
42לאנשים שאוהבים קיבוץ ן  ו ˆ גילי  2012 אוגוסט   ˆ אלול תשע"ב 

האם הקיבוץ המתחדש יכול להכיל חום אנושי, אחווה וג'ונגל 
עמ' 3 קפיטליסטי גם יחד? יזהר בן נחום 
מעלייה לארץ, דרך גידול פרחים ועד להקמת מרכז מוזיקה אזורי גדול ומשפיע. 

עמ' 4 ראיון עם סטאס גברילוב שהקים את בית המוזיקה בקיבוץ יזרעאל 
מעתיקים את הקיבוץ לסין? נמרוד מדר מספר על ביקור לא 

עמ' 8 במקוםשגרתי בניר אליהו 

נהנים לקבל את העיתון כל חודש? כועסים על פרסום? רוצים לשמוע עוד בנושא אחר?
מערכת "במקום" מעוניינת לקבל מכם משוב.

1. אילו כתבות שהתפרסמו לאחרונה נהניתם לקרוא? 2. ספרו על נושאים שיעניין אתכם לשמוע עליהם. 3. מה הייתם רוצים שישתנה בעיתון? מה הייתם רוצים שיישמר?
נשמח אם תענו על השאלות ותשיבו לנו בדוא"ל: elad.bimcom@gmail.com או בדואר: אלעד הן, לוטם 12, נצרת עילית, 17591

מחכים לתגובותיכם, מערכת "במקום"

אלעד הן / קיבוץ משעול

להעביר "מה  לי  שחשוב 
שב העובדה  את  רזה 
כאלטרנ האלה  הגרעינים  את  רנינו 

טיבה לגרעינים של תנועות הנוער, 
רמתוך הבנה שגם מי שלא גדל בת

נועת נוער ולא בהכרח רוצה לעסוק 

אומר  בגרעין",  להיות  יכול  בחינוך 
"נוער  תכנית  רכז  שביט,  עידן  לי 
יוצר" בשדה בוקר. "זאת גם לא שנת 
שירות בפנימיות, אלא בחירה בדרך 

לתקו לפחות  אלטרנטיבית  רחיים 
ממוצע.  לנוער  מכוונים  אנחנו  פה. 

מח לא  אנחנו  בגיוסים:  אומר  ראני 
רוצה  שבאמת  מי  סופרמנים.  פשים 
להיות פה יהיה פה. אנחנו מחפשים 

אנשים שהמסגרת הספציפית הזאת 
דרך  לחוות  ורוצים  להם  מתאימה 

חיים אלטרנטיבית".
זו  מתקיימת  בוקר  שדה  בקיבוץ 
17 תכנית ייחודית, בה גרר רהשנה ה

ומלווים  מודרכים  מגויסים,  עינים 
ובני  וחברי  בוגרים  גרעין  בני  בידי 
קיבוץ שדה בוקר, בתמיכת התנועה 

הקיבוצית. הקיבוץ מלווה אותם לא 
רק במהלך שנת שירות, אלא לאורך 
ושנה  בנח"ל  הצבאי  השירות  כל 

לאחריו. 
נתון  רגע  בכל  מלווה  "הקיבוץ 
ארבעה גרעינים", אומר עידן, "אחד 
במשק בפרק הכשרה – שנת שירות 

רבקיבוץ; אחד מהם בפרק צבאי שנ
וחצי; אחד בשל"ת משי רמשך שנה 

מתי בקיבוץ, לא על מדים. זה פרק 
רשדומה להיאחזויות שהיו פעם. לב
אח בשל"ת  שנמצא  גרעין  יש  רסוף 

'שנת  עם  שמעורב  מסלול  שזה  רון 
הסדר' בקיבוץ. בתחילת המסלול יש 
24ר25 חברים, לנח"ל מתר  בגרעינים

גייסים 18ר20, ור12ר15 מגיעים עם 
לירידה  הסיבות  סיום.  עד  התכנית 
מגוונות.  הן  הפרקים  בין  במספרים 
לכולם  מתאים  המסלול  תמיד  לא 
וחלקם גם יוצאים לפיקוד. זה אומר 
שיש 60ר70 חברים בתכנית בכל רגע 

נתון".

– מה קורה בתכנית?
מגיעים  הראשונה  "בשנה  עידן: 
חבר'ה שלא מכירים אחד את השני, 
שגייסנו מכל הארץ. אנחנו מגייסים 
גרעין  לעשות  בעצמנו  רובם  את 
דרך  מגיעים  וחלקם  בוקר  בשדה 

גרעי כיום  בתק"צ.  המשימות  ראגף 
הנוער.  יש כמעט רק בתנועות  נים 
אנחנו רואים את הנתיב שלנו כעוד 

ראופציה. להיות בתנועת הנוער ולע
סוק בחינוך לא מתאים לכולם אבל 
זה לא אומר שהם לא יכולים להיות 
הם  אלינו  שבאים  החבר'ה  בגרעין. 
לא הנוער המתנדב ביותר. לא אלה 

ולפני הנוער  לתנועות  רשיוצאים 
עצמם  את  שואלים  יותר  הם  מיות. 
איך הם יעברו את המסלול הזה ומה 
זה ייתן להם ואיך זה טוב להם. בשנה 
אחד  להכיר  לומדים  הם  הראשונה 

אוטונו קבוצה  קיום  תוך  השני  ראת 
עוב הם  עצמה.  את  שמנהלת  רמית 

דים בקיבוץ – בלי לחם אין תורה – 

ומנהלים את החיים שלהם. מי שזה 
או פעמיים  לו מתנדב פעם  מתאים 
מתנדבים  למשל,  חלקם,  בשבוע. 
במקלט לנערות במצוקה. כמה בנים 

רהתנדבו בהקמת גינה קהילתית בכ
סייפה. הדגש שלנו בשנה הזאת הוא 

רעל בניית גרעין שהוא קבוצה אינ
בקיבוץ.  שמשולבת  חזקה  טימית 
ההגדרה שלנו היא קבוצה ששואפת 

לטוב ביותר לכל חבריה תוך שוויון, 
כנה  שיח  אחריות,  יצירה,  שותפות, 

ואהבה. 
"בשנה השנייה רוב הבנים הולכים 
לגדוד 50 בנח"ל. אנחנו יודעים שיש 

מת היו  שלא  אצלנו  חבר'ה  רהרבה 
גייסים או שלא היו הולכים לתפקיד 

רמשמעותי בלי התכנית. אנחנו מעו

דדים את זה מאוד. הבנות משרתות 
במעטפת,  מג"נ,  מערך  בתפקידי 

בחי"ר הקל או בגדנ"ע". 

– איזה קשר נשמר עם הגרעין בזמן 
השירות הצבאי?

מאפשר הנח"ל  "במסלול  :עידן 
בארבעה  פעם  סמינר  לגרעין  רים 

נוער יוצר בשדה בוקר 
שדה בוקר, קיבוץ של 171 חברים, מלווה בכל רגע נתון מסלול גרעינים שבו 60ר70 חברים. במשך תקופה של ארבע שנים הגרעינים 

מתנהלים כקבוצה שיתופית, עובדים בקיבוץ, מתנדבים ולוקחים חלק בחיי התרבות והחברה

המשך בעמ' 2

הם חלק מהחגים ומהתורנויות, מתנדבים לדברים רבים בקיבוץ, 
רוקדים באירועים, מכינים תפאורות, מדריכים את הנעורים, 

חונכים ילדים ומעורבים בכל העשייה החברתית בקיבוץ

 הגרעינים מעלים לנו שאלה פנימית: אם אנחנו רוצים לקלוט 
אותם אנחנו צריכים להחליט איזה יישוב אנחנו רוצים להיות 

ואיזה קליטה אנחנו רוצים
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 הארות

מלחמת 
התשה

כאשר מתקבלת החלטה על המשך הדרך 
השיתופית מתחילה מלחמת התשה בדרך של 

יצירת עובדות בשטח. דרך זו אולי מותרת מבחינה 
חוקית אך נלוזה ושלילית מבחינה מוסרית

אלי גורן / גבע

הפשוט אומר שכאשר מתקבלת החלטה בקלפי על ההיגיון 
יתלכדו כדי לבצע  וכו' כל החברים  ביטחון  רשת 
את ההחלטה בדרך הטובה ביותר, וכאשר מתקבלת החלטה בקלפי על הדרך 
השיתופית יתלכדו כל הכוחות כדי לבצע את ההחלטה בדרך הטובה ביותר.

במציאות הדבר אינו כך. במקרים רבים, כאשר מתקבלת החלטה על רשת 
בדרך  ושותפים  מעורבים  להיות  מהחברים  לחלק  מאפשרים  לא  ביטחון, 
היישום, מתוך הנחה שלחבר הבודד אין כוח כלכלי ומשפטי כדי להגן על 

זכויותיו. 
לעומת זאת, 

מתקב רכאשר 
לת החלטה על 
הדרך  המשך 
ת  י פ ו ת י ש ה

מל רמתחילה 
התשה  חמת 
של  בדרך 
עוב ריצירת 

דות בשטח, של 
מהצד  עבודה 

והכנסת  בחוץ 
של  הביתה,  הכסף 

קרנות  אירהכנסת 
שנפתחות  שונות 

ושל  לקיבוץ 
שו רהצעות 

ומשונות  נות 
מקלות  להכניס  שבאות 

בגלגלי הדרך השיתופית.
העמדת המזכירות בפני מאבק בלתי 

קביעת  בדרך של  ותקנונים  ביצוע החלטות  פוסק על 
עובדות בשטח יכולה להמאיס על החברים את הדרך השיתופית 

ולפגוע בנכונות החברים לשאת בתפקידים ציבוריים בקיבוץ.
צריך עורף חזק של חברים ונכונות של המזכירות לעמוד בהתקפות על 

ביצוע החלטות ותקנונים כדי לא לוותר. 
וברשויות המ רלא כל מה שמותר מבחינה חוקית בדמוקרטיה, במדינה 

קומיות, מותר מבחינה מוסרית בתוך החברה הקיבוצית. דרך של מלחמת 
התשה אולי מותרת מבחינה חוקית אך נלוזה ושלילית מבחינה מוסרית.

חודשים. חוץ מזה, יש דירת גרעין 
בקיבוץ ובדרך כלל יש שתי בנות 
מהגרעין שהן מורות חיילות בצריף 
בן גוריון והן ממשיכות לגור בשדה 
של  הפעילות  את  ומרכזות  בוקר 

וחב ליווי טלפוני  גם  יש  רהגרעין. 
רתי של מלווה הגרעין.

