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שנה בדיד חיל
אברהם שנפלך
• . .. __ ............
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סבלנות וסובלנות הן הפנים שלה ,לא היו במלחמות ,כל
זה יצר חברה אחרת מאירופה המזרחית והמרכזית ,מדרך

התפתחותם של הגרע י נים הישראליים ואפילו האנגלו
סקסיים ,

" התפיסה שלנו  ,שלי בזמנ ' ,ראתה בקיבוץ מטרה עילאית,
אשר לשם השגתה היה כדאי ונחוץ להקריב חלק ממאוו"ך.
לא כך חשבו חברינו )הברזילאים( .לדידם הקיבוץ היה
בסך הכל כלי לשרות האדם .ל א קיבוץ חזק הוא אשר
משרת א ת חבר י ו  ,א ל א חבר המגשים את כיסופיו הוא
אשר יוצר קיבוץ חזק  .בע"ת הביצה והתרנגולת  ,בכל
חריפותה  Iבשינוי האדרת " .
)דב רוזנהק  ,דרכי בברור חיל עמ ' (. 19 8 8 , 69
נתבקשתי ע '' ' צוות  60שנה לתנועה ולקיבוץ ,לכתוב על
ברור חיל .התלבטתי אם לפתוח או לס"ם בפסקה הנ " ל
ולבסוף החלטתי לפתוח בה.ומדוע? נדמה לי שיש באבחנה
הזו הרבה תוכן שיכול להסביר את דרכו של ברור חיל ,
מבחינת האופי של החברים  ,של דרך המחשבה והעש"ה
שקבע ו את אופיו של הקיבוץ כפי שהוא במשך השנים .
דב רוזנהק היה ממוביל י הגרע'ן המצרי שהיה הראשון
שהת"שב בברור חיל וגם בתקופה " הברזילאיות " מילא
תפקידי הנהגה בקיבוץ ובהמשך גם באזור וגם ברמה

הלאומית  .ההתרשמות על אופי החברה הברזילאית  ,שהו א
מביע אותה בפליאה  ,הוא גבש כבר מהתחלת המגעים
הראשונים והוא מעניינת כ ן הוא גובש ה ו טב את אופיום

ודרך

מחשבתם

עם זאת המאבקיס הסוציאליים החריפים ,הפעריס
החברת"ם ,ההתקוממות נגד העוני והניצול ביבשת הדרוס
אמריקאית לצד אופ"ה הזעיר בורגני של המשפחה
היהודית בתהליך התעשרות השפיעו על דרכי ההתהוות

של החברה " הברזילאית " ~ ברור חיל.

התנועה ובסופו של דבר את אופיו של הקיבוץ בעשורים
הראשונים היתה קבוצה שהתפתחה בסאן פאולו  .אמנם

התחלת התנועה הית' ה בפורטו אלגרה אבל מהר מאוד
התברר שהכוחות האינטלקטואליים והאידיאולוג " ם צמחו
בקרב קבוצת צעיר י ם בסן פאולו ,בעלי דעות פוליטיות
סוציאליסטי ו ת מפותחות ,שנדבקו גם מהרעיון הציוני
בעת המאבק על הקמת מדינת ישראל בשנים . 1947
 .1948הם יצרו סינתזה של רעיון ציוני סוציאליסט ',של
תנועה ביסודה פוליטית  ,שבשלב מכריע של קיומה ,
באירוע דרמטי שנכנס להסטוריה של התנועה כ " סמינר

לאפה " הכריעה שהיא איננה רק תנועה אידיאולוגית ,אלא
גם של הגשמה עצמית ומטרתה הקמת קיבוץ בישראל .
הקיבוץ הצט"ר כסינתזה של הרעיון הצ י וני הסוציאליסטי
על פי התפיסה של בורוכוב  .הוא יהווה הבסיס לתפיסת
השלטון במדינה וקביעת אופ"ה הסוציאליסטי ובאותו זמן
יהווה גם בסיס הקיום בתוך ההוו י הישראל ' ,של כיבוש

של

האדמה והעבודה ויצירת

חברה קולקטיבית .
הקבוצה הזאת היתה דל ה
במקורותיה הוהודיים  ,לא
למדה )פרט ליוצאים מן
הכלל( בבתי םפר יהוד"ם
אבל היתה מלאה ברגשות
פוליט"ם סוציאליים ולזכות

" הברזיל א ים " .
האמירה

האמת ,

הזאת

שברור חיל הוא קיבוץ שונה
מן הקיבוץ המצוי מושמעת

לעיתים קרובות ע '' ' מספר
רב של אנשים שבא י ם במגע
הן

איתנו ,

•

הקבוצה הדומיננטית  ,שהיא אשר קבעה את אופ"ה של

מהתנועה

הקיבוצית ,הן מן הישוב ,

מנהיגיה  IIאמר כ  Iגבך בה

וםתם

את

נציגי

מוסדות

הזרם

שראה

ישראלים טובים  ,שעומדים

התגשמות

נדהמים ומופתעים מדרך

הסוציאלית בהקשר
לפתרון של הבעיה

התנהלותנוובמידה מסוימת
מופתעים

כיצד

המהפכה

ה Iה  Iד  Iת .

אנחנו

מצליחים להמשיך ולהתק"ם

על המניעים אנו למדים
מספרו של א ביתר פריזל
) " ברור ' ח י ל "  , 1956בע י קר
עמ "  " (: 18 -16למה נולדה

הפתיחות

התנועה? מה הוא הציעה

החברתית  ,הכ י שלונות
הכלכליים  ,טיפום החבר
שהתפתח אצלנו שלעיתים

שנגע בנו בצורה כל כך

כקיבוץ ·

הויעוד הפוליטי אידיאולוגי ,
עדיפות החבר על צרכי
המשק,

שונה מן הקיבוצניק המצוי,

כל אלה מהווים מרכיבי ההוויה של ברור חיל .
אנחנו מבקשים לעמ ו ד על האםפקטים השונים שלה
ולנסות על ידי כך לספר את סיפור  60השנים של ברור
חיל.
א י נסטינקטיבית אנחנו מגיבים שהאופי של החברה שלנו "
הוא בבועה של האופי הברזילא ' ,ארץ גדולה ורחבת יד"ם ,
לא צפופה  ,שכולם יכולים למצו א מקום בה.

