
זר

v ״ W A
if מבית החדשה הס^רה

 מבינים לא נהלל ושבי
עליהם. נפל זה מאיפה

 96 אחרי פתאום,
 במונחים שקטות שנים

 מוצאים הם ישראליים,
m סערה בלב עצמם את 

 רגב. מירי התרבות שרת של היוצר מבית
 בן שלו, מאיר שהסופר אחרי קרה זה

 בתוכנית מידן קובי אצל התארח היישוב,
 שבספריו לטענות והתייחס ישראל", "חוצה

 אף היה "לא אשכנזיות. דמויות רק מככבות
אמר. הוא נהלל", מייסדי בקרב מזרחי

 אבל שלו, צודק היסטורית מבחינה
 אותו וכינתה שהתרעמה רגב, לדעת לא

 חלק היו לא "המזרחים והוסיפה: "חצוף",
 העמק מגדל תושבי הרי ילדותו? מנוף

 רצה לא פשוט הוא נהלל. על לו שמרו
 מוצאים נהלל אנשי וכעת אותם". לראות

 שלהם השלם הסיפור במתקפה. עצמם את
 הראשון העובדים מושב של סיפורו נעלם.
 העלייה אנשי ידי על שנוסד ישראל, בארץ

 חברתי, צדק של רעיונות בסיס על השנייה
 ומכירה קנייה הדדית, ערבות לאדמה, קשר

 כבישים לייבש, ביצות להם היו אז משותפת.
 ההתמודדויות היום להכשיר. וקרקע לסלול
שונות. שלהם

 שחיים לאנשים שגורמים קרה "איך
 היפה ובעבר עשו שהם במה להתבייש פה

 שעברה קיבוצניקית ד, שואלת שלהם?",
 המקום. לבן נישואיה בעקבות בנהלל לגור
 להצטרף זה שצריך מה כל הפוך. נהיה "הכל

 מדי משכים קשה, שעובד לחקלאי לשבוע
 גם אבותיו, שעשו מה את וממשיך בוקר

חבוט". כך כל ענף היא שהחקלאות בימים
 על חשובות תפיסות יצאו "משמאל

 ועוד זהות, של פוליטיקה רב־תרבותיות,
 בביקורתיות לבחון המאפשרות תיאוריות

 מה ובציונות. כישראליות רבים רכיבים
 למחירים, מההישגים הדיון להסטת שהוביל

 אודי פרופ׳ אומר לקורבנות", מהגיבורים
 באוניברסיטת לסוציולוגיה מהמחלקה לבל

 למחקרים בגין־סאדאת ומרכז אריאל
 ציבורי ששיח מרגע "אבל אסטרטגיים.

 רק אותו ליישם ניתן לא מתהווה, ביקורתי
 על שלו היישום את ולעצור אחד מיתוס על

 כי למגננה, כעת נכנסת נהלל אחר. מיתוס
 אין כלפיה. כעת מופנה הביקורתי השיח

 בהחלט אך שם, שנעשה מה את מוחק זה
 והייחודיות, הבלעדיות בשאלת מפקפק

 ומושבים קיבוצים היו ביושרה. גם כמו
 לתגמולים לא אם שזכו, מיתולוגיים

ותרבותיים. סמליים לתגמולים אז פיננסיים

 ממי נשללו לא אלו תגמולים האם אך
 וללא יותר, אף ואולי פחות לא שהקריבו

הממסדי? החיבוק
 רק זוכר שהוא טען שלו "כשמאיר

 של אותנטית חוויה זו אם גם אשכנזים,
 ממשיך המעטה", בלשון מפתיע זה - ילדותו

 ספר לאור שיצא לי אומרים היו "אם לבל.
 מאיר מאת בנהלל׳ מזרחים ראיתי ׳לא בשם
 ספר עוד יוצא שהנה משוכנע הייתי שלו,

 מחוז עם הכותב מתחשבן שבו ביקורתי,
 והוא שקופים, ׳האחרים׳ היו שבו ילדותו
 שנים במשך כן גם נאלץ השיטה, של כקורבן
 האשכנזית־ ההגמוניה בבלעדיות להאמין