"פרק השל"ת המשימתי הוא מודל 
ייחודי לשדה בוקר שפותח יחד עם 

הביט והנח"ל במשרד  הנוער  ראגף 
רחון. החבר'ה עובדים בקיבוץ ארב

עה ימים ומתנדבים במשך יומיים. 
היא  והטיפול  כל הדאגה, הכלכלה 

רעל הקיבוץ. מתוך זה גם בחרנו שח
רשוב לנו שהם יעשו משימות שיתר

מו לחברה הישראלית. כל בן גרעין 
בש התנדבות  של  ביומיים  רמחויב 

בוע. הם עובדים באלו"ט עם ילדים 
מוסד  מדבר",  וב"רוח  אוטיסטים 

רשיקום וגמילה שיש בו נוער בחלו
פת מעצר.

"לאחר מכן הבנים חוזרים לפרק 
שנה.  חצי  של  נוסף  קצר  צבאי 
אחרון,  של"ת  להן  שאין  הבנות, 
ממשיכות עם השל"ת המשימתי עד 
השחרור. בשחרור הן מחליטות האם 

להישאר לשנת הסדר.
"הפכנו את השל"ת האחרון לשנת 

רהסדר שבה בני הגרעין יכולים לב
חור בעוד שנה להתנהל כיחידים או 

רקבוצה במסגרת הקיבוץ. אנחנו שו
מרים להם מקומות מגורים והמלווה 
הם על תקן  אבל  קיים  עוד  שלהם 
של מועמדים לקיבוץ. הגרעין בד"כ 
כיחידים  אלא  כקבוצה  ממשיך  לא 

שעובדים מול הקיבוץ".

קיבוץ קטן, גרעינים גדולים

– איך תכנית כזאת, שיש בה 60־70 
משתתפים בכל זמן נתון, משפיע על 

קיבוץ לא גדול כמו שדה בוקר?

:עידן "רוב האנשים מאוד מעריר
רכים את הרוח הצעירה שהם מכני

סים. הם עושים פה המון: הם חלק 
מתנדבים  ומהתורנויות,  מהחגים 
רוקדים  בקיבוץ,  רבים  לדברים 

מד תפאורות,  מכינים  רבאירועים, 
ריכים את הנעורים, חונכים ילדים 
החברתית  העשייה  בכל  ומעורבים 
צעירה.  רוח  מכניסים  הם  בקיבוץ. 
הנעורים  שרוח  מי  גם  שיש  כמובן 
שיהיה  ומעדיפים  להם  מפריעה 
מאמצות  משפחות  יש  שקט.  יותר 

ונוצרים גם קש רלחברי הגרעינים 
ררים מצוינים סביב העבודה המשו

תפת בענפים השונים בקיבוץ. לרוב 
חברי הקיבוץ יש איזה בן גרעין או 
שניים איתם הם שומרים על קשר. 
יש גם הרבה זוגות בני גרעין ובנות 

משק ולהפך. בקיץ היתה חתונה של 
בת משק ובן גרעין. 

כל  כנס של  חודש עשינו  "לפני 
חבר'ה   186 שיש  והבנו  הגרעינים 
שסיימו את המסלול בעשור האחרון! 

רמצד שני, יש אצלנו מידה של אכ
186 בני גרר  זבה מהקליטה. מתוך

עינים שעברו פה נקלטו רק שלושה 
מתמשכת  בשאלה  אנחנו  לחברות. 
מדוע הקליטה לא מתממשת. כחלק 
מהניסיון לברר זאת גם נפגשנו עם 

רכל הבוגרים. מה שברור לי זה שה
גרעינים מעלים לנו שאלה פנימית: 

ראם אנחנו רוצים לקלוט אותם אנח
רנו צריכים להחליט איזה יישוב אנ
רחנו רוצים להיות ואיזה קליטה אנ

חנו רוצים". 

איך מתבטא האופי השיתופי של 
שדה בוקר בתכנית?

מגדיר  השיתופי  "האופי  עידן: 
ראת התכנית. אנחנו אומרים לגר
רעין מההתחלה שהם קבוצה שיתו

פית. מה זה בדיוק אומר זאת שאלה 
רשמתמודדים ִאתה לאורך כל המ

סלול. הנח"ל היה יוצר בעבר קופת 
גרעין שהגרעין היה צריך להתנהל 
כסף  נותנים  אנחנו  היום  ממנה. 
כקיבוץ לקופת גרעין על כל יום 
אותה  לנהל  צריכים  והם  עבודה 

רביחד. הגרעין מתנהל בצורה שי
משו החלטות  מליאות,  רתופית: 

אחד  העתיד.  על  והחלטות  תפות 
בעי בקיבוץ  החשובים  רהדברים 
ושות המשותף  העתיד  הוא  רני 

פות הגורל. הם יודעים שכל עוד 
הם מחליטים על עתיד משותף יש 

רלהם את הגיבוי שלנו. מותר לה
חליט אחרת אבל הדרך שלנו היא 
אתה  עוד  כל  השיתופית:  הדרך 

רחלק מהתכנית יש מחויבות לשי
תוף. בסוף המסלול אפשר לבחור 

נות אנחנו  שרוצים.  דרך  רבאיזה 
האופציה  וחוויה של  נים התנסות 

השיתופית".

היצירה של עמית אור
עידן שביט )34(, חבר שדה בוקר 
מזה 4 שנים, מספר שהגיע לרכז את 

ובנסיבות מע די במקרה  רהתכנית 
אור  מעמית  התחיל  "הכול  ציבות. 
ששינה את מסלול הגרעינים בשדה 
פה  היו  "פעם  אומר.  עידן  בוקר", 

קי הסברה'.  'גרעיני  שנקרא  רמה 
רבוץ שדה בוקר התייאש מהם והוח

לקח  אור  עמית  כיוון.  לשנות  לט 
וגייס  האחרון  ההסברה  גרעין  את 

ראותם לעניין. הם קראו לעצמם גר
עין יוצר. הוא אמר שכל מי שעוסק 
באמנות עושה יותר ומעבר לרגיל. 
אצלנו בקיבוץ מי שמספיק משוגע 
לעשות משהו מצליח ומקבל גיבוי, 

רוכך התקבלה החלטה לגייס גרעי
נים אמנותיים". 

– איך אתה הגעת לעניין?
אחרי  קצת  אחד,  "בוקר  עידן: 
 ,21 בגיל  מהצבא  שהשתחררתי 
אחרי  ערני  לגמרי  לא  כשהייתי 

רעבודה בלול, עמית תפס אותי וש
רכנע אותי להיות מדריך גרעין. לצ

ערנו הגדול בסוף השנה עמית נפטר 
מסרטן. הייתי עם גרעין שהדרכתי 

לה צריך  והייתי  רוגרעין שגייסתי 

חליט מה לעשות. גייסתי את אבא 
לע להיכנס  שביט,  גלעד  רשלי, 

ניינים ולעזור בפרויקט ומאז הרבה 
אנשים נכנסו לזה. היום יש פה צוות 
גרעין.  מדריך  רק  היה  פעם  שלם. 
היום לכל גרעין יש מדריך, מקשר 
לקיבוץ ורכז הדרכה. בנוסף יש פה 

התכ כל  על  שאחראי  גדול  רצוות 
הגר את  שמרכזת  גרוס  גלי  רנית: 

עינים, עודד הוכברג רכז משימות 
רוליווי מקשרים ויעל יהל שהיא המ

קשרת לצבא. בתוך קיבוץ של 171 
חברים יש שמונה חברים שעוסקים 

בגרעינים". 

– לאן ממשיכים?
הזמן  כל  בוחנים  "אנחנו  עידן: 
את  ממשיכים  ואיך  משפרים  איך 
קיבוץ  בה  מציאות  מול  התכנית 
בחשיבה  עכשיו  עסוק  בוקר  שדה 

ברור שהגרעינים מש עתידו.  רעל 
הע בסיפור  כלשהי  בדרך  רתלבים 

תיד של שדה בוקר ורק צריך להבין 
איך".

המשך מעמ' 1

נוער יוצר בשדה בוקר 

אנחנו אומרים לגרעין מההתחלה שהם קבוצה שיתופית וכך הם 
גם מתנהלים: מליאות, החלטות משותפות והחלטות על העתיד. 

אחד הדברים החשובים בקיבוץ בעיני הוא העתיד המשותף 
ושותפות הגורל

איור: יעקב גוטרמן
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יזהר בן נחום / בית קמה

ירון שיפוני הפנה ידידי 
לבי  תשומת  את 
למאמר שחבר הכנסת ניצן הורוביץ 
הפיץ באמצעות הדואר האלקטרוני. 
במאמר, שכותרתו "אוטופיה?" )סימן 
שבחים  ניצן  חולק  במקור(,  השאלה 

ררבים לקיבוץ על כל גרסאותיו, בז
והער החברתית  הסולידריות  רכות 

לג'ונגל  בניגוד  זאת  ההדדית.  בות 
הקפיטליסטי, שבו אנשים כמו משה 
סילמן מופקרים לגורלם. ניצן עצמו, 

רכמובן, מעדיף להישאר מופקר לגו
כמו  הקפיטליסטי,  בג'ונגל  רלו 
שאומר חיים חפר בשירו "מה למדת 
בגן היום? ...כי בגולה שם רע מאוד. 

כדאי לכם לנסוע ולראות".
האם גם קהילת בית קמה ראויה 
לשבחיו של ניצן הורוביץ? אף אחד 
בבית קמה עדיין לא הצית את עצמו 
וככל הנראה אירוע כזה גם לא צפוי 
לכך  הסיבה  הקרוב.  בזמן  אצלנו 
הוותיקים  הקיבוץ  חברי  פשוטה: 
אבל  הדדית,  מערבות  נהנים  אכן 
זה מועדון סגור. כל שאר האנשים 
לרעה  שינוי  יחול  אם  פה,  שגרים 
להתפנות  יאלצו  הכלכלי,  במצבם 

רמבית קמה הרבה לפני שיגיעו למ
כשהם  ולכן,  סילמן  משה  של  צבו 
זה  העצמית,  ההצתה  לשלב  יגיעו 
כבר יהיה במקום אחר. בימים אלה 

רשל שרב כבד אמר לי מישהו "הב
כל  את  חוסמים  ההרחבה  של  תים 
ההרחבה  שבלי  לו  עניתי  האוויר". 
היינו נשארים עם הרבה אוויר, אבל 

רק עם אוויר.
כי זה, בעצם, הסיפור של בית קמה. 
"אנשים רוצים לגור בקיבוץ" כותב 
הדיור  מחירי  בגלל  רק  "לא  ניצן, 
באיכות  הרצון  או  בחוץ  המטורפים 

כשלע וזה   – לילדים  ודשא  רחיים 
צמו בכלל לא פסול בעיני. יש פה 

הרבה יותר מזה. יש רצון גדול בחיים 
רקהילתיים. זה גם מורגש מאוד במ
אנ הסיפור.  אותו  החברתית.  רחאה 

שים כמהים לחברה, לקהילה, לקשר 
אנושי. אנשים רוצים להרגיש שהם 

רחיים במקום שבו אכפת ממך." הט
עות של ניצן היא שאת כל הדברים 
בבית  גם  שקיימים  האלה,  היפים 
קמה – חיים קהילתיים, קשר אנושי, 
חיים במקום שבו אכפת ממך – הוא 
לג'ונגל  מנוגדת  כאפשרות  מציג 

מופקרים  אנשים  שבו  קפיטליסטי, 
לגורלם.

