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נעה שפיגל

אורן אנוך, מנהל הקהילה של 
הקיבוצים ארז וגת, כבר הפסיק 
ברשימות  האנשים  את  לספור 
עומד  לא  פשוט  הוא  ההמתנה. 

נקל עזה  בארז שבעוטף  שבקצב: 
כ–35  האחרונות  וחצי  בשנה  טו 
משפחות, 30 מהן של בני משק, 
ועוד כ–20 מחכות בתור. ברשימת 
ההמתנה של גת שליד קרית גת 
יש יותר מ–200 משפחות, ואנוך 

מעריך שחלקן כבר ויתרו. 
שזו ההתפתחות האחרונה בשו
הקי על  שעברו  התמורות  שרת 

בוצים מאז המשבר הכלכלי של 
שנות ה–80. אם לפני כעשור עוד 
קהילתיות,  הרחבות  בהם  נבנו 
בשנים האחרונות רובם מקבלים 

כחב ורק  אך  חדשים  שתושבים 
שרים שווי זכויות וחובות. בין הנ

בני קיבוץ רבים,  גם  יש  קלטים 
שחוזרים הביתה אחרי סיבוב )או 

וגו הולך  הביקוש  בחוץ.  שיותר( 
מקום,  אין  רבים  ובקיבוצים  בר, 
פיזית, לקלוט את כל המבקשים 
להצטרף. בניגוד למצופה, הבעיה 

שהזאת צפה ועולה לא רק בקיבו
למרכז  הקרובים  העשירים  צים 
הארץ, אלא גם בקיבוצים קטנים 

בפריפריה.
הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 

שניר מאיר, אומר שבכל שנה בע
רב שבועות נספרים "ביכורי פרי 

שהבטן", התינוקות החדשים שנו
שלדו בקיבוצים. השנה הגיע המ

ספר ליותר מ–3,000 — "מחזור 
כפול ממה שיש בתיכונים". את 
המגמה הנוכחית הסביר בשיחה 
עם "הארץ" בכמה תהליכים. אחד 
ההרחבות,  עידן  תום  הוא  מהם 

שהשכונות החדשות שהוקמו בקי
האלפיים  שנות  בתחילת  בוצים 
חלק  ממש  היו  לא  ושתושביהן 
הקיבוצים  במקביל,  מהקהילה. 

והתח הכלכלי,  מהמשבר  שיצאו 
דשותם "הפכה את צורת החיים 

להרבה יותר אטרקטיבית".
יותר  הרבה  קולטים  "היינו 
אם לא היו מפריעים לנו", אומר 

אישו שהשגת  ומסביר  שמאיר, 
בהתמודדות  כרוכה  הבנייה  רי 
לא פשוטה עם הרשויות. מצוקת 

שהדיור הגיעה גם לקיבוצים. במע
גן מיכאל, שאין לו לאן להתרחב, 
החליטו באחרונה לבנות בניין בן 

ששש קומות. מאיר אומר שהפת
רון הזה לא אידיאלי, אבל עדיף 
על האפשרות השנייה — הפסקת 

שהקליטה. להערכתו, קיבוצים נו
ייאלצו בקרוב לנ שספים במרכז 

קוט צעדים כאלה.
שמנהל המחלקה לצמיחה דמו

ירון  הקיבוצית,  בתנועה  גרפית 
לינדמן, אומר שמגמת החזרה של 

שבני המשק ניכרת בעיקר בפרי
יש מקום לבנות  עוד  פריה, שם 
והמחירים נמוכים יותר. אבל גם 
270 הקיבוצים בישש  אם לא כל
לי דומה,  מביקוש  נהנים  שראל 

עוסקים  ש"כולם  מבהיר  נדמן 
שבקליטה. זה הנושא העיקרי בקי
שבוצים, אחרי שנים של חוסר יכו