הציוני". המיזם להצלחת סוציאליסטית
 "בתקופת זוכר. גם זוכר דווקא ששלו אלא
 גם המזרח, מעדות יהודים דווקא היו ילדותי
 היו הכפר בתוך וגם במעברה העמק במגדל

 בראיון שלו אמר מזרחיות", דמויות לנו
 נערץ, מורה לי "היה .103ו^1ב־ כספית לבן

 וכתבתי ספרדי שהיה ז״ל, מאסטרו יעקב
 יעקב שלי, המחנך בספר. בהערצה עליו

 נהלל של והרב המזרח, מעדות היה מתתיה
 מרוקאי גיבור יש רוסי׳ ב׳רומן גם תימני. היה

בוסקילה". מרדכי ושמו למהדרין
 נהלל מושב מזכיר מור, יאיר לבד. לא שלו
העובדים הם ילדותי מזיכרונות "חלק אומר:

 בתל המעברה מן שבאו בנהלל שעבדו
 דוד ומסעוד, בוזגלו שמעון ביניהם שמרון,
 שעבדו בולקלה, ויענקלה גצל פרץ וחביב

 לעבודה כולם כל את נתנו פרישה, גיל עד
אותם". והוקירו אהבו נהלל וחברי

ואנחנו העולים
 המושב של העקרונות אחד מור, לדברי

 לקחת היה שאסור כך עצמית, עבודה היה
 כשהחלה ,50ה־ בשנות אולם פועלים,
 הכללית האסיפה קיבלה הגדולה, העלייה
 להעסיק חייב נחלה בעל שכל החלטה

 בשבוע. יום לפחות מהמעברה, עובד
 שגרו ומהונגריה מרומניה ממרוקו, העולים

 - ישי ורמת שמרון תל - הסמוכות במעברות
 מרביתם בנהלל, החקלאות בעבודות שולבו

 הקמתה עם ,50ה־ שנות בתחילת במשקים.
 שם להתגורר חלקם עברו העמק, מגדל של

בנהלל. לעבוד והמשיכו
 מורים של התנדבות הייתה כך על "נוסף

 ללמד למעברות שנסעו שירותים ונותני
 בכל. ולעזור העולים עם לשוחח עברית,
 ותרומת התנדבות התייחסות, פה הייתה

 איתנו למדו מהילדים חלק ובגדים. שמיכות
בשנות כי ומזכיר מור אומר הספר", בבתי



21.4.2017 |תשע"זבניסןכ"הו',יום 21,260מספרגיליון גיליון \פוסטהג'רוזלםמקבוצת

התנדבובן־גוריון,דודבמצוותה־50,
מושבילעזרתנוספיםומושביםנהללבני

ובגליל.ירושליםבפרוזדורבנגב,העולים
שבאוגרעיניםשלעלייהגליקלטה"נהלל
גםכמוחקלאית,להכשרהשונותמארצות
מיוון,הנוערועלייתטהרןמילדיעולים
היותמידבביתנווגרמניה.עיראקמרוקו,
אימצוהוריבארץ.הראשונהבדרכםעולים
הנוער.בעלייתשהגיעביותרהקטן6,בןילד
עדיוונית.רקבעברית.מילהידעלאהוא
שלי.אחממשמשפחה.לבןנחשבהואהיום
לארץבאוכשאביובשואה,נרצחהשלואמא
כבןהרגישכיאיתנולהישארבחרהוא

נהלל".
שסייעוהמשפחותאתלמנותממשיךמור

משפחתשלאיציקלי"זכורעולים.בקליטת
פלד,משפחתאצלשהיהמרקועמי,בן

למשפחתשהגיעטהרן,מילדיארז,וחיים
מההוויהחלקהיהזהדבר,שלבסופושניפר.