למה אני טוען שזו טעות? כי בבית 
מנוג אפשרויות  אינן  אלה  רקמה 

דות. בבית קמה זה גם וגם. גם חיים 
רקהילתיים, גם קשר אנושי וחום אנו

שי, גם חיים במקום שבו אכפת ממך 
וגם ג'ונגל קפיטליסטי, שבו כל אחד 

רמופקר לגורלו. נראה לכם שאני מג
רזים? שאני חריף מדי? בואו נעשה תר
רגיל. תחשבו על משפחה אהובה ומו

ערכת בקהילת בית קמה. אל תגלו 
לי על איזו משפחה חשבתם ולא, אני 
לא אנסה לנחש. זה לא מופע קסמים. 

רעכשיו נעבור לשלב ב'. אם מחר המ
שפחה שחשבתם עליה תיאלץ לעזוב 
את בית קמה בגלל בעיה כלכלית, 
אתם תשלמו עבורה את החובות או 
ממני.  תיעלבו  אל  המשכנתא?  את 
גם אני גאה להיות חלק מקהילת בית 

קמה. זה לא אנחנו. זו השיטה.
ראז למה עשינו את זה? למה הסכ

מנו להפוך את הקיבוץ שלנו ממקום 
שחבר הכנסת ניצן הורוביץ כל כך 
מעריץ מרחוק למקום שיש בו חיים 
ערבות  ואפס  נהדרים  קהילתיים 
זה  ברירה.  לנו  הייתה  לא  הדדית? 
היה או זה או למות ולא רצינו למות. 

רהיו כבר בהיסטוריה קיבוצים שפי
פוליטיות.  מסיבות  ולא  אותם  נו 
בר1998 לא היינו רחוקים מהתסריט 
בחיים  להישאר  שכדי  ידענו  הזה. 

צעירות.  למשפחות  זקוקים  אנחנו 
המשפחות הצעירות שהצילו אותנו 

מזמ לתרום  מאוד  שמחות  רמפינוי 
רנן ומרצן לחיי הקהילה ואפילו לת

רום "קש מאני" לאירוח של חיילים 
קרביים פעם בשנה, אבל את תלושי 
המשכורת שלהן הן משאירות עמוק 

נע ובלי  השוואה  קרן  בלי  רבכיסן, 
ליים. זה התנאי וככה זה עובד.

אתה הבנת את זה, ניצן?

עזרא דלומי

בקיפעם,  בעיקר  רמזמן, 
אבל  המאוחד,  בוץ 
לא רק, היו לא מעט פורומים כאלה: 
וקצינים,  ביטחון  אנשי  של  פורום 

"חב פורום  במיל';  או  קבע  רמשרתי 
ררינו" – חברי קיבוצים שכיהנו במש
ררות בכירות במוסדות הממשלה, בכ

נסת ובהסתדרות; פורום "לשעברים" 
מרכזיים  ופעילים  תנועה  מזכירי   –
בדימוס ועוד כיו"ב. חברי הפורומים 
כדי  לעת  מעת  מתכנסים  היו  הללו 
להחליף דעות, לדווח על הנעשה כל 

ראיש בתחומו ולשמוע את "דעת הת
נועה" בנושאים הרלוונטיים. היו אלה 
ושל  רעיוני"  "תדלוק  של  מפגשים 
"הוראות הפעלה"; כנסי "התחזקות" 

תנו נושאים  וקביעת  החברים  רשל 
לקדם  יש  שאותם  וקיבוציים  עתיים 

במוסדות החיצוניים. 
בכנס  הללו  בפורומים  נזכרתי 
)26.7( של אנשי חברה וכלכלה "מור

בילים" שארגן המטה השיתופי, מתוך 
הנפגש  קבוע  לפורום  להפכו  כוונה 
אחת לחודש ודן בנושאים של חברה 
וכלכלה שיתופית, הקיבוץ והסביבה, 
הדדית,  ועזרה  ערבות  קואופרציה, 

יחסי עסקיםרקהילה ועוד כיו"ב.
רהמיקום, משרדי חברת "הזרע" בכ

מקום  גם  שהוא  שלם,  לחוות  ניסה 
מושבם של הארגונים האזוריים, יצר 
תחושה של כפר בעיר. לא רחוק מהר 
הזבל של חירייה, בין כבישים סואנים, 
בפאתי שדה גדול שיהפוך בעוד כמה 
שרון",  אריק  מ"פארק  לחלק  שנים 

רנחבאים להם כמה בתים כפריים מא
רחורי שדרת איקליפטוסים. קשה לה

תעלם מהפסטורליות.
ראת הכנס פתחו ניר מאיר, יו"ר שו
רלחן הארגונים, מיקי דריל, מנהל הפ
ררויקטים של קרן אברט התומכת בת

דור חברתית,  סולידריות  של  חומים 
מגדרי,  שוויון  ופוליטי,  פנימי  קיום 
דמוקרטיה וצדק חברתי ומאיה שפיר, 

רכזת המטה השיתופי.

• • •
הפורום, המונה 25 משתתפים, היה 
רוב  עם  ומתחדש(  )שיתופי  מעורב 

"להתגו תחילה  שגרם  מה  רשיתופי, 
והתכ ההרכב  בנושא  רששות" קצרה 

נית, כשיאיר שביט )נען( מוביל את 
הקו הדיפרנציאלי. הוויכוח היה קצר 

לנ ניימן,  גבי  המנחה,  ביקש  רבטרם 
סות למצות את המשותף, כדי לקבוע 

סדר יום לכנס ולמפגשים הבאים.
הש נשמעו  הפרוצדורלי  רבתחום 

גות גם על מיעוטן של החברות בכנס 
"הראשים  של  ריבוים  ועל  )שלוש( 

רהכסופים" או "החלקים". כחלק מני
נקבע  זה,  נושא  עם  להתמודד  סיון 
"יביא  חודש,  בעוד  הבא,  שלמפגש 
עמו" כל אחד מן המשתתפים חברה 
להקים  הוחלט  כן  צעירים.  חבר  או 
המפגשים  את  שיכין  מצומצם  צוות 

הבאים.
סוג  הם  הנושאים שעלו  מן  כמה 

רשל חזרה במנהרת הזמן, לאחר שנ
כך  מחדש:  עלתה  ונחיצותם  זנחו 

 אורח לרגע

בחזרה לעתיד
בחוות שלם, בדרום תלראביב, נערך )26.7( הכינוס הראשון של פורום אנשי 

כלכלה וחברה שהקים המטה השיתופי. רשימת הנושאים שהוצבו על סדר היום 
ארוכה ומאתגרת, מתוך מטרה לחזק את החברה הקיבוצית וכלכלתה ולשים 

מחדש את הקיבוץ על המפה

נושא איגומם של נכסים משותפים 
כדי לאפשר ערבות הדדית לאורך 

ותועל תקפותה  נושא  כך  רזמן; 
תה של הפרדת המשק מן הקהילה; 
כך בניית מנגנונים חוץ קיבוציים 
כך  המשותפים;  בעסקים  לתמיכה 
גורמים  עם  בריתות  יצירת  נושא 

משות ורעיונות  דרכים  רבעלי 
פים. במסגרת זו דובר על שגשוגה 
בהשוואה  בעולם  הקואופרציה  של 
כך  ועל  בישראל  הקטן  להיקפה 
ששיח המחאה, שעיקרו עוסק בצדק 
מראה  העמיד  וסולידריות,  חברתי 

מול עיניהם של חברי הקיבוץ.
רעוד נושאים שהעלו החברים במס

גרת ציפיותיהם מן הפורום, בבקשה 
רלדון בהם: דרכים לחבר את חבר הקי

שבבעלותו;  לעסקים  )המופרט(  בוץ 

שיתו בין  חדשות  הסכמות  רגיבוש 
פיים למשתנים; בניית השותפות עם 
העם היהודי כאן ובעולם; הצמחת דור 
מנהלים חדש באוריינטציה משתפת; 

רמודל לקליטת קבוצות צעירות שי
תופיות; הזיקה לקיבוצים העירוניים 

רולקומונות הבוגרים ושילובם בתנו
רעה, וזו רק רשימה חלקית. עולם ומ

יומרניים,  חלקם  נושאים,  של  לואו 
רלמול תהליכי השחיקה שעברו הקי

בוצים בעשורים האחרונים.
יוכל  הזה  הפורום  אם  ילמד  הזמן 
להניף מחדש דגלים שמוטים ולסמן 

השי הניהול  להעצמת  ראויה  רדרך 
להתמו הקיבוץ  של  ויכולתו  רתופי 

לנטוש  בלא  העתים,  שינויי  עם  דד 
את עקרונותיו, ולחזור ולהשפיע על 

סביבתו.

עיתון "במקום" מחפש שותפים
שלום לכל קוראינו בקיבוצים.

במשך מספר שנים מומנה הוצאת במקום באמצעות תרומה 
גדולה מחבר יקר של הקיבוץ השיתופי לעמותת חוג העמקים, 

שמוציאה את העיתון. בינואר 2013 תסתיים התרומה, ואנו 
זקוקים להתגייסות הקיבוצים כדי לאפשר את המשך הוצאתו 

של העיתון.
עלות ההוצאה היא כ־200,000 ש"ח בשנה, לכן אנו מניחים 

שנחוצה התגייסות של מספר קיבוצים שיעמסו את העניין על 
כתפיהם.

