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כותרת :יורם טהר לב ,קיבוץ יגור .קרן מיכאל
יעקובוביץ ,קביוץ יערות חביבה100 -
בן כספית  :לפני  10או  15שנה ,היתה תחושה שהתנועה
הקיבוצית הגיעה לסופה .קיבוצים פשטו רגל ,צעירים ברחו .עכשיו
התנועה הקיבוצית חוגגת  100שנה .קיבוצים שוב גדלים ,הצעירים
חוזרים .שאיפה לאיכות חיים ,או געגוע לשיתופיות שהלכה לאיבוד.
יהורם טהר לב ,משורר פזמונאי קיבוצניק יגור ,הקדיש חלק ניכר
מהיצירה שלו לתנועה הקיבוצית ,שלום.
יורם טהר לב  :שלום שלום.
בן כספית  :וקרן מיכאלי יעקובוביץ'' ,חברה חדשה בקיבוץ להבות
חביבה ,שלום קרן.
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :וברכה.
בן כספית  :מזל טוב ,כמה זמן כבר?
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :שלום שנים כמעט.
בן כספית  :וכייף?
3433860
עמוד 1

מתוך 8

קרן מיכאל יעקובוביץ''  :בהחלט.
בן כספית  :זאת אומרת ,לא חוזרת אחורה ,זה טוב.
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :לא ,זה מעולה .ממשיכה קדימה.
בן כספית  :עצות לקיבוצניקית חדשה מאחד מאבות המייסדים.
יורם טהר לב  :תראה ,אני הכרתי קיבוץ אחר ,אז אין לי שום
היצע לתת לה .אבל היא כבר לי סיפרה ב ...כאן
בן כספית  :באיפור.
יורם טהר לב  :בחדר הלבשה ,כן ,את הקיבוץ והיא מאוד
מבסוטה ממנו .אני חושב שלא צריך לתת עצות.
בן כספית  :אבל זה מה שהיה ,יורם?
יורם טהר לב  :זה ממש לא מה שהיה ,אני שומע על הקיבוץ
היום .הקיבוץ שלי ,אני תיעדתי אותו בספר שאני קראתי לו משק
יגור טיוטה .ושם אני מתאר את החדר ...הצריף שבו גרו ההורים
שלי ,זה הצריף שהיו בו שישה חדרים ,אחד אחרי השני ,בין חדר
לחדר ,הפרידה מחיצה דקה של עץ .היא אפילו לא כפולה .ואתה
לא רק שיכולת לשמוע מה קורה בחדר הסמוך ,יכולת לשמוע מה
קורה החדר השלישי והרביעי והחמישי.
בן כספית  :כל חדר זה זוג אחר ,בוא לא...
יורם טהר לב  :כן ,כן ,בטח.
בן כספית  :זאת אומרת ,זה סוג של קרון כזה שמחולק לחללים.
יורם טהר לב  :עכשיו אני אגיד לך
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בן כספית  :שירותים היו?
יורם טהר לב  :עכשיו אני אגיד לך משהו .אנשים עם שמיעה
טובה ,יכלו לשמוע גם מה קורה בחדר השמיני ומהסיבה הזאת,
חלק מהאנשים באותה תקופה ,העדיפו ללכת ולעשות אהבה בגורן.
חלק מהילדים שנולדו באותה תקופה ,נולדו עם עיניים ושיער
בלונדיני .שאלו למה ,מפני שאימא שלהם ראתה את השמים ,ואבא
שלהם ראה את הקש .זה היה אגב
בן כספית  :איפה הגורן בלהבות חביבה ,יש לך מושג?
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :קודם כל אצלנו הילדים לפחות בבית
שלי ,עם עיניים שחורות ושיער שחור .אבל הגורן שלנו אני מניחה
שזה המועדון לחבר היום .אבל גם לכל יש את המרחב הפרטי
שלו ,אז אין לנו צורך לצאת לרעות בשדות רחוקים.
בן כספית  :כן ,זה משהו אחר לגמרי .בואו נצרף אורח טלפוני.
שלום לך דובר צה"ל.
תת אלוף אבי בניהו  :שלום ,בן .שלום יורם ושלום לקרן.
בן כספית  :אתה ,אתה קודם כל גם קיבוצניק ,ונדמה לי שמאותו
קיבוץ עם קרן ,אתה מכיר אותה?