"

,

li

א י שות  ,בני  ,בחוונו בררכנן ,

כל העולם שח"נו בתוכו ?
נה  Iה כנום ,שוס תחושה

תיאורטית שהעולם מתקדם לסוציאליזם היתה יכולה
בעצמה להביא מסות של צעירים מן המעמד הבורגני
למעמד הפרולטריון  ,כפי שקרה איתנו .החינוך היהודי
הדל שלנו גם הוא ל א היה מספיק לעודד את המהפכה
האיש י ת של כל אחד מאיתנו לעבור ממקום שרגילים בו
למקום חדש מרוחק  ,זר ,עוין  ...אנחנו היום מבינים שרק
רעיון את ' ,א נוש ',יכול היה להוות את המניע הגדול שהבי א
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אותנו

לתנועה ...

ואנחנו

חיפשנו

חיינו כנוער בורגני היו דלים

ייעוד ..

ופתאום

r-

האוטופיה

הגדולה ,המהפכה ההיסטורית של הקמה
מחדש של מדינה יהודית על בסיס השוויון

'l

והצדק החברתי ,ללא ניצול האדם על ידי האדם
ובמיוחד בקיבוץ ,החברה הכי חופשית והכי

מתקדמת ,מימוש החלום הנועז הלאומי
והחברתי שהאדם אי פעם העיז לחלום הוא
אשר זעזע כל החלק הטוב והאידיאליסטי של
הנוער שלנו  ...למדנו את ב  iרוכוב על הלאומיות
היהודית ומצבנו כעם

מעמד". ...

j

הכוח שהניע

את הצעירים לעלייה היה כוחה של תנועת

/

הנוער והאידיאה הייתה הקמת נקודת כוח

•

שיקדם הרעיון הפוליטי חברתי של חברה
סוציאליסטית שתהיה המאפיינת של המדינה.
דרכי מחשבה אלה קבעו את דרכו של הקיבוץ ,לצד
הקיבוץ המסורתי הישראלי שקם בתוך החוויה הישראלית
שראה בהתיישבות את ערכו העליון ,שביטא את כיבוש
הקרקע והעבודה ,ההיאחזות באדמת ארץ ישראל ,פיתוח
משק מעורב ,הגנה עצמית מתוך אופיו של היחד  -יצירת
תרבות ישראלית יהודית חדשה )חגים ,שירים ,ריקודים,
ספרות וכו ' ( ראו חברינו באופן מודגש את הקיבוץ כבסיס

פוליטי של קביעת האופי הסוציאל פוליטי של המדינה.
הקיבוץ כאוואנגרד של השלטון הסוציאלסטי .לא כל
הקבוצות שהגיעו לברור חיל היו בעלות תודעה פוליטית
כה דומיננטית .בודאי לא המשפחות המצריות שנשארו
אתנו מתוך אמונה בחיים הקיבוציים כהווייתם .וכן לא
אלה שהגיעו דרך התנועה בריו ד ' ז ' נירו ,שרבים היו בוגרי
בתי ספר יהודיים ,שהמניע העיקרי לעיתים היו דווקא
השורשים היהודיים והתחושה וההבנה כי החיים בקיבוץ

בארץ הם בשלב המתחייב משלמות חיים יהודיים ,שפה
עברית ,

היסטוריה

וספרות

יהודית ,תרבות

יהודית.

ה " קריוקס " )ילדי ריו די ז'נירו( הביאו מצדם התיבול היהודי
שערבב מטרות פוליטיות סוציואליות עם שורשים יהודיים.
ה"גאוצ'וס" מפרטו אלגרה ואלה שבאו מאזורים אחרים
בברזיל השתלבו בשתי המגמות ,לרוב המניע היהודי הוא

שמעון פרס בין חברינו שנפלך ו ' Tימיקו

התנועה ,כמגשים את הרעיונות הפוליט  IIם של התנועה
הברזילאית .מבלי להיכנס להשוואות עם התנועות אחרות,
מארצות אחרות שאולי היו להם גם כיוונים דומים ,ברור
חיל ראה עצמו כקיבוץ  IIחודי  -לא רק קיבוץ כמו קיבוצים
אחרים

שבעצם קיומם

הם

יוצרים

תנועה

קיבוצית

משמעותית ורחבה על משמעויותיה השונות :פוליטיות,
חברתיות ,תרבותיות וכו' אלא גם קיבוץ עם  IIעוד  -ל  IIצג
את דרכה המיוחדת של התנועה הברזילאית .מדובר על
זרימה הדדית של אנרגיות בין התנועה לבין הקיבוץ,
שמתבטאת באחריות הקיבוץ על שגשוג התנועה בברזיל,
קיומה וגידולה ,ובאחריות התנועה על הקיבוץ על מנת
לאפשר לו לבצע בארץ את מטרות התנועה ,באמצעות
ריכוז גדול של בוגרים בברור חיל.
)מתוך ספרו של צבי חזן עמוד , 162מהדורה פורטוגזית:
"קיבוץ תנועתי הוא המשך של התנועה שלנו בישראל,
מקום ההמשך של העבודה שהתחילה בתנועה של בנ  IIה
ציונית וסוציאליסטית .הוא קם ליד יתר הקיבוצים בתור
הכוח המוביל של בנ  IIת חברה ,אבל המיוחד בו הוא
השת  IIכותו לתנועה פוליטית מסוימת ,שממשיך את
האורינטציה האידיאולוגית שלה ,תפיסת העולם שלה,
מאבקה הפוליטי והוא כפוף בהחלטותיו המכריעות
להחלטות של המוסדות העליונים של התנועה  ...בקיבוץ

שדחף אותם לעליה .גם גרעיני חברות הנוער ,שבאו

התנועתי הזה תתק  IIם ועדה פוליטית כפופה למוסדות

להתחנך בקיבוץ ונשארו בו מכוח החינוך שקילבו ,הקשרים
שנוצרו וזיקתם לחיי הקיבוץ.

