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גרעין השומר הצעיר הישראלי, שהקים אח"כ את חצור, נקרא 'קיבוץ ג' )קיבוץ א' הקים את תל-עמל, וקיבוץ 
ב' את אילון(.

הגרעין הבולגרי, שהצטרף ב-1940 לקיבוץ ג', נקרא 'קיבוץ עליה ג' מבולגריה.
הגרעין האמריקאי שהצטרף לקיבוץ ג' ב-1945-6 נקרא 'קיבוץ עליה ג' האמריקאי.

כך, במידת רבה של מקריות, שלושת הגרעינים שהקימו את חצור נשאו את האות ג'.

ענף גידול השפנים, לבשר ולפרווה, היה מהבולטים בענפי המשק בבית-גן.
בשיאה מנתה השפנייה 180 שפנים ושפנות. כנראה שבימים ההם לאכול שפנים היה מקובל ו"אוכלי שפנים" 

לא היה ביטוי של גנאי בפי החרדים.
מדרך הטבע ענף השפנים הצטיין בכך שתמיד גדל והתרחב. עובדי השפנייה דרשו לעיתים קרובות להוסיף עוד 

תאי גידול לשפנים חדשים שנולדו ולא פעם נאלצו "לדלל" את השפנים החדשים.
 והייתה גם שפנייה בראשל"צ.

        עוד אופס! כמו בעניין 'חמדה' ותמורה' גם פה טעו מייסדנו: אלה היו כמובן ארנבות ולא שפנים וה'שפניות', 
ב'בית-גן וב'ראשון' היו, למעשה, ארנביות ולא שפניות.

שלושת ה'גימלים'

השפנייה

הענף הראשון, שהוקם, יש מאין, ע"י חברי הקיבוץ, היה הלול )ב'ראשון'(.
לול התרנגולות ליווה את הקיבוץ שנים ארוכות והעובדים הבולטים בו היו עמנועל גורדון )בעלה של רות( ורבקה 

גילת )אמא של תמר צור(.

הענף הראשון



מסופר על תייר מאמריקה שביקר פעם בישראל.
לפני שחזר למולדתו אמר בפליאה למארחו הקיבוצניק: "איך זה שדווקא הקיבוצים תפסו את כל הפארקים בישראל?"

אז זהו, שלא היה פה פארק כשהקיבוץ הוקם. הייתה גבעה. 
70 שנותיו של הקיבוץ עטורות מנהגים, ארועים, שמות וכינויים, שהם של המקום הזה בלבד. עם השנים השמות והביטויים, 

שחלקן היו 'הברקות' של רגע, השתרשו והפכו לשפתנו המדוברת, לשפת המקום.
חוברת זו מכילה 70 מושגים וביטויים כמספר שנותיו של הקיבוץ ועוד 10 כמספר 'שנות הנדודים'. ס"ה 80 מושגים המספרים 

את סיפורו של קיבוץ חצור.
פה ושם חרגתי מהסבר קצר בלבד והלכתי קצת ימינה וקצת שמאלה, קדימה ואחורה, על-מנת להראות את ההקשר 

הרחב יותר ולשלב מעט מההסטוריה של המקום.
כל המונחים המוזכרים, ועוד רבים אחרים, עיצבו וצבעו את הקיבוץ, אך היו אלה האנשים )'החברים' ו'החברות' בשפת 
המקום(, מהמייסדים של אז ועד הצעירים של היום, מדיירי שכונת 'עין הקורא' ב'ראשון' ועד דיירי 'שכונת הכרם' בחצור, 

הם שהפכו את המקום הזה מגבעה שוממה לקיבוץ שוקק חיים. ל'פארק'.

        כמה הערות:
     הטקסט נכתב בלשון זכר על מנת לקצר ולהמנע מסירבול יתר. 'חבר קיבוץ' ו'תורן הגשה' זה כמובן גם 'חברת קיבוץ' 

     ו'תורנית הגשה'.
     'ראשון' זה 'ראשון לציון' )המושבה, היום העיר(.

     שמות החברים והחברות המוזכרים הם אלה שיש להם קשר מובהק וישיר עם המסופר.
     ליד שמות החברים שנפטרו לא הוספתי 'ז"ל' אלא ציינתי את שמות בני משפחתם החיים בקיבוץ כדי שהקוראים, שלא  

     הכירום, יידעו במי המדובר. ליד שמות החברים שנפטרו ואין להם בני משפחה בקיבוץ ציינתי 'נפטר'.
     ע"ע – עיין ערך 

תקוותי ש'שפת המקום' תתרום לחיבור הדורות הצעירים עם הסטוריה של חצור ותחזק  במשהו את תחושת ה'פטריוטיות' 
למקום.

גדעון אייזן
אוקטובר 2016
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פתח דבר

למיה כץ - שהגתה ויזמה.
לעקיבא ורדי - על העזרה בכל עת.

לעורכי ה'על התלים' לדורותיהם - על תיעוד האירועים.
לנורית מלמד - על ההגהה.

לחברים - שעזרו בהארה, הערה ועצה.
לרוני נפתלי - על התרומה.

ולצוות הארכיון - שאירח אותי בכל יום שלישי.

כדאי לדעת - ארכיון הקיבוץ, ממנו שאבתי את רוב המידע, הינו מקום חי, דינמי, ויותר מהכל - מרתק.
בימי ג' הוא גם שוקק חיים.

מומלץ לבקר!

תודות

04
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האולפן לעברית, או בקיצור 'האולפן' היה בי"ס ללימוד השפה העברית לעולים חדשים 
שהגיעו לארץ.

האולפן היה ממוקם בפינה הדרום מזרחית של הקיבוץ היכן שהיום נמצאת 'הפנימיה לבנות בסיכון'.
היו בו שני בתי מגורים בני 4 חדרים כל אחד, כיתת לימוד ומבנה לשירותים ומקלחת.

תלמידי האולפן, ובשפתנו 'האולפניסטים', השתלבו במערך העבודה בקיבוץ כחלק מתפיסה כוללת של הכשרתם 
להקלטות והשתלבות בארץ.

המורים, המנהל והמטפלות היו כולם חברי הקיבוץ.
לאולפן חצור יצא שם טוב והיינו מאחרוני הקיבוצים שקיימו אולפן לעברית.

כל מחזור היה בן 5 חודשים )ב-1987 הוא קוצר ל-3 חודשים בלבד(.
המחזור הראשון היה ב-1951 והאחרון ב-1997. סה"כ היו בחצור 70 מחזורי אולפן! 

מספר 'אולפניסטים' הצטרפו לקיבוץ כחברים: דבורה דה-פורטו, עליזה שפי, ביני  זרח, סוניה חצרוני, ג'ון פרנקס, 
פאני אלעזר, אידה בן-חיים, ואריאל ויאדר.

          באחד ממחזורי האולפן התגלה מרגל! הוא נתפס כשהוא צופה ומדווח לגורם בחו"ל על תנועת המטוסים בבסיס חצור.
עוד אולפניסטים שהשאירו את רישומם, על נערי הקיבוץ, בשנות ה-60 היו קרול )הרומני(, מאמן השחייה וסטנלי 

)האמריקאי( מאמן הכדורסל שבסיום האולפן הוא לא ידע עברית ואנחנו עברנו לכדורעף... 
ליברמן שאת הקריירה הפוליטית המטאורית שלו בארץ התחיל  איווט  היה  ביותר  אבל האולפניסט המפורסם 

אצלנו, אולפניסט בחצור. 

מעבר מים מתחת ׳לכביש הישן׳ שחיבר בין הקיבוץ לבסיס חצור זכה לשם ׳אמאל׳ה׳.
נקודה זו, שהיתה קצת רחוקה ממרכז הקיבוץ, מבודדת ומסתורית משהו משכה אליה את ילדי הקיבוץ שאזרו 

אומץ והגיעו אליה יחידים, בקבוצות או עם הוריהם.
בהגיעם למעבר המים כל רחש או תנועה חשודה היו גורמים לרבים מהם לצעוק 'אמא'לה'!...

מבחן האומץ היה לקפוץ מראש מעבר המים לתחתיתו וגם הוא היה מלווה בקריאת 'אמא'לה ומכאן מקור השם.
לימים היתה ה'אמא'לה' גם מקום מועדף לפעילות צופית של הילדים שכללה מדורות וקומזיצים. הכינוי 'אמא'לה' 
ניתן למקום כנראה ע"י קבוצת 'כוכב', בסוף שנות ה-80, ומאז המקום היה 'הסלע האדום' של ילדי הקיבוץ.                               

        'הכביש הישן' היה במשך שנים נתיב היציאה מהקיבוץ דרך הבסיס הצבאי. הוא נודע גם בשמות: 'כביש הכורכר' 
ו'כביש זלמן-פייקש'.  סלילתו נמשכה 6 חודשים ועלתה 600 ל"י.

בגמר סלילתו, 1950, הוא זכה לשם 'הכביש החדש'.
כשנסלל הכביש הנוכחי גם הוא היה, במשך שנים, כביש כורכר וכל נסיעה בו העלתה ענני אבק דבר שחייב את החברים 

אולפן

אמא'לה
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מפעל ליצור חלקי אלומיניום ופליז ביציקת לחץ.
ראשיתו של המפעל היא המסגרייה, במחנה הקיבוץ ב'ראשון', שהיתה מעין בית מלאכה בו הרכיבו ברזי פליז כשאת 

גופי הברזים רכשו מקבלן )יוצק( בפרדס כץ.
בעקבות מלחמת השחרור, הפצצת הקיבוץ ע"י הטור המצרי שנעצר באיסדוד )היום אשדוד( ובשל סיבות נוספות,
המסגריה פעלה ב׳ראשון׳ עד ראשית 1949 ורק אז הועברה לחצור. אפילו מכונת היציקה הראשונה שנרכשה בארה"ב, 
ע"י יצחק קדם )בעלה של סילביה(, ואדי כהן )אבא של יהודית(, עבדה במסגריה ב'ראשון' לפני שהועברה, 

עם שאר המכונות, לחצור.
השם אמן הוא ראשי תיבות של שלושה "מפעלונים" שפעלו אז: אלקטרוניקה, מסגריה, נגריה. מקובל לחשוב שאת 

השם הגה לראשונה יעקב אשל )אבא של אורי(.
שמו של אמן נקשר בעבר עם יצור של אביזרי  אינסטלציה, השקייה ומחברים מהירים. היום אמן מיצר חלקים ורכיבים 

מאלומיניום לשוק הרכב.
)חצור(,  יצור: בישראל  3 אתרי  גדולה עם  בין לאומית  ב-70 שנות קיומו אמן הפך מבית מלאכה קטן לחברה 

בפורטוגל ובארה"ב. 
מספר העובדים היום ב'אמן ישראל' 235 ובהם כ-20 חברי הקיבוץ.

ב-22 השנים האחרונות מנהלי אמן היו אנשים שאינם חברי הקיבוץ ורק השנה, עם השינוי המבני והפיכת אמן לחברה 
בין-לאומית )'קבוצת אמן'( חזר הניהול של המפעל בקיבוץ )'אמן יציקות'( לידיים "חצוריות" )אנדי(.

הודות ל-70 שנות קיומו ולקשרים עם מאות לקוחות במשך השנים אמן הוא המפעל\ענף המזוהה ביותר עם השם 
'קיבוץ חצור'.

לדאוג לכיסוי מתאים בכל יציאה מהקיבוץ.
ואגב, כשנפתח גם הוא נקרא 'הכביש החדש'...

א.מן

07

אמן בשנים הראשונות



האולפן לעברית, או בקיצור 'האולפן' היה בי"ס ללימוד השפה העברית לעולים חדשים 
שהגיעו לארץ.

האולפן היה ממוקם בפינה הדרום מזרחית של הקיבוץ היכן שהיום נמצאת 'הפנימיה לבנות בסיכון'.
היו בו שני בתי מגורים בני 4 חדרים כל אחד, כיתת לימוד ומבנה לשירותים ומקלחת.

תלמידי האולפן, ובשפתנו 'האולפניסטים', השתלבו במערך העבודה בקיבוץ כחלק מתפיסה כוללת של הכשרתם 
להקלטות והשתלבות בארץ.

המורים, המנהל והמטפלות היו כולם חברי הקיבוץ.
לאולפן חצור יצא שם טוב והיינו מאחרוני הקיבוצים שקיימו אולפן לעברית.

כל מחזור היה בן 5 חודשים )ב-1987 הוא קוצר ל-3 חודשים בלבד(.
המחזור הראשון היה ב-1951 והאחרון ב-1997. סה"כ היו בחצור 70 מחזורי אולפן! 

מספר 'אולפניסטים' הצטרפו לקיבוץ כחברים: דבורה דה-פורטו, עליזה שפי, ביני  זרח, סוניה חצרוני, ג'ון פרנקס, 
פאני אלעזר, אידה בן-חיים, ואריאל ויאדר.
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)האמריקאי( מאמן הכדורסל שבסיום האולפן הוא לא ידע עברית ואנחנו עברנו לכדורעף... 
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ניתן למקום כנראה ע"י קבוצת 'כוכב', בסוף שנות ה-80, ומאז המקום היה 'הסלע האדום' של ילדי הקיבוץ.                               

        'הכביש הישן' היה במשך שנים נתיב היציאה מהקיבוץ דרך הבסיס הצבאי. הוא נודע גם בשמות: 'כביש הכורכר' 
ו'כביש זלמן-פייקש'.  סלילתו נמשכה 6 חודשים ועלתה 600 ל"י.

בגמר סלילתו, 1950, הוא זכה לשם 'הכביש החדש'.
כשנסלל הכביש הנוכחי גם הוא היה, במשך שנים, כביש כורכר וכל נסיעה בו העלתה ענני אבק דבר שחייב את החברים 

אולפן

אמא'לה
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מפעל ליצור חלקי אלומיניום ופליז ביציקת לחץ.
ראשיתו של המפעל היא המסגרייה, במחנה הקיבוץ ב'ראשון', שהיתה מעין בית מלאכה בו הרכיבו ברזי פליז כשאת 

גופי הברזים רכשו מקבלן )יוצק( בפרדס כץ.
בעקבות מלחמת השחרור, הפצצת הקיבוץ ע"י הטור המצרי שנעצר באיסדוד )היום אשדוד( ובשל סיבות נוספות,
המסגריה פעלה ב׳ראשון׳ עד ראשית 1949 ורק אז הועברה לחצור. אפילו מכונת היציקה הראשונה שנרכשה בארה"ב, 
ע"י יצחק קדם )בעלה של סילביה(, ואדי כהן )אבא של יהודית(, עבדה במסגריה ב'ראשון' לפני שהועברה, 

עם שאר המכונות, לחצור.
השם אמן הוא ראשי תיבות של שלושה "מפעלונים" שפעלו אז: אלקטרוניקה, מסגריה, נגריה. מקובל לחשוב שאת 

השם הגה לראשונה יעקב אשל )אבא של אורי(.
שמו של אמן נקשר בעבר עם יצור של אביזרי  אינסטלציה, השקייה ומחברים מהירים. היום אמן מיצר חלקים ורכיבים 

מאלומיניום לשוק הרכב.
)חצור(,  יצור: בישראל  3 אתרי  גדולה עם  בין לאומית  ב-70 שנות קיומו אמן הפך מבית מלאכה קטן לחברה 

בפורטוגל ובארה"ב. 
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ב-22 השנים האחרונות מנהלי אמן היו אנשים שאינם חברי הקיבוץ ורק השנה, עם השינוי המבני והפיכת אמן לחברה 
בין-לאומית )'קבוצת אמן'( חזר הניהול של המפעל בקיבוץ )'אמן יציקות'( לידיים "חצוריות" )אנדי(.

הודות ל-70 שנות קיומו ולקשרים עם מאות לקוחות במשך השנים אמן הוא המפעל\ענף המזוהה ביותר עם השם 
'קיבוץ חצור'.

לדאוג לכיסוי מתאים בכל יציאה מהקיבוץ.
ואגב, כשנפתח גם הוא נקרא 'הכביש החדש'...

א.מן
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נעלם במחסן ולאחר מספר דקות חוזר לאשנב עם הפריטים המבוקשים ורושם אותם במחברת מסודרת תחת שמו 
של החבר. )גם המחברת הזו סופקה באספקה הקטנה...(

שלושה חברים שעבדו שנים במחסן היו: מוניה רוזנברג )נפטר(, חנן סימון )אבא של דני( ומולי ורדי )אבא של עקיבא(.                                                                                                                      
מחסן האספקה הקטנה נקרא גם 'המחסן של מוניה'.

        מפי הטף )ע"ע(:
לגן ב' הביאו אספקה קטנה. הילדים שואלים מדוע קוראים לזה אספקה קטנה

עקיבא: "כי זה צריך להספיק..."

אספקה קטנה
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קריאה אותה השמיעה 'המקימה' )ע"ע 'הקמה'( בכל יום בשעה 16:00 בעידן הלינה המשותפת.
'אפשר ללכת להורים' היה האות, לכל הילדים, שאפשר לעזוב את בית הילדים וללכת 

לחדרי ההורים.
בעידן החינוך המשותף הילדים גרו בקבוצות, בנפרד מההורים.