לת וחוסר ביקוש".  ורד שפירר, 
31, חזרה לפני כשנתיים לקיש  בת
בוץ ארז, שבו גדלה, אחרי חמש 
שנים בניצנים, הקיבוץ שבו גדל 
בן זוגה אור. בניצנים ביקשו בני 

אפש כחברים,  להתקבל  שהזוג 
שרות שכלל לא היתה קיימת בא

רז במשך שנים רבות. "כשראינו 
ואת  נתקע,  התהליך  שבניצנים 

שהפער במחיר לטובת ארז, החל
טנו להוציא את הראש מהחול", 
היא מסבירה את החלטתה לחזור 

למחוזות ילדותה. 
באמת",  מאושרים  "אנחנו 

"זו אחת ההחל שאומרת שפירר. 
טות הכי טובות שעשיתי בחיים". 
היא חשבה שהמיקום של ניצנים 

שעדיף, אבל מוסיפה: "אני מרגי
שה שעשינו בשכל, כי ארז יותר 
מתאים לנו מבחינת האופי. אני 
מאושרת מזה שהילדה שלי גדלה 

שפה, מהשכנים, מהאווירה". בינ
שתיים גם השתלבה בהנהלת הקי

בוץ כמנהלת משאבי אנוש. "יש 
הרבה דברים שאתה לומד", היא 
מודה. "מי שלא בפנים לא יודע 
איך זה מתנהל. לפעמים לוקחים 

מא כמובן  המשק,  בני  שאותנו, 
ליו, אף אחד לא הסביר לנו איך 
זה עובד. אני מקווה שיהיה קצת 

יותר שיתוף בתהליכים".

סבור  אנוך  הקהילה  מנהל 
שהנהירה בחזרה נובעת מ"צורת 

הקרו או  האידיאלית,  שהחיים 
בג "הרבה  בקיבוצים,  לזה"  שבה 

לל החינוך, הבית צמוד הקרקע". 
לדבריו, למרות ההפרטה והמעבר 

שלשכר דיפרנציאלי, שימרו הקי
שבוצים את חיי הקהילה ואת הע

רבות ההדדית בתוכה. בגת, הוא 
וגם  מספר, יש חדר אוכל פעיל, 

שבארז החברים מתעניינים בהש
שבתו לחיים: "בדיוק העברתי לח

מעדיפים  הם  מה  שאלון,  ברים 
צה ארוחות  בשרי,  או  חלבי  ש— 

ריים או ערב. הקיבוץ חוזר למה 
שהיה פעם, בלי הדברים הרעים", 

שהוא אומר, וצוחק: "בסוף עוד יח
זירו את הלינה המשותפת". 

לדברי אנוך, יוקר המחיה לא 
שבהכרח נכנס לתמונה, אף שבא

רז נהנים התושבים מהקלות במס 
בשל הקרבה לרצועה. גם בקיבוץ 

שלא זול לחיות, הוא מסביר: "החי
 1,500 בין  עולה  הקיבוצי  נוך 

החינוך  בחודש.  שקל  ל–3,000 
שהבלתי פורמלי, תנועת נוער וחו

500–1,000 שקל לילד. חשש  גים,
מל, מים, ביוב, תקשורת — כמו 

שבעיר, אין סבסוד. בניית בית עו
יש  לאלה  לגודל".  בהתאם  לה 
אלף  בין  קהילה,  מס  להוסיף 

ולע למשפחה,  שקל  שלאלפיים 
שתים גם דמי קבלה. ברוב הקיבו

צים מקובלת גם בדיקת היתכנות 
בדיקת  לצד  מוקדמת,  כלכלית 

התאמה חברתית.
מבוא  קיבוץ  בת  מק,  ליאת 

זו ובן  שחמה בדרום רמת הגולן, 
גה הראל, בן קיבוץ חניתה, חזרו 
למבוא חמה ב–2011, אחרי כמה 