התנועה  ...ברור חיל הוא המפעל של התנועה הברזילאית,
הביטוי הקיבוצ,י הפוליטי והאידיאולוגי שלה  ..בתור ריכוז
של העל  IIה של התנועה פעולתו )של הקיבוץ התנועתי(
מופנה להשתתפות בבנ  IIת המדינה וקיבוץ הגלויות,
למאבק המעמדות פעיל ותמיד,י ביצירת תנאי מאבק
והגנה על האינטרסים של מעמד הפועלים
למען הגשמת מדינה סוציאליסטית".
)החלטות הועידה הארצית ה  2-של
התנועה ביולי .( 53
הריכוז הגדול של בוגרי התנועה
והדומיננטיות הברזילאית היו הפועל יוצא
'ך; -
של הקונצפציה .על מנת להיות קיבוץ
רפרזנט טיבי ובעל השפעה הוא ח  IIב היה
להיות קיבוץ גדול ומגוון לפי הקונצפציות
של הקיבוץ המאוחד.
על רקע זה אפשר להבין את הפרישה
ממפלסים ,שם היתה התנגשות של

בכל זאת ,הקבוצה הודמיננטית קבעה כמה אפיונים
שהנחו את הקיבוץ:

הקיבוץ התנועתי -ברור חיל ראה עצמו כאוונגרד של
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הגמוניות

ודרכי

חשיבה

גם

בענ  IIנים

פוליטיים הנוגעים לפילוג התנועה הקיבוצית
)הקיבוץ

המאוחד,

איחוד

הקבוצות

והקיבוצים( ,גם בכווני התפתחות הקיבוץ

ר>

,1

\
חברי ברור חיל בצעךת ר מאי

42

וגם במנהיגות אישית .על רקע זה אפשר
להבין גם ההחלטה לא לקבל את ההצעה
של התנועה להת  IIשב בעין זיתים אלא
להתעקש על אזור שער הנגב ,תוך רא  IIה

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\J
,I

..,
' \~ ~~~~.~ iWי
,

•
של 'צ'רת ר'כוז תנועת' וק'בוצ' לא רק דרוס אמר'קא',
האמור לה'ות בעל השפעה על התנועה הק'בוצ'ת בכלל

•

..

,

"'-,

~

במקומות עבודה רב'ס ובע'קר אצל הבנות  ,א'ו עד"ו
מודעות לצורך בש'מוש בלעד' ביJiפה העבר'ת  ...נושא

ובאמצעותה על המד'נה .

אחר שהדה'ס אותנו והפר'ע לנו בראש'ח 'חס'נו עס

הקו  Iצפצ'ה של הר ' כוז הברז'לא' עמדה בםת'רה למד'נ'ות
א'חוד הקבוצות והק'בוצ'ס להקמת ק'בוצ'ס בעל'
אוכלוס'ות מעורבות בםדר גודל ב'נונ' והתעקשה להפנות
גרע ' נ' התנועה להשלמת ק'בוצ'ס אחר'ס ' ~ .ה צורך

הברזילאים ה  Iה נטיותם הטבעית לקוום 0 1 ) 111
" פרלמנטר"ס " א'ו סופ"ס .כל נושא פרגמט ',אשר ח"ב
הת"חסות והחלטה מה'רה ,הפך מ"ד בס'ס לס'מפוז ' וו,

כל ' אחד " ח"ב " לקחת בו חלק ,אפ'לו אס א'ו לו מה
לחדש  :הרוחות התלהטו ונוצר כמובו הצורך ...

לעבור ,

בהרבה תחכוס ובהרבה תרג'ל'ס משותפ'ס תנועה-

.
גרע'נ'ס לברור ח'ל .
בד'עבד המד'נ'ות של הק'בוץ הצד'קה א ת עצמה .ה א ופ'
" הברז ' לא' " שנוצר בק'בוץ ,תחושת הקרבה של השפה,
התרבות והמנטל'ות של רוב העול'ס ש'משה דבק חזק

לפורטוגז'ת.
 ...הס ראו בר'קוד'ס ה'שראל'ס ר'קוד' במה בלבד .. .אבל
מ"ד אחר' תשלוס מס זה וכתגובה ספונטאנ'ת לכמה
טפ'חות על פח או אפ'לו על השולחו ,פר ~ ה ה'לולה בלת'
מרוסנת של סמבה ,ר'קוד סוער לצל'ל'ו של וש'ר מפורס d

ק'בוץ לעקוף את צוו' התנועה ולהפנות למעלה מ7 -

ב'ו החבר'ס והכנ'סה תחושת שותפות וב'טחוו ,שהווה

שנזעק מעומק ה ב.

בס '.ס להמשך ק'וס הק'בוץ .נ ' ס ' ונות התנועה להפנות

 " .המאכל'ס הברז'לא'ס החלו אף הס ~'צה~ אותנו.התרגלנו
לסדרה שלמה של מאכל'ס ,דבר' מאפה ומשקאות

ל

\
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מו הה'בט של ההשפעות הפול ' ט'ות הרבה מו השא'פות

הקרוביס הרחוקים  /ולפעמים מספוק שתצהי ,כן אתה

ח'ל.
הס עלו ארצה חבורונ:ו חבורות  ,עס ההור'ס ,הסב'ס,

מו הע'ר שלהס כד'
לה'ות מ"ד מסונף,
בח'בוק  ,למשפחה.
הודות לקשר'ס
האלה ולחמ'מות

התמוםםו עס הזמו והתבררו

רקע המצ'אות ה'שר א ל'ת  .נעשו
נ'ס' ו נות על 'ד' חבר'ס מרכז"ס
לחדור לשכבות מנה'גות'ות
בתנועה ובמד'נה על מנת לקדס

השוררת במשפחות

בה את רע'ונות התנועה ,א בל
החברה הושראלות וצרה

המורחבות ,

אבל מא'דך ג'סא,
קבעו קשר'ס אלה

••

_r.;.o

לצורכ'

עד'פות

המשפחה על צורכ'