אנו רואים ב"במקום" ראשית לכול במה וביטאון עבור 
הקיבוצים השיתופיים וחבריהם, לכן נשמח מאוד לבוא לכל 

פורום בקיבוץ המעוניין בכך כדי להסביר את חשיבות העניין.
חשוב לציין כי לעמותת חוג העמקים יש פטור ממס הכנסה לכל 

תורם של 35% לפי סעיף 46.
מערכת במקום

איש הקשר – אלעד הן – נייד: 052-5348554,
elad.bimcom@gmail.com :דוא"ל

המשפחות הצעירות שהצילו אותנו מפינוי שמחות מאוד לתרום 
מזמנן ומרצן לחיי הקהילה, אבל את תלושי המשכורת שלהן הן 

משאירות עמוק בכיסן, בלי קרן השוואה ובלי נעליים

חום אנושי וג'ונגל קפיטליסטי
אם מחר תיאלץ משפחה לעזוב את בית קמה בגלל בעיה כלכלית, אתם תשלמו עבורה את החובות או את המשכנתא? אל תיעלבו 

ממני. גם אני גאה להיות חלק מקהילת בית קמה. זה לא אנחנו. זו השיטה

צילום: מריו טויב



אלעד הן / קיבוץ משעול

עמוסה "סיימנו  שנה 
תל רעבור 

ואפילו  האזור  מכל  שמגיעים  מידינו, 
מוואדי  תבור,  מכפר  למועצה:  מחוץ 
ערה ומעפולה. בבית המוזיקה לומדים 

רתלמידים בטווח גילים רחב, החל מיל
רדים בני שנתיים בחוגים להורים ולי
לב שניגשים  י"ב  ועד תלמידי  רלדים 

גרות במוזיקה במגמת המוזיקה שלנו, 
שמוכרת ע"י משרד החינוך. יש גם לא 
מעט מבוגרים שלומדים אצלנו: כאלה 
שמגשימים חלום ללמוד כלי נגינה, או 
חוזרים לנגן אחרי שנים שלא נגנו. יש 

רגם אנשים שהכריחו אותם ללמוד ביל
דותם ועכשיו רוצים חוויה של תיקון", 
בפתח  גברילוב  סטאס  לי  אומר  כך 

שיחתנו.
בקיר צמח  האחרונות  השנים   17 רב

בוץ יזרעאל מוסד שהחל מחדר מוזיקה 
קטן והפך לבית מוזיקה גדול ובו יותר 
סטאס  האזור.  מכל  תלמידים  מר250 
עשרים  לפני  לארץ  שעלה  גברילוב, 

רשנה, הקים את המקום קצת אחרי הצ
טרפותו לקיבוץ יזרעאל.

– מה עוד קורה בבית המוזיקה חוץ 
מלימודים?

סטאס: "שנת הלימודים החדשה כבר 
מתחילה בר2 בספטמבר ואנחנו קולטים 
ללימודים  בנוסף  חדשים.  תלמידים 

ומפג סדנאות  קונצרטים,  הרבה  ריש 
של  מקונצרטים  חוץ  מוזיקליים.  שים 
אמצע שנה וסוף שנה, יש אירועים כמו 
"פסטיבל וירטואוז", בו כל התלמידים 
משתתפים ומציגים סולמות ואטיודים 
שלמדו, או כמו קונצרט בשם "משפחה 

רעל הבמה" שבו מנגנים הרכבים משפ
רחתיים ועוד. אנחנו מקיימים גם קונצ

רט לגיל הרך שמותאם בתכניו לילדים 
מקיימים  אנחנו  כללי  באופן  צעירים. 
חודש,  כל  אירועים  שנייםרשלושה 

עשרה  חודשים בשנה.
מר נושא  בוחרים  אנחנו  שנה  ר"כל 

קונצרט  גם  ומקיימים  ללימודים  כזי 
נושא  כבר  לנו  היה  לנושא.  המוקדש 
שנתי של מוזיקה אופראית והצגנו חלק 
מהאופרה "אאידה" מאת ורדי בביצוע 

רשכל משתתפיו היו תלמידי בית המו
מח הנושא  היה  שעברה  בשנה  רזיקה. 

 90 שחגג  בראון  יחזקאל  למלחין  ווה 
והוא שם דבר במוזיקה הישראלית. את 

רהשנה הקרובה נקדיש למוזיקה אמרי
קאית: דרום אמריקה וצפון אמריקה".

בתוך  ממוקם  עצמו  המוזיקה  בית 
שהיה  ילדים  בית  היה  "זה  הקיבוץ. 

חלק מבית הספר של הקיבוץ", מספר 
לי סטאס, "בהתחלה קיבלתי חדר אחד, 

'הש ראחררכך שני חדרים ומהר מאוד 
תלטנו' על כל הבית, בנינו עוד קומה 

רוקיבלנו עוד כמה חדרים מסביב. 'כב
שתי' פה די הרבה", הוא צוחק. "המקום 
לא גדול אבל אנחנו נותנים פה תחושה 

רשל בית והחדרים כולם מותאמים לפ
עילות מוזיקלית".

שדה לא מעובד 
סטאס גברילוב )41( עלה עם אשתו 
אנה, מוזיקאית גם היא, בשנת 1992. 

ראת בית המוזיקה הקים בתחילה כתח
ביב לשעות הפנאי ורק לאחר זמן מה, 
שכנע את הקיבוץ שזה יכול להיות ענף 

מכובד. 
בקיר לאולפן  "כשבאנו  :סטאס 
מוכש ילדים  מאוד  הרבה  ראינו  רבוץ 
מוזי למד  מהם  מיעוט  רק  אבל  ררים 

קה. ראיתי שדה רחב מאוד לפעילות, 

אבל זה היה שדה לא מעובד. בתקופה 
בה סיימתי את האולפן עוד היה סדרן 
עבודה בקיבוץ. דיברתי אתו והוא שאל 

רמה אני יכול לעשות. אמרתי: אני מו
הוא  למוזיקה.  ומורה  מקצועי  זיקאי 
'כולנו מוזיקאים. מה אתה  צחק ואמר 
לעבוד  אותי  שלחו  אז  לעשות?'  יודע 
ואחרי  בשדה  עבדתי  פרחים.  בגידול 

תל אספתי  ללמד.  התחלתי  רהעבודה 
מידי כיתה ב' והתחלתי לעניין אותם 
במוזיקה. התחלתי בינואר ובפורים הם 

רכבר נתנו קונצרט ראשון וכולם התפ
עלו מאוד שהילדים ניגנו יחד כל כך 
יפה. בעקבות זה אישרו לי ללמד כמה 

שעות מוזיקה אחרי העבודה. במקביל 
מוזיקלית  השכלה  לסיים  צריך  הייתי 
כי לא סיימתי את האקדמיה למוזיקה 
ועבדתי  אביב  בתל  במוסקבה. למדתי 

רובמקביל לימדתי מוזיקה. זה היה, כבי
כול, רק תחביב. 

הצלחתי לשכנע  וחצי  "כעבור שנה 
את הקיבוץ שאפשר להפוך את העיסוק 

מב תלמידים  עם  למקצוע,  רבמוזיקה 
חוץ. אחד מהדברים שאפשרו זאת היה 

רהעובדה שאמא שלי היתה מורה למוזי
קה בעפולה באותה תקופה. היא אמרה 
שאם ניצור מקום ביזרעאל, היא תביא 
את התלמידים שלה ויהיו לנו תלמידים 
היה  מהרעיון  חלק  מההתחלה.  מבחוץ 
שההכנסות מתלמידים מבחוץ יאפשרו 

רלממן לימודים גם לילדי הקיבוץ ולה
ביא עוד כלים ומורים.

"כך, בסופו של דבר, פתחנו את בית 
1995 עם 27 תלמיר רהמוזיקה רשמית ב

דים. כבר לא מעט שנים שיש לנו יותר 

מר200 תלמידים. מאז גם פתחתי מגמת 
מוזיקה בבית הספר עמק חרוד ובבית 

הספר היסודי יד לחמישה".

– מה פרויקט כמו בית המוזיקה עשה 
לתרבות באזור?

מוזיקה  אולפן  היה  "פעם  סטאס: 
מפואר בתל יוסף אבל לפני עשרים שנה 
הוא כבר היה די מוזנח. הרושם שלי הוא 

רשבית המוזיקה שינה את החינוך המו
רזיקלי באזור. זה עשה מהפכה גם בתר
רבות ובחגים בקיבוץ יזרעאל עצמו. יז

רעאל לא היה בעבר קיבוץ עם תרבות 
של מקהלות ומוזיקה כמו גבע או עין 

חרוד. אני חושב שהמוצא האנגלוסקסי 
של רבים מהחברים, חיבר אותם יותר 
שבית  מאז  מערכונים.  של  לתרבות 

המוזיקה קיים מנגנים בחגים. היום זה 
מובן מאליו שבסדר פסח ביזרעאל יש 
הארוחה  לפני  מוזיקה  של  קטעים   19

ומשהו כמו 26 אחרי הארוחה.
התרבות  על  להשפעה  דוגמה  "עוד 

אנח שנים  חמש  כבר  הקיבוץ:  רשל 

נו מקיימים בקיבוץ ערב שנקרא 'בוא 
השירה  עומדת  במרכזו  עברי'.  שיר 
העברית וכל ערב מוקדש לנושא אחר. 
לערב  לקיבוץ  פנימי  מערב  צמח  זה 
תרבות אזורי, כשהמבצעים הם אנשים 
להגיד,  לי  יּותר  אם  לשיר.  שאוהבים 
אני חושב שהוא ברמה אמנותית יותר 
יש  בציבור.  שירה  ערב  מסתם  גבוהה 
תכנית אמנותית ואנשים באים לחזרות 
קהילתית  חוויה  גם  זו  הערב.  לקראת 
ומבוגרים,  צעירים  שכוללת  שלמה 

רמקצוענים וחובבים והמפגש טוב לכו
כבר  אנשים  האירוע,  כשמסתיים  לם. 
מודיעים על רצונם לבוא בשנה הבאה. 

יש לו כבר מוניטין. כשהתחלנו לקיים 
אותו, הוא נערך במועדון לחבר. בשנים 
האחרונות אנחנו מקיימים אותו בחדר 

האוכל הלא קטן של יזרעאל, ואין מקום 
לזוז מרוב אנשים".

לא מסתכלים על השעון
סטאס נולד בדּוַשְנֵּבה שבטג'יקיסטן 

רלמשפחה של מוזיקאים. הוא למד מוזי
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מוזיקה 
יזרעאלית

סטאס גברילוב עלה לארץ לפני עשרים שנה והקים בקיבוץ יזרעאל את "בית המוזיקה", מרכז ללימודי מוזיקה 
שהפך למרכז תרבותי לאזור כולו. לדבריו, בלי הקיבוץ השיתופי זה לא היה מצליח

דיברתי עם סדרן העבודה והוא 
שאל מה אני יכול לעשות. 