ששנים בירושלים. מק אומרת שה
כשתכ להתגלגל  התחיל  שרעיון 

ננו את ההריון השני שלה )היום 

"הרגש בנות(:  שלוש  לה  שיש 
נו שאנחנו לא רוצים לגור בעיר 

שיותר". במבוא חמה נבנתה הרח
בה קהילתית של 53 יחידות דיור, 
מהן כעשר לבנים חוזרים, ועתה 
מקדמים מק ועוד כמה בני משק 

שהקמת שכונה חדשה לבנים חוז
רים, בת 28 דירות. השיווק טרם 

13 משפחות כבר נרש  החל, אבל
"שכונה  בחזונה  רואה  מק  שמו. 
עם אופי קיבוצי, דיור בר השגה 

וערכים של קיבוץ".
כמעט  אור  עבד  בירושלים 
24/77 כשף, וליאת מצאה את עצש
שמה מגדלת לבד את בתם הבכו

רה, במקביל לעבודתה במוזיאון 
שישראל. הקיבוץ קיבל אותם בז

אחוז  "מאה  עם  פתוחות,  רועות 
היום  לחברות.  בקבלה  הנחה" 

האקד במכללה  עובדת  שהיא 
מית כנרת, ובן זוגה שינה כיוון, 

שעובד כאיש אחזקה במפעל הקי
חש הנדסת  ולומד  "מפל"  שבוצי 

מכללת  הקיבוץ.  חשבון  על  מל 
מתכננים  נוספים  וגופים  כנרת 
מרכז  הירדן  בעמק  להקים  כעת 

שלטכנולוגיה חקלאית, מקור למ
שקומות עבודה לצעירים שעוד יע

ברו לאזור.
אתמול אחר הצהריים טיילה 
מק עם בנותיה בשבילי הקיבוץ 

ניתן לראות במ שהיפים, שמהם 
בטשעל את הכנרת כולה. אליהן 

לה שדאג  טד,  אביה,  שהצטרף 
שביא לילדות בקבוקי שתייה מה

מוציאה  לורי  אמה  מרכולית. 
ומק אומרת שהקר שאותן מהגן, 

בה להורים היא אחד היתרונות 
הגדולים בחזרה לקיבוץ: "אין על 

יל שגידלה  כמי  וסבתא".  שסבא 
דה בעיר היא מוסיפה שהחינוך 
בקיבוץ מדהים. אחת המטפלות 

שבגן של בתה היתה פעם המטפ
שלת שלה, ו"הילדות גדלות בצו

רה די דומה לזו שבה אני גדלתי". 
בשכבה של מק, "דור הילדים 
הראשון של הגולן", חזרו לקיבוץ 
חמישה מתוך תשעה בני המשק 

שוהיא אומרת שגם בשכבות הצעי
שרות יותר האחוזים גבוהים. "בא

לכסון ממני גרה בת כיתה שלי, 
כיתה",  בן  עוד  ממני  בתים  שני 

שהיא מספרת. "בגן של הבת האמ
בני  ילדים של  כולם  צעית שלי 
'מינימי' שלנו. פעם  שכבה שלי, 
התפיסה היתה שמי שלא הצליח 
בחוץ חזר, אבל היום זה לחלוטין 
מודעות  מתוך  חוזרים  נכון.  לא 
רצון  מתוך  חוזק,  מתוך  אחרת, 
באיכות חיים". מנהלת הקהילה, 

התע ש"יש  מוסיפה  צרי,  שמירב 
ניינות, לא רק של הבנים, אבל 
אין לנו מספיק דירות", ושהמצב 

בכל הקיבוצים ברמה דומה.
מז בקיבוץ  משם,  שדרומה 

רע בעמק יזרעאל, נקלטו בשנה 
האחרונה כ–100 חברים חדשים, 

שכולם בנים חוזרים ובני משפחו
תיהם, וברשימת ההמתנה ישנם 
עוד כ–130, לא כולל המשפחות. 
בימים אלה נבנית בקיבוץ שכונה 
ובה 31 יחידות דיור שבני משק 