"'ו"~iי! IIהק'בוץ ,ובמאבק זה

משפחות אר'סטוקרט'ות שה'ה

מאוד קשה לחדור אל'הס וגס
מ' שהג'עו לעמדות החז'קו בהס
זמו לא ארוך .ההכרעות
ק Iב Iץ
הפול'ט'ות נפלו במרכז'ס
מפלגת"ס וממשלת"ס שעו צ מת השפעתנו על'הס לא
ה'ה גדול .
" ה תנועת' הברז'לא' " לא הצטמצס רק להשפעות ההדד'ות
ב'ו הק'בוץ לב'ו התנועה אלא גס לאחר'ות שחש הק'בוץ
לגב' ה'שוב בברז'ל ,מקור מכורתנו  ,ולהמשך ק'ומו
ה'הוד'-צ'ונ' .חבר'ס רב'ס מלאו של'חות ב ב רז'ל במסגרות
של התנועה ,של מחלקת הנוער ושל מחלקת העלייה.
לקחנו על עצמנו לשמש ב'ת לקל'טת נוער מברז'ל
במסגרת של חברות נוער וברור ח'ל ה'תה כתובת ל'שוב
הברז'לא'  .מרכז סמ'נר'ונ' הוקס על שס 'הוד' ברז'ל .גס
הקשר'ס עס ברז'ל ה'ו הדוק'ס :שר'ס  ,גנרל'ס וחבר'
פרלמנט לא פסחו על ה " שורסקו " בברור ח'ל וגולת

הק'בוץ

o-ץ

הכותרת

נוצרה

'צ'בות רבה במשקנו.

אל'טות מנה'גות'ות שהתבססו
על 'מ' ההתבגרות המשותפ'ס
בפלמ " ח ,בהגנה ,בעלייה השנ'ה
והשל'ש'ת  ,בגדוד' העבודה ו על

הוו

,

אקזוט " ס שהפכו במהרה לחלק בלת' נפרד מהוו' ברור

כחלומות נעור'ס והתנפצו על

הוחטום

\
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גרע'נ'ס מאוחר'ס ' ותר לארז ולגזר לא צלחו א ף הס ובסופו
של דבר רוב חבר' הגרע'נ'ס ה א לה הג'עו גס הס לברור
ח נ י במע'ן " התגנבות ו חודום "  .הקיד הגנטי הבךז  Iיאן הוה
חזק 'ותר מכל החלטה של התנ ו עה הק'בוצ'ת .

שנוצרו

,

.

עם

משפחת

המ פט יד ",

'.

הפרימאט החברתי-

בר ו ר ח  Iל בשניס הךאשונות

ארנונה

ומהפט'ש והפרוטוקול של 'ש'בת הכ " ט בנובמבר שאנחנו
שומר'ס על'הס באד'קות עד 'מ'ס אלה  .גס ב ' ת הכנסת
ע " ש גולדברג הס פר' הקשר של התקופה הזו .
מםפרו של דב רוזנהק  " :גל'ס גל'ס הג'עו כל שנה עשר'ס
עד ארבע'ס עול'ס חדש'ס ,אשר תגברו את לוח
האוכלוס"ה  .הפכנו במרוצת השנ'ס לאחד הק'בוצ'ס
הגדול'ס בא'זור ובקבוצת הק'בוצ'ס בנ' ג'לנו.
 .. .א'נ' מת"מר לכתוב כאו את הה'סטור'ה של שמונת
הגרע'נ'ס שהצטרפו אל'נו והשפעת כל אחד מהס על
פ'תוח המשק ולק'דומו .. .השפה הפורטוגז'ת שטפה •
בחופש'ות .. .נקטת' עמדה נוקשה כד' לח"ב את חבר"
החדש'ס לנםות ולקלוט את שפת התנ " ך  .עד ה'וס הזה,

הוא

תמ'ד

הקונצפצ'ה של
הר'כוז הגדול של חבר'ס ושל ' צ'רת ק'בוץ גדול שאמור
ה'ה להגש'ס את הא'ד'אל'ס של התנועה לוותה במחשבה
שה'ה צר'ך למצוא אפשרו'ות הסתגלות להתפתחות של
מ'רב האנש'ס  .נחזור כאו לדבר' דב רוזנהק הנ " ל " :לא
קבוץ חזק הוא אשר משרת את חבר'ו  ,אלא חבר המגש'ס
את כ'סופ'ו הוא אשר 'וצר ק'בוץ חזק "  .בהתנגשות

הא'נטרס'ס של הפנ"ת משאב' אנוש ,לא פעס רצונו של
החבר גבר על צרכ' המשק .לא מעט חבר'ס התמקצעו
בתחומ'ס משק"ס כמו חקלאות ,מוסך ומסגר'ה  ,ואף
הג'עו לה'שג'ס נ'כר'ס  .אבל רוב החבר'ס ה'ו זר'ס לעבודות
החקלא'ות והמשק ' ות .ראו בעבודות א לה רק תקופות
מעבר קצרות מאוד ואפשר שגרמו 'ותר נזק מתועלת
לענפ'ס וח'פשו להשתלב בעבודות "א 'נטלקטו א ל'ות " ,
רובס מחוץ לק'בוץ  .מכאו שבשונה מק'בוצ'ס רב'ס מ'טב
ומ'רב כוחות לא ה'ו מופנ'ס פנ'מה לצורכ' המשך הק'בוצ',
כ' אס החוצה .עבודות השרות ,התורנו'ות ,הג'וס'ס,

העבודות בקוו' ה'צור במשמרות נכפו על החבר'ס כנגד
אופ"ס ורצונס והכל נעשה כד' להשתחרר מהו  .במשך
כל השנ'ס הש'רות'ס לא ה'ו החלק החזק של החברה .גס
הענפ ' ס סבלו מתחלופה גבוהה וא' 'צ'בות ובסופו של
דבך

ההצלחה

הכלכלות

הותה

רחוקה

מהם ,

אול' בהשפעת ארץ המכורה ,שס הכל צר'ך ה'ה לה' ו ת
תמ'ד הגדול בעולס )האצטד'וו הגדול בעולס(  ,גס כאו
התעש"ה ה'תה צר'כה לה'ות הגדולה ב ' ותר וכגודל
הש א ופה גודל ה א כזבה  .המשאבים הפיזיים הביתו

