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כותרת :זאב שור מזכיר התנועה הקיבוצית ,
מיכאל ביטון ראש מועצת ירוחם  -מחאת
הילה קורח  :אחת הטענות המרכזיות שנשמעות נגד מחאת
האוהלים היא שמדובר בהפגנה של צעירים שלא מעוניינים לצאת
ממרכז הארץ .האם יש להם אלטרנטיבות? הנה ולוולה שור ,נכון?
ולוולה ,לא נקרא לך זאב ,מזכיר התנועה הקיבוצית ומיכאל ביטון,
ראש מועצת ירוחם .שלום.
זאב שור  :בוקר טוב.
הילה קורח  :לאיזה קיבוצים אפשר להיכנס היום בכלל?
זאב שור  :יש לנו היום  257קיבוצים 75 ,אחוז מהקיבוצים זה
נגב גליל .כל מי שרוצה לגור בגוש דן ישלם הרבה כסף .מי
שרוצה איכות חיים ,ליישב את הארץ ,לשבת בנגב ובגליל ,ישנם
מקומות .כל קיבוץ יכול לקלוט היום ,אם זה לחברות...
הילה קורח  :ולעבוד איפה?
זאב שור  :הו ,זו שאלה מצוינת ,כי מדינת ישראל צריכה
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להירתם .מדינת ישראל יותר ויותר משקיעה במרכז הארץ .אם
אנחנו רוצים לפתח את המדינה ושלא תהיה רק מדינת גוש דן,
צריך לפתח תשתיות ,מקומות תעסוקה .אבל גם היום אם רוצים
לבוא כ 10-אלפים צעירים ,הם ימצאו מקומות עבודה.
אברי גלעד  :בוא נדבר שניה...
זאב שור  :אבל מדינת ישראל חייבת לפתח מקומות תעסוקה.
אברי גלעד  :כמה עולה היום לגור בקיבוץ?
זאב שור  :כמה עולה זוג מכנסים ליתום? השאלה היא מה אתה...
אברי גלעד  :בערך  170שקל.
זאב שור  :אז זהו ,השאלה היא מה אתה רוצה בדיוק.
אברי גלעד  :אני רוצה ,נגיד שאני משפחה צעירה ,אני כבר לא,
משפחה צעירה ,זוג נגיד וילד או שניים רוצים לגור בדירה בבית
קטן של שלושה חדרים נגיד בקיבוץ .כמה עולה להם? כמה עולה
שכירות?
זאב שור  :אנחנו מדברים...
הילה קורח  :ארבעה.
זאב שור  :אנחנו מדברים על שתי אפשרויות .אפשרות אחת
שהשוכר דירה עד אשר תתקבל לחברות ,כי אני רוצה שהם יבואו
להיות חברים בקיבוץ .והאפשרות השניה לבנות את ביתך .אז
לבנות את ביתך אתה מקבל את הקרקע שהיא זולה יותר .בקווי
העימות הקרקע היא בשווי של אפס ,אם אתה רוצה לבנות בגליל
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העליון ,בעוטף עזה .ואני רוצה לומר לכם שהרבה צעירים מגיעים
לחיות שם .והמחיה זולה יותר .אתה מקבל מערכת חינוך טובה,
מערכת רווחה ,מרחבים ,קהילה עם חיי תרבות.
אברי גלעד  :וכמה אני צריך להיות קיבוצניק בשביל זה? כמה
אני צריך להיות ממש חבר קיבוץ? זאת אומרת כמה השיתופיות
עדיין קיימת עבור אלה שבאים מבחוץ?
זאב שור  :בהחלט קיימת .ישנה ערבות הדדית ,אמצעי היצור של
הקהילה ,הבית של האגודה השיתופית ,הקרקע של האגודה
השיתופית .יש לך את הדברים שאתה עצמאי לחלוטין .אבל החיים
הם איכותיים ,הם טובים ,במרחבים ,במקומות אטרקטיבים וזולים
יותר מאשר במרכז הארץ .ואני חושב שלפתרון הזה מדינת ישראל
צריכה לחתור.
הילה קורח  :מה דרוש כדי להיות חבר ,כדי להתקבל להיות חבר
קיבוץ?
זאב שור  :צריכים לעבור ועדת קבלה ,כי אתה מתקבל לקהילה
קטנה ,צריכה להיות התאמה ,אנחנו צריכים לבדוק מספר דברים,
אם אין עבר פלילי וכו'' וכו''.
הילה קורח  :צריך להכין נאמבר? סתם ,לא ,אתה יודע ,הופעה
קטנה.
זאב שור  :אני בהחלט חושב שרוב החבר''ה ,ואני מכיר ,ביקרתי
שם ,הם יעברו ועדת קבלה והם יחיו בקיבוץ .עובדה היא בשנה
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האחרונה לידיעתך קיבלנו  1500צעירים לחברות מלאה בקיבוץ.
הילה קורח  :ביקוש יש? זה מה שרציתי לשאול.
זאב שור  :יש ביקוש .צריך לבוא ,צריך רצון ליישב את הארץ,
לשבת במקומות יפים ,אטרקטיבים .זה פתרון בלתי רגיל .מדינת
ישראל לא יכולה להמשיך לפתח רק את גוש דן.
אברי גלעד  :מירוחם הגיע אלינו ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון.
בוקר טוב.