אמרתי: אני מוזיקאי מקצועי 
ומורה למוזיקה. הוא צחק ואמר 
"כולנו מוזיקאים. מה אתה יודע 
לעשות?" אז שלחו אותי לעבוד 

בגידול פרחים

יזרעאל לא היה בעבר קיבוץ עם תרבות של מקהלות ומוזיקה כמו 
גבע או עין חרוד. היום זה מובן מאליו שבסדר פסח ביזרעאל יש 19 

קטעים של מוזיקה לפני הארוחה ומשהו כמו 26 אחרי הארוחה



קה במוסקבה, שם פגש את אנה, אשתו, 
להם  יש  מאוקראינה.  לשם  שבאה 
שתי בנות, "אלינה לומדת בלט קלסי 

רבבוסטון. ורוניקה לומדת חצוצרה קל
סית בתלמה ילין", הוא מחייך ומוסיף, 

ר"אני תמיד אומר שיש לי שלושה יל
דים: שתי בנות ובית המוזיקה".

– הפעילות בתוך קיבוץ שיתופי משפיעה 
לדעתך על בית המוזיקה?

:סטאס "חד משמעית כן. בית המור
למשהו  מאוד  קטן  ממשהו  צמח  זיקה 
מרגיש  אני  מקצועית  מבחינה  גדול. 
אנחנו  באזור.  מוביל  במקום  שאנחנו 

ראמנם נקראים 'בית המוזיקה' אבל מת
רנהלים כקונסרבטוריון לכל דבר. אנח

הגשנו  וכבר  בקריטריונים  עומדים  נו 
בבקשות למשרד החינוך להכיר במוסד 
ככזה. אלא ששם זה מונח כבר 12 שנה. 
הביורוקרטיה תקועה. היות שהתקצוב 
מוגבל, משרד החינוך מנסה לא להכיר 
במוסדות חדשים. התלמידים שלנו הם 

רברמה מאוד גבוהה. אנחנו מגישים תל
שזאת  במוזיקה,  לבגרות  שלנו  מידים 
לא  מעולם  אחד  ואף  חיצונית  בחינה 
קיבל ציון נמוך מר93. יצאנו עם הרכב 
במקומות  להכרה  וזכינו  לחו"ל  נגנים 

שהגענו אליהם.
האלה  הדברים  שכל  חושב  "אני 
בקיבוץ.  היותנו  בזכות  מתאפשרים 
לקיבוצניק  מתייחסים  פעמים  הרבה 

ומסת בארבע  מהעבודה  שיוצא  רכמי 
דווקא  אחרת.  זה  את  רואה  אני  לבט. 

רהעובדה שאני חבר קיבוץ שעושה תו
רנויות, חבר בוועדות וכו' מקרינה גם 

על האופי של בית המוזיקה. גם המורים 
טוע מהקיבוץ  המוזיקה שאינם  רבבית 
הה והעזרה  התמיכה  שהאווירה,  רנים 
רדדית היא כזאת שאתה לא פוגש במ

קומות אחרים. אני מלמד גם במקומות 
לגמרי.  אחרת  היא  והאווירה  אחרים 
עצם זה שמוסדות הקיבוץ נתנו לדבר 
הזה לקרות מעיד על האמון שהם נתנו 

ונותנים בנו. 
הכלכלי.  העניין  הוא  נוסף  "עניין 

ראנחנו יחידה כלכלית עצמאית והפעי
רלות שלנו ממומנת מתשלומי התלמי

דים. המועצה תומכת במלגות ובמימון 
בתקציבים,  לא  אך  שנתי,  אירוע  של 

החינוך.  ממשרד  מימון  אין  וכאמור, 
צריך  אפשרי,  יהיה  הזה  שהדבר  כדי 
השעון.  על  יסתכל  לא  פה  אחד  שאף 

רכולנו עובדים כדי להפיק את האירו
עים ולוקחים אחריות שהכול יצא על 
הצד הטוב ביותר. הסיפוק שלנו הוא לא 
מתגמול חומרי אלא מהעשייה, היצירה 
וההצלחה של התלמידים. אנחנו רואים 
את ההצלחה גם בתלמידים שמגיעים, 
אפילו  אלינו,  במיוחד  מרחוק,  לעתים 
קרובים  יותר  מוסדות  יש  שלפעמים 

שהם היו יכולים ללמוד בהם.
מרכזי  שחלק  להגיד  לי  "חשוב 

רמההצלחה של בית המוזיקה נוגע לצ
רוות ובראשו ניצה הלוי ועוד מספר חב

במקום.  המון  שמשקיעות  קיבוץ  רות 
יש פה רוח חזקה של הקיבוץ של פעם. 
אנשים עובדים פה לא בגלל השכר או 
ההטבות וההצלחה של המקום היא כולה 
תוצאה של מוסר העבודה של הקיבוץ 

השיתופי".
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חשבון 
ועיקרון

ההנחה המובלעת בקביעותיה 
של ר. מ. היתה שרק מצבו 

הכלכלי של החבר, לפני השינוי 
או אחריו, הוא הקובע את 

עמדתו לגבי טיבו של המהלך 
הדיפרנציאלי. מכאן, מי שמצבו 

הוטב תומך במהלך בעוד מי 
שמצבו הורע מתנגד לו

אבישי גרוסמן / עין שמר

אתה מרגיש עם השינוי שעבר הקיבוץ "איך 
הקיבוץ  בת  מ.,  ר.  אותי  שאלה  שלך?" 
שלנו שעברה לחיות בקיבוץ אחר בעקבות נישואים. "לא 
טוב", השבתי לשאלתה. "למה?" המשיכה ר. מ. והפנתה 
לעברי את עיניה הירוקות בפליאה. את המבט הזה אני 
מכיר היטב מעשרות החליבות שחלבנו יחד ברפת והוא 

רהיווה עבורי תזכורת לשיחות הרבות אותן ניהלנו ביני
שנמ החליבות,  במהלך  רנו 
רשכו שעות ארוכות. שיחת

נו התרחשה במהלך פגישה 
רמקרית אחרי שנים בהן אי

ננו חיים באותו הקיבוץ.
לבת  שהסברתי  לאחר 
את  הישנהרחדשה  שיחי 
שביעות  לחוסר  הסיבות 

הדיפרנ מהמציאות  ררצוני 
ציאלית בה מתנהל הקיבוץ 
חוסר   - אלה  בימים  שלנו 
הקיבוץ  חברי  בין  השוויון 

האדם  להערכת  הקריטריונים  והחלפת  ומעמיק  ההולך 
ממכלול אישיותו לרמת הכנסתו הכספית, הפסיקה אותי 
השיתופית  במציאות  "בטח  נחרצת:  בקביעה  שיחי  בת 
מצבך הכלכלי היה טוב יותר מהמצב שלך בימים אלה. 
החיים  באורחות  לשינוי  להתנגדותך  הסיבה  ודאי  זאת 

בקיבוץ שלך". 
רתשובתי השלילית נבלעה ברעש החברים שסבבו אות

נו והשיחה בינינו הגיע לסיומה.
ההנחה המובלעת בקביעותיה של ר. מ. היתה שרק מצבו 
הכלכלי של החבר, לפני השינוי או אחריו, הוא הקובע את 
עמדתו לגבי טיבו של המהלך הדיפרנציאלי. מכאן, מי 

רשמצבו הוטב תומך במהלך בעוד מי שמצבו הורע מת
הם  והעקרוניים,  הערכיים  האחרים,  השיקולים  לו.  נגד 

בבחינת מס שפתיים שאין מאחוריו אמת אישית. משיחות 
רבות שאני מנהל עם רבים מחברי קיבוצי מתברר שהנחה 
ממעיטת דמות זאת בטעות יסודה. בחודשים האחרונים 
מאז עבר השינוי בקיבוץ שלנו אני נפגש עם חברים לא 
מעטים שמצבם הכלכלי השתפר מאוד לאחר השינוי אבל 

רלמרות עובדה זאת הם ממשיכים להתנגד לעקרונות המ
נחים אותו, שכאמור מיטיבים אתם מבחינה כלכלית.

קיבוץ  חברי  של  שהתייחסותם  נוספת  פעם  מסתבר 
רבים לשינוי הדיפרנציאלי אינה נובעת רק מהאספקטים 

חומ הנאה  טובות  רשל 
לע ממנו  הנובעות  רריות 

צמם. מדבריהם עולה שגם 
השיקול של דמות החברה 

רהקיבוצית המתעצבת במ
קום בו הם חיים, או בלשון 
עכשווית יותר רמת הצדק 
במסגרת  השורר  החברתי 
הם  בה  הקיבוצית  החברה 
חיים, מהווה מרכיב חשוב, 
הקובע  מכריע,  לעתים 
לשינוי  התייחסותם  את 

הדיפרנציאלי.
רציפיתי ששותפתי לעברנו בחליבות ברפת, זו שהכי

רה את השקפותיי החברתיות והקיבוצית לעומקן, תשייך 
ראותי לאלה הקובעים את עמדתם לגבי דמותה של החב

רה הקיבוצית במסגרתה הם חיים גם ואולי בעיקר על פי 
מהות מערכת הערכים הבאים לידי ביטוי באורחות החיים 

על פיהם ולאורם מתנהל הקיבוץ. התבדיתי. 
יתכן שגישתי מיושנת, אנכרוניסטית, אבל אני ממשיך 
לרכוש כבוד לאותם חברים הבוחנים את אורחות חייהם 
יום  היום  בחיי  ביטוי  לידי  הבא  הערכי  העולם  פי  על 

המקומיים.
הכיוון  לאותו  נושבת  הרוח  הים,  אל  זורמים  הנחלים 

ואני, ואנחנו, בשלנו.

איור: יעקב גוטרמן

בחודשים האחרונים מאז עבר השינוי בקיבוץ 
שלנו אני נפגש עם חברים לא מעטים שמצבם 

הכלכלי השתפר מאוד לאחר השינוי אבל הם 
ממשיכים להתנגד לעקרונות המנחים אותו 
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דניאלה שורץ

ת תיירות  ס ס ו ב מ
ה  ל י ה  ק
 )CBT – Community Based Tourism(
בעי הפועל  תיירותי  מודל  רהוא 

כמו  השלישי  העולם  בארצות  קר 
טנ או  קירגיסטן  מונגוליה,  רנפאל, 

זניה. במסגרת פרויקטים של תיירות 
מתאגדים  כפרים  תושבי  קהילתית, 

מפות מארצות  מטיילים  רלאירוח 
רחות ובכך יוצרים לעצמם אפיק פר

המשאבים  על  בעיקר  המבוסס  נסה 
הקיימים במקום.