1.11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • 11 • • • 11 • • • • • • 1.1 • • • • • • • 1111111 • • • • • • 111 • • • • • • • 111 • • 1111111111111111 • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1

t

-

מטפיקים שהועמדו לרשות הקיבוץ בקרקע ,מים ,לצד
העומט הטוציאלי שנוצר עם המטפר הגדול של החברים

והאוכלוטייה הנלווית )הורים ,ילדים ,חברות נוער ,נקלטים(
ונטייתם של החברים בבחירת עבודתם יצרו לאורך כל
השנים מצב כלכלי גרעוני כמעט בלתי אפשרי ובעקבות

כך דלות אמצעים ודלות תקציבים אישיים שהתאזנו לרוב
ממקורות חיצוניים פרטיים .אף על פי כן נבנו מבנים
ציבוריים נאותים  -חדר אוכל ,מרפאה ,מחטן ,בתי ילדים,
בריכה ובתים לחברים שעמדו מעבר למקובל בחלק גדול
מן הקיבוצים בעיקר בזמן הלינה המש  !:1חתית.
האמירה היתה שהמשאב העיקרי של הקיבוץ הוא משאב
כח אדם .הדאגה היתה למצוא לכל חבר את מקומו ולהציע
לו אלטרנטיבות שימנעו את עזיבתו .נפרשה רשת ענפה

של השתלמויות ,שאפשרה כמעט לכל חבר ללמוד
ולהשלים מה שנשלל ממנו עם עלייתו ולמעשה רק מי
שלא התעניין בלימודים לא למד .זאת שוב במחירים
משקיים וכלכליים גבוהים .קליטת חברות נוער והקצאת
משאבי כוח אדם וכלכליים לקליטתן שחלקם הניכר
הצטרף לקיבוץ ,קליטה של חברים חדשים ,לפי קריטריונים
מקילים ביותר בניגוד לקריטריונים נוקשים של קיבוצים
אחרים ,נכונות להבאת הורים וקרובים נלווים והצטרפותם
לקיבוץ שיבטיח את יציבות החבר ודאגתו למשפחתו:
כל אלה היו השקעות חברתיות שהגדילו את אוכלוטיית
הקיבוץ ,גוונו אותה והכניטו בטחון לחיי החברים.

אטם בקיבוץ ברור

)צילום מהחבר ניר דומני(

צעירים רבים ,החל מתחילת שנות ה  90-גל עזיבה גדול
של הקיבוץ ,חלקו הגדול משפחות צעירות .לא היה זה
אופייני רק אצלנו ,גל עזיבה גדול שטף את כל התנועה
הקיבוצית .הארץ התפתחה מאז מלחמת  67ולמרות

מלחמת יום הכיפורים ,נפתחו אופקים חדשים והמשיכה
החוצה הלכה וגדלה .אצלנו הצטרפו לכך ויכוחים פנימיים

אין בכל זאת להגזים בפרימאט החברתי וכמו בכל קיבוץ

קשים ,בין גישות שונות ומנהיגים שונים והיו שהסיקו שאין

הכוחות המשקיים היו חזקים והצרכים גדולים ולא מעט
חברים יכולים לספר איך בהזדמנויות שונות נאלצו לוותר
על מאווייהם על פי החלטות שהעמידו את אינטרס הקיבוץ
מעל רצונותיהם .

להם עתיד בקיבוץ .בשנות ה  ,80-חל המשבר הכלכלי:
הארץ נכנסה לסחרור אינפלציוני ,התנועה הקיבוצית
והקיבוצים נסחפו לתוך הסחרור הזה וכאשר נעצר הטחרור
באופן מוחלט ב , 1985-מצאה עצמה התנועה הקיבוצית
בחובות ענקיים שאיימו למוטט את כל המערכת .אחרי
הסדרים ממלכתיים קשים ,שבהם רוב הקיבוצים כמונו
יצאו בשן ועין נמצאה הדרך למנוע ההתמוטטות במחיר
החזר חובות שהכבידה על תנאי החיים של החברים.

התחלה ,

התחלה ....

במחצית הראשונה של שנות ה  ,90-ירידת אוכלוטיית
החברים -מ)  367חברים בשנת  1986ל 306 -בשנת

 1990ול 226 -בשנת  ( 2000הביאה למסקנה שיש לשנות
כיוון ולמקם את הקיבוץ בצורה מציאותיות יותר בהוויה

הישראלית ולנוע בכוונים שהחברה הישראלית נעה בהם.
הכיוון היה ברור  -העברת האחריות לחבר ,הפרטה,

להשתלב כאזרחים במערכות המדינה ,לעומת ההסתגרות
בכעין
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" אזרחי קיבוץ" .השינויים

התבטאו בהחזרת

הפרימאט של התא המשפחתי עם הלינה המשפחתית,
הטלת אחריות על החבר לפרנסתו ולקיומו ,ניתוק צרכי
הקהילה מצרכי המשק ,הפרטת השירותים )חדר האוכל,
מחסן ,ו .צריכה  (,התנהלות ענפי המשק כמרכזי רווח,

השינויים -שנות השמונים היו שנות המשבר של התנועה
הקיבוצית ושל ברור חיל .המעוז הראשון שנפל היה לבינה
המשותפת .אחרי שנים רבות של אי שביעות רצון ואי
השלמה ,בעיקר של האמהות ,למה שנחשב אחד
המאפיינים של התנועה הקיבוצית גברה ההנגדות
העממית וקיבוץ אחרי קיבוץ הכריז על הכנטת הלינה
המשפחתית ,למרות התנגדות התנועה ,כמובן ,שתמיד
היתה האחרונה להשלים עם שינויים שכבר התגלגלו
בשטח ככדור שלג .למעשה אם נדייק יותר ,אפשר להגיד
שכבר בשנות ה 70 -עם החלטת בתי הטפר הקיבוציים
האזוריים להצטרף לתעודות הבגרות ,התחילו לנמק
עקרונות צאן ברזל של אידיאולוגיה קיבוצית והקיבוץ
כעולם מופרד מכל ההוויה שבארץ מטביבנו.
גם אצלנו הלינה המשפחתית התפשטה מהר מאו,ד קודם
בצורה בלתי מסודרת ומתוך החלטת יחידים ולבסוף
נמצאה דרך ממוסדת לבניית בתים מתאימים ,ומעבר

