אשדות יעקב
נפשית בעצם טרם עזבנו את הקבוץ  -גם בנהר י יה המשכנו ונשארנו ק י בוצניקים בהתהגותנו,
בשיקולנו ,בקשרינו עם אנשים ו לא התאקלמנו בנהר י יה כאזרחים מן השורה; הכל ראינ ו דרך משקפת
המנטליות הק י בוצית .אך לחפש מקלט בקבוץ ,ללא משלוח יד ,ללא אמצעים ,עם אישה בהריון  -הייתי
מבקש מעמד מעט מכובד יותר .א ולם צ'רנה ,מזכירת הפנים של משק אשדות יעקב ,אליה נני פנתה
בביקורה שם ,כדי לברר אפשרות להתקבל ,הי י תה בדעה אחרת .בשיחה היא התרשמה מאוד מנני,
מהופעתה ו מה נ י סי ו ן שצברה בעבודתה עם ת י נוקות ופעוט ות .ואשר לי ,רק הוסיפה  ,עבודת טוריה
בפרדסי כפר סבא ה י נה הכשרה טובה גם לעבודה במשק .צ'רנה הבטיחה להביא את פנ י יתנו לדיון
במזכירות המשק עם המלצתה החיובית.
ו אמנם  ,כעבור ימים מספר הגיעה ממזכירות אשדות יעקב הודעה שהוחלט  ,עקרונית  ,לקבל אותנו
כמועמדים למשק ,א ך ב היותנו בעבר חברי פלוגת עבודה ,החלטה זו טעונ ה אישור של מזכירות הקבוץ
המאוחד.
הבנו מה מ אח ו רי טענה זו :במשך שנים  ,חלק לא מבוטל של כוח העבודה במשקים המבוססים
היוו עובדי חוץ ,חברי פלוגות העבודה ,שעבדו במשקים כמתמחים בענפי המשק השונים ,ב היותם גרעין
שעומד לעלות על הקרקע  ,או בהשתלמות בענפי הש י רותים ,לרבות במוסדות הילדים .המצב הקשה
בשוק העבודה במושבות ,מקום ישיבתן של פלוגות העבודה ועיסוקן  ,בעיקר בפרדסנות ובבניה ,אילץ
אות ן לחפש תעסוקה לחבריהן גם (או קודם כל) במשקים המבוססים ,וזאת כמובן בתמיכה המלאה של
מוסדות הקבוץ המאוחד .
לרבים מ בין חברי פלוגות העבודה במושבות נעשה מקומם צר והם התגעגעו לאווירה אחרת,
עשירה יותר בתרבות ,מה ש החיים הדחוקים בפלוגות שלהם יכלו לתת להם .הם מצאו זאת כעובדי חוץ
במשקים ולא פעם ,עם תום תקופת שהותם בהכשרה או בעבודה ,סירבו לחזור לפלוגותיהם .לתופעה
זו ,שגרמה במידה לא מעטה לדילול שורות הגרעינים ה מועמדים לעל י יה על הקרקע בעתיד הקרוב או
(בדרך כלל) רחוק יותר  ,ביקש מנשַ ר מזכירות הקבוץ המאוחד לשים מחסום .מ עבר חברי פלוגות עבודה
למשקים הק י בוציים י תאפשר רק בתנאים מיו ח ד י ם ואך ורק באישור המוסדות העליונים של הקבוץ .
קבלנו זימון לועדת הקליטה המרכזית .משרדי מזכירות הקבוץ  -המאוחד (מחוץ לעין  -חרוד) היו אז
בבנ י ין דירות רעוע ברח' אחד  -העם ,מול גמנסיה הרצליה  -מגדל שלום בימ ינו .אברהם שכטר ,בעצמו
חבר אשדות  -יעקב ,ניהל את הישיבה ,כמיטב המסורת הבולשביקית :הדיון בבקשה פורמלית הפך מיד
לחקירה ,כשאשמת הנחקרים נקבעה מראש .הרי לעזוב מסגרת ק י בוצית ,זה צעד ש כ ש ל עצמו חסר יסוד
רעיוני ,לא לרצות לחזור לפלוגת העבודה ,זו הפגנת ה י עדר עמוד שדרה ואופי .הדיון התנהל באופן
חד  -צדדי  .שכטר דיבר ו השאר שתקו  .האווירה החלה להיות מאוד לא נעימה ו הרגשנו שאין לנו מה
לומר כאן ואין את מי לשכנע .נני ,שעבורה מזכירות הקבוץ תמיד נחשבה כמוסד מכובד מאד  ,הי י תה
מרוגזת מאוד ובצאתנו מחדר הישיבות הטיחה באברהם שכטר כמה דברים חריפים .אך מ טבע דיונים
אלה ,שאין המהלכים מוכתבים מהנחות אידי א ולוגיות בלבד  -הרבה אינטרסים ,אישיים או משקיים,
משחק כאן בעירבו ב יה; ' ניתן לקיסר אשר לקיסר ' וכבוד הקבוץ בא על סיפוקו :הדברים החריפים נאמרו ,
ו פנ י יתנו  -היא אושרה  .כך נמסר לנו מ מזכירות משק אשדות  -יעקב ,ו אינ ן מניע ה למ עבר מיידי לשם.
לא היה הרבה מה לארוז בנהרי י ה .תחולת משק ביתנו לא חרג ממה שאפשר לקחת לדירה ק י בוצית.
מספר צלחיות וספלים מתוצרת "נעמן" וכמה כפיות  .חריג אולי היה הקומקום החשמלי שלי ,תוצרת
הולנד ,שליווה אותי במשך השנים אף שלא היה בו שימ וש כי איפה היה כבר חשמל בחדר? אני אומר
חריג ,כי רק ל אחר קום המדינה  ,הקומקום החשמלי  -שהיה נושא לאס י פות  -היה למקובל .אשר
לריהוט  -לא רצינו להגיע למשק עם ארגזי תפו"זים .באחד הכוכים של נגרי הדר הכרמל בחיפה רכשנו
אשדות יעקב
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