיות.לראשונה ניר אליהו יוצאים כסניף לטיול זה ,אישית זה מאוד מרגש אותי אחרי עבודה אינטנסיבית.
תאחלו לנו בהצלחה ונפגש בשבילי הקיבוץ ביום חמשישי כשנחזור עם המון חוויות(..:

לסיכום:
יש המון על מה לעבוד כרגע.
אנחנו בשיא של בניית התנועה בקיבוץ ,מחזיקים מעמד ולא
מוותרים.
"ניר אליהו ,זה לא הכמות זה האיכות"
אחודניקית סטייל,

בניר  -גליון  - 92/2/9242 - 184עמוד 19

» תחילת חודש מרץ ,הסתובבו בקיבוצנו נסיכים ונסיכות ,ונינג‘ות,
מכשפות ,פיראטים וכו‘.
אני תמיד מתרגשת מחדש כשהגנים כך עוברים במשך היום באזור
המשרד ,זה נותן חיים לעבודה וחיוך לדור העתיד.
לא שביניהם האחוז של בני המשק גדול אבל אולי בעתיד
הקרוב האחוזים ישתנו לטובתנו.
» את מסיבת הפורים חגגנו כמיטב המסורת ,החבר‘ה
הצעירים לא מפספסים ולמזלנו הם "החבר‘ה הטובים"
תודה לגרעין הצוות – נופר וינטר ,שי בורץ ויעל יוגב .לנותני העזרה
בסידורים האחרונים ולכם החוגגים שבאתם ,חגגתם ,השתכרתם...
» את יום האישה חגגו נשות הקיבוץ באחר צהריים מוצלח במיוחד ,בשיחה טובה עם הילה טוכמכר
ובהצגה נחמדה ביותר .תודה לחוה על אחר צהריים מוצלחים ,לואלרי על עזרתה ולכן בנות יקרות
שלקחתם חלק פעיל באירוע.
וביננו מדוע זה רק פעם בשנה? מבחינתי בתור אישה צריך לפחות שלוש פעמים בשנה להזכיר שאנחנו
המין השולט...
» במזל טוב נולדה לענר ונטלי ביוקאורל בת שניה ,בר שמה ,אחות לעפרי ,נכדה לאליס ואהרון  .שפע
ברכות לכם המשפחה הצעירה ולשבט ביוקאורל.
» מכאן כבר אאחל חג שמח וכשר לכולנו ,שנצא מעבדות לחרות .אביב שמח ובונה...

משה קאופמן88 ,
תמי גביש81 ,
חוה קאליפה82 ,
שרוניה טוכמכר81 ,
ריישה ויינטרוב92 ,
אסתר זטורסקי91 ,

ג‘סיקה ביוקאורל28 ,

אבי זוהר94 ,

מעיין מויאל29 ,

מלכה לוי55 ,

אהוד אהרון25 ,
גולן ברק21 ,
לירז מדר22 ,
יונתן יוגב98 ,
נעמה לנגשטטר99 ,
מישה נובוטובסקי95 ,
רז בורנשטיין 91
ליאור יוגב94 ,
גל ברלס94 ,
אורן רפפורט92 ,

הדר ראובני48 ,
יעל בארי41 ,
רום לוינסון44 ,
איתי רגב2 ,
אגם קציר8 ,
עידו ברלס5 ,
מיה מויאל5 ,
אילון קורדובה9 ,
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יוסי גמזו
ָתן
ָתן יֹונ ָ
ירתֹו ֶשל נ ָ
ְּביֹום ַה ָשנָה ַה ִּש ִּשי ִּל ְּפ ִּט ָ
לצפירה ולזיו יונתן
מולה ַה ָעקֹופֹונִ ית ֶשל ַחטֵּינו,
ְּב ֶלב ַה ֲה ָ
עֹולב
דושיחַ -ה ֵּח ְּר ִשים ַה ַםר וְּ ָה ֵּ
ְּב ֶלב ִ
ֺלם ְּב ֵּע ֶמקְּ -ב ָכ ֵּאנו,
ֺלם ֶנגֶד כ ָ
ֶשבֹו כ ָ
ַאלימות ֶש ֵּאין ָלה ֵּלב– ,
ֵּבין ֶנ ַשעִ ,ז ְּב ֵּחיִ -ריב וְּ ִ