מגמה הסתמנה כבר למעשה בהרבה מאוד קיבוצים .היה
ברור שיש לחשוב מחדש .אם רוצים לקיים את הישוב
הקיבוצי ,צריכים להקל את הנוקשות האידיאולוגית,
שהתגלתה כמתאימה בשנות הקמת המדינה והמהפכה
האישית שלנו של מעבר מחבר תנועה לחבר קיבוץ ,אבל
התגלתה כאוטופית במידה רבה בתנאים המשתנים של
החברה הסובבת ,של הכלכלה המתפתחת ושל הצרכים

לדרך החדשה .למרות שהמעמסה הכלכלית היתה עצומה,

והרגשת החבר ) .בובר" ,הקיבוץ הוא כשלון למופת"( .היו

המוטדות הכלכליים התגייטו למצוא את הפתרונות
ולמעשה החוב הכלכלי של הקיבוץ גדל הרבה בעקבות
כך ,אבל המעשה נעשה.וראה זה פלא :דווקא אחרי הכנסת
הלינה המשפחתית שהייתה ציפייה ושאיפה של זוגות

חברים שמצאו בשינויים סיבה לעזיבה ,שאם הקיבוץ
מאבד את אופיו הקיבוצי הקולקטיביסטי מוטב לעבור
לחברה העירונית אינדיבידואליסטית.
החלטה נוטפת שנתקלבה בסוף שנות ה - 90 -התושבות,

שמצדיקים את קיומם ויותר מאוחר הכנטת התמורה

לתרומה :מי שתורם יותר מקבל נתח קצת יותר גדול,
אמנם באחוזים מעטים בלבד.
אנחנו היינו בין הראשונים בתנועה הקיבוצית שהלכנו
בדרך הזו ,במיוחד בצורה ממוטדת ומתוקנת כאשר אותה
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תקופת העבודה ,ללא 'כולת לשפר הכנסתס ונאלצ'ס
להסתפק בפנס'ה מ'נ'מל'ת שהק !בוץ מצל'ח להקצות.
'חד עס זאת הא'נד'ב'דואל'זצ'ה הלכ  ilלקראת רחש' הלב
הזע'ר בורגנ"ס של רוב החבר'ס .הרצון לק"ס ח"ס פרט"ס,
הסל'דה מן חדר האוכל ומהמשותף השתלטנ '.האפשרות
של החלטה א'ש'ת על דרך ח"ס ,הב'ת הפרט ',לצד
המנ'ע'ס הא'ד'אולוג"ס הנשגב'ס של הק'בוץ התנועת',
צפוועלו הרצונות הגנוז'ס של הפרט ,שא'פות'ו הא'ש'ות,
המשפחת'ות ומ'לו' צרכ'ו.

..

ס'כוס ,הערכה והמשך של דרך ואופן ח"ס.
 60שנות ברור ח'ל הס ס'פור מענ") של אבולוצ'ה של
רע'ון ,של חברה ,של דרך ואופן ח"ס הוא חלק מתוך 6'0

,
,

שנות המד'נה ,עקב אחר ההתפתחות הלאו 'Pת וה,תה
מתן אפשרות לחבר'ס שמחל'ט'ס לעזוב את הח"ס
הק'בוצ"ס ולהמש'ך לח'ות בק'בוץ במעמד של תושבות.
ההחלטה ה'תה מכוונת לזוגות צע'ר'ס )שרבו עז'בות'הס(
ש'מש'כו לגור במקוס' ,תרמו לח" הקה'לה ,לח'נוך
לתרבות ו'שמרו על מאזן דמוגרפ'  ,שהלך והופר ,אצלנו
כמו ברוב התנועה הק'בוצ'ת ,כאשר הג'לא'ס הצע'ר'ס
הצטמצמו והשכבות המבוגר(ת השתלטו על הממוצע'ס
הסטט'סט"ס .למרות החשש שהתושבות תפתח פתח
של מעבר מס'ב' לדרך זו ,הסתבר שרק זוגות מעט'ס
בחרו בה ועס זאת אלה המש'כו לתרוס רבות לח"ס
הקהילתיים.
הש'נו"ס העמ'קו בשנות ה-

2000

'בסוף העשור והמאה

התברר שהש'נו"ס ה'ו מעט'ס מד' ומאוחר'ס מד" ,המשק

ה'צרנ' לא התאושש וענפ'ס רב'ס התמוטטו .ההסדר
הק'בוצ' שנחתס עס הבנק'ס במה שנקרא " הסדר

הק'בוצ'ס " הצ'ל את הק'בוץ מהתמוטטות אבל עד"ן
הט'ל על הק'בוץ החזר חוב שנת' שהמשק לא ה'ה מסוגל
לכסות אותו  .התקצ'ב'ס הא'ש"ס וההוצאות הקה'לת'ות
קוצצו מד' שנה ובתח'לת שנות ה  2000 -עמד הק'בוץ
בפנ' מצב של חוסר 'כולת להחז'ר חובות .מצבנו זה לא
ה'ה שונה מק'בוצ'ס אחר'ס והתפשטו ש'טות שונות

להתמודדות עס המשבר על 'ד' העמקת הש'נו"ס
וההפרטה .אחר' שה'ו " ר הח'צונ' הראשון שנבחר על 'ד'נו
הצ'ע להכר'ז על כע'ן פש'טת רגל ולא קבלנו הצעתו .
התקשרנו ל'ו " ר חדש ,א'ש'ות דומ'ננט'ת בכלכלה
ה'שראל'ת ובחרנו בדרך שנקראת " רשת ב'טחו)  ".הק'בוץ
הופרט ,ענפ' הקה'לה נסגרו  ,חדר האוכל ,מחסן ,הש'רות'ס
הקה'לת"ס :בר'אות,נו ',ח'נוך ,מ'ס וחשמל צ'בור"ס .