השעות בהן היו עם ההורים היו מ-16:00 עד 19:30 ונקראו 'בילוי' )קיצור של בילוי עם ההורים(.                                                                                                      
ההורים, חברי קיבוץ נאמנים, שכנעו, בעיקר את עצמם, שאמנם אלה רק שלוש וחצי שעות אך מאחר ואין להם 
צורך לעשות כביסה, לבשל, או לעשות קניות מחוץ לבית הן כולן מוקדשות לילדים )אז עוד לא נולד המושג 

אפשר ללכת להורים!

כינויים של הפריטים 
שסיפק הקיבוץ לחברים
לצרכי הבית בימי הקיבוץ

השיתופי.
מחסן ה"אספקה הקטנה"

בחצור היה ממוקם כ-30 מטר 
ממסגריית  מזרחית  דרומית 
הבית. בין השיחים והגרוטאות 
שבמקום אפשר עדיין להבחין 
במשטח הבטון שהיה הרצפה 

של המחסן.
קירות המחסן היו מפח ובקיר 
)לכוון אמן( היה  שפנה צפונה 
ניצב אחראי  הדלפק מאחוריו 
היה  החבר  קטנה.  אספקה 
ומבקש  הדלפק  לפני  נעמד 
גפרורים,  ליזול,  כמו:  פריטים 
נעליים,  משחת  טואלט,  נייר 
נפט לתנור וכד'. האחראי היה 

מוניה ועמנואל במחסן האספקה החדש

כינוי שהודבק לקבוצת צעירים שהיתה נפגשת על הדשא של גרי ברנר ודנה על שינוי 
אורחות החיים בקיבוץ.

הפגישות, שנערכו בשנת 1994, הובילו לדיונים במזכירות ובשיחות הקיבוץ והיו זרז בהחלטה על המעבר מ'הקיבוץ 
הישן' ל'קיבוץ המתחדש'.

בסופו של התהליך הקיבוץ עבר ל'קיבוץ במודל המשולב' ביחד עם שורה ארוכה של קיבוצים אחרים. 

        לאחרונה מתארגן פורום 'אצל גרי על הדשא 2' אשר דן בנושא הורדת מס הקהילה.

'שעות איכות'(. אגב, גם לילדי הקיבוץ הספיקו 3 וחצי שעות...
ילד שהתגעגע להוריו היה שואל "אפשר כבר ללכת להורים?"

ה'מקימה' היתה מסתכלת בשעון ואומרת: "עוד רבע שעה".                                                        

        על מנת להוסיף שעות בילוי עם ההורים הומצא הסידור 'ערב הורים' או 'ערב חופשי' פעם בשבועיים הורשו 
ילדי הקבוצה להישאר עם ההורים עד שעה 21:00. )'עד מאוחר' בשפת המקום(.

'אפשר ללכת להורים' היה גם 'הולכים לחדרים'.

09

אצל גרי על הדשא



נעלם במחסן ולאחר מספר דקות חוזר לאשנב עם הפריטים המבוקשים ורושם אותם במחברת מסודרת תחת שמו 
של החבר. )גם המחברת הזו סופקה באספקה הקטנה...(

שלושה חברים שעבדו שנים במחסן היו: מוניה רוזנברג )נפטר(, חנן סימון )אבא של דני( ומולי ורדי )אבא של עקיבא(.                                                                                                                      
מחסן האספקה הקטנה נקרא גם 'המחסן של מוניה'.

        מפי הטף )ע"ע(:
לגן ב' הביאו אספקה קטנה. הילדים שואלים מדוע קוראים לזה אספקה קטנה

עקיבא: "כי זה צריך להספיק..."

אספקה קטנה

08

קריאה אותה השמיעה 'המקימה' )ע"ע 'הקמה'( בכל יום בשעה 16:00 בעידן הלינה המשותפת.
'אפשר ללכת להורים' היה האות, לכל הילדים, שאפשר לעזוב את בית הילדים וללכת 

לחדרי ההורים.
בעידן החינוך המשותף הילדים גרו בקבוצות, בנפרד מההורים.

השעות בהן היו עם ההורים היו מ-16:00 עד 19:30 ונקראו 'בילוי' )קיצור של בילוי עם ההורים(.                                                                                                      
ההורים, חברי קיבוץ נאמנים, שכנעו, בעיקר את עצמם, שאמנם אלה רק שלוש וחצי שעות אך מאחר ואין להם 
צורך לעשות כביסה, לבשל, או לעשות קניות מחוץ לבית הן כולן מוקדשות לילדים )אז עוד לא נולד המושג 

אפשר ללכת להורים!

כינויים של הפריטים 
שסיפק הקיבוץ לחברים
לצרכי הבית בימי הקיבוץ

השיתופי.
מחסן ה"אספקה הקטנה"

בחצור היה ממוקם כ-30 מטר 
ממסגריית  מזרחית  דרומית 
הבית. בין השיחים והגרוטאות 
שבמקום אפשר עדיין להבחין 
במשטח הבטון שהיה הרצפה 

של המחסן.
קירות המחסן היו מפח ובקיר 
)לכוון אמן( היה  שפנה צפונה 
ניצב אחראי  הדלפק מאחוריו 
היה  החבר  קטנה.  אספקה 
ומבקש  הדלפק  לפני  נעמד 
גפרורים,  ליזול,  כמו:  פריטים 
נעליים,  משחת  טואלט,  נייר 
נפט לתנור וכד'. האחראי היה 

מוניה ועמנואל במחסן האספקה החדש

כינוי שהודבק לקבוצת צעירים שהיתה נפגשת על הדשא של גרי ברנר ודנה על שינוי 
אורחות החיים בקיבוץ.

הפגישות, שנערכו בשנת 1994, הובילו לדיונים במזכירות ובשיחות הקיבוץ והיו זרז בהחלטה על המעבר מ'הקיבוץ 
הישן' ל'קיבוץ המתחדש'.

בסופו של התהליך הקיבוץ עבר ל'קיבוץ במודל המשולב' ביחד עם שורה ארוכה של קיבוצים אחרים. 

        לאחרונה מתארגן פורום 'אצל גרי על הדשא 2' אשר דן בנושא הורדת מס הקהילה.

'שעות איכות'(. אגב, גם לילדי הקיבוץ הספיקו 3 וחצי שעות...
ילד שהתגעגע להוריו היה שואל "אפשר כבר ללכת להורים?"

ה'מקימה' היתה מסתכלת בשעון ואומרת: "עוד רבע שעה".                                                        

        על מנת להוסיף שעות בילוי עם ההורים הומצא הסידור 'ערב הורים' או 'ערב חופשי' פעם בשבועיים הורשו 
ילדי הקבוצה להישאר עם ההורים עד שעה 21:00. )'עד מאוחר' בשפת המקום(.

'אפשר ללכת להורים' היה גם 'הולכים לחדרים'.

09

אצל גרי על הדשא



10

בעבר הרחוק סוג הבגד שלבש החבר העיד, יותר מכל, על מעמדו ותרומתו לקיבוץ.
בגדי עבודה - היו הבגדים שלבשו החברים בשעות העבודה: מכנסיים וחולצה כחולים, תחתונים 

גופיה וגרביים אפורים, כובע טמבל ונעלי בוסטרה - לחברים ואותם פריטים, בשינוים קלים, לחברות...
בגדי שבת: הבגדים שלבשו החברים אחרי שעות העבודה, קצת יותר צבעוניים וקצת יותר נקיים.

מאחר והבגד קבע במידה רבה את הסטטוס של החבר רבים התהלכו בבגדי עבודה גם אחרי שעות העבודה. 
ההיפך, אגב, לא היה...

לילדי הקיבוץ היו גם 'בגדי נסיעה', 'בגדי חג' ו'שמלות ליום ההולדת'.

       עם השנים השתנתה המציאות ואיתה גם המושגים 'עבודה' ו'בגדי עבודה'. ההבדלים בין בגדי עבודה ושבת 
הלכו והטשטשו והחברים למדו להבין שלא כל מי שלובש בגדי עבודה עובד ולא כל מי שלובש בגדי שבת לא עובד. 

בגדי עבודה

בגדי עבודה  |  בית האריזה  |  בית ערבי  |  במקום  |  בננות  |  בריכת שחייה

11

1946, במשך מספר  'בית האריזה' מתכוונים למבנה שהיה בתוך הפרדס ואשר בו התמקמה ביולי  כשאומרים 
חודשים, הקבוצה הראשונה של חברי קיבוץ ג' )ע"ע( עד שקיבלה אישור לעלות על הגבעה )ע"ע(.

בית האריזה היה ממוקם כ-100 מטר צפונית-מערבית מהאטליה של זאב קרישר, בלב הפרדס, שנקרא אח"כ פרדס א'.
מוינו,  התפוזים  הובאו  אליו  המקום  היה  האריזה  בית  הקיבוץ  של  הראשונות  בשנותיו 

נעטפו בנייר מיוחד כנגד ריקבון ונארזו בארגזי עץ לפני שנשלחו לשוק.
כל עבודת הקטיף והאריזה נעשתה בידיים ע"י החברים, עובדי הפרדס.

עם העברת הטיפול בתפוזים למרכזים אזוריים, חוסל בית האריזה.

       בנוסף לפרדס א' היו גם פרדס ב', פרדס ג', פרדס אייזנברג, פרדס לוין, פרדס קלן, פרדס קפלן, פרדס כהן 
ופרדס אלה. כולם חוסלו בתקופה בה גידול ההדרים הפך ללא רווחי.

לפני כ-5 שנים נטעו מאחורי ואדי ברקאי וממערב לשכונת ה 29 פרדסים חדשים עם זני תפוזים אטרקטיבים יותר 
שמחזירים את עטרת ההדרים ליושנה.

בית האריזה

בית האריזה בפרדס
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1946, במשך מספר  'בית האריזה' מתכוונים למבנה שהיה בתוך הפרדס ואשר בו התמקמה ביולי  כשאומרים 
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בית האריזה

בית האריזה בפרדס



מבנה מגורים בן  היו כמה בתים ערביים בשטח עליו הוקם הקיבוץ אך מה שזכה לשם 'הבית הערבי' היה 
שתי קומות שעמד כ-120 מטר ממערב לשכונת הכרם. לידו היה מבנה, בן קומה אחת, עם גג 

רעפים אדום.
בקומת הקרקע של הבית הערבי הייתה באר שילדי הקיבוץ הראשונים היו זורקים לתוכה אבנים ומחשבים את 

עמקה לפי הזמן שלקח לאבן להגיע לתחתית. 
אחד ממבחני האומץ היה לעלות דרך המדרגות השבורות אל הקומה השניה.

)ע"ע(                                                                               הבננות  ענף  את  שימש  יותר  שמאוחר  בקר  או  לצאן  ומבנה  מחסן  כנראה,  היה,  הנוסף  המבנה 
כמחסן לאשכולות הבננות שנקטפו ולפני העמסתם על המשאית שהובילה אותם לשוק.

הדורות  ע"י  שכונו  שלו,  הבטון  שברי  ערבים....(.  בתים  הרבה  חוסלו  שנה  )באותה  ב-1967  חוסל  הערבי  הבית 
הבאים "האבנים הגדולות בשדה", נמצאים עדיין באותו המקום, מערבית לשכונת הכרם.

       סביב 'הבית הערבי' נרקמו הרבה סיפורים ואגדות החל משדים ורוחות השוכנים בו ועד לסיפורים רומנטיים 
שהתחרשו בין כתליו. הילדים האמינו לכולם, המבוגרים רק לרומנטיקה...

היו עוד 'בתים ערבים' בשטח הקיבוץ: 'הבריכה הוורודה', 'בית הזונות' )שהפך לחדר המוזיקה של המוסד, ע"ע, 
והיום האטליה של זאב(, ״הבריכה הערבית״ והבאר עם עץ התות הלבן, אבל 'הבית הערבי' היה רק אחד.
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הבית הערבי

הבית הערבי

ענף הבננות היה מענפי החקלאות שהיו ואינם עוד. 
הבננות ניטעו ב-1952 בצידו המערבי של הקיבוץ 
במקום בו נמצאת היום שכונת הכרם )ע"ע(. מאוחר 
למסלולי  לבין  בינו  ברקאי,  ואדי  מאחורי  גם  שטח  ניטע  יותר 

ההמראה של הבסיס.
לענף הבננות היו מאפיינים שהיו שונים מגידולים אחרים: 

שונים,  היו  העץ  וחידוש  גידול  שיטות  טרופי,  פרי  היא  הבננה 
הקטיף דרש מיומנות וכח פיזי רב והיה שימוש בסנדות לתמיכת 

הענפים שנשאו את האשכולות הכבדים.
שני אויבים גדולים היו לבננות: הרוח והכפור.

כנגד נזקי הרוח ניטעו מסביב לכל חלקה 'בננות ערביות' שהוו 
עצי  היו  הערביות  הבננות  הרוח.  את  שחסמה  חיה  גדר  מעין 
בננה גדולים וגבוהים מאד שפריים, גדול ושמן, היה אהוב על 
ילדי הקיבוץ לא כ"כ בשל טעמן אלא יותר בשל 'תראו הצלחתי 

לקטוף בננה ערבית'.
האויב המר יותר, שלבסוף גם הכריע בעד חיסול הענף, היה 
הכפור. אחת משיטות המלחמה בקרה היה לעטוף כל אשכול 

בשק יוטה לחימום.

         הבננות היו גידול אהוב על ילדי הקיבוץ גם בזכות הפרי 

הבננות

דניאל דביר בבננות
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ה'במקום' )במלעיל, עם חיריק ב"ב"( היתה המנה החלופית שהוגשה בחדר באוכל לחבר 
שלא אהב את המנה של אותו היום.

ה'במקום' )במלעיל, עם חיריק ב"ב"( היתה המנה החלופית שהוגשה בחדר באוכל לחבר שלא אהב את המנה של 
אותו היום.

לפני 'פרוץ' ההגשה העצמית כל מי שבא לאכול היה חייב 'למלא שולחן' כלומר לשבת בשולחן האחרון במסלול 
'העגלה החמה' גם אם ישבו בו חברים שלא היו דווקא ידידיו אבל נותר בו מקום פנוי )'שולחן לא מלא' בשפת המקום(. 

תורן ההגשה היה עובר עם העגלה החמה ומחלק לכל סועד את המנה העיקרית של אותו היום.
מי שלא אהב את המנה העיקרית ביקש מהמגיש 'במקום'.                                                          

עובדי המטבח ידעו לפי המנה העיקרית של אותו היום ומהכרתם את האוכלים כמה 'במקומים' הם צריכים להכין.
אומרים שהיו ימים בהם כמות ה'במקום' הייתה גדולה יותר מכמות המנה הרגילה.

הייתה גם 'הוספה' שהיתה תוספת מהמנה העיקרית למי שביקש.

        " אני לא אוהב שניצל. מה יש במקום?"
        "פשטידה"

        "טוב, אז תן לי שניצל..."

במקום
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הבריכה באורך 33.3 מטר נמצאת במקום הגבוה ביותר בקיבוץ.
בשונה מרוב הקיבוצים בעולם שם 'הולכים לבריכה' או 'יורדים לבריכה' אצלנו 'עולים לבריכה'.

1959, נבנתה ברובה מכספי פיצויים מגרמניה שקיבלו מספר חברים, הבולט  הבריכה, שנפתחה חגיגית בקיץ 
שבהם חיים טל )אבא של יוחנן, ערן ורינה(.

הגדול  הבור  את  ליצור  על מנת  נפץ  צורך להשתמש בחומר  היה  כורכר  בנויה מסלעי  כולה  והגבעה  מאחר 
הראשוני. בדומה ל'צוק איתן' לפני כל פיצוץ המטפלות היו מכניסות את הילדים לתוך הגן עד שהתקבלה הודעה 

על סיום.
הבריכה מהווה מרכיב חשוב בחיי הקיבוץ ובנוסף לרחצה המתחם כולו משמש כמקום לאירועים שונים, מסיבות וחתונות.

גם אחרי תהליך ההפרטה בקיבוץ הוחלט לשמור על הבריכה כנכס פנימי לרווחת האוכלוסיה ולא לפתוח אותה 
למנויים מבחוץ.

וזאת משום שלפניה הייתה ה'בריכה הקטנה'. היא היתה ממוקמת  'הבריכה הגדולה'       הבריכה נקראית גם 
ממזרח לגן ניצנים במקום שעד לפני כמה שנים היה מחסן ומרכז חומרי בנייה והיום שטח נקי ומיושר.

לבריכה הקטנה נקשרו הרבה סיפורים ואנקדוטות וכולם אמיתיים:

הבריכה,  את  לרוקן  צורך  היה  בשבועיים  פעם 
לנקותה ושוב למלא מחדש במים. 

כל התהליך היה לוקח יומיים בהם 'לא היתה בריכה'.
בשל מימדיה הקטנים )7X12מטר( מספר המתרחצים 

בו זמנית היה מוגבל מאוד.
רק  ים  בגדי  קיבלו  הילדים  הראשונות  בשנים 

בכיתה ו'. עד אז התרחצו ערומים.
הבליטו  המקומית  במתפרה  שנתפרו  הים  בגדי 
שהיו  מה  את  גם  אך  התופרות  כישרון  את  מאד 

אמורים להסתיר...

