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w לאחר שנה וחמש
 למראה מאמין היה לא הוא פטירתו,

 הקרוי בקיבוץ מבקר כשהיה עיניו
שמו. על

 שמסביבה חשופה גבעה במקום
מע 40 מעל קדחת, מפיצות ביצות

וב הקיץ מימי ברבים צלזיוס לות
 היה הוא לירדן, מעבר עויינים דואים
 שקהילתו פורה יישוב היום מוצא
 ובני ילדים 150 מבוגרים, 250 מונה
 ענפי על כלכלתו את המבסס נוער,
חי פלסטיקה, מפעל ומדגה, גד״ש

 צפרות, מרכז ענפים, ותרבות נוך
 ומכינה בסיכון לנערות פנימייה

סגורה. לא רשימה וזו קדם־צבאית,
צעי "ייקים", של "מסד" גרעין

הת מגרמניה, הנוער מתנועות רים
 הומה כיישוב קיבוץ, לבנות עקש

 שכד גבעה על ,1938 בשנת ומגדל
שאן בית בעמק הירדן ליד חת־אל

 רופין, ארתור המעיינות). עמק (כיום
 ההתיישבות מחלקת בראש שעמד

לש הצליח לא היהודית, בסוכנות
 מקום לבחור גרעין חברי את כנע
 לבסוף קיבוצם. את לבנות יותר נוח

 "אם מעיר כשהוא לבקשתם נעתר
 רוצים דווקא המשוגעים הצעירים

 להם". תנו שם, הקיבוץ את לבנות
 בכך, עמדתו שינוי על לו "גמלו" הם

 הקיבוץ שם את להחליף שהתעקשו
 בימי עוד רופין" ל״כפר מ״מסד"

חייו.

 הקיבוצים בין ראשונים
המתחדשים

 שנות ל״חגיגות האירועים צוות
הח חפץ", כפר לקיבוץ השמונים

 המסורת בחידוש אותן לפתוח ליט
 לאדם המוקדש יום של שנים רבת

הקי שרשרת בהקמת רב שחלקו
התש שהייתה והמושבים, בוצים

 ישראל. בארץ ההתיישבותית תית
 דגניה קמו רופין ארתור של בסיועו
 יהודי עליית את יזם הוא וכנרת,

 ההלוואה הראשונה, הגדולה תימן
בתל בית" "אחוזת להקמת הראשונה

 והמושבה הקואופרציה ייסוד אביב,
 הכשרת "הברת הקמת במרחביה,

 רחביה שכונת וממייסדי היישוב"
 עד עומד רמב״ן שברחוב בירושלים

ביתו. היום
 לאחרונה שנערך חפץ" "יום
הקי של התרבות בית רופין, בבית
ושי נבנה בה הגבעה על הבנוי בוץ,
 בהיסטוריה ספוג השנה, הושלם פוצו
 הודות התאפשר השיפוץ המקום. של

 מאות לארבע קרוב של להשקעה
 הקיבוץ, בהשתתפות שקלים, אלף

וב והגליל הנגב לפיתוח הרשות
המ עמק האיזורית המועצה סיוע

 ,1965 בשנת נבנה הבית עיינות.
 שהוסב הישן התרבות לבית סמוך

 הראשונות בשנים לימוד. לכיתות
ותר הווי ואירועי להצגות שימש

 עוד הותיקים מהחברים ורבים בות
 שנערך הפסח סדר ליל את זוכרים

 שני דור נתן, רפי .1969 בשנת בו
 הייתה "זו מספר: חפץ כפר למקימי
הכ ואורה ההתשה מלחמת תקופת

 דוד הצפון, פיקוד אלוף היה בוד
נפ ההגדה קריאת באמצע אלעזר.

 מהצד הגבעה על כבדה הפגזה תחה
 הישן, המים במגדל ופגעה הירדני
 תוכנן הבית רופין. לבית הסמוך
 ממנו וישירות אלה למצבים מראש

 הצטופפו בו למקלט דרך מוליכה
 שהושלם הפסח סדר ואורחי החברים

ההפגזה". שפסקה לאחר
 הפעילות התמעטה השנים, עם
 שנה משלושים ולמעלה רופין בבית
התר החיים כמרכז לתפקד חדל

 עקב בעיקר הקיבוץ, של בותיים
 חסרים שהיו כלכליים משאבים

לשיפוצו.
 קיבוץ כיליד זו, כתבה לכותב גם
מע לא זיכרונות יש חפץ, כפר
 לקיבוץ כשהצטרפה מהקיבוץ. טים

 חברי הצ׳כית, הקבוצה 1942 בשנת
 הייתה אמי הצעיר, מכבי תנועת

מו הסנדלרייה הקיבוץ. סנדלרית
 מגדל של התחתונה בקומה קמה

 הירדן נהר על שהשקיף המים,
 מצפון חיים מעוז קיבוץ על ממזרח,

 מדרום. צבי טירת קיבוץ ועל מערב
בד לה "עוזר" הייתי שש בן כילד
 העץ ברצפת נעליים מסמרי פיקת

עבודתה. מקום של
 ודיונים במידע נפתח חפץ יום

הק בנושאים עגולים" ב״שולחנות
 קליטה, הקיבוץ, בכלכלת שורים

המ ו״הקיבוץ העמק מכינת תרבות,
 ובנות בני לשלושים קרוב תחדש".