שייסדובעמק,פההראשוניםשלומהעשייה
לקלוטחובהלעצמםראואבלהמושבאת

זהאתעשולאנהללאנשינוספים.אנשים
הציונותאתבכךראוהםציון,לקבלבשביל
קהילהפהנבנתהעובדה:הארץ.ובניית

גםשיתוףעלשומרתהיוםשעדייחודית,
שנוצרוהאגודהשלכלכלייםבמפעלים

כלכליים,לענפיםוהפכושירותכענפי
שקשהקהילהובחייההדדיתבעזרהובעיקר

כמוה".למצואהיום
פניעלמשתרעתב־1921,שנוסדהנהלל,

ריכארדהאדריכלשעיצבעיגולבצורתשטח
יזרעאל,בעמקדונמיםבכ־9,000קאופמן

משקיםוכ־75אישכאלףהמאכלסים
אתבישראל,כמוובישראל,חקלאיים.
פחות,ולאמהחייםלשמועאפשרהסיפור

המקוםתושבישלהקברותביתמהמתים.
עינינו",לנגדמתינו"יהיושמרון.בתלנקבע

יישובים:לשנינעשינו"כךהתושבים.אמרו
עדהחמהמזריחתדואגטורד,עמל,אחד

שליווינוםאלהלמעלהושםשקיעתה,
משהשלאמודבורה,כתבהנצח",למנוחת

הראשונות.המשפחותלאחתבתדיין,
השכול.אתפגשבנהללמשקכלכמעט

במערכותמותםאתמצאוהמקוםמבני46
נהללהתושבים,למספר"ביחסישראל.
אבידותהרבההכישספגהמקוםהייתה

ספגהשלאבנהללמשפחהאיןבמלחמות.
המושב.מזכירמור,יאיראומראבידות",
יעקבי,ודודיוסףובנו,אבהיוהראשונים
שהשליכוערביםפורעיםידיעלשנרצחו
המשותפתהמצבהעלה־30.בשנותפצצה

מנוחת"ברגעינחקק:הקברעלשהוקמה
בשחרהאב.נרצחהיום,מעמלהעובד
כלעלהבן".נקטףחיים,ידעטרםילדותו,

"אנחנואתשמו.עלהקרויילדשנפל,בן
כתבהשם,מספריםהכפר",מאותושנינו
(זאבלה)זאבהמקום:בנישניעלשמרנעמי

שנהרגורגב,(יוספלה)ויוסףעמית־סלוצקי
כיפור.ביום

הסיפוראתלשמר

בשלושהמטופליםוסבתה,סבהעםהגיעו
נהלל,"כשקמהללחם.שרעבוקטניםילדים

ההתיישבותצורתוסבתאלסבאנראתהזו
וישנהללאתאהבוהםלהם.מתאימההכי

לאומימשהוהיהלאובצדק.-יחידהגאוות
זהאםבו:שותפיםהיולאשהנהלליםגדול

דבר.בכללפלמ"ח,הבריטי,לצבאלהתגייס
מאיתנו".רוציםעודמהיודעתלאאני

בעיקרכולליםשלההילדותזיכרונות
ואבק.טובעניבוץלמקום,האהבההרבה
לביתהלכנוכבישים.היולאשבילים,"היו

מבוצבצים.וחזרנומבוצבציםהגענוהספר,

בשניםעבדאביקלה.הייתהלאהפרנסה
משהושיהיהכדילמושבמחוץהראשונות
אמארקהבריטי.לצבאוהצטרףלפרנסה

היורפת,הייתההמשק.אתהחזיקהשלי
כברעצמיאתזוכרתאניומטעים.עציםלול,
כלועושהמהריסוסתפוחיםמנגבת5בגיל
לבד".הייתההיאכיעבודות,מיני
התאפיינולאמכןלאחרשבאוהשניםגם

בעיתונותלמצואאפשרזאת,ולמרותבשפע.
שפורסמהזוכמוידיעותההיסטורית
"בני"הפועל":בעיתון1939באוקטובר

לעזרתהתעוררוהעובד,הנוערחברינהלל,
למעלהואספוהעבודהמחוסריחבריהם
העובדהנוערלמרכזבמכתבםחיטה.מטונה

לארגןהמשקיםבנילכלבקריאהפוניםהם
החברים".בשבילתוצרתםמיבולאוסף

למחלציםהמסמניםבין

בנהלל.זהלצדזהצועדיםוההווההעבר
ובמקומותהוותיקיםבמועדוןבצרכנייה,

עלהיסטוריות.תמונותתלויותנוספים
והסליקהמחלבההעם,ביתכמורביםמבנים

המועצהשלכחוליםשלטיםמתנוססים
כמתוכנן,יסתדרהכלאםאתרים.לשימור
התושבים.מספרבנהלליוכפלהקרובותבשנים
לאחרונההתחדשנהללשלהמיתולוגיהעיגול
יתגוררושבוהשדות","דרךנוסף,בעיגול
"הרדיאלי",המושב.שלממשיכיםובנותבנים
בחיבה.אותומכניםהם