יוצר  המקומית  התיירות  פרויקט 
ותעסוקה.  הכנסה  מקורות  לקהילה 
ושימור  לחיזוק  תורם  הוא  במקביל, 
המנהגים והתרבות המקומיים מאחר 
והם מתגלים כמקור לגאווה ומשאב 

לפיתוח התיירות.
המטיילים, מצדם, זוכים להזדמנות 

נדירה לחוות באופן בלתי אמצעי את 
זוכים  החיים בקהילה המקומית. הם 
להם  שמאפשרת  ייחודית  לחוויה 
את  המנהגים,  את  מקרוב  להכיר 
התרבות ואת חכמת החיים המקומית. 
הם זוכים לטייל בטבע באזורים לא 
מתוירים עם מורי דרך מקומיים שיש 
רב, המסתמך על  ידע אותנטי  להם 

ניסיון החיים במקום.
באזור ננגי בנפאל התאגדו שבעה 
כפרים לפתיחתו של מסלול טרקים 
חדש "המסלול הקהילתי דאולאגרי – 
אנאפורנה". בכל כפר אורגנו מקומות 
לינה עבור המטילים בבתי הכפריים 
או שנבנו לודג'ים וכן נבנה חדר אוכל 
משותף שמשרת את התושבים. כספי 
המטיילים הולכים לקופות הכפרים 
פיתוח  לטובת  עצמם  לכפריים  ולא 
המקום. מסלול הטרקים החדש יוצר 
מדריכי  בתור  למקומיים  תעסוקה 

טרקים, פורטרים, מבשלים ועוד.

נתבקשתי לצאת לטרק באזור כדי 
ועל  המסלול  על  דעתי  את  להביע 
התנאים בו. בבוקר יצאתי לדרך עם 
מנהל  גם  שהוא  מקומי,  מדריך  טק, 
המקומי.  הספר  בית  של  החשבונות 
יחד  ויצאנו  משפחתו  את  עזב  הוא 
למסע של שמונה ימים. ביום הראשון 
עלינו לנקודת תצפית בגובה 3300 
שש  אלינו  התלוו  זה  ביום  מטר. 
הספר  בית  של  אחד  ומורה  מורות 
מהמורות  אחת  כל  המקומי.  היסודי 
15ר20  במשקל  סל  גבה  על  סחבה 
כלי  שמיכות,  מזון,  מוצרי  עם  ק"ג 
עבודה וצבע. הן נתבקשו לצבוע את 
הלודג' שנבנה במקום עלרידי קהילת 
הכפר. המורות כמובן לא קיבלו שכר 
על עבודתן. הן דילגו בקלילות עם 
הסלים על גבן ואילו אני השתרכתי 
מאחור. בלילה כולן ישנו יחד בחדר 
מיטות.  שלוש  יחד  צרפו  בו  קטן 
אני ישנתי בחדר הסמוך. עד אמצע 

הלילה שמעתי את צחקוקי המורות. 
השתתפו  ביתרהספר  ממורי  חלק 
קורס  עבר  וחלקם  בישול  בקורס 
מדריכי טרקים ומעורבותם בפרויקט 

התיירות גדולה.
שההכנסות  מקפידים  הכפריים 
מהאירוח יגיעו לקופת הכפר ובשלב 
זעירים  עסקים  של  פיתוח  אין  זה 
הכפריות  כשאחת  באזור.  לתיירים 
למכור  וניסתה  שרשראות  הכינה 
ולא  בה  גערו  למטיילות  אותם 

אפשרו לה לעשות זאת.
הכפריים משתדלים מאוד באירוח 
התיירים, אשר עדיין מהווים חידוש 
גיבשנו  בכפר  עבורם.  עניין  ומוקד 
מספר פעילויות משותפות למטיילות 
בצוותא  יושבות  נשים  ולמקומיים. 
עם קבוצת כפריות מקומיות ומכינות 
ביחד נייר מעץ הלוקטה. זהו פרויקט 
תעסוקה מיוחד לנשים בכפר. האדם 
שנחשב ל"שף" הכפר, מאחר שעבד 

בכמה מסעדות בעיר, מעביר סדנת 
כמו  מקומיים  מאכלים  של  בישול 
בבית  ביקור  בתום  ומומו.  צ'פאטי 
הספר האזורי המקומי יושבות הנשים 
לאחר  הספר.  בית  מורי  עם  לשיחה 
סיור בין בתי הכפר הפסטורליים, הן 
נפגשות לערב סיפורי חיים בהם כמה 
חייהם.  סיפור  את  מספרים  כפריים 
ריקודים  חגיגת  הוא  האירוח  שיא 
ושירה מסורתית אליה מגיעים רוב 
תושבי הכפר ובה כמובן משתתפות 

כל המטיילות.
כל הפעילויות הללו מתבססות על 
המשאבים הנמצאים בכפר והכפריים 
אלא  כספית,  להשקעה  נדרשו  לא 
והתרבות  המנהגים  בערך  להכרה 

המקומית כמשאב תיירותי. 

לפרטים על טיולים באזור 
ניתן לפנות לדניאלה:

daniela@asimon.co.il

לטייל עם ערך מוסף
איך אפשר ליהנות מטיול ייחודי וגם לתרום לקהילת כפריים בהרי ההימלאיה? דניאלה שורץ מספרת על אזור לא מתויר

בהימלאיה, שבו התארגנו הכפריים במודל תיירותי שיתופי המאפשר חוויה לתיירים ופרנסה לכפריים

עמי בארי / עין־החורש

כמצופה( ישראל  הזוי  )שם 
ל"גבעתרהח רהגיע 

עמקרהשרון,  על  המשקיפה  )כנ"ל(,  מרה" 
בראשית  דרוםראמריקה,  מארצות  מאחת 

שנות החמישים.
אצלנו  "הציג  לימים  סיפר  זמן"  "באותו 
להאמין  קשה  עונה'.  אינה   24 'גבעה  הסרט 
איזה רושם אדיר עשתה עלי תמר, הבחורה 

רההיא שנהרגה על הגבעה כשדגל ישראל בא
גרופה הקפוץ. מאז החלטתי שיהיו לי תמיד 
שני דגלים – דגל ישראל ודגל התנועה. כך 

הגעתי לקיבוץ".
רישראל הוא איש שתוכו כברו, ממעט בדי
רבורים ומרבה במעשים. הוא נכנס לעבוד במ

קום הקשה מכולם, בענף הבננות, ושם עבד 
שנים במסירות ואף יצר שיטת גידול מיוחדת 

שהניבה שפע ושמה יצא למרחוק.
ראת אביגיל בת הקיבוץ הכיר בתורנות שמי

למשפחה  והפכו  בזו  זה  דבקו  ומאז  לילה  רת 
למופת.

הבכורה,  הבת  ילדים:  שלושה  להם  נולדו 
מצליחה  לעורכתרדין  הפכה  )כמובן(,  תמר 
בבוא  התחתנה  השנייה  הבת  הבירה.  בעיר 

רפרקּה ועברה לקיבוצו של בעלה שבעמק הר
חוק. בן הזקונים התחתן והלך אחר בחירת לבו 

לקיבוצה בעמק הקרוב.
אביגיל היתה נדה בראשה וממלמלת בינה 
לבין עצמה: "למה הם לא נשארו אצלנו? הרי 

רלנו יש ענף בננות מצליח כלרכך, אפילו אר
גנו טיול של הקיבוץ לכבוד הזכייה בתואר 

הענף הרווחי בארץ".
ישראל, מכורסתו )"תוצרת הנגרייה שלנו"( 

רהיה מפייסה ומרגיעה "כשיבוא היום והם יצ
טרכו נעזור לכולם".

עברו ימים רבים והגיל עשה את שלו: אצל 
בחמ או  בקרה  הבננות  קמלו  המשפחה  רהורי 

הגרף  השתנה  הבנים  בקיבוצי  במפעלים  סין. 
רוזינק מעלה מעלה. מעתה היה הקיבוץ שבע

מק הרחוק מחלק כל שנה לחבריו עשרות אלפי 

העשיר  הקרוב  שבעמק  והקיבוץ  שקלירבונוס 
את חשבונות חבריו בסכומים דומים.

ראביגיל הייתה נדה בראשה "שיהיה להם לב

ריאות. לנו מספיקה הפנסיה".
ראבל אז קרה מה שקרה בקיבוץ "גבעתרהחמ

רה". יום אחד נתלה על לוח המודעות בכניסה 
)הסגור( מכתב ממנהל הקהילה.  לחדררהאוכל 

ר"חברים יקרים" נכתב שם, "מכיוון שאין באפ
שרותנו, השנה נצמצם את הפנסיה".

אביגיל מיהרה לנחם את ישראל בעלה "אין 
רדבר, אצלנו לא צריך לדאוג לילדים ואנו נס

מחפשים  השכנה  שבעיר  מודעה  ראיתי  תדר, 
עוזרותרבית, מחר אגש לשם לחפש!", וישראל, 
הוא  איך  חולם  הטלוויזיה,  כורסת  על  מנמנם 

רעומד על גבעה ובידיו שני דגלים - של המדי
נה ושל התנועה.

נקודות לדיון בכיתה:
• הסיפור הזוי או לא כלרכך? חפשו הוכחות 

בעיתונים הקיבוציים.
• המונח "קפיטליזםרחזירי" שייך רק לאנשי 

העיר? מה לנו ולו?
תגידו  האחר?  ומי  השיתופי  כאן  • מי 

בעצמכם!
רכל מה שנעשה כאן חוקי והגיוני: העשי  •

רים לא חייבים להתחלק עם העניים, הרי 
ראלו רחוקים כל כך מאלו והם בעצמם אש

מים במצב שנוצר. חוץ מזה צריך לחסוך 
ליום סגריר.

רק  זה  האם  מסריח,  משהו  כאן  יש  • אם 
מההודיה של הקיבוץ השכן? 

אגדה לשיעור חברה
אצל הורי המשפחה קמלו הבננות בקרה או בחמסין. במפעלים בקיבוצי הבנים השתנה הגרף וזינק מעלה מעלה. מעתה היה הקיבוץ 

שבעמק הרחוק מחלק כל שנה לחבריו עשרות אלפי שקלירבונוס

יום אחד נתלה על לוח המודעות בכניסה 
לחדר־האוכל )הסגור( מכתב ממנהל 
הקהילה. "חברים יקרים" נכתב שם, 

"מכיוון שאין באפשרותנו, השנה 
נצמצם את הפנסיה"

איור: יעקב גוטרמן



החלוץ – למי נחוץ?
כחלק מחגיגות הר75 כונס בעין השופט יום עיון פרובוקטיבי על הקשר בין הקיבוץ לשמאל הישראלי. האם היו הקיבוץ והחלוציות 

לרועץ להתפתחות השמאל הישראלי?