14

וגם כי תמיד היו סנדות לנדידה )ע"ע( ולפעילות צופית של 'השומר הצעיר'.
העובדים המזוהים עם ענף הבננות דניאל דביר )סבא של אדווה סלע ועינב חצרוני(  וכן לובקה סטרנין )נפטר( שהיה 

ידוע יותר כאיש ספר, ומשה ארנן )בעלה של רחל( איש הפלמ"ח.
ב-1963 חוסל ענף הבננות. הספרא והסייפא לא עזרו הפעם.

גידולים נוספים שהיו בחצור: אורז)!( חימצה )חומוס( פישתן, חיטה, חצילים, קנה סוכר, סלק סוכר, דורה )סורגום(, 
חמניות, תפ"א, כותנה, סייפנים, ורדים ועוד ועוד.

יומיים שלושה אחרי שהוחלפו המיים הם התמלאו 
והמים  ומגעילה  סמיכה  ונהייתה  שהלכה  בירוקת 

נהיו עכורים וירוקים. 

בריכת השחייה

הבריכה הקטנה. ברקען הגן הירוק )ע"ע(.

והיו עוד בריכות בקיבוץ: הבריכה הוורודה )ע"ע(, בריכת 
הילדים, בריכת הדגים  הפרדס, בריכת הדגים במשק 

של משה ארנן ובריכות האגירה.
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גיוס בתפוחי אדמה

המדרון היורד מראש הגבעה לכיוון מזרח, לכיכר ולמגרש החניה נקרא 'גבעת הרקפות'. 
במשך שנים חברים בקיבוץ גידלו וטיפחו, כל אחד בגינתו, רקפות מסוגים שונים.

אחת המשפחות שהצטיינו בשטח זה הייתה משפחת קצירי – רות ומוטקה )הוריהם של אסא, ישי, ועופרה פלך( 
אצלם הרקפות לא צמחו רק 'מתחת לסלע'  אלה 'צמחו לפלא', בכל הגינה.

יום אחד החליטו לשתף את כולם ביופין, נתנו זרעים ופקעות לעובדי הנוי שפיזרום בין עצי האורן על הגבעה, 
והשאר הסטוריה...

לפני מספר שנים, בט"ו בשבט, נשתלו פקעות גם בקטע הצפוני של המדרון
בכל שנה, בין ינואר למרץ, מתמלאת הגבעה ברקפות בצבעי סגול, ורוד ולבן.

הגיוסים היו דרך לביצוע עבודות המוניות ופשוטות לאחר שעות העבודה של החבר.
שיטה זו איפשרה לרוב הענפים החקלאיים להראות רווח )'רנטביליות' בשפת המקום( ואילו לחבר שיצא לגיוס 

נרשם יום עבודה רגיל. את השעתיים של הגיוס לא רשמו...
הגיוסים הרבים ביותר היו: עישוב בכותנה, קטיף תפוזים ואיסוף תפ"א. 

גבעת הרקפות

גיוסים

       גיוס תפ"א היה גם הקשה 
גורר  היה  טרקטור  ביותר: 
מכונה להוצאת תפוחי אדמה

התלם  את  הופכת  שהיתה 
שבתוכו היו טמונים התפוחים 
וחושפת אותם לאויר העולם.
לאורך מתפרסים  היו  החברים 

כ-10  של  במרחק  התלם 
באורך  )תלוי  מזה  זה  מטר 
התלם ובמספר המתגייסים(
והמכונה ובכל פעם שהטרקטור 

ומגלים את התפ"א  עוברים 
היה החבר מתנפל על השטח
"שלו" כשהוא רכון על האדמה

וגורר בין רגליו שק יוטה, 
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הבריכה באורך 33.3 מטר נמצאת במקום הגבוה ביותר בקיבוץ.
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אמורים להסתיר...
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וגם כי תמיד היו סנדות לנדידה )ע"ע( ולפעילות צופית של 'השומר הצעיר'.
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שפתחו תפוס על מסגרת ברזל, וזורק את התפוחים פנימה.
מי שעבד מהר זכה במנוחה ארוכה עד שהטקטור השלים סיבוב ופתח את התלם הבא או, לחילופין, היה נחלץ 

לעזרת שכנו שטרם סיים את השטח שלו.
את כאבי הגב מהגיוס היו מרפאים למחרת ב'טבריה בבית' )ע"ע(...

הילדים היו יוצאים עם ההורים לגיוסים ועוזרים להם. הקטנים מאד היו מחכים בעיקר להפסקת הארטיק.
ואגב, את מסגרת הברזל המיתולוגית המציא המכון לפריון עבודה אחרי מחקר מעמיק.

בנוסף לגיוסים היו גם 'שיבוצים' 'תורנויות' 'שמירות' ו'הקמות' )ע"ע(.

הצריף שעמד בסמוך לגן ניצנים, מצד מזרח, נקרא 'הגן הירוק'.
הגן הירוק היה במקור בית המגורים של קבוצת 'חרמש' ב'ראשון'. גם לאחר שהועבר מ'ראשון' לחצור, הוא שימש 

כגן של קבוצת 'חרמש'. בהמשך היה גן של מספר קבוצות בקיבוץ. 
בשנת 1961 הגן הירוק שופץ, הוסיפו לו עוד חדר, והוא הפך למרכז המוסדות הכלכליים של הקיבוץ: מזכירות, 

מרכז משק, הנהלת חשבונות והדואר.
ומתי צבעו אותו בירוק? לא ברור... אבל הוא לא היה ירוק כאשר הגיע 'מראשון'. וגם לא כששימש כגן של 'חרמש' 

בחצור. כפי הנראה הוא נצבע מיד אח"כ שכן ידוע שהקבוצות הבאות כבר היו 'בגן הירוק'.
יתכן שהוא נצבע בירוק יותר מפעם אחת כי כאשר הפך למרכז המוסדות הכלכליים נכתב בעל התל שהוא נצבע 

בירוק "כדי לשמור עליו יותר טוב וכדי להקל על זיהויו ע"י אנשים מבחוץ".
הגן הירוק עמד על תילו במשך קרוב לחמישים שנה ותקופה ארוכה, עד שנהרס, שימש כמחסן לחומרי בנייה.                                                                                                                    

       קבצות 'חרמש' היא הקבוצה הראשונה של בני הקיבוץ. ה'חרמשים' החיים היום בקיבוץ הם נורית מלמד, 
אהוד חסד, אורי אשל, ודני סימון )הצטרף לקבוצה יותר מאוחר(.

יום שבו החבר לא עבד בגלל מזג אויר סוער נקרא 'גשם הפרעות'.
בימים של גשם או סערה שלא איפשרו לצאת לעבודה בחוץ )בחקלאות( החבר היה נשאר בבית ולא היה נרשם 
לו יום 'שבת' אלא 'גשם הפרעות' שלא גרע מחופשתו השנתית או מכמות 'השבתות' שצבר.                                                                                                                              

       "למה אתה מסתובב בבגדי שבת, לקחת שבת?
       "לא, יש לי היום 'גשם הפרעות' .

הגן הירוק

גשם הפרעות

לפני עידן הרכב הפרטי כל נסיעה לת"א היתה כרוכה בזמן ובכסף יקרים ובתיאומים מסובכים עם רכבי הקיבוץ: 
נהג בית )ע"ע(, פעיל )ע"ע(, מרכז קניות, רכב רוית וכיוצ"ב. נסיעה הלוך וחזור היתה קשה עוד יותר ולא פעם היה עדיף 

להשאר בלילה בת"א ובכך להקל על כאב הראש הכרוך בסידורי הנסיעה.
בשנת 1962 קנה הקיבוץ דירה ברחוב בן יהודה 242, קומה רביעית, למטרה זו. המפתחות 
לדירה היו בידי 'אחראי הדירה בת"א' וחבר או משפחה שתיכננו לעשות את הלילה בת"א היו מקבלים את המפתח 

ומתחייבים להשאיר את הדירה מסודרת לבא אחריהם כשעזבו.
בנוסף לחברים שבאו ללילה או שניים שימשה הדירה, בזמנים שונים, גם כדירת סטודנטים או חברים  ששהו 

במשך השבוע בת"א מסיבות שונות.
הכסף לקנית הדירה בא ממכירת בית דירות בת"א אותו ירשה ירדנה בר-אמוץ )אמא של איילה קצירי( והעבירה, 

כמקובל בימים ההם, לקיבוץ.

         ב-1985 נרכשה דירה גם בירושלים, שנתיים אח"כ נוספה דירה שניה בת"א )דירת הוריה של עליזה שפי אחרי 
שנפטרו( ומאוחר יותר דירה רביעית, בחיפה, )הורי צביקה ארד שנפטרו(.

עם גידול צי הרכב בקיבוץ וההקלה בנסיעות הלוך וחזור נמכרו הדירות בזו אחר זו.
שתי הדירות בת"א והדירה בחיפה הן דוגמא למה שהיה בעידן הקיבוץ השיתופי: רכוש פרטי מוסרים לקיבוץ, אפילו דירה!
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ענף גידול החזירים בקיבוץ נקרא 'דובוניה'.
זו היתה למעשה 'חזיריה' אך מאחר והחוק במדינה אסר על גידול חזירים היה צורך להסוות את עצם קיום הענף 

ומכאן שמו 'דובונייה'. החזירים עצמם נקראו 'דובונים'.
הדובונייה היתה מבנה פח מחולק לתאים עם חצר קטנה מלאת בוץ ורפש בה היו משתכשכים ה'דובונים'. היא 
הייתה מוסתרת בחורשת האקליפטוסים )מאחורי המשתלה של היום( ומאוחר יותר עברה לסככות שאחרי אמן.

ענף הדובונים נקרא גם 'עגלים ב' כשם כיסוי נוסף.
העובדים המזוהים ביותר עם ענף הדובונים היו חנן סימון )אבא של דני( ואפריים הררי )בבי, אבא של מיכה ונירית 

הלוי(. ב-1960 חוסל הענף.

עלון הקיבוץ היוצא בכל יום חמישי ומחולק לחברים בתאי הדואר נקרא 'הדף הכתום',  
ממשיכו של "על התל" )ע"ע( המיתולוגי.

של  ותוכניות  אינפורמציה  להפצת  מכשיר  והוא  בקיבוץ  שבוע  באותו  שחלו  האירועים  את  משקף  הכתום  הדף 
גופים, ועדות  ובעלי תפקידים.

הדובוניה

הדירה בת"א

הדף הכתום

הדובונייה  |  הדירה בת״א  |  הדף הכתום  |  הדשא הגדול
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הגן הירוק עמד על תילו במשך קרוב לחמישים שנה ותקופה ארוכה, עד שנהרס, שימש כמחסן לחומרי בנייה.                                                                                                                    
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גשם הפרעות
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שתי הדירות בת"א והדירה בחיפה הן דוגמא למה שהיה בעידן הקיבוץ השיתופי: רכוש פרטי מוסרים לקיבוץ, אפילו דירה!
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ענף גידול החזירים בקיבוץ נקרא 'דובוניה'.
זו היתה למעשה 'חזיריה' אך מאחר והחוק במדינה אסר על גידול חזירים היה צורך להסוות את עצם קיום הענף 

ומכאן שמו 'דובונייה'. החזירים עצמם נקראו 'דובונים'.
הדובונייה היתה מבנה פח מחולק לתאים עם חצר קטנה מלאת בוץ ורפש בה היו משתכשכים ה'דובונים'. היא 
הייתה מוסתרת בחורשת האקליפטוסים )מאחורי המשתלה של היום( ומאוחר יותר עברה לסככות שאחרי אמן.

ענף הדובונים נקרא גם 'עגלים ב' כשם כיסוי נוסף.
העובדים המזוהים ביותר עם ענף הדובונים היו חנן סימון )אבא של דני( ואפריים הררי )בבי, אבא של מיכה ונירית 

הלוי(. ב-1960 חוסל הענף.

עלון הקיבוץ היוצא בכל יום חמישי ומחולק לחברים בתאי הדואר נקרא 'הדף הכתום',  
ממשיכו של "על התל" )ע"ע( המיתולוגי.

של  ותוכניות  אינפורמציה  להפצת  מכשיר  והוא  בקיבוץ  שבוע  באותו  שחלו  האירועים  את  משקף  הכתום  הדף 
גופים, ועדות  ובעלי תפקידים.

הדובוניה

הדירה בת"א

הדף הכתום

הדובונייה  |  הדירה בת״א  |  הדף הכתום  |  הדשא הגדול
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הדשא הנמצא בין חדר האוכל למועדון נקרא "הדשא הגדול".
את הדשא שתלו כל חברי הקיבוץ וילדיהם לאחר שקם חדר האוכל )'החדר אוכל החדש' בשפת המקום( בגיוס 

)ע"ע( מיוחד בשעות 'הבילוי'.
נכון ליום כתיבת שורות אלה הדשא הגדול הוא אכן הדשא הגדול ביותר בקיבוץ אך גם אם יהיה בעתיד דשא גדול 

יותר הוא עדיין ישאר 'הדשא הגדול'.
מיום שנשתל ועד היום נערכים על הדשא הגדול כל אירועי התרבות הגדולים בקיבוץ.

        בשנים האחרונות נוסף לדשא עוד שם: 'האמפיתיאטרון של חצור' ובו מתקיימות הופעות של מיטב הזמרים 
המובילים בארץ עם קהל רב מכל האיזור, בניצוחו של אלמוג שריד.

ושווה לדעת: לדשא שהשתרע בין 'חדר האוכל הישן', שעמד בראש הגבעה, ל'חדר המוזיקה' שהיה אף הוא על 
הגבעה, קראו...הדשא הגדול.

כל זה היה לפני שבנו את בריכת השחייה )ע"ע(.  

הדשא הגדול

1957-גיוס לשתילת הדשא הגדול

ערכו של הדף הכתום עולה ככל שהקיבוץ נהיה גדול, רב גילי, ומופרט יותר.
העמוד הראשון תמיד בצבע כתום ומכאן שמו. בימי חג או אירועים מיוחדים העמוד הראשון הוא בצבע אחר 

בהתאם לחג. לדוגמא, בט"ו בשבט 'הדף הכתום' הוא ירוק...
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הבראה  |  הקמה  |  ההשלמה הצרפתית

'הבראה' היתה מתן אוכל עשיר במיוחד )וטעים( בארוחת הצהריים למי שהוכר כזכאי 
ל'הבראה'.

היו כמה סוגי הבראות:
הבראה לילדים: בד"כ שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים.

הבראה ליולדות: ניתנה למי שזה עתה ילדה והיתה זקוקה למזון עשיר כדי להתחזק ולחזור כמה שיותר 
מהר למעגל העבודה. )בימים ההם להתחזק היה להיות יותר חזק ולא יותר דתי(.

הבראה מיוחדת: לחבר שקם ממחלה ממושכת וקיבל המלצה מהמרפאה או לילד שהיה במשקל נמוך 
מאוד )היום כבר אין דברים כאלה(.                                                                                 

         היה גם 'שבוע הבראה' שפרושו היה יציאה של החבר, או הזוג, לבית הבראה של קופ"ח או  ל'מלון הקיבוץ' בנתניה.

בעידן הלינה המשותפת כאשר ילדי הקיבוץ גרו בקבוצות, בנפרד מההורים, סדר היום שלהם היה: השכמה, 
ארוחת בוקר, משחקים בתוך הבית, טיול, ארוחת צהריים, מנוחת צהריים, הקמה, בילוי, ארוחת ערב, סיפור, 

כיבוי אורות.
ה'הקמה' היה פרק הזמן )14:00-16:00( שבין הקימה משנת הצהריים ועד 'אפשר ללכת 

להורים' )ע"ע(.
ה'מקימה' לא היתה המטפלת הקבועה אלא חברה, או חבר, שסדרן העבודה )ע״ע( 'סידר' אותם ל'הקמה' כלומר 

לעבוד בקבוצה מסוימת באותן שעות. 

        "שלמה, מחר אחה"צ אנחנו ממיינים ורדים בבית הקירור".
        "אני לא יכול, אני מקים בקבוצת דודאים." 

38 צעירים וצעירות בני 17-27 שהגיעו לקיבוץ בשנת 1952 מצרפת.
כילדים הם חוו את אימת השואה. לאחר מכן הצטרפו לתנועת השומר הצעיר והגיעו לקיבוץ כגרעין שומרי.                                                                                                                       

למעשה הקבוצה כללה צעירים גם מתוניס, מרוקו, מצרים ובלגיה אך מכוון שכולם הגיעו ביחד מפריס הם 
נקראו 'ההשלמה הצרפתית' או בקיצור 'הצרפתים'. 

הבראה

הקמה

ההשלמה הצרפתית
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        הצרפתים, שהיו צעירים מדור המייסדים והגיעו 'מפריס המתירנית', תרמו לקיבוץ כמה מנהגים שעד 
אז לא היו מקובלים בקיבוץ כמו חגיגת הסילבסטר או שתיית כוס קפה אחרי ארוחת הצהריים בחדר אוכל. 

שניהם, אגב, למורת רוחם של הוותיקים.
חברי ההשלמה הצרפתית החיים בקיבוץ: דב ואילנה פודר, דב אורנר, אורה גולדברג, אסתר קביבור ומשה דגן.
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1956-ממלאים שולחנות בחדר האוכל החדש

המסגרת החינוכית של ילדי הקיבוץ בכיתות א'-ו' נקראת 'חברת הילדים'.
וספורט בהדרכת  חינוך, חברה, תרבות,  נערכת פעילות בתחומי  בית הספר בה  זוהי המסגרת שאחרי שעות 

מדריכים ומטפלות מבוגרים.
חברת הילדים מחולקת ל'מרחבים' שהם קבוצות לפי הגילאים.