לה ה"חוד'ות שלה P ,חזון ,מק'מה ועד המצ'אות בעצס
'מ'ס אלה .
נעשה כאן עוול לגרע'נ' המ"סד'ס הראשונ'ס .חבר'ס
שהג'עו מתנועות הנוער ממצר'ס וממרוקו הק'מו את

הק'בוץ ,ה'ו להס שא'פות וחלומות והשק'עו ממ'טב
כוחס  .אבל רובס עזבו והשא'רו את ר'שומס ב'מ'ס
הראשונ'ס .אלה שנשארו אתנו הס שותפ'ס נאמנ'ס
ל'צ'רה ,למאבק ולדרך .
הוצורה הוא  Iצורתה של התנועה הברזילאית ,הוא נחימה

בראשס של צע'ר'ס שה'ה להס חזו) ,כוח החלטה וכושר
ב'צוע .החזו) דרש מהפכה א'ש'ת ממש'ת ,לא רק
במחשבה ,אלא גס פ'ז'ת .לא פרוגרומ'ס  .לא השואה ,לא
רזיפות הנועו את הצעירים ,כן אם האוןאה  ,הביצוע הוה

לא רק בראש ,אלא בקרב"ס ,בגוף ,ב'ומ'וס .עז'בה לרוב
של בת'ס בורגנ"ס שא'ן חסר בהס שוס דבר ,עז'בת
ל'מוד'ס אקדמ"ס ,אופק'ס של ח"ס נוח'ס לפרנסה
שבתרומה לדרך ח"ס קולקט'ב"ס ,שנגד האופ' המולד.
עבודה פ'ז'ת במקוס א'נטלקטואל'ת ,תנא' ח"ס דל'ס,
שהתאזנו קצת בעזרת ההור'ס.

המנ'ע'ס ה'ו שונ'ס 'הקבוצה המוב'לה ס'מנה את הדרך
הפול'ט'ת א'ד'אולוג'ת של הק'בוץ התנועת ',אשר 'גש'ס
ב'שראל הרע'ון של המשטר והחברה הסוצ'אל'סט"ס
והק'בוץ 'ה'ה האוונגרד המוצ'א לפועל של רע'ונות

•

התנועה.

בעשור'ס הראשונ'ס ח' הק'בוץ באטמוספ'רה הזאת

והשתדל לממש את הרע'ונות :ר'כוז גדול של גרע'נ'

ביטוחים המשוכו להתקיים במסגרת מ  Iס  Iם קהילתיים
)מס שרות'ס(  .הכנסות החבר מעבודתו ה'ו לקנ"נו תוך
קב'עת אחוז גבוה של מס שהועבר לחברה )מס פרוגרס'ב'(
שמטרתו להבט'ח פנס'ה לחבר'ס הות'ק'ס  ,שהק'בוץ
והתנועה הק'בוצ ' ת בע'וולתס לא השכ'לו לחסוך בכל
שנות ק'וס הק'בוץ .המס'ס והשכרת הד'רות ,שהתרוקנו,

משמש'ס הבטחה לרשת ב'טחו) לחבר'ס שנשארו ללא
פרנסה מתא'מה )מחלות ,פ'טור'ן( .המשק הופרד טוטל'ת
מן הקה'לה ומטרתו לכסות את חוב הק'בוץ ובמ'דת
האפשר לצורכ' הפנס'ה .כל השנ'ס הטר'ד את חבר
הק'בוץ מה שה'ה מנת חלקו של כל אזרח' המד'נה .
הזכות להור'ש .נתקבלה החלטה על ש'וך הד'רות לחבר
וש'וך נכס'ס )אס (ו'ה' והזכות להור'שס.
ההחלטות על הש'נו' עברו ברור ח'ל ברוב מוחץ ולמעשה
הדרך החדשה נתנה ב'טו' לרחש' לב עמוק'ס שה'ו ק"מ'ס
בחברה כל השנ'ס .ה'ו שקבלו קשה את בש'נו'ס •
וההסתגלות ה'תה קשה ,בע'קר של הוות'ק'ס שהרג'שו
עצמס מקופח'ס ,מאחר שהש'נו" פגש אותס בסוף

!

התנועה ,ח'נוך חברות נוער ,פת'חות לקל'טה,
" הרפובל'קה הסוצ'אל'סט'ת " האזור'ת בשער הנגב,
הפעולות התנועתית  ,המפלגתית ,ה הסת ררו תית ,הקשר
עס התנועה ,ה'שוב ומד ' נת ברז'ל .כל אלה לצד הדאגה
לחבר ,למ'לו' שא'פות'ו בעבודה שמתא'מה לו ,במח'ר
ו'תור על צרכ' המשק  .תוכנ'ת השתלמו'ות רחבה ,קל'טת
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הורים ובני משפחה שתבטיח את הביטחון המשפחתי.

ההיסטוריה של ברור חיל מתאפ  IIנת בכישלון כלכלי
ובהצלחה יחסית חברתית .לא הצלחנו לק  IIם תעש  IIה
ואמנם היו כמה הישגים בחקלאות ,אבל אלה לא היו
יציבים .הקיום הכלכלי התאפשר על ידי עבודות חוץ של
חברים ואת זה יש לראות כחלק מן החוסן החברתי ,כאשר
התאפשר שחברים יפנו את כישוריהם ,לפי רצונם ,החוצה
ולא פנימה לקיבוץ .מאידך לכידות המוצא ,האופי ודרכי
המחשבה יצרו הרגשת ביטחון אצל רוב החברים .בעדויות
חברים נשמעת הרבה הסיבה העיקרית להשארות בקיבוץ
הרגשת

הביטחון

הסוציאליסטי ומי שחי בנוסטלגיה של ימי המהפכה של
הקמת המדינה ושל הקיבוץ הקולקטיבי יגידו בודאי שזהו
סיפור של כישלון .מי שמביט על ההיסטוריה ועל החברה
כסיפור של התפתחות בלתי פוסקת ,ימצא שהתנועה
הברזילאית תקעה יתד במפת המדינה ,תרמה לח  IIם
הלאומיים ,בניו פזורים היום על פני מגזרים מגוונים של
החברה הישראלית .בכלכלה ,בצבא ,באומנויות ,הישוב
קיים ,למרות המשברים ,חי ותוסס ,זהו סיפור של הצלחה,
אולי שונה מן החלום הראשון אבל אמיתי במציאות
היומיומית.

החברתי.