תת אלוף בני בניהו  :אה תשמע
בן כספית  :אה אתה מגמגם .לא כי בקיבוץ של פעם זה לא
יכול היה לקרות.
תת אלוף בני בניהו  :אני אסביר לך תשמע.
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בן כספית  :נו.
תת אלוף אבי בניהו  :אתמול הייתי בוועידה ,של ה ...וועידת
ה 100-של התנועה הקיבוצית .ואמרו לי שעוד מעט הולכת לדבר
חברת קיבוץ שלי ,אני נורא שמחתי .אמרתי מי זאת ,קרן מיכאל,
שברתי את הראש .אז הסתבר לי שקיבלתי סטירת לחי .שמע ,אני
שלוש שנים ,יוצא בבוקר חוזר בערב.
בן כספית  :טוב.
תת אלוף אבי בניהו  :שאלתי את צביה אם היא מתחזה .אמרה
לי יש חברה כזאת ,היא נחמדה מאוד .יש לה  4ילדים חמודים,
היא עורכת דין .ואתמול הייתי צריך לנסוע לוועידת ה 100-כדי
להכיר אותה ,ושמחתי מאוד .וברוכה הבאה ,קרן .את עוד מעט
יכולה לקלוט אותי כבר.
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :תודה רבה.
בן כספית  :אז רק מילה אבי ,לפני שנשחרר אותך לקיבוץ של
היום ,לתפיסתך?
תת אלוף אבי בניהו  :תראה ,הקיבוץ עבר באמת בעשורים
האחרונים משבר לא פשוט של חיפוש זהות ודרך ,כדי להתאים
את עצמו למציאות המשתנה ,אחרי שהוא היה עד לשורת עזיבות
משמעותית מאוד .בעיקר של אנשים צעירים .אנשים התקשו עם
רמת השיתוף והשוויון בעידן של התפתחות ,של קידוש ערכים
אינדיבידואליסטים .החברה השתנתה
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בן כספית  :עכשיו זה כיוון טוב?
תת אלוף אבי בניהו  :המדינה השתנתה ,העולם נפתח .ולא היתה
שום ברירה להבנתי ,אלא להתאים את הקיבוץ למציאות החדשה,
להכיל חובת פרנסה לכל חבר .אבל גם בקיבוץ המופרט שקרן
ואני חיים בו היום ,ובטח בהרבה קיבוצים אחרים ,נשארה עדיין
ערבות הדדית .זה לא אדם לגורלו כמו במושב ממול או כמו
בעיר.
בן כספית  :אוקי .אז עם הערבות ההדדית הזו
תת אלוף אבי בניהו  :אני חייב לומר לך ,בן ,עוד דבר .הייתי
אתמול בעצרת ,אחרי  20שנות דיכאון בתנועה הקיבוצית ,ראיתי
עצרת של התחדשות ,של שגשוג ,של צמיחה ,ולא פחות מכך של
עוצמה ,יש עוצמה גדולה בתנועה הקיבוצית.
בן כספית  :אחלה ,מסר נהדר.
תת אלוף אבי בניהו  :שנמשיך קדימה ב 100-שנים הבאות.
בן כספית  :דובר צה"ל ,תת אלוף אבי בניהו ,תודה.
תת אלוף אבי בניהו  :תודה.
בן כספית  :מה הכייף בקיבוץ.
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :כייף בקיבוץ
בן כספית  :קטע של גידול הילדים ,של החופש הזה.
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :זה שילוב .יש בזה גם את הקטע של
החינוך של הילדים שזה בהחלט חלק חשוב .אבל יש בזה גם
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חיבור לאיזה שהוא משהו שהוא מעבר למעגל הפרטי שלך .אתה
יוצא מחוץ למשפחה הגרעינית שלך ,למשפחה רחבה יותר ,לקהילה.
אתה יודע שהחברים חיים ברמת חיים מסוימת .חגים משותפים,
הוויה ,תרומה ,עשייה ,שותפות ,אתה משקיע.
בן כספית  :זכות של שייכות לקהילה .אבל מכיוון שזה מופרט,
יורם טהר לב ,וכבר זה לא מה שהיה ואין לינה משותפת .קראתי
מה שאתה אומר בתחקיר ,על התחתוני סבא האלה ,שהיו בעצם
בגדי הים של הקיבוצניקים .אז אולי זה נכשל.