         עד שנות ה-90' חברת הילדים נקראה בשם 'אלומה'. ישנן כמה גרסאות למקור השם. אחת מהן היא שבשנת 
1955-6 היו בחברת הילדים שלוש קבוצות: 'שיבולים', 'דגן' ו'עומר', וכשמאגדים אותם נוצרת אלומה.

שלושה המרחבים המרכיבים היום את חברת הילדים נקראים 'עומר' )כיתה א'( 'שיבולים' )ב'-ג'( ו'אלומה' )ד'-ו'(. 
איך שגלגל מסתובב...

חדר האוכל הוא מסמליו הבולטים 
הציבורי  והמקום  קיבוץ,  כל  של 
ימות  בכל  בחצור.  ביותר  התוסס 
משבת(  )חוץ  בצהריים  השבוע 
ובערבי שבת וחג הוא פתוח, פעיל, 

ומשרת את אוכלוסיית הקיבוץ.
התינוקות  ובית  המים,  מגדל  כמו 
הוא מלווה את הקיבוץ מיום הקמתו.

צריף  היה  הראשון  האוכל  חדר 
הגבעה  ראש  על  שנבנה  מאורך 
העליה  לאחר  בלבד  וחצי  חודש 
העגה  אולי  ומכאן  הקרקע  על 

המקומית 'עולים לחדר האוכל'.
של  שורות  שתי  עמדו  בצריף 
כיסא  עץ.  ספסלי  עם  שולחנות 

לכל סועד היה בגדר מותרות.
היה  המבנה  של  הדרומי  קצהו 

המטבח.

חברת הילדים

חדר האוכל

חברת הילדים  |  חדר אוכל  |  חורשת האיקליפטוסים  |  חלות לשבת

       ביולי 1952 הונחה אבן הפינה לחדר האוכל הנוכחי שנקרא אז, 'חדר האוכל החדש"'.
צוות הבנאים תוגבר בחברי הקיבוץ שהשתתפו בהנחת הבלוקים וביציקת הגג.

באוגוסט 1956 נפתח חגיגית חדר האוכל.
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21

1956-ממלאים שולחנות בחדר האוכל החדש

המסגרת החינוכית של ילדי הקיבוץ בכיתות א'-ו' נקראת 'חברת הילדים'.
וספורט בהדרכת  חינוך, חברה, תרבות,  נערכת פעילות בתחומי  בית הספר בה  זוהי המסגרת שאחרי שעות 

מדריכים ומטפלות מבוגרים.
חברת הילדים מחולקת ל'מרחבים' שהם קבוצות לפי הגילאים.

         עד שנות ה-90' חברת הילדים נקראה בשם 'אלומה'. ישנן כמה גרסאות למקור השם. אחת מהן היא שבשנת 
1955-6 היו בחברת הילדים שלוש קבוצות: 'שיבולים', 'דגן' ו'עומר', וכשמאגדים אותם נוצרת אלומה.

שלושה המרחבים המרכיבים היום את חברת הילדים נקראים 'עומר' )כיתה א'( 'שיבולים' )ב'-ג'( ו'אלומה' )ד'-ו'(. 
איך שגלגל מסתובב...

חדר האוכל הוא מסמליו הבולטים 
הציבורי  והמקום  קיבוץ,  כל  של 
ימות  בכל  בחצור.  ביותר  התוסס 
משבת(  )חוץ  בצהריים  השבוע 
ובערבי שבת וחג הוא פתוח, פעיל, 

ומשרת את אוכלוסיית הקיבוץ.
התינוקות  ובית  המים,  מגדל  כמו 
הוא מלווה את הקיבוץ מיום הקמתו.

צריף  היה  הראשון  האוכל  חדר 
הגבעה  ראש  על  שנבנה  מאורך 
העליה  לאחר  בלבד  וחצי  חודש 
העגה  אולי  ומכאן  הקרקע  על 

המקומית 'עולים לחדר האוכל'.
של  שורות  שתי  עמדו  בצריף 
כיסא  עץ.  ספסלי  עם  שולחנות 

לכל סועד היה בגדר מותרות.
היה  המבנה  של  הדרומי  קצהו 

המטבח.

חברת הילדים

חדר האוכל

חברת הילדים  |  חדר אוכל  |  חורשת האיקליפטוסים  |  חלות לשבת

       ביולי 1952 הונחה אבן הפינה לחדר האוכל הנוכחי שנקרא אז, 'חדר האוכל החדש"'.
צוות הבנאים תוגבר בחברי הקיבוץ שהשתתפו בהנחת הבלוקים וביציקת הגג.

באוגוסט 1956 נפתח חגיגית חדר האוכל.



22

חורשת עצי אקליפטוס הנמצאת בצידו הדרומי של הקיבוץ, ליד ואדי ברקאי.
העצים ניטעו ב-1949 על שטח של כ-30 דונם וכמה שנים אח"כ ניטעו עצים נוספים ושטח החורשה הוגדל.

התוכנית המקורית הייתה להגיע ל 1,000 עצי אקליפטוס! 
בשנת 1997 הוחלט להקדיש את החורשה לזכרה של זוהרה )אשתו של ניר דקל( ולהקים בה מתקני שעשועים 

ואתגריים למשפחות וילדים.
מדי פעם ופעם, בט"ו בשבט, היו נוטעים בחורשה עצי אקליפטוס  במקומות בהם התגלו "קרחות" אך מעולם לא 

הגענו ל-1,000 עצים. 
אגב, בט״ו בשבט 1952 ניתן לחורשה שם: ׳יער הקיבוץ הארצי׳.                                                                                         

        ועוד משהו: חורשת האקליפטוס שלנו נולדה לפני השיר המפורסם.

מסורת הכנת חלות, ביום שישי בבוקר בגן, ע"י הילדים.
עם הגיעו לגן מקבל הילד גוש בצק, אותו הכינה המטפלת ביום חמישי אחה"צ, מוסיף לו סוכר או קינמון ומכין 
חלה לשבת. חלק ניכר מזמן הכנת החלה מוקדש לדמות\צורה שהילד בוחר לחלה שלו. שלב זה דורש לא פעם 

התערבות פעילה של ההורה.
זה שנים שבחצור בכל יום שישי בבוקר ההורים מביאים לגן ילד ובצהריים מקבלים בחזרה ילד עם שקית נייר 

חום עם כתמי שמן, ובתוכה חלה בדמות חיה.

חורשת האקליפטוסים

חלות לשבת

כמה אבני דרך חשובות בהסטוריה של חדר האוכל:
ב-1960 הוכנסה לראשונה העגלה החמה.

שנה לאחר מכן הוכנס למטבח מקרר מיוחד לגלידה.
ב-1965 נוספה ה"עזרה" ששימשה גם כמועדון לחבר. היום זהו האגף המרכזי שבו אנחנו אוכלים.

1971-עברנו לשיטת ההגשה העצמית.
1975-נוסף האגף המזרחי.

אבל גולת הכותרת של חדר האוכל היה הגג הנפתח מעל האגף המרכזי. בלחיצת כפתור הגג היה זז לאחור על 
גבי מסילה, השמש נכנסה פנימה וחדר האוכל הפך באחת לפיקניק בחיק הטבע.

)אם היום כל פעם שמפעילים או מפסיקים את המיזוג מתעורר ויכוח בין השולחנות לא קשה לדמיין איזה ויכוחים 
גרר הגג הנגרר...(.

הפלא הקיבוצי הזה החזיק מעמד כמה שנים עד שהוחלף בגג קבוע.
בשונה מהרבה קיבוצים מעמדו של חדר האוכל בחצור לא התערער גם לאחר הפרטת המזון להיפך, מעטים 

הקיבוצים שחדרי האוכל בהם פעילים כמו חד"א שלנו ועוד עברו שיפוץ לאחרונה.
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טבריה בבית  |  הטיל  |  הטישלרים

)כאבי  ריאומטיות  במחלות  טיפול 
עשירים  מים  עם  וכד'(  רומטיזם  גב 
במינרלים ובוץ שהובאו מאיזור טבריה

נקרא 'טבריה בבית'.
הטיפולים נעשו בתא נפרד שהיה במקלחת הציבורית 
ע"י  יותר, במספרה,  גורדון ומאוחר  )ע"ע( על-ידי רות 

סוניה ווינרט.
בטיפול החבר היה טובל באמבטיית מיים שנמהלו 
 40 ובטמפ'  'מים מרוכזים מטבריה'  ליטרים  ב-3 
מעלות. כל טיפול ערך כשעה ואחריו היה החבר 

יוצא עטוף מגבת ומזיע והולך לחדרו למנוחה.
היום  באותו  עבד  בבית  לטבריה  זכאי  שהיה  חבר 
יותר  היה  מה  תהיות  עלו  פעם  לא  שעות.   4 רק 

חשוב לחבר, הטיפול או החופש מעבודה... 
'טבריה בבית' חסכה הפסד ימי העבודה והוצאות 

שהיו כרוכות בנסיעה למרחצאות טבריה.

         מפי הטף )ע"ע(: יאיר מלווה את פנינה
הסניטרית  ל"טבריה"

יאיר: ״מה זה פה?"
פנינה: "טבריה בבית, אתה יודע מה זה?"

יאיר, אחרי היסוס קל: "כן, זה המקום ששם רוחצים 
לחברים את הגב..."  

בנוסף לטבריה הביאו הביתה גם את 'גבעת חביבה'.
הקיבוץ  של  הרעיוני  המרכז  היתה  חביבה  גבעת 
הארצי ובו התקיימו קורסים והשתלמויות בנושאים 
הקשורים לרעיון ולאידאולוגיה של קיבוצי השוה"צ 
ומפלגת מפ"ם. באין אפשרות לשלוח לגבעת חביבה 
חברים רבים להרצאות 'בגבעה' נולד הרעיון להביא 

 טבריה בבית

את המרצים לקיבוץ. בכל שנה הוקדש שבוע לגבעת חביבה בבית, החברים היו עובדים בבוקר ושומעים הרצאות 
משעות הצהרים עד 'הבילוי'.׳
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הצטרפות הגרעין האמריקאי ב-1945/6 פתחה אופציות שלא היו לקיבוצים אחרים: קשרים עם המשפחות של חברי 
הגרעין ועם גופים ואירגונים שונים בארה"ב ובקנדה. הדבר נוצל היטב ובכל פעם שאחד מהחברים האמריקאים היה 
נוסע לביקור משפחתי או לשליחות כלשהי היו מציידים אותו ברשימת פריטים שאותם היה יקר או בלתי אפשרי 

להשיג בארץ: כלים למטבח, בגדים, כובעים, כלי עבודה  לאמן וכד'.
יוסף )ג'ו( טישלר מקנדה היה מאלה שנשלחו למשימות שכאלה. 

המשלוחים שהגיעו מקנדה באמצעות ג'ו טישלר נקראו בפי חברי הקיבוץ "הטישלרים".

        ב-1950 יצא ג'ו טישלר לקנדה לביקור משפחתי ובכיסו רשימת פריטים שכללה, בגדים, כלים למטבח, וציוד 
לאמן. בנוסף לאלה התבקש ג'ו גם לבדוק את האפשרות לייבא מקנדה 20 פרות לרפת החלב...

כמה שבועות אחרי שיצא הגיעה ממנו חבילה בדואר. כשפתחו במזכירות את החבילה הופתעו לגלות קופסת 
שימורים של בשר בקר )רוסט ביף( עם הסבר: "לצערי זה הדבר הכי קרוב לפרה שאני יכול להשיג בקנדה..."                                                                                                         
הפטנט של רכישת ציוד מאמריקה נפסק לאחר כמה שנים כאשר המכס עבור המשלוח נהיה גבוה יותר מהמשלוח עצמו.
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מתקן שעשועים, בצורת טיל, שהתנשא
לגובה של כ-10 מטר ועמד שנים רבות 

בגן בשעשועים ליד גני הילדים.
בתחתית הטיל היה פתח דרכו נכנס הילד ומשם, 
היה מטפס בסולם עד לראש הטיל.  מראש הטיל 
ועד למטה הייתה מגלשה גלית בה התגלש הילד 
עד הגיעו בחזרה לקרקע לשמחת ההורים המודאגים.

הטיל נבנה במסגריית הבית ע"י דוד קדם )בנה של 
סילביה( ל'יום הילד' 1968. 

אותם  גלית  ומגלשה  גשר  לו  נוספו  יותר  מאוחר 
בנה משה בן-חיים.  

הקרקע,  מעל  התרומם  לא  שמעולם  הגם  הטיל, 
רבות  לקבוצות  מאתגרת  פעילות  של  מקור  היה 

של ילדי הקיבוץ.
בשנת 2009 חוסל הטיל מטעמי בטיחות.

ואינם: 'הסולם השבדי'       מתקנים נוספים שהיו 
באמצעות  שהופעלה  הגדולה  הקרוסלה  )ע"ע(, 
טורית  נדנדה  הילדים,  אחד  שסובב  'אמיתי'  הגה 
ע"י  והופעלה  )ע"ע(  "השישיה"  כל  ישבה  שעליה 

"ילדים גדולים" שעמדו משני צידיה ועוד.

הטיל

הטישלרים
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היום בו עלו על הגבעה

היום בו עלו על הגבעה

הוא  המדוייק  התאריך 
4.10.1946 )א' בסוכות(.

31 חברים )26 בחורים + 5 בחורות( 
עזבו את בית האריזה )ע"ע( שהיה 
עלו  חודשים,  כמה  במשך  ביתם 
האהלים  את  והקימו  הגבעה  על 
בשפת  יתד'  )'תקעו  הראשונים 
המקום(. בזאת באו לקיצן 10 שנות

התארגנות ונדודים של קיבוץ ג'.
4.10.1946 הוא על כן 'יום ההולדת' 
של קיבוץ חצור. )א' בסוכות תש"ו(.

המעבר מבית האריזה אל הגבעה 
קשור גם לסיפור הבא:

יעקב נחתומי )אבא של נעמי שקד, 
יזם  נחתומי(  ודודי  ברנר  תמר 
שהיתה  מאיר  גולדה  עם  פגישה 
של  המדינית  המחלקה  ראש  אז 
במשרדה  בפגישה,  היהודית.  הסוכנות 
יעקב  הסביר  בת"א,  גולדה  של 
רב  זמן  כבר  נמצאים  שהחברים 
לאישור  ומחכים  האריזה  בבית 
אלא  לגבעה  לעלות  המוסדות 
אישור  לתת  מסרבת  ש'ההגנה' 
פגע  האצ"ל  כן  לפני  קצר  זמן  כי 
בבסיס  בריטים  מטוסים  בכמה 
יפעלו  ויש חשש שהבריטים  הקרוב 
ממש  התיישבות  נסיון  נגד  בכח 

מעליהם.
מבט  הישירה  רגע,  חשבה  גולדה 
"יונגרמן,  כך:  לו  ואמרה  ליעקב 
ארוף"  גייט  און  פעקלך  די  נעמד 
החבילות  את  קחו  צעיר,  )"בחור 

ועלו"(.
והשאר הסטוריה...



הצטרפות הגרעין האמריקאי ב-1945/6 פתחה אופציות שלא היו לקיבוצים אחרים: קשרים עם המשפחות של חברי 
הגרעין ועם גופים ואירגונים שונים בארה"ב ובקנדה. הדבר נוצל היטב ובכל פעם שאחד מהחברים האמריקאים היה 
נוסע לביקור משפחתי או לשליחות כלשהי היו מציידים אותו ברשימת פריטים שאותם היה יקר או בלתי אפשרי 

להשיג בארץ: כלים למטבח, בגדים, כובעים, כלי עבודה  לאמן וכד'.
יוסף )ג'ו( טישלר מקנדה היה מאלה שנשלחו למשימות שכאלה. 

המשלוחים שהגיעו מקנדה באמצעות ג'ו טישלר נקראו בפי חברי הקיבוץ "הטישלרים".

        ב-1950 יצא ג'ו טישלר לקנדה לביקור משפחתי ובכיסו רשימת פריטים שכללה, בגדים, כלים למטבח, וציוד 
לאמן. בנוסף לאלה התבקש ג'ו גם לבדוק את האפשרות לייבא מקנדה 20 פרות לרפת החלב...

כמה שבועות אחרי שיצא הגיעה ממנו חבילה בדואר. כשפתחו במזכירות את החבילה הופתעו לגלות קופסת 
שימורים של בשר בקר )רוסט ביף( עם הסבר: "לצערי זה הדבר הכי קרוב לפרה שאני יכול להשיג בקנדה..."                                                                                                         
הפטנט של רכישת ציוד מאמריקה נפסק לאחר כמה שנים כאשר המכס עבור המשלוח נהיה גבוה יותר מהמשלוח עצמו.

24

מתקן שעשועים, בצורת טיל, שהתנשא
לגובה של כ-10 מטר ועמד שנים רבות 

בגן בשעשועים ליד גני הילדים.
בתחתית הטיל היה פתח דרכו נכנס הילד ומשם, 
היה מטפס בסולם עד לראש הטיל.  מראש הטיל 
ועד למטה הייתה מגלשה גלית בה התגלש הילד 
עד הגיעו בחזרה לקרקע לשמחת ההורים המודאגים.