שיאכלסו את כולן, ומתוכננת שכו
נה נוספת ומגוונת יותר, של 121 

העס מנהל  אגוזי,  ארז  שיחידות. 
שקים של הקיבוץ שמוביל את הק

מאפיין  החדשות,  השכונות  מת 
הקיבו שעוברים  התהליך  שאת 

צים דרך המצב בגנים: "אני יליד 
היינו  בגן  הייתי  וכשאני   ,1968
18. הבת שלי בת 16, הם שבעה 

שבשכבה, ועכשיו בגן חובה שיפ
צנו, כי יש 35 ילדים". עד לפני 
השלימו  אומר,  הוא  שנים,  כמה 

שאת מכסת המינימום בעזרת יל
מושקו  סמוכים.  מיישובים  דים 
הצמיחה  את  שמרכז  מרקוביץ', 
לא  שהתופעה  אומר  בקיבוץ, 
ייחודית למזרע: גם בקיבוץ ניר 
דוד, שם הוא עובד כמנהל קהילה, 
ניכרת מגמת החזרה הביתה. "יש 

פריחה בקיבוצים", הוא מסכם.
בת מזרע מעיין מייכלסון ובן 
חמה,  ממבוא  במקור  רונן,  זוגה 

שחזרו לקיבוץ לפני שנתיים, אח
שרי שגרו במשך יותר מעשור בט

גבעת  בקיבוץ  ובשכירות  בעון 
עוז. לאורך רוב התקופה הזו חיכו 

ששמזרע יפתח שוב את שעריו, ומ
שעולם לא התרחקו מהאזור. כש

אומרת  הראשונה,  בתם  נולדה 
שמייכלסון, "הבנו שאם אנחנו רו

צים קיבוץ, אז אנחנו רוצים את 
הבית". אין לה ספק שהיה שווה 
שמונה  מחכה  "כשאתה  לחכות: 

מע אתה  הביתה,  לחזור  ששנים 
של  החלום  היה  זה  זה.  את  ריך 

שהב שנפטר,  לפני  שלי  שאבא 
חזרנו.  ושתינו  יחזרו,  שלו  נות 

אני יודעת שזה משמח את אמא 
שלי". מייכלסון אומרת שחוויית 

שהמגורים בקיבוץ שונה מזו שה
"היום  ולטוב.  בילדותה,  כירה 
שלך  בפינה  לחיות  יכול  אתה 
אם זה מה שאתה רוצה, זה מאוד 
"התרבות  אומרת.  היא  מקובל", 
אנחנו  מדהים.  הנוי  מעולה,  פה 
מאלה שמשלמים בכיף את מסי 

שהקהילה, אתה באמת מקבל תמו
רה לאגרה". 

גם  א', המכונה  דגניה  קיבוץ 
לא  והקיבוצים",  הקבוצות  "אם 
20 שנה, ועד לפש –קלט במשך כ
שני כמה שנים כמעט אף אחד מב

ני המשק שעזבו לא חזר. בניגוד 
נבנ לא  גם  אחרים,  שלקיבוצים 

רכזת  קהילתית.  הרחבה  בו  תה 
שהתרבות, החברה והקליטה בקי

בוץ )היא מקפידה על "קבוצה"(, 
תמר גלששראי, אומרת שהחברים 

לעתי באשר  רב  זמן  שהתלבטו 
דו: "הדור השני חי בצל הגדולה 

של הדור הראשון. הדור השלישי 
הבין שצריך להמשיך להשתנות, 
על  להחליט  זמן  המון  לו  ולקח 
אילו ערכים הוא רוצה לשמור". 