יורם טהר לב  :עובדה שזה נכשל ,עובדה שהיא עכשיו הצטרפה
לקיבוץ והקיבוץ פורח .אני חושב שהוא עבר תקופות ,בזמן שאני
הייתי ילד ,הקיבוץ היה הדגל של התנועה ,של ההתיישבות בארץ
בכלל .גם בהקשר הזה שאבי אומר ,שהוא לא הכיר חברה
מהקיבוץ .תראה יגור ,בשנת  1937עברה את ה 1,000-נפש .היום
היא  .1,500ובאמת סיפרו על הנושא הזה ,ואמרו ששני אנשים
הלכו מכות בחיפה והפריד ביניהם שוטר .אז הוא רושם שואל
מאיפה אתה ,הוא אומר אני מיגור .אז הוא אומר ,מאיפה אתה,
גם אני מיגור .אז אומר השוטר ,נעים מאוד גם אני מיגור.
הקיבוץ ,אני גדלתי בקיבוץ גדול ,עם המון אפשרויות והתפתחות.
הרבה פחות התחככות עם אנשים ,יכול להיות שהיה מרחב מחיה
גדול .אני מאוד אהבתי את זה .מאוד אהבתי את זה עם כל
הקשיים שהיה שם.
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בן כספית  :כאילו ,את תופסת את עצמך כקיבוצניקית?
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :לגמרי.
בן כספית  :מאיפה את במקור?
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :אני מנתניה ,אחת השכונות של נתניה.
אני בהחלט קיבוצניקית .ואני גם גאה להיות קיבוצניקית .בחרתי
בזה .בחרתי במטען הערכי שזה מביא איתו ,תוך כדי שמירה על
חופש הפרט שלי .כלומר זה לא ,זה לא חבילה של פעם ,היא
פחות התאימה לי .אבל החבילה השתנתה ,בחלק אגב מהקיבוצים,
לא כל הקיבוצים עשו את השינוי.
בן כספית  :כן ,התהליך של ההפרטה הוא ,יש כאלה קיבוצים
שעשו ,יש כאלה שלא עשו .עכשיו יש עדיין קיבוץ שיתופי ,זה
אמנם לא רוב הקיבוצים ,אבל זה קיים .וגם שאני מסתכל על
מפת המדינה ,דיברתי אתמול עם מישהו מהאוויר ,אתה רואה
שהקיבוצים משרטטים את מפת המדינה ,יורם.
יורם טהר לב  :אני חושב שהקיבוצים ,ואחר כך היאחזות הנחל.
בעצם היו יישובי ספר .הם קבעו את הגבולות והתיישבו על
הגבולות .הם לא משרטטים את מפת המדינה ,כמו שהיא נראית
לנו היום ,אלא את הקו הירוק.
בן כספית  :הקו הירוק .מתגעגע לימים ההם?
יורם טהר לב  :מה?
בן כספית  :אתה מתגעגע לימים ההם ,כשאתה כותב עליהם,
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כשאתה כתבת עליהם שירים? של התמימות ,של חדר האוכל? של
הלינה המשותפת.
יורם טהר לב  :כן ,תראה .אני מתגעגע לעולם שהיה בו
אידיאולוגיה ,שהיה בו ערכים ,ושהערכים האלה היו מובילים .אתה
מבין ,אני בספר שכתבתי ,כתבתי על חדר האוכל .מי שנכנס לחדר
האוכל ,במגפיים עם זבל ישר מהרפת ,מקבל מהקציצה נוספת.
בן כספית  :המתן שנייה )מסיים את התכנית( .שומעים אותנו
עדיין .כן ,תפסתי את העניין הזה עם חדר האוכל .והילדים
מרוצים?
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :נורא ,הילדים פורחים .יש לי ארבעה
ילדים והם מאושרים.
בן כספית  :יותר מאשר חבריהם בנתניה?
קרן מיכאל יעקובוביץ''  :אני לא משווה ,אני לא שיפוטית .לנו
מאוד מאוד טוב ,ואני חושבת שזו צריכה להיות אלטרנטיבה שרק
תלך ותתעצם.
בן כספית  :זה מה שקורה האמת .אתם נמצאים בגידול דמוגרפי.
זוגות צעירים ,ו) ...סוף התכנית(.
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