הטיל נבנה במסגריית הבית ע"י דוד קדם )בנה של 
סילביה( ל'יום הילד' 1968. 

אותם  גלית  ומגלשה  גשר  לו  נוספו  יותר  מאוחר 
בנה משה בן-חיים.  

הקרקע,  מעל  התרומם  לא  שמעולם  הגם  הטיל, 
רבות  לקבוצות  מאתגרת  פעילות  של  מקור  היה 

של ילדי הקיבוץ.
בשנת 2009 חוסל הטיל מטעמי בטיחות.

ואינם: 'הסולם השבדי'       מתקנים נוספים שהיו 
באמצעות  שהופעלה  הגדולה  הקרוסלה  )ע"ע(, 
טורית  נדנדה  הילדים,  אחד  שסובב  'אמיתי'  הגה 
ע"י  והופעלה  )ע"ע(  "השישיה"  כל  ישבה  שעליה 

"ילדים גדולים" שעמדו משני צידיה ועוד.

הטיל

הטישלרים

25

היום בו עלו על הגבעה

היום בו עלו על הגבעה

הוא  המדוייק  התאריך 
4.10.1946 )א' בסוכות(.

31 חברים )26 בחורים + 5 בחורות( 
עזבו את בית האריזה )ע"ע( שהיה 
עלו  חודשים,  כמה  במשך  ביתם 
האהלים  את  והקימו  הגבעה  על 
בשפת  יתד'  )'תקעו  הראשונים 
המקום(. בזאת באו לקיצן 10 שנות

התארגנות ונדודים של קיבוץ ג'.
4.10.1946 הוא על כן 'יום ההולדת' 
של קיבוץ חצור. )א' בסוכות תש"ו(.

המעבר מבית האריזה אל הגבעה 
קשור גם לסיפור הבא:

יעקב נחתומי )אבא של נעמי שקד, 
יזם  נחתומי(  ודודי  ברנר  תמר 
שהיתה  מאיר  גולדה  עם  פגישה 
של  המדינית  המחלקה  ראש  אז 
במשרדה  בפגישה,  היהודית.  הסוכנות 
יעקב  הסביר  בת"א,  גולדה  של 
רב  זמן  כבר  נמצאים  שהחברים 
לאישור  ומחכים  האריזה  בבית 
אלא  לגבעה  לעלות  המוסדות 
אישור  לתת  מסרבת  ש'ההגנה' 
פגע  האצ"ל  כן  לפני  קצר  זמן  כי 
בבסיס  בריטים  מטוסים  בכמה 
יפעלו  ויש חשש שהבריטים  הקרוב 
ממש  התיישבות  נסיון  נגד  בכח 

מעליהם.
מבט  הישירה  רגע,  חשבה  גולדה 
"יונגרמן,  כך:  לו  ואמרה  ליעקב 
ארוף"  גייט  און  פעקלך  די  נעמד 
החבילות  את  קחו  צעיר,  )"בחור 

ועלו"(.
והשאר הסטוריה...



26

כדורעף בחצור  |  כמה גשם ירד?  

עד 2005 היה הכדורעף 'הספורט הלאומי' בחצור.
הקבוצה  זכתה  וב-1941  ג'  בקיבוץ  הכדורעף  להתפתחות  דחיפה  נתנה  ג'  לקיבוץ  הבולגרי  הגרעין  הצטרפות 
באליפות 'הפועל' שהיתה למעשה אליפות ישראל. במשחק הגמר שנערך במגרש מונטיפיורי בת"א ניצחנו את 

הפועל חיפה 1:2. ב-1946 זכתה חצור בגביע זייד.
רשימת השחקנים של אותם ימים כללה את מיכה שמבן, ז'קו ירון )אבא של אראלה(, ז'קו פרחי )אבא של אורנה 

ברנזבורג(, דוד בסן )נפטר(, נני כהן )אבא של מושיקו( ואחרים.

כדורעף בחצור

לאחר הפסקה ארוכה חזר הכדורעף לחצור כשחברת הנוער 'אורנים' וקבוצת 'חרמש' נותנות את הטון. מאז ועד 
והקבוצה  'מקצועני'  ויותר  ליותר  המשחק  הפך  בחצור,  כדורעף  קבוצת  לקיום  האחרונה  השנה  שהיתה   ,2005

כללה גם שחקנים מחוץ לקיבוץ ובשני העשורים האחרונים גם שחקנים מחו"ל.
השיא היה בשנת 2000 כשזכינו בגביע המדינה.

      המשחקים בשנות ה-60' 70' נערכו ב'מגרש הכדוסל' שהיה משטח בלטות במקום בו עומדים היום הבתים 
של נטע שריד ודני קביבור. התאורה הייתה שתי שורות מנורות, W 500 כ"א, שהיו תלויות על כבל מתוח בין שני 
עמודים. לפני כל משחק החשמלאים סשה פיירמן )סבא של קרן ואור( ודוד פרנק )נפטר( החליפו את המנורות 
השרופות. במהלך המשחק הקהל, שישב על ספסלי עץ )במדרון היורד מהכביש שאחרי המתנ"ס למגרש( היה 

מעודד את הקבוצה ו...מתפלל שלא ישרפו מנורות במהלך המשחק.
ב-1987 עברו המשחקים לאולם הספורט.

שני השחקנים הבולטים של הקיבוץ היו אוריאל אייזן )בנים( ואראלה ירון )בנות(.
בשנות ה-80 התחיל להתפתח הבדמינטון והיום הוא ענף הספורט המוביל בקיבוץ.

27

שאלה שנשאלת עד היום אחרי כל לילה גשום.
האם ירדה כמות שתחסוך  השקייה בשדות, היום יותר בשביל ה"תחרות", הפיקנטריה והשוואה לשנים עברו.

בחצור היתה כל השנים תחנה מטאורולוגית, עוד מימי קיבוץ ג' ב'ראשון', אותה הפעיל יעקב בן בסט )אבא 
של ארנון ויובל(. במשך שנים ארוכות יעקב, שכונה גם 'צופה הגשמים' היה בודק כל בוקר בשעה 08:00 
את הטמפרטורה, לחץ האויר וכמות הגשם )בחורף(. את הנתונים היה רושם במחברת ומעביר למרכז 

המטאורולוגי בבית דגן.           
החורף הגשום ביותר היה בשנת 73\74 - 1,127 מ"מ,  והשחון ביותר 59\60 – 176 מ"מ.

היום 'התחנה המטאורולוגית' הצטמצמה למיכל למדידת כמות הגשם. המיכל ליד הבית של לאה וגדעון ומודד 
הגשמים הוא אסא קצירי. 

       שאלות נוספות מפעם: 'כמה היה השנה?' 'כמה קילו לדונם?' 'כמה ליטר חלב היה?' ועוד. כמו בשיר
"שתיים עשרה טון" מה שהיה אז חשוב  זו הכמות. יותר מאוחר התחילו לשאול גם על הרווח... 

כמה גשם ירד?
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המטאורולוגי בבית דגן.           
החורף הגשום ביותר היה בשנת 73\74 - 1,127 מ"מ,  והשחון ביותר 59\60 – 176 מ"מ.

היום 'התחנה המטאורולוגית' הצטמצמה למיכל למדידת כמות הגשם. המיכל ליד הבית של לאה וגדעון ומודד 
הגשמים הוא אסא קצירי. 

       שאלות נוספות מפעם: 'כמה היה השנה?' 'כמה קילו לדונם?' 'כמה ליטר חלב היה?' ועוד. כמו בשיר
"שתיים עשרה טון" מה שהיה אז חשוב  זו הכמות. יותר מאוחר התחילו לשאול גם על הרווח... 

כמה גשם ירד?
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ליטול ציפורניים  |  לינה משותפת

אחרי  בצהריים,  שישי  יום  בכל 
המקלחת וחפיפת הראש, הילדים 
ציפורניים  "לנטילת  בתור  עמדו 

וניקוי אוזניים".
המטפלת עמדה עם זוג מספריים )קוצץ 
'מקלות  ועם  היה(  לא  עוד  הציפורניים 
את  עבר  בתורו  ילד  וכל  אוזניים'  לניקוי 
הטיפול שלעיתים היה גם עינוי גם בגלל 
"מה  כמו  הערות  בגלל  וגם  כאב  שקצת 

אתה מגדל באוזניים, תפוחי אדמה?"

        עוד טקס מסורתי של יום שישי היה 
'צחצוח נעליים'.

פעם היו מצחצחים את הנעליים כל 
שבוע וכשהן התקלקלו היו שולחים אותן 

לתיקון בסנדלריה.

מרכיב חשוב בחינוך המשותף היה הלינה המשותפת: הילדים מגיל 0 ועד 18 ישנו בבתי הילדים, לפי 
קבוצות גיל, בנפרד מההורים.

בבתי הילדים ובתי הקבוצות הבוגרות היו חדרי שינה בהן ישנו הילדים/נערים בד"כ 3-4 בחדר. בשנות הקיבוץ 
הראשונות חדרי השינה היו מעורבים, בנים ובנות ישנו באותו החדר עד הצבא. ככל שעברו השנים ההפרדה בין 

הבנים לבנות נעשתה מוקדם יותר.
הלינה המשותפת יצרה בכל קבוצה 'פולקלור' ייחודי שכלל, בין השאר, סיפורי 'השכבות' פגישות עם שומר הלילה, 

משחקים עם השמרטף, משחקי פיג'מות השתוללויות וכד'.
בסוף שנות ה-80 החלו ספקות, שהפכו מהר מאד לדרישה, לעבור ללינה משפחתית. מלחמת המפרץ  ונפילת 
הטילים ב-1991 שמה קץ לויכוחים ולדיונים בנושא המעבר ללינה משפחתית וכל הילדים עברו לישון עם ההורים.

מיטות  מזורז של הספקת  והתחיל תהליך  עידן הלינה המשותפת בקיבוץ  גם  כשהמלחמה הסתיימה הסתיים 
מתאימות ואח"כ הוספת חדר שינה לבתי ההורים.

        סביב תופעת הלינה המשותפת התנהלו עם השנים ויכוחים ונכתבו ספרים ומאמרים על היתרונות והחסרונות 
שבה, אך אין ספק שעם ביטולה נעלם גם אחד מהמרכיבים המשמעותיים והמזוהים ביותר עם הקיבוץ.

ליטול ציפורניים

לינה משותפת
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ג' שעלה על הגבעה בא'  'חצור' לא היה בין השמות הראשונים שהוצעו לקיבוץ  עד כמה שיישמע מוזר השם 
בסוכות 1946 )ע"ע(.

הממשלתית.                                                                                                                    השמות  ועדת  לבין  הקיבוץ  חברי  בין  שמות  פונג  פינג  התנהל   )!!!(1956 מאי  ועד  היום  מאותו 
שני השמות הראשונים שהוצעו היו "יסעור" ,על שם  הכפר הערבי יסור שהיה ממוקם ממזרח לבסיס, ו"ברקאי" 

על שם הכפר ברקה ששכן ממערב לגבעה.
השם ׳חצור׳ הוצע לראשונה ע״י בני רוזנברג )נהרג ב-1947(.

כפי הנראה על סמך פרק ט"ו פסוק כ"ה בספר יהושוע וישוב בשם זה שהיה בנחלת יהודה )"וחצור חדתה וקריות, 
חצרון היא חצור"(. שנה לאחר העליה נוספו הצעות חדשות: "שקמים" ו"עומרים". 

בשיחת קיבוץ מחליטים על "ברקאי" ברוב גדול אלא שאז מזכירות הוועד הפועל מודיעה שיש גרעין שומרי 
"ברקאי" שמתוכנן להקים קיבוץ חדש ולכן 'ברקאי' יורד מהפרק.

ועדת השמות מתנגדת ל'חצור' משני נימוקים: א. אין יסוד הסטורי לשם 'חצור' באיזור ב. ליד תל חצור בצפון 
נוסדה עיר שתיקרא חצור. על הקיבוץ לחשוב על שם אחר מבין השמות: "תל חצור", "גבעת חצור", "שדה חצור" 

"בית חצור", "רמת חצור" "נאות חצור" ועוד...
בשיחת קיבוץ סוערת מועלות 3 אופציות:

     לוותר על המילה חצור ולמצוא שם אחר.
     לחזור ולדרוש את השם ברקאי

     למצוא שם בין 2 מילים שהמילה חצור תהיה השניה...
בנובמבר 1955 ו. השמות מציעה את השם 'חצור אשדוד' "שמשלב שני שמות מקראיים והחיבור בינהם "יבליט 

את מקומכם הגיאוגרפי וההיסטורי"
רק במאי 1956, כעשר שנים לאחר ייסוד הקיבוץ)!( הוחלט סופית, בשיחת הקיבוץ, על השם "חצור אשדוד" ומאז 

נקרא הקיבוץ 'חצור' )בלי התוספת 'אשדוד'(

        באחת משיחות הקיבוץ שדנה בנושא שם הקיבוץ הציע אחד החברים לדבוק בשם חצור "עוד 8-10 שנים 
כי בועדת השמות יושבים זקנים והזמן יעשה את שלו..."

או  'המוסד החינוכי'  נקרא  )פנימיה(,  כולל מגורי הנערים  י'ב,  ז' עד  בית הספר לכיתות 
בקיצור 'המוסד'.

המוסד כלל 4 כיתות, כל אחת עם בית מגורים צמוד, וכיתה חמישית עם מגורים בצריפים מרוחקים יותר. עם 
השנים נוספו מועדון, מעבדה, קומונה וחדר מוזיקה. היום כל אלה מהווים את מתחם 'שדרת המוזות' )ע"ע(.

בין 1959 כשנחנך המוסד, ועד 1971 כשהצטרפנו ל'מוסד צפית' בכפר מנחם, התחנכו ולמדו בו כל בני הקיבוץ 
וקבוצה אחת של חברת נוער )ארז(. 12 שנים תיפקד המוסד כמרכז חייהם של בני הקיבוץ שכללו גם את תנועת

מאין השם 'חצור'?

המוסד

מאין השם 'חצור'?  |  המוסד  |  מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו  |  מפי הטף  |  המקלחת הציבורית  |  מקלט הקופים
משאל קיץ, משאל חורף  |  מתנדבים
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אחרי  בצהריים,  שישי  יום  בכל 
המקלחת וחפיפת הראש, הילדים 
ציפורניים  "לנטילת  בתור  עמדו 

וניקוי אוזניים".
המטפלת עמדה עם זוג מספריים )קוצץ 
'מקלות  ועם  היה(  לא  עוד  הציפורניים 
את  עבר  בתורו  ילד  וכל  אוזניים'  לניקוי 
הטיפול שלעיתים היה גם עינוי גם בגלל 
"מה  כמו  הערות  בגלל  וגם  כאב  שקצת 

אתה מגדל באוזניים, תפוחי אדמה?"

        עוד טקס מסורתי של יום שישי היה 
'צחצוח נעליים'.

פעם היו מצחצחים את הנעליים כל 
שבוע וכשהן התקלקלו היו שולחים אותן 

לתיקון בסנדלריה.

מרכיב חשוב בחינוך המשותף היה הלינה המשותפת: הילדים מגיל 0 ועד 18 ישנו בבתי הילדים, לפי 
קבוצות גיל, בנפרד מההורים.

בבתי הילדים ובתי הקבוצות הבוגרות היו חדרי שינה בהן ישנו הילדים/נערים בד"כ 3-4 בחדר. בשנות הקיבוץ 
הראשונות חדרי השינה היו מעורבים, בנים ובנות ישנו באותו החדר עד הצבא. ככל שעברו השנים ההפרדה בין 

הבנים לבנות נעשתה מוקדם יותר.
הלינה המשותפת יצרה בכל קבוצה 'פולקלור' ייחודי שכלל, בין השאר, סיפורי 'השכבות' פגישות עם שומר הלילה, 

משחקים עם השמרטף, משחקי פיג'מות השתוללויות וכד'.
בסוף שנות ה-80 החלו ספקות, שהפכו מהר מאד לדרישה, לעבור ללינה משפחתית. מלחמת המפרץ  ונפילת 
הטילים ב-1991 שמה קץ לויכוחים ולדיונים בנושא המעבר ללינה משפחתית וכל הילדים עברו לישון עם ההורים.

מיטות  מזורז של הספקת  והתחיל תהליך  עידן הלינה המשותפת בקיבוץ  גם  כשהמלחמה הסתיימה הסתיים 
מתאימות ואח"כ הוספת חדר שינה לבתי ההורים.

        סביב תופעת הלינה המשותפת התנהלו עם השנים ויכוחים ונכתבו ספרים ומאמרים על היתרונות והחסרונות 
שבה, אך אין ספק שעם ביטולה נעלם גם אחד מהמרכיבים המשמעותיים והמזוהים ביותר עם הקיבוץ.
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ג' שעלה על הגבעה בא'  'חצור' לא היה בין השמות הראשונים שהוצעו לקיבוץ  עד כמה שיישמע מוזר השם 
בסוכות 1946 )ע"ע(.