ירים ִב ְּכסות ָה ֶע ֶרב
ירים ַעד ָכאן וְּ ֵּהם ִש ִ
ֶש ֵּהם ִש ִ
ָרוח ֶש ָס ְּמחו ַעזֹות
ירי ָע ָפר ו ַ
וְּ ֵּהם ִש ֵּ
ַכ ֶרת)
ָאק ֶד ְּמיָה ִמ ְּתנ ֶ
מותה ֶשל ָ
( ַעל ַאף ִה ְּת ַע ְּל ָ
ַאד ָמ ָתה ֶשל ֶא ֶרץ זֹאת.
גַם ִמ ִלבֹו וְּ גַם ֵּמ ְּ

עֹוש ֶקת,
דֹור ֶסת וְּ ֶ
ְּב ֶלב ֶח ְּב ַרתַ -ה ַנ ַער ַה ֶ
סֹול ֶפת ְּכ ַמ ְּג ֵּלב
אסח ַה ֶ
ְּב ֶלב ַת ְּרבותַ -ה ַכ ַ
לֹומר ַהטֹום ַכ ָםה ִמ ִלים ְּב ֶש ֶקט
רֹוצה ַ
ֲאנִ י ֶ
נוע ֶש ָהיָה לֹו ֵּלב.
שֹורר ָצ ַ
ֵּכר ְּמ ֵּ
ְּלז ֶ

ֶמר:
יריַ -הז ֶ
יהםֶ ,ש ֵּהם ִש ֵּ
וְּ ֶשל ָנ ַמ ְּליַת ֲא ֵּח ֶ
נֹוס ַעת ְּל ֶמ ְּר ַחק ֵּאין-סֹוףֵּ ,איָ-אן,
ירי דוגִ ית ַ
ִש ֵּ
ֶמת,
ַפ ֵּשנו ְּמ ַפז ֶ
אֹותם נ ְּ
ֶש ַעל ַענְּ ֵּפי ִש ָחה ָ
יטה וְּ חוָאן.
ָעל וְּ ַעל ָאנִ ָ
ַעל ִזיו ֵּעינֵּי י ֵּ

ָטֹומי
מובנֹו ָהָאנ ִ
וְּ ֵּאין זֶה ֵּלב ִב ְּל ַבדְּ ,ב ָ
נֹועם ְּב ָכל יְּ צורֱ -אנֹוש ִב ְּשמֹאלָ -חזֹו)
(זֶה ַה ֵּ
ָתן לֹו ד ִֹמי
ִכי ִאם אֹותֹו ַחיְּ ָשן ָרגִ יש ֶשלֹא נ ַ
ַא ָחזֹו.
ָכל ַנ ַעם ֶש ַםגַעַ -הםוזָה ָשב ו ֲ

נֹותנִ ים ָבה ד ִֹפי
ְּב ֶא ֶרץ ֶש ַר ִבים ָכלָ -כך יֹום-יֹום ְּ
נֹוסטִ -צטֹונִ טותֶ ,של רֹאש ָק ָטן
ֶשל ִצינִ טותֶ ,של ְּ
רובדור ֶשל תֹם ,תוגָה וְּ י ִֹפי
נִ ְּזכֹר אֹותֹו ִכ ְּט ָ
ָתן.
ָתן נ ָ
ָתנו ֶאת ֶשמ ַ
ֶש ְּם ַע ִחים ְּכמֹותֹו נ ְּ

