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גלי צה"ל

כותרת :מוקי צור -חבר קיבוץ עין גב.
מאה שנים לקיבוצים .הקיבוצים היום
דליק ווליניץ  :אתם יודעים שהיום יום שידורים מיוחד בגלי צה"ל
שמציין מאה שנה לקיבוצים .יהיה בשלוש קו פתוח על זה והבוקר
אנחנו רוצים לדבר עם מוקי צור .מוקי צור הוא חבר קיבוץ עין
גב .הוא קיבוצניק ותיק ואחד האידיאולוגים האחרונים של הקיבוץ
המשתנה לנגד עיננו ,ואנחנו רוצים לדבר איתו בתקווה שהוא כבר
על הקו .מוקי ,אתה איתנו?
מוקי צור  :כן ,אני אתכם ,אבל אני לא אחרון ,מה..
דליק ווליניץ  :תשמע ,זה היה ניסיון לבדל אותך וליצור כבוד .זה
הכל .יהיו אחריך גם.
מוקי צור  :ודאי .יש ,לא צריך ,יהיו.
דליק ווליניץ  :תראה מה אנחנו רוצים .אנחנו בתוכנית בוקר,
ואנחנו רוצים דרך העניין הזה ,דרך מוטיב הבוקר ,לנסות לעקוב
אחרי המהפכה הקיבוצית ,ובוא ניקח בוקר בקיבוץ היום לעומת
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בוקר בקיבוץ לפני שלושים שנה ,וננסה לבדוק איך השתנו
הבקרים.
מוקי צור  :תראה ,אני אתחיל רגע לפני זה .לפני זה לא היו
מספיק מיטות לחברים ,ולכן בבוקר השומרים היו מעירים את
החברים בפעמון ,מאוד חשוב ,שכל הקיבוץ קם בפעמון אז.
דליק ווליניץ  :באותה שעה.
מוקי צור  :והיו מתחלפים עם אלה שיוצאים לעבודה ,השומרים
היו ישנים במיטות של אלה שחוזרים מהעבודה .מה שחשוב
שהבוקר בקיבוץ התחיל מוקדם .בלילה הוא התחיל בעצם .כי היו
עובדים מארבע וחצי ,חמש זה כבר היה כמעט אמצע העבודה.
צריך לקום ,בד"כ מסיבות אקלימיות השינה הייתה טרופה .גם
מסיבות רומנטיות השינה הייתה טרופה.
דליק ווליניץ  :כן ,אני מבין שגם היו חגיגות על הגורן בלילות.
מוקי צור  :גם על הגורן וגם כשהגורן רחקה אז נמצאו המקומות
באופן מפתיע .נמצאו המקומות .ואנשים היו מתעוררים ,ואיכשהו
מגיעים לחדר האוכל .בחדר האוכל כבר הביאו את הלחם
מהמאפייה הקטנה ,לחם שאין כדוגמתו עד היום ,אפילו אנג''ל
יסלח לי ,והיו יושבים עם הרבה מים ומעט תה ,וסוכר שלא היה
אז היו שותים מי סוכר ,ולאט לאט מתעוררים .כל אחד בקצב
שלו ,ובסופו של דבר רותמים את האנשים לעבודה ,יוצאים
לעבודה ,עובדים כמה שעות עד שמגיע הבוקר ,הבוקר זאת אומרת
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ארוחת הבוקר .יש כאלה שאומרים בוקר טוב ,יש כאלה שנוהמים
בוקר טוב ,יש כאלה שכועסים בוקר טוב ,ובסופו של דבר זה
השתנה .היום יש שעונים מעוררים ,שעת היקיצה הפכה להיות
מופרטת ,כבר הרבה שנים.
דליק ווליניץ  :איש איש לפי מלאכתו ,כן.
מוקי צור  :כל אחד הולך למלאכתו .הרבה אנשים נכנסים פנימה
לקיבוץ ,הרבה אנשים יוצאים החוצה מהקיבוץ כדי לעבוד .על יד
השער של הקיבוץ יש תנועה מתמדת של נכנסים ויוצאים ,ובכל
זאת נפגשים עם אותם האנשים ,עם אותם שרעפי שינה ,עם אותה
רוח מזרחית שעושה מצב רוח נורא..
דליק ווליניץ  :השרקייה שלכם שם.
מוקי צור  :השרקייה שלנו .וגם החמסינים הרובצים שאתה לא,
בכלל לא מבין איך הדבר הזה קיים .אבל יש מזגנים .קשה לצאת
החוצה .הרבה יותר קשה לצאת החוצה מאשר בעבר ,ובכל זאת
כל אדם שעובר דרך המדרכה אני פשוט מסתכל עליו ואני רואה
איך אני אומר לו בוקר טוב כבר שנים ,אין אלמונים ,יש ילדים
שהולכים עם דמעות בעיניים לבתי הילדים ,יש ילדים שהלכו
לאיבוד ואף פעם אי אפשר ללכת לאיבוד כי תמיד מישהו לוקח
אותך ומביא אותך וכו'' ,והיום יש יותר קלנועיות שיוצאות לדרך,
אבל יש גם אופניים של  14מהלכים לאלה שהגיעו לבר מצווה.
דליק ווליניץ  :אני ,אתה יודע ,אני שומע אותך עם רגשות
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מעורבים כי ,זה לא הוגן כי אני מדבר כמתבונן מבחוץ ,ואני כ"כ
כועס ,איך עשיתם את זה לנו? איך לקחתם את החלון המדהים
הזה ,את השיתוף הזה שנשמע כמעט מנוגד לרוח האנושית
והצלחתם להוכיח אותו ואנשים מכל העולם באו והתבוננו ואיך
עכשיו הפרטתם את החלום.
מוקי צור  :תראה ,אני אגיד לך .כמי שעוסק קצת בהיסטוריה של
הקיבוץ אז האכזבות מהקיבוץ היו לאורך כל הדרך ,וגם החלומות,
זה תלוי בילדים ובתקופות .אבל גם היום אני רוצה שתדע ,לא
בכל קיבוץ ולא בכל רגע ,אבל יש המון אנשים צעירים שחיים
בשותפות ,הן בקיבוץ והן על ידו של הקיבוץ בקבוצות שיתופיות..
דליק ווליניץ  :כן ,יש שם את הקיבוצים העירוניים.
מוקי צור  :ואני רוצה פה להגיד לך עם בוקר ,שלא תשכח
שהרזרבות האידיאליסטיות של הארץ הזאת עוד רחוקות מלהיות
ממוצות .גם בקיבוץ ,גם מעבר לקיבוץ ,ע"י אנשים צעירים
ומבוגרים ,ואני מציע לא להסתתר מאחורי כורסאות הפיצוחים
שלנו כדי לא לראות שהקרב על פני הארץ הזאת מבחינה חברתית
ואידיאלית עדיין חי ונושם.
דליק ווליניץ  :וגם ההילה המקסימה הזאת והמעוררת הזאת
סביבך ,מוקי צור ,של אופטימיות ,קיימת והדביקה עכשיו את
כולנו .בוקר טוב לך ,תודה רבה.
מוקי צור  :בבקשה ,להתראות.
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