הממשלתית.                                                                                                                    השמות  ועדת  לבין  הקיבוץ  חברי  בין  שמות  פונג  פינג  התנהל   )!!!(1956 מאי  ועד  היום  מאותו 
שני השמות הראשונים שהוצעו היו "יסעור" ,על שם  הכפר הערבי יסור שהיה ממוקם ממזרח לבסיס, ו"ברקאי" 

על שם הכפר ברקה ששכן ממערב לגבעה.
השם ׳חצור׳ הוצע לראשונה ע״י בני רוזנברג )נהרג ב-1947(.

כפי הנראה על סמך פרק ט"ו פסוק כ"ה בספר יהושוע וישוב בשם זה שהיה בנחלת יהודה )"וחצור חדתה וקריות, 
חצרון היא חצור"(. שנה לאחר העליה נוספו הצעות חדשות: "שקמים" ו"עומרים". 

בשיחת קיבוץ מחליטים על "ברקאי" ברוב גדול אלא שאז מזכירות הוועד הפועל מודיעה שיש גרעין שומרי 
"ברקאי" שמתוכנן להקים קיבוץ חדש ולכן 'ברקאי' יורד מהפרק.

ועדת השמות מתנגדת ל'חצור' משני נימוקים: א. אין יסוד הסטורי לשם 'חצור' באיזור ב. ליד תל חצור בצפון 
נוסדה עיר שתיקרא חצור. על הקיבוץ לחשוב על שם אחר מבין השמות: "תל חצור", "גבעת חצור", "שדה חצור" 

"בית חצור", "רמת חצור" "נאות חצור" ועוד...
בשיחת קיבוץ סוערת מועלות 3 אופציות:

     לוותר על המילה חצור ולמצוא שם אחר.
     לחזור ולדרוש את השם ברקאי

     למצוא שם בין 2 מילים שהמילה חצור תהיה השניה...
בנובמבר 1955 ו. השמות מציעה את השם 'חצור אשדוד' "שמשלב שני שמות מקראיים והחיבור בינהם "יבליט 

את מקומכם הגיאוגרפי וההיסטורי"
רק במאי 1956, כעשר שנים לאחר ייסוד הקיבוץ)!( הוחלט סופית, בשיחת הקיבוץ, על השם "חצור אשדוד" ומאז 

נקרא הקיבוץ 'חצור' )בלי התוספת 'אשדוד'(

        באחת משיחות הקיבוץ שדנה בנושא שם הקיבוץ הציע אחד החברים לדבוק בשם חצור "עוד 8-10 שנים 
כי בועדת השמות יושבים זקנים והזמן יעשה את שלו..."

או  'המוסד החינוכי'  נקרא  )פנימיה(,  כולל מגורי הנערים  י'ב,  ז' עד  בית הספר לכיתות 
בקיצור 'המוסד'.

המוסד כלל 4 כיתות, כל אחת עם בית מגורים צמוד, וכיתה חמישית עם מגורים בצריפים מרוחקים יותר. עם 
השנים נוספו מועדון, מעבדה, קומונה וחדר מוזיקה. היום כל אלה מהווים את מתחם 'שדרת המוזות' )ע"ע(.

בין 1959 כשנחנך המוסד, ועד 1971 כשהצטרפנו ל'מוסד צפית' בכפר מנחם, התחנכו ולמדו בו כל בני הקיבוץ 
וקבוצה אחת של חברת נוער )ארז(. 12 שנים תיפקד המוסד כמרכז חייהם של בני הקיבוץ שכללו גם את תנועת

מאין השם 'חצור'?

המוסד

מאין השם 'חצור'?  |  המוסד  |  מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו  |  מפי הטף  |  המקלחת הציבורית  |  מקלט הקופים
משאל קיץ, משאל חורף  |  מתנדבים



הייתה  זהו המשפט. לחבר  בין החבר לקיבוץ, בשנים הראשונות,  יחסי הגומלין  אם לתמצת במשפט אחד את 
המינימום.                                                                                                         את  לעצמו  וביקש  המקסימום  את  מעצמו  נתן  הוא  הקיבוץ.  ומטרות  ערכי  עם  מוחלטת  הזדהות 
עם השנים חלה שחיקה, היכולת של הקיבוץ לתת היתה מוגבלת ואילו הצרכים של החבר הלכו ורבו. ההזדהות 
עם הקיבוץ והאדיולוגיה השיתופית פינתה את מקומה ליותר פרטיות. הצטרפות חברים חדשים לקיבוץ, התרחבות 
המשפחה והצטרפות בני הדור השני כל אלה תרמו את שלהם ל'שחיקה'. 'מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי 
צרכיו' הפך לאט לאט ל 'מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי יכולת הקיבוץ' ועד 'מכל אחד לפי צרכיו לכל אחד 

לפי צרחותיו'...
)'לקהילה' בשפת  ונכונות לתרום לקיבוץ  יותר רצון  וניכר שיש  בשנים האחרונות חלה בקיבוץ תפנית מבורכת 

המקום( ופחות לבקש עזרה.

        מטבעות לשון נוספות מאותה תקופה: 'אני מקבל את דין התנועה', 'זו החלטת שיחה', 'גם מאיר וחזן חושבים כך'.
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השומר הצעיר, פעילות חברתית ותרבותית, חוגים, נבחרות ספורט, מקהלה, תזמורת וכד'.                                                                                                                 
בכל כיתה היו גם מספר נערים שבאו מחוץ לקיבוץ וכונו 'ילדי חוץ'.

המורים המטפלות והמדריכים כולם היו חברי הקיבוץ לבד ממספר מצומצם שבאו מבחוץ.

       כשבן קיבוץ היה אומר שהוא היה שש שנים 'במוסד' הוא היה זוכה לא פעם למבטים מופתעים.

מוסד חצור, בניית המעבדה )היום הארכיון(

מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו

31

מדור כמעט קבוע בעלוני על התל בו התפרסמו "פניני לשון" ו"הברקות" של ילדי חצור 
לדורותיהם.

לדעת רבים זה היה המדור הכי פופולארי בעלון.
אם עוברים על "על התלים" וקוראים רק את "מפי הטף" אי אפשר שלא לחשוב שילדי חצור הם שנונים ובעלי 

הומור באופן מיוחד. 
האמת היא שתדירות הופעת "מפי הטף" היתה תלויה בעיקר בהורים. במידת רצונם לפרסם את שנינות ילדיהם 

ולא פחות מכך במידת קירבתם לעורך)ת( העלון. 
מפי הטף היה מעין ה'יו טיוב' של המאה הקודמת...

        מפי הטף:
סמדר )5( מסיירת בתערוכת פיקאסו בחדר האוכל.

"אוי, תביטי איזו תמונה נהדרת!
אבל חבל נורא, זה לא כל-כך הצליח אצלו.

אצלי זה יוצא יותר ישר"
)לימים סמדר בסן, היום ינהר, הפכה להיות גרפיקאית וסביר להניח שגם היא השתמשה בקווים לא ישרים...(

עידו )כיתה א'( מסביר לאמא שלו: "לליב כותבים עם שני מלמדים". 
)לליב היא הבת הצעירה של אורי ונורית מלמד ג.א.( 

שומרת הלילה מצאה את יאיר )8, מקבוצת רימון( ער במיטתו.
יאיר: "את קשישה?"

שומרת )אחרי היסוס מה(: "כנראה שכן"
יאיר: "אז אנחנו תורמים כסף עבורך".

רחל שואלת את ילדי הגן: "איזה צבעים אתם רואים שיש לפרפר?"
גל: "אדום"

לירון: "כחול"
אבישי: "צהוב"

אוהד: "צבע טרי..."

מפי הטף

במקלחת הציבורית התקלחו החברים והחברות שנים לא מעטות עד שכל הדירות בקיבוץ 
היו עם שירותים ומקלחת.

המקלחת הוקמה ב-1947 ועמדה מערבית לאולם הספורט היום. )"במחצבה" בשפת המקום(.
זה היה מבנה פח גדול שבפנים חולק לשני מקלחות: חברים וחברות. בכל מקלחת היתה שורת טושים ומולם, 
לאורך הקיר, ספסלי עץ עליהם הניח החבר את השקית עם הבגדים הנקיים. מתחת לספסלים, על הרצפה היו 

המקלחת הציבורית



הייתה  זהו המשפט. לחבר  בין החבר לקיבוץ, בשנים הראשונות,  יחסי הגומלין  אם לתמצת במשפט אחד את 
המינימום.                                                                                                         את  לעצמו  וביקש  המקסימום  את  מעצמו  נתן  הוא  הקיבוץ.  ומטרות  ערכי  עם  מוחלטת  הזדהות 
עם השנים חלה שחיקה, היכולת של הקיבוץ לתת היתה מוגבלת ואילו הצרכים של החבר הלכו ורבו. ההזדהות 
עם הקיבוץ והאדיולוגיה השיתופית פינתה את מקומה ליותר פרטיות. הצטרפות חברים חדשים לקיבוץ, התרחבות 
המשפחה והצטרפות בני הדור השני כל אלה תרמו את שלהם ל'שחיקה'. 'מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי 
צרכיו' הפך לאט לאט ל 'מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי יכולת הקיבוץ' ועד 'מכל אחד לפי צרכיו לכל אחד 

לפי צרחותיו'...
)'לקהילה' בשפת  ונכונות לתרום לקיבוץ  יותר רצון  וניכר שיש  בשנים האחרונות חלה בקיבוץ תפנית מבורכת 

המקום( ופחות לבקש עזרה.

        מטבעות לשון נוספות מאותה תקופה: 'אני מקבל את דין התנועה', 'זו החלטת שיחה', 'גם מאיר וחזן חושבים כך'.
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השומר הצעיר, פעילות חברתית ותרבותית, חוגים, נבחרות ספורט, מקהלה, תזמורת וכד'.                                                                                                                 
בכל כיתה היו גם מספר נערים שבאו מחוץ לקיבוץ וכונו 'ילדי חוץ'.

המורים המטפלות והמדריכים כולם היו חברי הקיבוץ לבד ממספר מצומצם שבאו מבחוץ.

       כשבן קיבוץ היה אומר שהוא היה שש שנים 'במוסד' הוא היה זוכה לא פעם למבטים מופתעים.

מוסד חצור, בניית המעבדה )היום הארכיון(

מכל אחד לפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו
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מדור כמעט קבוע בעלוני על התל בו התפרסמו "פניני לשון" ו"הברקות" של ילדי חצור 
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אם עוברים על "על התלים" וקוראים רק את "מפי הטף" אי אפשר שלא לחשוב שילדי חצור הם שנונים ובעלי 
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ולא פחות מכך במידת קירבתם לעורך)ת( העלון. 
מפי הטף היה מעין ה'יו טיוב' של המאה הקודמת...

        מפי הטף:
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אבל חבל נורא, זה לא כל-כך הצליח אצלו.

אצלי זה יוצא יותר ישר"
)לימים סמדר בסן, היום ינהר, הפכה להיות גרפיקאית וסביר להניח שגם היא השתמשה בקווים לא ישרים...(

עידו )כיתה א'( מסביר לאמא שלו: "לליב כותבים עם שני מלמדים". 
)לליב היא הבת הצעירה של אורי ונורית מלמד ג.א.( 

שומרת הלילה מצאה את יאיר )8, מקבוצת רימון( ער במיטתו.
יאיר: "את קשישה?"

שומרת )אחרי היסוס מה(: "כנראה שכן"
יאיר: "אז אנחנו תורמים כסף עבורך".

רחל שואלת את ילדי הגן: "איזה צבעים אתם רואים שיש לפרפר?"
גל: "אדום"

לירון: "כחול"
אבישי: "צהוב"

אוהד: "צבע טרי..."

מפי הטף

במקלחת הציבורית התקלחו החברים והחברות שנים לא מעטות עד שכל הדירות בקיבוץ 
היו עם שירותים ומקלחת.

המקלחת הוקמה ב-1947 ועמדה מערבית לאולם הספורט היום. )"במחצבה" בשפת המקום(.
זה היה מבנה פח גדול שבפנים חולק לשני מקלחות: חברים וחברות. בכל מקלחת היתה שורת טושים ומולם, 
לאורך הקיר, ספסלי עץ עליהם הניח החבר את השקית עם הבגדים הנקיים. מתחת לספסלים, על הרצפה היו 

המקלחת הציבורית



המקלחת הציבורית. )לפניה המכבסה ומאחור ״חדר-האוכל החדש״(

מקלט הנמצא בצומת שיכון נעורים-שיכון א' שעליו ציורי חיות שונות.
על הקיר הדרומי ישנו ציור גדול של קוף ומכאן השם 'מקלט הקופים'.

מאוחר יותר נוספו למקלט סולם וגשר שעובר מעל המדרכה וכן מגלשה היורדת לארגז חול.
בשל מיקומו האסטרטגי שימש המקלט 'פארק שעשועים' קטן שהיה חביב על הורים וילדיהם בדרכם מבית הילדים 

לחדרי ההורים.
היום השיחים מסתירים את החיות על הקיר ומה שצד את העין הוא הפיקוס הגדול עם שורשי האויר הנמצא בסמוך.                                                                                                                   

       את החיות המקוריות צייר מלקולם )אח של ג'ון פרנקס( שהיה מתנדב )ע"ע( בקיבוץ. ׳לאחר שנים, כשהציורים 
דהו, ציירם מחדש אדי בן-בשט.

מונחים הכפכפים המיתולוגים: מלבן עץ בגודל כף רגל בעובי של כ-3 ס"מ עם רצועת גומי בקצה שאליה היו 
מכניסים את האצבעות.

למרות אי הנוחות שבהם )בלשון המעטה( הם היו פריט מאד פופולארי וקריאות בנוסח "יש כפכפים פנויים?" היו 
עניין שבשיגרה בזמן שהתקלחו.

קירות המקלחת היו עשויים מפח גלי שעם הזמן נוצרו בו חורי הצצה לשמחת ילדי הקיבוץ )כפי הנראה כתוצאה 
מפגיעת רסיסי הפגזים 

שירו המצרים(.
שהשוויון  ההן,  בשנים 
גברים  בין  המוחלט 
עליון,  ונשים היה ערך 
המקלחת הציבורית היה

בקיבוץ  היחידי  המקום 
בו היתה הפרדה יזומה
בין נשים וגברים )"חברות
וחברים" בשפת המקום(.
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מקלט הקופים

הרבה לפני שבריטניה ערכה משאל עם נערכו אצלנו משאלים, ופעמיים בשנה!
גם בתקופת הקיבוץ השיתופי הילדים גדלו משנה לשנה. מאחר שלא היו קונים כל שנה בגד חדש לפי מידת 

משאל קיץ, משאל חורף

33

הילד היו מעבירים בגדים מהגדולים לקטנים.
'משאל הקיץ' נערך באביב ובו עובדת קומונת הילדים הייתה מודדת על כל ילד בגדים לקיץ הקרב.                                                                                                                      

'משאל החורף' - אותו דבר אבל בסתיו.

מארצות  צעירים,  היו  'המתנדבים' 
שונות, שבאו לישראל מתוך הזדהות 
ששת  מלחמת  לאחר  המדינה  עם 

הימים.
הניצחון הגדול, והחזרה למקומות הסטוריים של 
העם היהודי הביאה לגל של צעירים שבאו לעזור 
בעיקר  היו  אלה  בהתחלה  השונים.  לישובים 

יהודים, ואחרי מספר שנים בעיקר לא יהודים.
המתנדבים היו פקטור חשוב במרקם החברתי 
של הקיבוץ וכמה מהם אף הצטרפו כחברים 
)או, לחילופין, לקחו  והקימו משפחות  לקיבוץ 

איתם בני\בנות קיבוץ אל מעבר לים(.
טיפול  שמעניק  קיבוץ  של  שם  יצא  לחצור 
מצויין למתנדבים: דואג לכל צרכיהם, מספק 
בפעילות  אותם  משתף  טובים,  מגורים  להם 
טיולים  להם  מארגן  החברתית\תרבותית, 
מילה  ידעו  שלא  רבים,  צעירים  וכד'.  בארץ 
בעברית, היו אומרים "קיבוץ חצור" כשנשאלו 

בשדה התעופה לאן הם רוצים להגיע.
העבודה  במערך  משולבים  היו  המתנדבים 
ותרומתם, בעיקר בענפי החקלאות, הורגשה 

היטב.
הבתים בהם גרו נקראו 'מגורי המתנדבים'. הם 

נקראו כך גם שנים אחרי שהאחרונים עזבו.
לא  'מתנדבים'  הנקראת  התופעה  תיאור 
יכול להיות שלם מבלי להזכיר באופן ספציפי 
רוח  את המתנדבות. לא קשה לדמיין מה עשו 

מתנדבים

הנעורים, השיער הבלונדיני והלבוש המתירני להורמונים של צעירי הקיבוץ.
ושרה כהן  רות(  )בעלה של  גורדון  )בעלה של סילביה(, עמנואל  יצחק קדם  היו  המטפלים\האחראים הבולטים  

)סבתא של ניסן ברטוב(.

      מתנדבים שהצטרפו לקיבוץ: קריסטין אוחיון, אורסולה קרישר, ברברה קצירי, לארי רפופורט, קורה צירקין, 
טרבר מרדית, אבלין ברקאי ועוד.