הן
עד 

אל
ם: 

ילו
צ
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ביקור בקהילת קמה
בבאר־שבע

מעגל הקבוצות והמטה השיתופי משתפים פעולה כדי לקרב את הקבוצות השיתופיות העירוניות 
והקיבוצים השונים ולעודד לקיחת משימות משותפות למעורבות בחברה הסובבת אותנו.

ניסיון ראשון שאנו מארגנים הוא דרך "קהילת קמה" מבאר שבע.
הנהגות הקיבוצים, חברי צמ"ח )צוות מעורבות חברתית( וחברים שיגלו עניין מוזמנים להגיע למפגש 

בבאר שבע ביום שלישי, 04.09.2012, י"ז באלול תשע"ב, בין השעות 9:00־14:30.
פרטים והרשמה:

shitufi@tkz.co.il – 03-6925418 :המטה השיתופי

אלעד הן / קיבוץ משעול

)10.9( בבוקר  שישי 
קרוב  התכנסו 
למאה איש במועדון עין השופט כדי 

רלדון בשאלת הקשר בין הקיבוץ לש
מאל, או אם לנסח זאת באופן חריף 
יותר, באפשרות שהקיבוץ היה גורם 

היש השמאל  להתפתחות  רשהפריע 
רראלי. יום העיון אורגן בשיתוף פעו
רלה עם יד יערי ונערך במסגרת חגי

גות הר75 לעין השופט תחת הכותרת 
הפרובוקטיבית משהו "החלוץ – למי 

נחוץ?".
כמה  נשחטו  כן,  אם  עצמו,  בדיון 
הראשון,  במושב  קדושות.  פרות 
שעסק בשומר הצעיר, אמרה פרופ' 
אביבה חלמיש, הביוגרפית של מאיר 
רצון  נולד מתוך  "הקיבוץ  כי  יערי, 

רלמצוא תחליף למאבק מקצועי ומל
רחמת מעמדות. תחליף או אולי ברי
רחה" וכי "האתוס ההתיישבותי מיל

כד את השמאל כי בעוד הוא הזין את 
לבורגנות  החלוצים  בין  השותפות 

תדמית שלי הלביש  הוא  רהיהודית, 
לית על הפועל העירוני, שהוא יסוד 

השמאל הקלסי".
השומר  תנועת  כיצד  סיפרה  היא 

רהצעיר התנגדה במשך שנים לפתי
חת אגף עירוני של תומכיה מחשש 
בעיר.  הקיבוץ  לעוזבי  בית  לתת 

רכמו כן, היא ביקרה את תורת השל

בים של השומר הצעיר שגרסה שיש 
למא הלאומי  הכינון  את  רלהקדים 

היא  המדינה,  קום  עם  המעמדי.  בק 
ובמופ באותות  יערי  טרח  רהוסיפה, 

הלאומי  הכינון  להוכיח ששלב  תים 
עוד לא הסתיים. לדבריה הדבר נועד 
הנאת  המשך  את  להצדיק  בעיקר 
מהמשאבים  הצעיר  השומר  קיבוצי 

הלאומיים שמקורם בורגני.
גרינברג,  יצחק  פרופ'  לטענת 
היסטוריון של תנועת העבודה ומשק 

הכלכ הביוגרפיה  ומחבר  רהעובדים 
רליתרפוליטית של פנחס ספיר, הש

פעתה של מפ"ם על ההסתדרות, על 
אף משקלה האלקטורלי הלא מבוטל 

רבתקופות מסוימות, היתה זניחה לח
ברוב  החזיקה  עוד מפא"י  כל  לוטין 
בשנים  רק  הנבחרים.  בבית  מוצק 
1965ר1969, כשירד כוחה של מפא"י 
התחזקה השפעתה של מפ"ם, עלראף 

רשמשקלה האלקטורלי היה קטן בה
רבה מבשיאּה. 

הקהל, שהורכב מחברי עין השופט, 
וקי האזור  מקיבוצי  אחרים  רחברים 

בוצי השומר הצעיר וכן ממתעניינים 
נוספים, הגיב בעניין. הושמעו כמה 
התנגדויות מהקהל להצגת הדברים. 
יוסי בן בסט, דובר מפ"ם בעבר, ציין 

רשלמרות שינוי הדמוגרפיה של יש
מארצות  הגדולה  העלייה  עם  ראל 
האסלאם שמרה מפ"ם על כוחה, מה 
שהוכיח את הרלוונטיות המתמשכת 

שלה גם לפועלים העירוניים.
לעומת  מאפיקים,  אוסם  עמיקם 
זאת, סיפר על פתיחת תא סטודנטים 
של מפ"ם אליו הגיע חזן, שהיה חשוב 
לו במיוחד להצליף בסטודנטים על 
כך שאינם בקיבוצים. הוא גם הוסיף 
פרישה  תמיד  עבורו  היה  שהקיבוץ 

מהחברה העירונית.
ראמרי רון ממשמר העמק ציין שה

קדימות להתיישבות היתה מוצדקת 
וכי תורת השלבים של השומר הצעיר 
להתיישבות.  מסוים  בשלב  הועילה 

האופו עמדת  היתה  בעיניו  רהטעות 
תנועת  שאימצה  מחיר  בכל  זיציה 

השומר הצעיר.

חלוץ מול פועל
רהמושב השני של הכנס עסק בשא
הסו לבין  החלוציות  בין  היחס  רלת 

ציאליזם בישראל. את המושב פתח 
מאוניברסיטת  גוטוויין  דני  פרופ' 

רחיפה. לדבריו, בהיסטוריה של תנו
התקיימו  הישראלית  העבודה  עת 

רהפרדה וניגוד בפועל בין דמות הח
רלוץ לדמות הפועל, כשהבכורה נית

נת לחלוץ. זאת אף על פי שרוב הזמן 
והסוציאליזם  החלוציות  נתפסים 

כמילים נרדפות.
רלדברי גוטוויין האתוס של החלו
רציות הוא של פרישה מתמדת מהחב
ררה. האתוס התפתח באופן טבעי בגו

היתה  אכן  הציונות  כשהגשמת  לה, 

היהודית  מהחברה  בפרישה  כרוכה 
סתר  ישראל  בארץ  אך  הממוסדת, 
האתוס החלוצי את הדרך הסוציאלר

בפעולה  שמתאפיינת  דמוקרטית 
ומארג החברה  ודרך  החברה  רמתוך 

נת את הפועלים העירוניים למאבק 
למען יצירת מדינת רווחה. 

החלו העמדה  גוטוויין,  רלדברי 
צית סלדה ממדינת רווחה בין השאר 

רמשום שהיא הציעה, למשל, דמי אב
רטלה למי שאינם עובדים, דבר שנת

פס כלא חלוצי. כך התאפשר לתנועת 
העבודה, בניגוד לתנועות הסוציאלר
רדמוקרטיות באירופה, להסתפק בפי
תוח מדינת סעד רזה למדי עד 1968.

עם עליית הניאורליברליזם בישראל 
רבשנות השמונים אפשרה תודעת ההת

למעמדות  מהחברה  החלוצית  בדלות 
המזוהים עם תנועת העבודה לאמץ את 
דרך ההפרטה והנאורליברליזם ועדיין 
של  דרכה  כממשיכי  לחוש  להמשיך 

תנועת העבודה ההיסטורית.
לדבריו של גוטוויין הגיב ד"ר אבי 

רבראלי, חוקר במכון למורשת בן גו
ריון ומחבר הספר "מפא"י בראשית 

גו עם  הסכים  בראלי  רהעצמאות". 
רטוויין שהיחס לפועל העירוני והמ

קום שניתן לו בתנועת העבודה היה 
בעייתי, כפי שעלה באירועים שונים 
כמו מרד הימאים. אך לדבריו, תליית 

העבו תנועת  של  ימינה  רהפנייה 
לטענ הגזמה.  תהיה  בחלוציות  רדה 

תו, בכל מהלך שמאלי ישנו מתח בין 
דבר  החברה,  לשינוי  לפעול  הרצון 
הדורש פעולה אליטיסטית "מבחוץ", 
לבין המטרות החברתיות השוויוניות 

רשל השמאל. לכן המקרה של החלו
ציות הישראלית אינו ייחודי.

של  יותר  חמורה  בעיה  לדבריו, 
השמאל הישראלי היתה ההיררכיות 
והאוטוריטריות שלו, שבגללן לרבים 

רמהעולים של שנות החמישים והשי
שים לא ניתנה דרך להשתלב ולזכות 
לבסוף  שהביא  מה  בשמאל,  לייצוג 

ראת השמאל להפוך יותר ויותר למג
זר סגור שמי שאינו חלק ממנו חיפש 

את ביתו הפוליטי במקומות אחרים.
לדברי טל אלמליח מעין השופט, 

רמארגן יום העיון, "הרעיון היה להע
ניק לחברי עין השופט כמתנה לשנת 
העדכני  המחקר  עם  מפגש  הר75 
הקיבוץ  בנוגע לתפקידו של  ביותר 
שמאל  של  איריצירתו  או  ביצירתו 
ברקע  בישראל.  סוציאלרדמוקרטי 
עומדת התחושה שתקופת השפל של 

רתנועת העבודה כתנועת שמאל חב
קשורה  האחרונים  בעשורים  רתית 
בהיסטוריה של הקיבוץ, שהיה נדבך 

מרכזי בתוכה".
ההק הביקורתית,  ההצגה  רלמרות 
רשבה היתה ערנית ואוהדת ולא נר
לק גם  בנוכחות  הידלדלות  רשמה 

לאחר  שעות   5 כמעט  הסוף,  ראת 
הפתיחה.



צרפת. פרנסואה הולנד, נשיא הרפובליקה הצרפתית, ביצע לפני 
מספר שבועות צעד משמעותי להתמודדות עם גורמי המשבר הכלכלי 

העולמי והשית את המס הידוע בכינויו "מס רובין הוד" על השוק 
הפיננסי הצרפתי. המס ממסה בשיעור 0.2% מערכּה של כל עסקה 
פיננסית. זהו שיעור לא גדול, אך הוא יכול לשנות את התנהגות שוק 
ההון. בעסקאות פיננסיות ספקולטיביות במיוחד, כמו סחר בנגזרים, 
מתבצעות עשרות ומאות מכירות וקניות של נכסים במהירות עצומה. 