חושיו יְּ ִפי ִא ָשה אֹו ֶנ ַרח,
ָכל ַנ ַעם ֶש ָע ְּלטו ָ
ילי ָע ָפר
ָכל ַנ ַעם ֶש ָנ ְּסעו ַרגְּ ָליו ִבנְּ ִתיב ְּש ִב ֵּ
ֶמר ֶאל ַה ֶד ֶר ְּך
יֹוצא ַהז ֶ
ָרה ָבה שוב ֵּ
ְּב ַשט ָ
הֹול ְּך ָבה ָשב גַם ַחי ֶאל זֶה ַה ְּכ ָפר.
וְּ לֹא ָכל ַה ֵּ

ֹאהב ֶאת
עֹולם נ ַ
ַאננו ְּל ָ
רוח ְּב ֵּ
וְּ ָכל עֹוד ַ
ַהתֹם ַהזֶה ֶש ֵּח ֶרף ֶע ְּדנָתֹו הוא כֹה ָע ִמיד.
ַאל ָמוֶת
נוע זֶה ְּכזֵּר ִנ ְּר ֵּחי ְּ
יְּ ֵּהא נָא ִשיר ָצ ַ
שֹורר ַה ַחי ָבנו ָת ִמיד.
ַעל ַמ ַס ְּבתֹו ֶשל ְּמ ֵּ

ָאה ְּבנו
ָאביב ְּל ֵּבין ָענָן ֲא ֶשר ַ
ָכל ֵּעת ֶש ֵּבין ִ
ירים ָה ֲאפ ִֹרים
ָשא אֹותֹו ִלבֹו ֶאל ַהמִ ִ
נָ
דֹוב ְּבנו
נֹופם ַ
דופים ֶש ְּב ָ
חֹופים וְּ ַה ְּר ִ
אֹו ֶאל ִ
ירים
אֹותם ִש ִ
ירים ַעל ַקו ָה ֶר ֶכס אֹו ַהטָםָ ,
ִש ִ
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ב 12.3.2010-מלאו שש שנים לפטירתו של המשורר נתן יונתן.
נתן יונתן ( ,)2004-1923משורר ישראלי.
פירסם עשרים ספרי שירה ושלושה ספרי פרוזה ,ועסק גם בתרגום שירה מיידיש לעברית .שיריו
תורגמו לשפות רבות ,ורבים מהם הולחנו ובוצעו בפומבי .עם שיריו הידועים נמנים השירים
"הרדופים"" ,נאסף תשרי"" ,חופים"" ,האיש ההוא".

נוה  /נתן יונתן
ַל ָדה ֶש ֲא ַה ְּב ָ
ַהט ְּ
צֹומ ִחים ֶאל ָה ֲאוִ יר.
ילנֹות ְּ
ָה ִא ָ
רֹוח.
אֹוהב ִל ְּב ַ
רוח ַב ְּש ָח ִקים ֵּ
ָה ַ
ָפים,
ַאך ָאנו לֹא ִה ְּצ ַמ ְּחנו ֲענ ִ
ְּ
רֹוח.
עֹול ִמים ִל ְּפ ַ
נוכל ְּל ָ
וְּ לֹא ַ
אֹוה ִבים,
ַחנו ָכל ָכ ְּך ֲ
ָל ֵּכן ֲאנ ְּ
ָבֹוה:
ָפהֶ ,את ַהג ַ
ֶאת ָה ָרחֹוקֶ ,את ַהט ֶ
כֹוכ ִבים
ןופהֶ ,את אֹורַ -ה ָ
ֶאת ַה ָ
גֹוע.
ַל ָדה ֶשלֹא ָיכ ְֹּלנו ָבה ִלנְּ ַ
ֶאת ַהט ְּ
דודיו
רוח ִלנְּ ָ
ֵּצא ָה ַ
וכ ֶשט ֵּ
ְּ
נוע,
חֹוקים יָשוב ָל ַ
וב ָש ַמיִ ם ָה ְּר ִ
ַ
ָדה
ַחנו ְּמ ַח ִכים ְּל ַכף י ָ
ֲאנ ְּ
נוה.
חֹוקה ֶש ֲא ַה ְּב ָ
ַל ָדה ָה ְּר ָ
ֶשל ַהט ְּ
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