1974-מתנדבים
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מאוחר יותר נוספו למקלט סולם וגשר שעובר מעל המדרכה וכן מגלשה היורדת לארגז חול.
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לחדרי ההורים.
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       את החיות המקוריות צייר מלקולם )אח של ג'ון פרנקס( שהיה מתנדב )ע"ע( בקיבוץ. ׳לאחר שנים, כשהציורים 
דהו, ציירם מחדש אדי בן-בשט.
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עניין שבשיגרה בזמן שהתקלחו.

קירות המקלחת היו עשויים מפח גלי שעם הזמן נוצרו בו חורי הצצה לשמחת ילדי הקיבוץ )כפי הנראה כתוצאה 
מפגיעת רסיסי הפגזים 

שירו המצרים(.
שהשוויון  ההן,  בשנים 
גברים  בין  המוחלט 
עליון,  ונשים היה ערך 
המקלחת הציבורית היה
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בו היתה הפרדה יזומה
בין נשים וגברים )"חברות
וחברים" בשפת המקום(.
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'משאל החורף' - אותו דבר אבל בסתיו.
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המתנדבים היו פקטור חשוב במרקם החברתי 
של הקיבוץ וכמה מהם אף הצטרפו כחברים 
)או, לחילופין, לקחו  והקימו משפחות  לקיבוץ 

איתם בני\בנות קיבוץ אל מעבר לים(.
טיפול  שמעניק  קיבוץ  של  שם  יצא  לחצור 
מצויין למתנדבים: דואג לכל צרכיהם, מספק 
בפעילות  אותם  משתף  טובים,  מגורים  להם 
טיולים  להם  מארגן  החברתית\תרבותית, 
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1974-מתנדבים
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'הנדידה' היא שיחזור נדידת בני ישראל במדבר, המתקיים כל שנה סמוך לסדר פסח, ע"י 
חברת הילדים )ע"ע(.

ההכנות לנדידה מתחילות בהתחלת חופש פסח והן כוללות חלוקת הילדים לשבטים, בנית מתקנים שונים מסנדות, 
הכנת כלי בישול מקופסאות שימורים וכד'.

כל שבט בוחר לו שם משמות שבטי ישראל, ראש שבט )בד"כ ילד מהקבוצה הבוגרת( ומכין את דגל השבט אותו 
ישא, כל ילד בתורו, במהלך הנדידה.

יום הנדידה הוא מאורע יחודי: הילדים צועדים בצורה מסודרת, לפי השבטים, כשבראש כל שבט נישא הדגל. על 
ראשי הילדים 'בנדנות' והמהדרין אף חובשים כפיות "אמיתיות". הקטע הראשון של הנדידה נעשה בתוך הקיבוץ 

והוא מלווה בקריאות קצובות בנוסח 'שבטים רגל!'. במאסף נמצאת קבוצת המלווים המבוגרים.
יעד הנדידה המסורתי הוא חורשת הזיתים ובשנים עברו היו גם נדידות ל'עמק הנעלם' ולמקומות אחרים. לאחר 
ההגעה לחורשת הזיתים כל שבט מעמיד את המתקנים השונים שהכין )שולחן אוכל, מתקן לקירור, מתקן לתליית 

התיקים האישיים וכד'(, מכין את האוכל ולאחר מכן את הופעת השבט.
הזיתים.                                                                                                           לחורשת  מהקיבוץ  דרכם  שעושים  הורים  עם  רבים  רכבים  לראות  ניתן  הצהריים  בשעות 
'הנדידה' הראשונה אותה הגו ויזמו בני רוזנברג )נהרג ב-1947( וז׳קו ירון )אבא של אראלה( היתה ב׳ראשון׳ ואילו 

הנדידה הראשונה בחצור היתה ב-1953. 

הנדידה

פסח 1958-הנדידה בחברת הילדים

יציאה של משפחה, או כמה חברים, לחופשה עם רכב צמוד נקראה 'נופש על גלגלים'.
לפני עידן הרכב הפרטי כל נסיעה ברכב של הקיבוץ היתה כרוכה בתיאום מראש עם סדרן הרכב )ע"ע( והרבה 
אמונה שהחבר שמשתמש ברכב שהזמנת אכן יחזור בזמן.  קבלת רכב לשלושה ימים רצוף היתה כבר אופרציה 
אחרת לגמרי שכן הקיבוץ החזיק מספר מוגבל של רכבים. לעיתים, כדי להבטיח רכב לשלושה ימים בקייץ היית 

צריך להזמין כבר בחורף... 
ויותר פופולארי הקיבוץ שכר מספר רכבים נוספים לחודשי הקייץ ובכך  יותר  'נופש על גלגלים' נעשה  כאשר 

נפתרה הבעיה.

       בנוסף לנופש על גלגלים היה גם 'נופש רווקים'. הקיבוץ, והתנועה הקיבוצית כולה, עודדו את הצעירים למצוא 
אליו  במלון  הקיבוץ  על-חשבון  לנופש,  יצאו  רוווקות  רווקים  קיבוצניקים\יות.  כלומר  'מתאימים',  זוג  בני\בנות 

הגיעו רווקים\ות מקיבוצים אחרים.
'עם' אבל ברוב המקרים הסטטוס האישי לא  וחזרה  'בלי'  יציאה  ואמנם נרשמו פה ושם מספר הצלחות של 

השתנה גם אחרי 'נופש רווקים'.
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'הנדידה' היא שיחזור נדידת בני ישראל במדבר, המתקיים כל שנה סמוך לסדר פסח, ע"י 
חברת הילדים )ע"ע(.

ההכנות לנדידה מתחילות בהתחלת חופש פסח והן כוללות חלוקת הילדים לשבטים, בנית מתקנים שונים מסנדות, 
הכנת כלי בישול מקופסאות שימורים וכד'.

כל שבט בוחר לו שם משמות שבטי ישראל, ראש שבט )בד"כ ילד מהקבוצה הבוגרת( ומכין את דגל השבט אותו 
ישא, כל ילד בתורו, במהלך הנדידה.

יום הנדידה הוא מאורע יחודי: הילדים צועדים בצורה מסודרת, לפי השבטים, כשבראש כל שבט נישא הדגל. על 
ראשי הילדים 'בנדנות' והמהדרין אף חובשים כפיות "אמיתיות". הקטע הראשון של הנדידה נעשה בתוך הקיבוץ 

והוא מלווה בקריאות קצובות בנוסח 'שבטים רגל!'. במאסף נמצאת קבוצת המלווים המבוגרים.
יעד הנדידה המסורתי הוא חורשת הזיתים ובשנים עברו היו גם נדידות ל'עמק הנעלם' ולמקומות אחרים. לאחר 
ההגעה לחורשת הזיתים כל שבט מעמיד את המתקנים השונים שהכין )שולחן אוכל, מתקן לקירור, מתקן לתליית 

התיקים האישיים וכד'(, מכין את האוכל ולאחר מכן את הופעת השבט.
הזיתים.                                                                                                           לחורשת  מהקיבוץ  דרכם  שעושים  הורים  עם  רבים  רכבים  לראות  ניתן  הצהריים  בשעות 
'הנדידה' הראשונה אותה הגו ויזמו בני רוזנברג )נהרג ב-1947( וז׳קו ירון )אבא של אראלה( היתה ב׳ראשון׳ ואילו 

הנדידה הראשונה בחצור היתה ב-1953. 

הנדידה

פסח 1958-הנדידה בחברת הילדים

יציאה של משפחה, או כמה חברים, לחופשה עם רכב צמוד נקראה 'נופש על גלגלים'.
לפני עידן הרכב הפרטי כל נסיעה ברכב של הקיבוץ היתה כרוכה בתיאום מראש עם סדרן הרכב )ע"ע( והרבה 
אמונה שהחבר שמשתמש ברכב שהזמנת אכן יחזור בזמן.  קבלת רכב לשלושה ימים רצוף היתה כבר אופרציה 
אחרת לגמרי שכן הקיבוץ החזיק מספר מוגבל של רכבים. לעיתים, כדי להבטיח רכב לשלושה ימים בקייץ היית 

צריך להזמין כבר בחורף... 
ויותר פופולארי הקיבוץ שכר מספר רכבים נוספים לחודשי הקייץ ובכך  יותר  'נופש על גלגלים' נעשה  כאשר 

נפתרה הבעיה.

       בנוסף לנופש על גלגלים היה גם 'נופש רווקים'. הקיבוץ, והתנועה הקיבוצית כולה, עודדו את הצעירים למצוא 
אליו  במלון  הקיבוץ  על-חשבון  לנופש,  יצאו  רוווקות  רווקים  קיבוצניקים\יות.  כלומר  'מתאימים',  זוג  בני\בנות 

הגיעו רווקים\ות מקיבוצים אחרים.
'עם' אבל ברוב המקרים הסטטוס האישי לא  וחזרה  'בלי'  יציאה  ואמנם נרשמו פה ושם מספר הצלחות של 

השתנה גם אחרי 'נופש רווקים'.
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אחד הפתרונות להרחבת חדרי החברים היה ע"י סגירת מרפסת.
בשנות ה-80' החדר הסטנדרטי היה 48 מ"ר עם מרפסת של 8 מ"ר )'קוודראט מטר' בשפת המקום(. בשלב מסוים 
הוחלט להרחיב את החדרים אבל כמקובל בימים ההם הפתרון היה צריך להיות  שיוויוני ו'קיבוצי'. ע"י סגירת המרפסת 

נוספו בבת אחת 8 מ"ר לכל דירה והיא הפכה ל דירה בת 56 מ"ר.
ולמי יסגרו ראשון ולמי אחרון? כמובן לפי הוותק.

לא צריך דמיון רב כדי להבין שזמן קצר אחרי שסגרו את המרפסת נדרש פתרון לבעיה החדשה: איך מוסיפים 
מרפסת לדירת 56 מטר בלי מרפסת...

הסולם השבדי היה מתקן שעשועים ממתכת, בצורת ח', שהיה ממוקם בין גן 'ניצנים' לגן 'עופרים'.                                                                                                                      
ישנן כמה גרסאות כיצד הגיע לקיבוץ ומה מקורו. יתכן והוא נלקח מבסיס חיל-האויר לאחר שחברי הקיבוץ 

השתלטו עליו במאי 1948, ואולי יובא משבדיה ומכאן שמו.
ניסים בכר )נפטר(, שעבד אז במסגריית הבית, הוא שהרכיב אותו.

כך או כך על הסולם השבדי השתעשעו שיחקו והצטלמו כל ילדי הגנים בחצור במשך 60 שנה!

)'סידר אותם' בשפת המקום(.  בעבר חלק גדול מחברי הקיבוץ היו עובדים בענפים שסדרן העבודה שיבץ אותם 
מאחר וברוב ענפי המשק היה צורך באנשי מקצוע מעטים ובהרבה עובדים "פשוטים" צריך היה לנייד את החברים 

למקומות העבודה השונים: מטבח, בתי ילדים, שלחין, אמן וכו׳ על פי הצורך.
החבר שתפקידו היה לשבץ בכל יום את החברים לעבודה נקרא 'סדרן עבודה'.

סדרן העבודה, שהיה תפקיד מרכזי במערך העבודה, היה גם אחד התפקידים הקשים והשוחקים ביותר בקיבוץ וחייב 
לא פעם עימותים עם חברים. זו היתה הסיבה שהקדנציה של סדרן העבודה הייתה הקצרה ביותר: 3 חודשים בלבד.
עם חלוף השנים, ככל שנדרשו יותר נסיון והתמקצעות בעבודות השונות, נעלם גם תפקיד סדרן העבודה.                                                                                                                             

        מפי הטף:
אורי שר, "דוד מלך ישראל"

לפתע הוא שואל, "המלך מת או נרצח?"
שרה: "מת"

אורי: "אז אין עכשיו מלך בארץ?"
שרה: "אין"

אורי: "אז במקום מלך יש סדרני עבודה?"... 

סגירת מרפסת

הסולם השבדי

סדרן עבודה

ב-2011 פורק הסולם מטעמי בטיחות והוא שמור במתחם שדרת המוזות )ע"ע(.

        לפני שהוצב ליד גן עופרים הסולם השבדי עמד בין הגן הירוק )ע"ע( לבריכה הקטנה )ע"ע(.

היום כבר מותר לגלות: היו סליקים בחצור!
'סליק' הוא מקום מסתור בו אוחסן נשק לשעת חירום בתקופת המאבק להקמת המדינה 

וגם בשנים הראשונות להווסדה.
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אחד הפתרונות להרחבת חדרי החברים היה ע"י סגירת מרפסת.
בשנות ה-80' החדר הסטנדרטי היה 48 מ"ר עם מרפסת של 8 מ"ר )'קוודראט מטר' בשפת המקום(. בשלב מסוים 
הוחלט להרחיב את החדרים אבל כמקובל בימים ההם הפתרון היה צריך להיות  שיוויוני ו'קיבוצי'. ע"י סגירת המרפסת 

נוספו בבת אחת 8 מ"ר לכל דירה והיא הפכה ל דירה בת 56 מ"ר.
ולמי יסגרו ראשון ולמי אחרון? כמובן לפי הוותק.

לא צריך דמיון רב כדי להבין שזמן קצר אחרי שסגרו את המרפסת נדרש פתרון לבעיה החדשה: איך מוסיפים 
מרפסת לדירת 56 מטר בלי מרפסת...

הסולם השבדי היה מתקן שעשועים ממתכת, בצורת ח', שהיה ממוקם בין גן 'ניצנים' לגן 'עופרים'.                                                                                                                      
ישנן כמה גרסאות כיצד הגיע לקיבוץ ומה מקורו. יתכן והוא נלקח מבסיס חיל-האויר לאחר שחברי הקיבוץ 

השתלטו עליו במאי 1948, ואולי יובא משבדיה ומכאן שמו.
ניסים בכר )נפטר(, שעבד אז במסגריית הבית, הוא שהרכיב אותו.

כך או כך על הסולם השבדי השתעשעו שיחקו והצטלמו כל ילדי הגנים בחצור במשך 60 שנה!

)'סידר אותם' בשפת המקום(.  בעבר חלק גדול מחברי הקיבוץ היו עובדים בענפים שסדרן העבודה שיבץ אותם 
מאחר וברוב ענפי המשק היה צורך באנשי מקצוע מעטים ובהרבה עובדים "פשוטים" צריך היה לנייד את החברים 

למקומות העבודה השונים: מטבח, בתי ילדים, שלחין, אמן וכו׳ על פי הצורך.
החבר שתפקידו היה לשבץ בכל יום את החברים לעבודה נקרא 'סדרן עבודה'.

סדרן העבודה, שהיה תפקיד מרכזי במערך העבודה, היה גם אחד התפקידים הקשים והשוחקים ביותר בקיבוץ וחייב 
לא פעם עימותים עם חברים. זו היתה הסיבה שהקדנציה של סדרן העבודה הייתה הקצרה ביותר: 3 חודשים בלבד.
עם חלוף השנים, ככל שנדרשו יותר נסיון והתמקצעות בעבודות השונות, נעלם גם תפקיד סדרן העבודה.                                                                                                                             

        מפי הטף:
אורי שר, "דוד מלך ישראל"

לפתע הוא שואל, "המלך מת או נרצח?"
שרה: "מת"

אורי: "אז אין עכשיו מלך בארץ?"
שרה: "אין"

אורי: "אז במקום מלך יש סדרני עבודה?"... 

סגירת מרפסת

הסולם השבדי

סדרן עבודה

ב-2011 פורק הסולם מטעמי בטיחות והוא שמור במתחם שדרת המוזות )ע"ע(.

        לפני שהוצב ליד גן עופרים הסולם השבדי עמד בין הגן הירוק )ע"ע( לבריכה הקטנה )ע"ע(.
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37

'סליקים' בחצור

הסולם השבדי

הסולם השבדי בהפרש של 50 שנה
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פעילות ספורט לילדים עם הוריהם המתקיימת באולם הספורט בכל יום שלישי בין השעות 
.18:00-19:00

לילדים, בהשגחת ההורים, להתנסות במגוון פעילויות ספורט  באולם פזורים מתקני ספורט שונים שמאפשרים 
ומשחקים.

מסורת ספורט למשפחה החלה לפני 33 שנים ביוזמתו וניהולו של אילן הוכמן היא נמשכת ברצף עד היום ולא פעם 
נשמע אב אומר לבנו: "לא נורא גם אני, בגילך, בפעם הראשונה נפלתי מהמתקן הזה".

בכל יום שישי, בארוחת הצהריים בחדר האוכל, מוגש ספגטי עם שני רטבים: בולונז ופטריות.
ה"ספגטי בשישי" הפך ל'מאכל הלאומי' של הקיבוץ ומרכיב מרכזי בסדר היום של החברים בימי שישי.

בשונה מכל הספגטים בעולם המורכבים משני אלמנטים פסטה ורוטב, ה'ספגטי בשישי' מורכב משלושה: פסטה, רוטב ויום 
שישי. לעולם לא יהיה טעמו של ספגטי ביום שני או חמישי כטעמו ביום שישי.
חבר חצור, גם אם הוא מבלה בנופש באיטליה, תמיד יתגעגע לספגטי בשישי.

עובדי המטבח מכינים בכל יום שישי 450 מנות של ספגטי )16 תבניות( ו 20 ק"ג של רטבים.
המנה נקראת גם 'ספגטי בולונז' ומי שאוכל עם פטריות אוכל 'בולונז עם פטריות'...