עסקאות מהסוג הזה הן עסקאות מסוכנות במיוחד ליציבות הכלכלה 
ונחשבות לגורם מרכזי במשבר הכלכלי העולמי שעודנו מצויים בתוכו. 
העסקאות הללו גם מתבססות על שולי רווח קטנים מאוד, לכן גם מס 
זעיר כזה אמור להוריד באופן דרמטי את הרווחיות שלהן ולהפוך אותן 

להרבה פחות כדאיות. הולנד מעוניין שמס דומה ייושם בכל אירופה, אך 
ההתנגדות הממשלה הבריטית כרגע לא מאפשרת לעשות זאת.

robinhoodtax.org.uk :לפרטים נוספים על מס רובין הוד

נמרוד מדר / ניר אליהו

יולי באמצע  חום 
ו  נ ל ב י ק
טלפון מפתיע – על הקו היתה בלה 
בתקופת  בקיבוץ  )ששהתה  אוחנה 

רשירותה בנח"ל אי שם בשנות הש
בעים וקיבלה את המספר ממשפחת 
חברים איתם שמרה על קשר( ובפיה 
של  מקוצר  בלו"ז  מפתיעה  בקשה 

מהיום למחר:
העולמי  ההשקעות  בית  נציגי 

התרש לביקור  הזמינו  ראינפיניטי 
רמות בארץ הקודש משלחת של יז

מים משוואנגליו שבסין )שוואנגליו 
היא מעין "מועצה אזורית" ובה "רק" 
920 אלף תושבים, המשתייכת לאר

זור המוניציפאלי של צ'נגדו, בירת 
אותם  לעניין  כדי  סיצ'ואן(  מחוז 

מגו במחוז  קיבוץ  הקמת  רבמיזם 
ריהם. קיבוץ בסין?! בפעם האחרונה 
שנוסתה שם קולקטיביזציה ע"י מאו 
זה נגמר במותם של מיליונים ברעב 
ומאסרם של רבבות במחנות עבודה 
וחינוך מחדש. מאידך ההתעניינות 
מטעם מעצמת העל העולה סקרנה 

אותנו ומיד נענינו לאתגר.
ה"שנזאי"  תרבות  נפוצה  בסין 
והעתקה(  חיקוי  שפירושו  )ביטוי 
ואחרי שהתופעה הגיעה גם לתחום 
האדריכלות והתכנון העירוני )בסין 

מפור מונומנטים  של  הן  רהעתקים 
סמים בעולם והן של ערים/כפרים 
שלמים שניבנו בסגנונות הלקוחים 
ממדינות כשווייץ, ארה"ב בריטניה 
ועוד( הגיע כנראה תורו של המותג 
 – בחו"ל  ביותר  המצליח  הישראלי 

רהקיבוץ. בעוד במערב נלחמים בנו
שא החיקויים באמצעות חקיקה על 
שמירה של זכויות יוצרים ואכיפתה, 

רהרי שבסין לרוב אין נתפסת ההע
תקה כמושג שלילי, אלא כ"מעשה 

"מה מוצר  לקחת  של  הוד"  ררובין 

למו שיהפוך  כך  וייצורו  רחזקים" 
צר עממי. זאת ועוד – מתוך תהליך 
הסינים  לומדים  וההעתקה  החיקוי 
ומשדרגים עד שלבסוף הם מייצרים 

רמה שלתפיסתם הוא מוצר סיני המ
ולא   – אחרים  של  רעיון  על  בוסס 
)ועל  המקור  של  מדויקת  רפליקה 
זה נאמר מיליארד ורבע סינים לא 

טועים!(.
היזמים  אנחנו שמחנו לשתף את 
הנלהבים ולהדביק אותם באהבתנו 

הוגד השנה  זאת,  )בכל  רלקיבוץ 
הקואופרציה  האו"ם כשנת  ע"י  רה 
בעולם( אז בהתראה קצרה התארגנו 
לארח את הביקור המסקרן – וביום 
המשלחת  התייצבה  והביל  קיצי 

המ החנייה שליד  במגרש  רהסינית 
זכירות והנהלת החשבונות.

הביקור נפתח במגרש החניה על 
לא המגורים  אזור  שבין  ר"החיץ" 

זור מבני המשק כשאדריכל היישוב 
התכנון  של  הקונספט  את  מסביר 

רהקיבוצי ושובר את השיניים במט
ררה לנסות ולתרגם את יחידות המי

דה "דונם" למקבילה הסינית. מספר 

וחמישים  מאות  )כארבע  התושבים 
מתוכם כ-180 חברים( נשמע להם 

רמעט בכל השפות. עם הגיעה הש
האורחים  רגילים  היום  לחצות  עון 
לשבת לאכול בדיוק של שעון סיני.  
ויתרנו על ההצגה האדריכלית של 

ועשי המתוכננת  החדשה  רהשכונה 
הקיבוצי  האוכל  לחדר  פעמינו  נו 

לה שלא  מבקשים  כשהאורחים  ר– 
כין להם שולחן מראש, אלא לחוות 

ראת חוויית ארוחת הצהריים הקיבו

צית "כמו כולם". מה שהם לא לקחו 
הקיץ שבזכותה  חופשת  זו  בחשבון 

רהשתרך לו תור ארוך של ילדי הקי
בוץ ליד עגלות ההגשה, דבר שאולי 
הזכיר למבוגרים שביניהם נשכחות 
חבר  בארוחה  העליזים.  מאו  מימי 
אלינו "שר הקליטה" )וההיסטוריה( 

רשל ניר אליהו החבר רמי צדפי ובי
חד העברנו סקירה על הקיבוץ של 
משמעות  פעם,  של  והקיבוץ  היום 
החברות בקיבוץ, תפקידו של חדר 
האוכל הקיבוצי ועוד. האורחים מסין 
התבקשו שלא לעשן בזמן הארוחה 
הוציאו  מן הכלל  יוצא  וכולם ללא 

רשקיות מהבית של מה שנראה כג
במיוחד  חריף  לסחוג  הסינית  רסה 

רעל מנת לתבל את הארוחה, שלדב
ריהם היתה טעימה מאד. בשולחנות 
ערני  דיון  החל  סביבנו  הוותיקים 

כשמר יצליח,  בסין  קיבוץ  רהאם 
רבית הדוברים חושבים ש"בשל הח

ריצות והמשמעת הסינית – הפעם 
זה יעבוד!" בעוד המתנגדים מצרים 
על מר גורלם של מאמיני ה"פאלון 

רגונג" ופעילי החופש בסין )מה לע

רשות שבמקור אנחנו מאיחוד הקבו
צות והקיבוצים(.

לסיור  המשכנו  האוכל  מחדר 
)שהפכה  במכבסה  שעבר  בקיבוץ 
ליזמות פרטית( ונתנו הסברים על 

לעו השיתופי  הקיבוץ  של  רהמודל 
האורחים  המתחדש.  הקיבוץ  מת 
ויותר  בפוליטיקה  פחות  התעניינו 
בצורת ההתאגדות הקואופרטיבית, 

הר וחלוקת  הנכסים  שיוך  רמודל 
ווחים, ומודל השכר אז והיום. הם אף 
ושיטת  גובה  אודות  לפרטים  ירדו 

בקי והסבסודים  הפנימי  רהמיסוי 
הבי שיא  להפתעתנו,  החדש.  רבוץ 

דווקא  היה  הסינים  מבחינת  קור 
האור התרשמו  שם  הילדים,  רבגני 
רחים בעיקר מחצר הגרוטאות ותפ

לו  הסבר   – החינוכי  קידה במעשה 
בא שביקשה   – תמר  מהגננת  רזכו 

לצלם  שלא  מהאורחים  סרטיביות 
ראת הילדים. לאחר מכן יצאנו בטר
רקטור ועגלה ל"סיור שטח" כשבש

לב זה הצטרף לביקור החבר אברהם 
התשעים  בשנות  שלמד  קאליפה 
רפואה סינית בבייג'ינג, וכיום הוא 
יזם צעיר )70 פלוס( המטפל בשיאצו 
ומגדל אבוקדו אורגני – החיבור היה 
מידי שכן שוואנגליו ידועה בעולם 
צמחי  גדלים  בו  כמחוז  )מסתבר...( 
ברפואה  שימוש  נעשה  בהם  מרפא 
הסינית המסורתית. בהמשך הסיור 
בשטחי  התגאינו  האדום  בטרקטור 
הגד"ש והמטעים ונתנו הסבר מקיף 
על אופן מחזור מי הקולחין להשקיה 
במטעים ויעילות ההשקיה בטפטוף.

הארצישראלי  החום  זה  בשלב 
עשה את שלו והביקור הסתיים בגן 
האירועים עדן על המים – שניבנה 

רעל סיפה של בריכת האגירה המש
משת עד עצם היום הזה גם כבריכת 
השחייה של חברי וילדי הקיבוץ. גם 

רכאן זכו כפל השימושים במים והני
צול המרבי להתלהבות גדולה. 

של  תגובתם  ע"פ  לשפוט  אם 
הישרא והלחות  לחום  ראורחינו 

רופינים"  ב"ארתור  מדובר  לית 
בפו החלוצים  ולא  הפרויקט  רשל 

על – שכן החבורה נמלטה למזגן 
"קפי עוד  חשבון  על  רהמיניבוס 
רצה" למפעל הקיבוצי וסיור באר

כיון )הפסד שלהם(. מי יודע, אולי 
נתחיל מסורת של ברית קיבוצים 
אורחינו  יסתפקו  ואולי  תאומים. 
הסינים ברפליקה של חדר האוכל 
או אולם גן האירועים, או לפחות 
חצר גרוטאות בלב האזור החקלאי 

של סיצ'ואן.

קצרים על השיתוף בעולם

רובין הוד בצרפת
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מעתיקים 
את הקיבוץ 

לסין?
בסין נפוצה תרבות ה"שנזאי" )ביטוי שפירושו 

חיקוי והעתקה( ואחרי שהתופעה הגיעה גם לתחום 
האדריכלות והתכנון העירוני הגיע כנראה תורו של 

אדריכל הקיבוץ והמזכיר "שוברים את השינים" בניסיון להמיר את יחידת השטח "דונם" למקבילה הסינית )צילום: ג'ק ראו(המותג הישראלי המצליח ביותר בחו"ל – הקיבוץ

אם לשפוט ע"פ תגובתם 
של אורחינו לחום והלחות 

הישראלית מדובר ב"ארתור 
רופינים" של הפרויקט ולא 

החלוצים בפועל – שכן 
החבורה נמלטה למזגן 

המיניבוס על חשבון עוד 
"קפיצה" למפעל הקיבוצי

הבהרה:

בגיליון 41 במדור 
"מסתכלים 

בצלחת - קיבוץ 
משעול" נשמט 

המשפט 
המתייחס 

לשותפות של 
קיבוץ משעול 

עם קיבוץ רמת 
יוחנן, בנוסף 

לשותפותו עם 
יזרעאל ומשמר 

העמק.