ישראלשלמההיסטוריהחלקשהיודמויות
לשעברהחקלאותשרלמשלכאן.עדיין
עלוגםסוסיםעלרוכבשעדייןנחמקין,אריק

ברונדומשתתףשבועותחגומדיאופניים,
שעלהשמות"מרביתהמסורתי.הסוסים
רבות,שניםכברהשתנולאהמושביםשלטי
המבורכת.ולהמשכיותלשורשיותעדות
אתלשמועבאיםרביםומבקריםתיירים
וגםההתיישבותהחלוצים,שלנהללסיפורי
שלהנפלאיםלספריםספרותיתקפיצהלערוך
הוויאתרבבכישרוןשמתאריםשלו,מאיר
הוועדיו"ראומרתבעבר",שהיהכפיהכפר

מתגוררתהיאשנים27רגב.לימורהמקומי,
(דוררגביהונתןהמושב,לבןנשואהבנהלל,
לשניים.ואםבמקום)שלישי

משרדביוזמתקםבנהללהמקומי"הוועד
שאינםהתושביםשמספרלאחרהפנים,

המאוגדיםהחקלאיםמספרעלעלהחקלאים
אז"עדמסבירה.היאחקלאית",באגודה

לאוהםמוניציפלי,ייצוגהיהלאלתושבים
הוועדנהלל.למוסדותולהיבחרלבחוריכלו

התחומיםבכלעוסקמקום,כבכלהמקומי,
כבישים,ועדמחינוךהמוניציפליים,

וכלגדולועדמקטןתרבות,ועדמתאורה
חוליהעצמירואהאנילתקציב.בכפוףזאת

ושלשליהחזוןהנהללית.הדורותבשרשרת
קהילהשלהובלההואכולוהמקומיהוועד

התושבים,והתגייסותהיוזמהרקמתנדבת.
חזקהקהילהיוצרותהמקומי,הוועדבהובלת

גםכךאז,כמוופיזית.חברתיתומתפתחת

בו.לגורמחבקביתהואנהללמושבהיום.
חלקמאוד.וחיוביתמלוכדתחזקה,קהילה

הדדיתעזרההמושב,שלהיסודמעקרונות
חשובבסיסומהוויםתקפיםעדייןלמשל,

ומחייב".
נחווהנהללשלסיפורהמדועכך,אם
כמקוםהישראליתמהחברהחלקיםאצל

היום"ישאחרים?סיפוריםשלוהדרהלדיכוי
חלקהיושלאהקבוצותבקרבמגמותשתי

'המסמנים'אתישמהאליטה.אומהממסד
רגבשמיריהמסמנים,'המחלצים'.אתויש
להדרהעדויותאוספיםמהם,אחתהיא

בוחריהם.מציבוררביםכלפיולגזענות
אפיקיםביצירתשעוסקים'המחלצים',לעומת

העוצמה.במוקדיהללוהקבוצותלהשתלבות
וביקורתיותערנותשלהלקהליםמקנהרגב

איןלו.האחראיםאתומסמנתלמצבםביחס
הרחוקלטווחאךהזעם,שלבפוליטיקהלזלזל

כעסשלהזו,ברמהיישארזהאםהיאהשאלה
אופוליטית,להצבעההיותרלכלשיתורגם

'חילוץ'".עלחתומהתהיהגםשהיא
היאנהללהמושב,מחברירבים"בעבור

למקוםחזקה,שייכותותחושתגאווהמקור
היורבאוסבאשסבתאהדרמטיולסיפור

הלא"בעברצפוני.גיאאומרמגיבוריו",
השראהמעוררהיהאלהשלסיפורםרחוק
חלוציותעלובעולם,בארץהחולמיםלכלל

וצודקתשוויוניתחברההמבססתמהפכנית
בניתוחיםלעסוקלהמשיךישראל.בארץ

יושבתמיואצלקרהכךמדועודיונים
אתללבותלהמשיךהדרךבדיוקזוהאשמה,
האיבה.

והקהילתיתהלאומיתהעתיד"תמונת
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