מאות ואלפים עברו את ברור חיל

מה צופה לנו העתיד

ואחוז גבוה מאוד עזב אותנו .עזיבות

ב  IIחודיותו ברור חיל הוא חלק

באחוזים גדולים אינן נדירות
בהיסטוריה של המדינה ושל
התנועה הקיבוצית ובכל זאת
אשפר לתהות אם השינו  IIם

מן המרקם של התנועה
הקיבוצית .הקיבוץ בכל השנים

-

גם

פושט צורה ולובש צורה ,כפי
שאמרנו זו חולשתו וזה כוחו.
אנחנו צופים לקראת חילוף

שהתחילו להתבצע בסוף שנות
ה 90 -ובשנות ה 2000 -לא באו

דורות

והמרקם

יהיה

שונה.

מאוחר מדי ורבים לא היו עוזבים

החברה הק  IIמת ,המסורתית

והיו מוצאים את מקומם בקיבוץ.

נאבקת לחלץ את הקיבוץ מן
החובות  -ולהבטיח פנסיה
לותיקים וכן תנאי רווחה וסיעוד
לפי הצורך .עוד במסגרת
הביטחון הסוציאלי מקדמים את
הנושא של שיוך הדירה לחבר,
לשיוך נכסים )במידה שיהיו(
להבטיח את זכות ההורשה,

וק  IIמות ברחבי העולם
בזה שחבריה מחליטים
מן החברה ,הולכים
לחופים ,ח  IIם ח  IIם

מסורתיות.

נשאלת

השאלה -

האם אנחנו עדיין

קיבוץ? התשובה היא כן ,קיבוץ

מתחדש .הוא מהו? בהרצאות
הרבות

שהרציתי בפני קבוצות

שביקרו אצלנו אמרתי להם שכוחו
וחולשתו של הקיבוץ הישראלי
בכושר השתנותו .קומונות אחרות

שהתקיימו
מתאפינות
להתבודד
להרים או

כנגד

הקשיים גדולים להשיג מטרות
אלה ,בעזרת כוחות חיצונ  IIם
מתקדמים עקב אחרי אגודל ויש
תקוות לעתיד.
כל התנועה הקיבוצית אחרי
שנים של סטגנציה ורגרסיה,
משנה כיוון ומספר האוכלוס  IIה

נפרדים ,חיי פרישות ,מנותקים מן

החברה וסופם שהם נעלמים.
הקיבוץ חי במציאות הישראלית,
ראה עצמו תמיד חלק ממנה ועל

מתחיל לגדול .אנחנו מצטרפים

ידי כך השפיע והושפע מן החברה.

זה היה כוחו וחולשתו ,כוחו כי הוא המשיך כל השנים
להיות רלבנטי וחולשתו ,כי ההשפעות החיצוניות חדרו
לתוכו ושינו אותו כל הזמן .כוחו של הקיבוץ היום ביכולת
השתנותו ,לא מהפכה ,כי אם אבולוציה.
על אף השינו  IIם היסוד החשוב והמכריע של האחריות
ההדדית הוא עד"ן המאפיין העיקרי :פנסיה תקציבית,

רשת ביטחון ,קרן לעזרה הדדית ,ביטוחי בריאות וסיעוד
משותפים ,בתי ספר קיבוציים ,חיי קהילה ומוסדות קהילה,
אגודה שיתופית מפרידים בין הקיבוץ ללא קיבוץ.

-

תפיסות

לגל הזה ומתחילים להפעיל תהליך של צמיחה דמוגרפית.
לאפשר לבני משק ולמעונינים בכלל להשתלב בחברה,
לאו דווקא כשותפים בקופה הקולקטיבית ,אלא כשותפים
מלאים בנכסי הקיבוץ )רכישת דירות( בח"ם הקהילתיים
שלו .על יד הקיבוץ הולכת וקמה שכונה קהילתית שתהיה
קשורה קשר הדוק מוניציפלי לקיבוץ וחבריה יהיו שותפים
להחלטות על החינוך ,התרבות ,איכות הסביבה ,פיתוח
וכו'.

ברור חיל תהיה נקודה מתקדמת במפת הארץ ,חיה בתוך

רבים ממבקרי הקיבוץ,

סביבה מפותחת ומשופעת בשירותים ברמה גבוהה

רובם שפעם היו חברי קיבוץ בעצמם ,כועסים מאוד

במסגרת המועצה האזורית שער הנגב ,קרובה לדרכי
תחבורה מהירים  -כבישים ,רכבת ,המקשרים למרכז

ישנה היום תופעה מעניינת

שהקיבוץ של היום הוא לא הקיבוץ של פעם ,אין חדר
אוכל ,אין מחסן ,השירותים מופרטים ,למעשה רובם עזבו
את הקיבוץ מפני שלא התאימו עצמם לחיים האלה ,אבל
היו רוצים שהממשיכים ישמרו על הקיבוץ המסורתי ,אבל
הקיבוץ משתנה ומתחדש.

האם ברור חיל הוא סיפור של הצלחה או כישלון  -נקודות
הראות יהיו שונות .מי שנתקע ברעיון של האוונגרד

אבדהם

הארץ,

פרקי

תעש  IIה

מתקדמים,

תחומי

הה  IIטק

והטכנולוגיה ותחושה של חלום שהלך והתגשם ,שונה
אבל חי וק"ם .זהו ספור מרתק שהתחיל במועדוני הנוער
במצרים ובכמה ערים בברזיל שרקם עור וגידים וכמו כל
המדינה ,שקמה מאיזה חזון הזוי והתפתחה למציאות
מתוך כוח האידיאה ורצון.

שנפלך

מזכיר תנועת גורדוניה-מכבי הצעיר בברזיל.עלה ב  1958-לקיבוץ ברור חיל .טגן מזכיר התנועה העולמית הבונים דרור,
ראש מחלקת העלייה של הטוכנות היהודית בברזיל ,מנהל בית הטפר האזורי בשער הננב ומנהל האנף למכללות אזוריות
במשרד החינוך .תואר ב.א .במדעי הרוח ו-מ.א .ביהדות זמננו .ממשיך בפעילותו בועדות שונות בברור חיל .
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