 רו־ משפחת של המורחבת המשפחה
הקיבוץ הברי מפי ושמעו שאלו פין

 שנה שמונים היום, נראה הוא כיצד
 ארתור של המשפחה ענפי מהיווסדו.

ירו במכמורת, היום הפזורים חפץ
 אביב, ותל רעננה סבא, כפר שלים,

 "הקיבוץ בנושאי בעיקר התעניינו
 חדשים חברים ובקליטת המתחדש"

לקהילה.
 ציין הקיבוץ, מוותיקי יציב, איתן

לתחי חפץ כפר של תרומתה את
 המתחדש: הקיבוץ של התהליך לת

הרא הקיבוץ היינו 1999 ״בשנת
 הראשון הדגם ומומש גובש בו שון

 הנכסים׳, ל׳שיוך הקיבוצית בתנועה
 לבעלי הקיבוץ חברי את שהפך
 בקיבוץ. היצרניים בנכסים מניות
 שיוך את זה בשלב כלל לא ההליך

 .2014 בשנת רק שהושלם הדירות,
 על האחראית שהייתה ז״ל, יפה אמי

 אמרה בשנים, עשרות במשך המטבח
נה אני שלי׳. הוא ׳הקיבוץ תמיד לי

פורמ כי ולהסביר אותה לתקן גתי
 הקיבוצי מהרכוש דבר שום אין לית

 למעשה שייך והוא אישית לה השייך
 זהו חפץ׳. כפר השיתופית ל׳אגודה

הוב אותו המורכב התהליך בדיוק
 את לשייך הקיבוצים כראשון לנו

 לחברים, הקיבוץ נכסי
 אחזקות חברת בהקמת

 בע״מ, חברות ושתי
מה אהוז 26 שלגביהן

 באגודה יישארו נכסים
 אחוזים 74ו־ השיתופית

הקיבוץ". חברי יחזיקו
שנ המהלך, כשהובא

 לפני למהפכני, אז חשב
 אז זליגמן, אורי עו״ד
השי האגודות רשם

 ידע לא הוא תופיות,
 מאמצים לסווגו. איך

 בהשלמת הושקעו רבים
 במודל שסופו התהליך,
 הייצור אמצעי תיאגוד
 מניות של והקצאה
 היו לו תהליך לחברים,
הקי התנועה שותפים
 מקרקעי מינהל בוצית,

 לביצוע המטה ישראל,
 וצוות הקיבוצים הסדר
הקיבוץ. מטעם

 העגול בשולחן
 של לקליטה שהוקדש

 ומתיישבים חברים
 הסבירה בקיבוץ.
 לבני גלבוע ליאורה
 את חפץ משפחת

המבו רופין כפר חזון
 ערכי על רעיונית סם

ומע המתחדש הקיבוץ

 "הקהילה כלכליים: יסודות על שית
ול הקיבוץ לחברי משותפת שלנו

ועצ ריבוניים שכולם מתיישבים
 שוכנת היא כלכלית. מבחינה מאיים

 ומנוהלת כפרית־חקלאית בסביבה
ואינט מוסכמים ערכים בסים על

מח הקיבוץ חברי משותפים. רסים
 של הכלכלית בחברה מניות זיקים
 סוציאלי מביטחון נהנים חפץ, כפר

ור מגוון משק במשותף ומנהלים
האח הקיבוץ הברת גלבוע, ווחי."
 פרגון חוסכת לא לקליטה, ראית
 משווקת כשהיא לקיבוצה, עצמי

העומ החדשה הדקלים שכונת את
 חוברת ומציגה במקום להיבנות דת

 להרשם למשפחות הקוראת מהודרת
 מנהלים "אנו לקליטה: כמועמדות

 שלחבריה ויציבה, מגוונת קהילה
וגו יחידה גאוות שייכות, תחושת

 שירותים מקיימים משותף. רל
 ופועלים גבוהה ברמה קהילתיים

 אישית. ומעורבות התנדבותית ברוח
ודינ מקורית קהילה אנו בנוסף,

 אישית הוגנות על המבוססת מית,
 מנהיגות על המבוססת וקהילתית
מש־ אנו ומחוייבת. נחושה משתפת,
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