החברים  אישרו  ב–2005 
יותר  מתאים  מעודכן,  תקנון 
גלששראי  המתחדש.  לקיבוץ 
מסבירה שכל בן קיבוץ מתקבל 
 ,18 בגיל  לחברות  אוטומטית 

שועשר שנים אחר כך נדרש לה
להשתייך  רוצה  הוא  אם  חליט 
זכויותיו,  על  לוותר  או  לקיבוץ 
שהדלת  להם  אומרים  כי  "אם 
החל  ב–2011  פתוחה".  תמיד 
חוזרים  בנים  לקלוט  א'  דגניה 
שיש  "הבנו  משפחותיהם.  ובני 
קבוצה הולכת וגדלה של אנשים 
שהם  ואמרנו  ללבנו,  שיקרים 
יתקבלו למועמדות לפי התקנון 
משפחות  ארבע  התקבלו  הישן. 
חגיגה  היתה  וזו  זוג,  בני  ו–12 
בהמשך  צמיחה".  של  מרגשת 
זוג,  בני  חמישה  עוד  התקבלו 

מש שלוש  עוד  נמצאים  שוכיום 
במסלול  זוגות  וארבעה  פחות 
מחכים  לקיבוץ  מחוץ  קליטה. 

כעשרה בני קיבוץ ובני זוגם.  
נטע פרנקל, בת 41, עזבה את 
הקיבוץ ב–1999 לטובת לימודים 

ש)למשך שלוש שנים המשיכה לע
עם  חיה  היא  הזמן  רוב  בו(.  בוד 

בנתניה, עד שב– ליאור  זוגה  בן 
שני  עם  א'  לדגניה  חזרו   2011
מאז  נוספה  שאליהם  ילדיהם, 
שלישית. "לא חזרנו ממצוקה — 
להפך, היינו מסודרים בעבודות, 
ובכל  בגנים".  גם  חברתית,  גם 

שזאת הם רצו "להיות קרובים למ
שפחה, שהילדים יגדלו כמו שאני 

ממלאים  שניהם  בטבע".  גדלתי, 
נטע  הקהילה,  בחיי  פעיל  חלק 

)בהתנ החינוך  מועצת  שכיו"ר 
משאבי  בוועדת  וליאור  דבות( 
האנוש, ובצוות הנהלת הקהילה. 
"עצם זה שאנחנו פעילים משאיר 
לתחושת  ותורם  בפנים  אותנו 

השייכות", אומרת פרנקל. 
שאף שאת המעבר לקיבוץ מג
שדירה פרנקל "אחד הדברים הח

כמים שעשינו", להחלטה יש גם 
תעשייה  מהנדס  ליאור,  מחיר. 

ור "שעה  בחיפה,  עובד  שוניהול, 
שבע נסיעה ביום טוב". כשרק עב

כקצינת  עבדה  היא  לקיבוץ,  רו 
מבחן לנוער בצפת, וגם זו היתה 

דברים שמ "יש  ארוכה.  שנסיעה 
מה מאוחרת  ההגעה   — שקשים 

היא  לבנייה",  ההמתנה  עבודה, 
להש אפשר  אי  "אבל  שאומרת, 

וות את איכות החיים למה שהיה 
בעיר. זה כיף לי שהילדים גדלים 

כמו שאני גדלתי".

מנהל העסקים במזרע, 
ארז אגוזי: "בשכבה 

של הבת שלי יש שבעה 
ילדים, בגן חובה יש 35"

מנהל הקהילה בקיבוצים 
ארז וגת, אורן אנוך: 

"הקיבוץ חוזר למה שהיה 
בלי הדברים הרעים"

אחרי שמיעטו במשך שנים לקלוט חברים 
חדשים, מתדפקים על שערי הקיבוצים בני 

משק רבים שעשו סיבוב בחוץ והחליטו לשוב 
הביתה. "פעם אמרו שמי שלא הצליח חזר, היום 

חוזרים מתוך מודעות", מסבירה אחת מהם

בלדה לחוזרי 
קיבוץ

בני משפחת מייכלסון בקיבוץ מזרע, אתמול. מעיין מייכלסון: "כשאתה מחכה שמונה שנים לחזור, אתה מעריך את זה" צילום: רמי שלוש

משפחת מק ממבוא חמה )למעלה( ומשפחת פרנקל מדגניה א', 
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