מיכאל ביטון  :בוקר טוב.
אברי גלעד  :כמה זמן לקח לך מירוחם לתל אביב?
מיכאל ביטון  :שעתיים.
אברי גלעד  :שעתיים .רחוק.
הילה קורח  :צר לנו.
מיכאל ביטון  :לא נורא .אתם עושים את זה כל בוקר.
אברי גלעד  :ירוחם...
זאב שור  :יש את כביש  6היום.
אברי גלעד  :כן .הוא בא בכביש  ,6הוא שמע על היווצרו .ספר
למה צעירים צריכים לבוא לירוחם .מה טוב בירוחם היום?
מיכאל ביטון  :צעירים לא צריכים לבוא ,הם רוצים לבוא ,והם
לא צריכים לעבור ועדת מיון ובחינה .הם פשוט מתקבלים.
אברי גלעד  :כן.
מיכאל ביטון  :קודם כל סטודנטים צעירים .אתם יודעים שבנגב
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נפתחו כפרי סטודנטים בהרבה ישובים כמו דימונה ,ירוחם ,באר
שבע .עוד לפני כפרי הסטודנטים הגיעו צעירים לנגב .אנשים שהם
מחפשים אופציה ומשמעות אחרת ואופן התיישבות שונה.
אברי גלעד  :כמה עולה היום לגור בירוחם?
מיכאל ביטון  :זה תלוי מה אתה מחפש .אבל זוג עם ילד בדירה
צמודת קרקע ,בית בסביבות  2500 ,2000שקל.
אברי גלעד  :בשכירות.
הילה קורח  :זה שכירות.
מיכאל ביטון  :בשכירות.
הילה קורח  :ולקניה?
מיכאל ביטון  :אז בית כזה בסביבות  200אלף דולר ,משהו כזה.
אברי גלעד  :אוקי .מזמן לא הייתי בירוחם ,אני חייב להודות ,אני
מצטער.
מיכאל ביטון  :אתה מוזמן.
אברי גלעד  :אני יודע.
הילה קורח  :יש ביקוש? יש איזה שהיא...
מיכאל ביטון  :יש ביקוש.
הילה קורח  :שומעים את השם של ירוחם בשנים האחרונות קצת
יותר בחדשות בקונוטציות חיוביות מאוד .אז יש איזה שהיא נהירה
לכיוון העיר?
מיכאל ביטון  :אני חושב שיש מגמה לצאת את הנגב והגליל של
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צעירים .ויש מגמה שלנו כישובים להתארגן לתופעה ,גם
לסטודנטים וגם לזוגות צעירים .אני חושב שאנשים מחפשים משהו
אחר ,במיוחד אם הם צעירים שעבדו אפילו בתל אביב חמש ,שש
שנים בעבודות מזדמנות ,סיימו את התואר ,לפעמים התחתנו ,יש
ילד ראשון ,אומרים :האם נגדל את ילדנו בתל אביב? חלקם
התשובה היא לא ,חלקם התשובה היא כן .מי שהתשובה היא לא
מחפש מקום שקט ,מעניין ,בטבע ,מגוון .והדבר הזה הולך וגדל.
יש גם תופעות יפות עכשיו ,כמו קליטת בסיסי צה"ל לנגב ,כפרי
הסטודנטים ,עמותת אור משימות .המון המון אנשים שמתארגנים
למען צעירים .בכלל ,עולם הצעירים מקבל התייחסות .עד היום
היית בא לירוחם לפני שש שנים והיית שואל מי מטפל באדם
שסיים צבא .אף אחד לא נמצא .היום יש כעשרה אנשים שזה
תפקידם  -אחד לתעסוקה ,אחד לאקדמיה ,אחד למעורבות
בקהילה .פשוט התמחות בעולם הצעירים ,וגם תשתית לצעירים.
כפר סטודנטים ,מרכז לצעירים.
אברי גלעד  :יש תעסוקה איכותית?
מיכאל ביטון  :בודאי.
אברי גלעד  :כן?
מיכאל ביטון  :אחת התופעות בנגב זה שאנשי מקצוע דרושים לא
נמצאים .אין לנו רופאים ואין מורים ואין עובדים סוציאלים ואין
פסיכולוגים ואין יזמים עסקיים .הנגב פתוח הרבה יותר ומזמין
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הרבה יותר למקצועות האלה.
אברי גלעד  :משלמים גם טוב?
מיכאל ביטון  :משלמים מצוין .תעבוד במפעלי ים המלח או
באמדוקס בשדרות או במקומות אחרים ,תקבל משכורת יפה .אני
אישית עבדתי המון שנים ,לפני שנהייתי ראש מועצה ,בכל הארץ -
בקרית שמונה ,באילת ,בבת ים ,בתפקידים של ניהול השקעות של
פילנתרופים יהודים מקנדה .אבל בחרתי להישאר ולבנות את חיי
בירוחם ולגדל חמישה ילדים .מהסיבה הפשוטה שיש שם איכות
חיים.
הילה קורח  :אנחנו חייבים לסיים ,אבל אני חייבת להגיד שלי
באופן אישי ממש עושים חשק .באמת.
אברי גלעד  :האמת שגם לי .מיכאל ביטון.
הילה קורח  :תודה רבה.
אברי גלעד  :ולוולה שור ,תודה רבה .אז יש לאיפה ללכת ,ברוך
השם.
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