         ׳לפני הופעת הספגטי המנה הפופולארית ביום שישי הייתה 'חציל בעין' אותה הכינה סילביה קדם ואחריה אברי 
לוי )היום במושב נעורים(.

ספגטי בשישי

ספורט למשפחה

הנשק שהיה 'בלתי לגאלי' הוסתר מעיני הבריטים ששלטו בארץ.
הסליק הראשון היה ב'ראשון' במקום בלתי ידוע לכותב שורות אלה. הסליק השני היה בגבולות.

בחצור היו, כפי הנראה, 4 סליקים )ואולי סליק אחד שעבר ממקום למקום(: ברפת )המבנה הישן שהיה מקום 
בריכת השחיה הישנה  חליבת הפרות(, באורווה שהיתה ממוקמת כ-30 מטר דרומית למסגריית הבית, באיזור 
'הפרדס החדש'.                                                                                            מתחת לצינור המים שהונח מבאר פרדס אל  והאחרון, שנחפר אחרי שקמה המדינה,  )ע"ע( 

הסליקים היו כ"כ סודיים שרק שלושה מחברי הקיבוץ ידעו על קיומם.
מאחר ונושא הסליקים היה תמיד אפוף חשאיות ומסתורין )היום: שו שו( עם השנים התגלו כמה וכמה סודות מהעבר:
    על מקום הסליק בגבולות ידע רק המא"ז. בשלב מסוים היה צורך להעביר את הסליק למקום   מחבוא חדש 

מבלי שחברי גבולות ידעו על כך. לצורך העברת הסליק באו מ'ראשון')!!!(, כמה חברים ובהדרכת המא"ז, העבירו 
את הסליק למקומו החדש. באותו היום הוצאו כל חברי גבולות 'לטיול' על-מנת שלא יראו לאן הוא מועבר.

    במשאית שהעבירה ציוד מ'ראשון' לחצור הוחבאו גם הנשקים מהסליק. לרוע המזל המשאית נתקעה בבוץ, 
בקרבת הקיבוץ, ומי שבא לעזור בחילוץ היו... הבריטים מהבסיס הקרוב. למזלם של חברינו הנשקים לא התגלו.

   הסליק הרביעי בחצור )מתחת לצינור( נחפר, כאמור, לאחר שהבריטים כבר עזבו את הארץ. ישנה סברה, 
והיא די מבוססת, שהוא נחפר בלחצו של אחד החברים ויועד למאבק מזויין כנגד יהודים, האויבים הפוליטים של 

מפלגת מפ"ם וקיבוצי השומר הצעיר...
הערה: כל נושא הסליקים היה כ"כ סודי וממודר שגם היום ישנן גרסאות שונות כמה סליקים היו, מה היה מקומם 

המדוייק ומי החברים שידעו עליהם. )ג.א.(
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לפני עידן הטלויזיה, בימי שלישי בשעה 21:00, היה מוקרן בחדר האוכל סרט לחברי הקיבוץ. 
הסרט, בד"כ שני 'סלילים', אותם הביא באותו יום מרכז הקניות ממחלקת התרבות בקיבוץ הארצי, הוקרן במכונה 

16 מ"מ אפורה.
כמה דקות לפני השעה 21:00 אחד החברים היה מגלגל למטה, בעזרת מוט ארוך, את המסך שהיה מותקן בחלק המזרחי.

רק כיתה י"ב במוסד החינוכי הורשתה לצפות בסרט בקיבוץ ובתנאי שהיה 'מתאים'. 

        לאחר הקמת אולם הספורט עברו הקרנות הסרטים לאולם כשבימי החורף הקרים הופעלו משטחי חימום על 
גז שהיו מותקנים מעל ראשי הצופים.

בנוסף לסרט בקיבוץ היו גם סרטים ב'אלומה' וסרטים ב'מוסד' )ע"ע(.

סרט בקיבוץ

ספורט למשפחה

בשתי דקות לשבע נשמעת שריקת משרוקית חזקה, אותה מבצע הילד המאושר שנבחר לשרוק במשרוקית, והיא 
מסמנת שצריך לסיים ולעזור בפרוק המתקנים והחזרתם למחסן.

      בשנים האחרונות, לאחר קליטת משפחות צעירות עם ילדים, מורגשת צפיפות ברוכה ב"ספורט למשפחה" 
וחלק מהילדים משחקים מחוץ לאולם או מבלים בכלבו.
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על התל  |  העמק הנעלם  |  העץ הבודד  

שיצא  הקיבוץ  של  פנימי  עלון 
כל שבוע, מיום עליית הקבוצה 
הראשונה על הגבעה )על התל(, 

במשך 54 שנים ברציפות!
כל  שבוע,  מדי  לביטוי,  בא  התל'  ב'על 
אירועים,  החלטות,  בקיבוץ:  שנעשה 
אנפורמציה משקית, פיננסית ופוליטית,
תוכניות ותגובות על אירועים תרבותיים

ששהו  מחברים  מכתבים  וחברתיים 
בחו"ל, יצירה עצמית וכד'.

בחפירות  שהה  כשהקיבוץ   ,1948 במאי 
עקב הפגזת הצבא המצרי שהיה באיזור 
אשדוד, העלון יצא בשם  'מתחת לתל'.

הטורים המפורסמים ביותר היו: 'מרכז 
בחצר  מישוט  )מ.מ.מ.(,  מוסר'  במשק 
)נפטרה(  מכבי  רחל  כתבה  אותו 
הפופולארי  אבל  המזכירות'  ו'מדיוני 

ביותר היה 'מפי הטף' )ע"ע(.
חצור, ולפניו 'קיבוץ ג', היה ידוע בתנועה
הקיבוצית בעלוניו המפורטים והעקביים.

את  קיבלו  העלונים  השנים  במהלך 
שמותיהם בהתאם לנסיבות ולזמן:                                
'באוהלינו' – כשקיבוץ ג' היה ב'ראשון'.

'גליונות הקיבוץ' ו'משעולים' – ב'ראשון' 
ובבית גן.

'בצל הצאלים' – בגבולות.
מלחמת   ,1948 במאי   – לתל'  'מתחת 

השחרור.  

 1953 במרץ  שיצא  התל'  ב'על      

על התל

נכתב: "על מות י.ו. סטלין מנהיג האנושות המשוחררת, נרכין את דגלנו". אכן היו ימים.
עם השנים הפך 'על התל' למותג המזוהה עם קיבוץ חצור. 

בסה"כ יצאו לאור 1,747 גליונות של ''על התל'!
הגליון האחרון יצא ב-1.9.2000 והמילה האחרונה בו היא "ברוך"
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מחצבת כורכר בצורת מכתש שיועדה במקורה לפסולת של ציוד ישן מבסיס חיל האויר 
זכה לשם 'העמק הנעלם'.

'העמק הנעלם' נמצא כשלושה ק"מ דרומית לקיבוץ בשטח השייך היום למועצה האיזורית.
אומרים שהשם, המיסטי משהו, ניתן כי המכתש נשאר בצורתו המזכירה עמק והוא אכן חבוי ואינו נראה מרחוק. ואולי 

השם הוא ביטוי לחלום של ילדי הקיבוץ שגם לנו יהיה איזה עמק משלנו...
במשך השנים הפך המקום השומם לנחלתם של בע"ח שונים וציפורים שקיננו בו.

      'העמק הנעלם' היה כמה שנים יעד ל'נדידה' ואח"כ ל'מסעות אקסטרים'. גם היום הגעה אליו נחשבת ליותר 
מסתם טיול. עבור רוכבי האופניים, ההולכים והרצים 'העמק הנעלם' מהווה נקודה לציון מרחק או כיוון: "דיוושתי איזה 

30 ק"מ וחזרתי דרך העמק הנעלם".

אקליפטוס גדול, על גדות ואדי ברקאי, כ-700 מטר מערבית למגרש הכדורגל, נקרא 
'העץ הבודד'.

הוא נקרא כך משום שהוא גדול ובולט בבדידותו על רקע הנוף המישורי שמסביבו.'העץ הבודד' משמש בעיקר כנקודת 
התמצאות בשטח: "אתמול בהליכה היגעתי עד 200 מטר אחרי העץ הבודד ואז חזרתי והלכתי לכלבו..”

העמק הנעלם

העץ הבודד
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על התל  |  העמק הנעלם  |  העץ הבודד  
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בחצר  מישוט  )מ.מ.מ.(,  מוסר'  במשק 
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מחצבת כורכר בצורת מכתש שיועדה במקורה לפסולת של ציוד ישן מבסיס חיל האויר 
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העמק הנעלם

העץ הבודד
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פסטיבל הזמר |  פעיל 

אחת לכמה שנים נערך בקיבוץ 'פסטיבל הזמר', תחרות שירים שכולם נכתבו, הולחנו ובוצעו ע"י 
חברי הקיבוץ.

הפסטיבל, כדוגמת פסטיבלי הזמר הארציים, היה ארוע תרבותי גדול ורב משתתפים. הוא היה רווי מתח בגלל 
האופי התחרותי ובשל השתתפות פעילה של הקהל שנידרש בסיום ביצוע  השירים לבחור את השיר המנצח.                                                                                                        

עבודת הכנה לפני כל פסטיבל סחפה רבים וטובים והיתה אחד הגורמים להצלחתו.

פסטיבל הזמר

 1971 בחורף  היה  הראשון  הפסטיבל 
והשיר שזכה במקום הראשון היה 'בפינות 
ובדרכים' אותו כתב, הלחין ושר ישי צור 
)היום  בן-שלום  דיצה  של  הגיטרה  בלווי 
היה  הראשון  למקום  הפרס  בארה״ב(. 

תקליט ארוך נגן לפי בחירת המבצע.
ושלישי  שני  במקום  לשירים  הפרסים 
בכלבו שנקנו  שוקולד  חפיסות  היו 
ועמדו בתקציב ועדת התרבות.                                                                                               

לאחר הפסטיבל הזמר הראשון נערכו עוד 
5 פסטיבלים כשהאחרון היה ב-1993. 

      בזמן כתיבת שורות אלה נשלמות 
שמתוכנן   7 מספר  לפסטיבל  ההכנות 
מאירועי  כחלק  השנה  בראש  להתקיים 

חגיגות ה-70/80 לקיבוץ.
הפסטיבלים  מסורת  מקיום  גדול  חלק 
של  )בעלה  אבני  נעם  של  לזכותו  נזקף 
רוב  של  החיה  הרוח  שהיה  אמירה( 

הפסטיבלים.
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חבר שיצא לפעילות בתנועה או במפלגה, נקרא 'פעיל'.
עבודת הפעילים בתנועה קוזזה מתשלום המיסים התנועתיים שהקיבוץ היה חייב בהם.

לשחרר  מהתנועה/מפלגה  פניה  כלל:  חיצונית  לפעילות  בקיבוץ  הפנימי  העבודה  מסידור  היציאה  תהליך 
ל'פעילות'.                                                                                                          החבר  יציאת  לבקשה,  הקיבוץ  סירוב(  )או  אישור  הקיבוץ,  בשיחת  בפניה  דיון  לפעילות,  החבר  את 
לפעיל היה, בד"כ, רכב ׳פרטי׳ שקיבל מהתנועה לצורכי עבודתו. רכבי הפעילים איפשרו ליותר חברים לצאת 
ולחזור לקיבוץ מת"א. עם חזרתו של הפעיל אחה"צ הביתה היה הרכב נכנס לרשימת הרכבים העומדים לרשות 

החברים לנסיעות פרטיות )האמת. לא תמיד...(
היו שנים בהם פעילי חצור תפסו מקום מרכזי בתנועה , בעיקר בתפקידים הכלכליים. 

ייצא לפעילות. היו גם מקרים הפוכים בהם הקיבוץ ביקש מהתנועה  לא תמיד התנועה היא שביקשה שהחבר 
שתסדר פעילות לחבר עם 'בעיות' שלא מצאו את פתרונן בקיבוץ... 

       "למה האבא של גילה כל הזמן עם בגדי שבת?"
"כי הוא פעיל"...

פעיל
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'קומונה ב'.
בשנת 1967 הונהגה שיטת מיספור 
הבגדים בהדבקה טרמית ובכך 
נכחד סופית אחד מסימני ההיכר 

הבולטים של הקיבוץ השיתופי.

מזוהה  א'  'קומונה  המונח     
בעיקר עם הבגדים אבל בשנים 
גם  כללה  א'  'קומונה  הראשונות 
עטים  שעונים,  כמו:  פריטים 
מזרונים  גילוח,  סכיני  נובעים, 
'של  שהיו  נוספים  ופריטים 
כולם' וחולקו לחברים לפי הצורך.
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קומונה א' |  קלובציק 

החיים,  בכל תחומי  והשוויון המוחלטים,  מונח שמבטא את השיתוף  הוא  א'  'קומונה 
בראשית הקיבוץ.

התחום הבולט ביותר של קומונה א' היה מחסן הבגדים ובגדי החברים. הבגד לא היה מסומן או משוייך לחבר 
אלא 'כל הבגדים היו של כל החברים'. על תא אישי לכל חבר בכלל לא חשבו אז.

אז איך עבד?
אחרי הכביסה, עובדות הקומונה )'הקומונריות' בשפת המקום( היו מקפלות את הבגדים ומכינות אותן בחבילות. 
כל חבר היה מקבל חבילת בגדים נקיה שעליה פתק עם שמו. הפתק היה מוצמד לחבילה ב'מחט' של קוץ יבש.

ואיך קבעו את המידה ומה יתאים למי?
מרים נדיב )'מרים הקטנה' בשפת המקום( הייתה בודקת כל זוג מכנסיים: מכנסיים שהגיעו לה עד המותניים היו 
'קטן', עד הכתף 'בינוני' ומכנסיים שעברו את הראש היו 'גדול'. אח"כ היו מחלקים את החבילות לפי גודל החבר\ה...
כמובן שהשיטה יצרה הרבה מצבים קומים מצד אחד ואי נעימויות מצד שני, אבל היא היתה הכי שיתופית ושוויונית...

'קומונה א'' בחצור קיבלה משמעות מיוחדת עם בואם של האמריקאים. אלה הביאו איתם מהבית בגדים ושמלות 
מודרניים שהיו שונים מהבגדים הקיבוציים. לעיתים קרובות ראתה 'אמריקאית' בעינים כלות כיצד חברה אחרת 

מתהדרת בשמלה הצבעונית "שלה" מאמריקה.
לאט ובהדרגה התחילו הבגדים להיות משויכים לחבר. הם סומנו תחילה בטוש )שלא יורד בכביסה( וזו כבר היתה 

קומונה א'

מימין לשמאל: מרים ׳הקטנה׳ )נדיב(, פרני אייזן ורבקה גורן
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'קלובצ'יק' היה הכינוי שניתן לחדר שרותים ציבורי בקיבוץ.
בשנים הראשונות רוב דירות החברים ומבני הציבור היו ללא שרותים )היו שירותים משותפים ל-2 או 4 דירות( ולכן 

לשירותים הציבוריים הייתה חשיבות מכרעת...
המילה 'קלובצ'ק' נגזרה מהמילה club )מועדון(.

ה'קלובצ'יק המפורסם ביותר בחצור עמד באיזור הדשא שבין חדר הזיכרון לאולם הספורט. הוא היה מבנה פשוט 
המחולק לשניים, חברות וחברים, שהדיף ריח עז של ליזול )במקרה הטוב(.   בצד ה'חברים' היתה משתנה + 2 

תאים שבמרכז כל אחד מהם חור עמוק. בצד ׳החברות׳ היו אסלות.
נייר טואלט עדין היה בגדר מותרות ובמקומו היו ריבועי עיתונים ישנים, לרוב 'על המשמר', אותם הכין\ה הסניטר\ית. 

)מסתבר שבאותם ימים 'על המשמר' היה לא רק אידאולוגי, גם פרקטי...(.
ה'קלובציק' שירת את אוכלוסיית הקיבוץ 26 שנה)!( וחוסל רק ב-1975 כשבנו את המועדון לחבר.

קלובציק

1975 - הקלובציק לפני הפירוק
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אחרי הכביסה, עובדות הקומונה )'הקומונריות' בשפת המקום( היו מקפלות את הבגדים ומכינות אותן בחבילות. 
כל חבר היה מקבל חבילת בגדים נקיה שעליה פתק עם שמו. הפתק היה מוצמד לחבילה ב'מחט' של קוץ יבש.

ואיך קבעו את המידה ומה יתאים למי?
מרים נדיב )'מרים הקטנה' בשפת המקום( הייתה בודקת כל זוג מכנסיים: מכנסיים שהגיעו לה עד המותניים היו 
'קטן', עד הכתף 'בינוני' ומכנסיים שעברו את הראש היו 'גדול'. אח"כ היו מחלקים את החבילות לפי גודל החבר\ה...
כמובן שהשיטה יצרה הרבה מצבים קומים מצד אחד ואי נעימויות מצד שני, אבל היא היתה הכי שיתופית ושוויונית...

'קומונה א'' בחצור קיבלה משמעות מיוחדת עם בואם של האמריקאים. אלה הביאו איתם מהבית בגדים ושמלות 
מודרניים שהיו שונים מהבגדים הקיבוציים. לעיתים קרובות ראתה 'אמריקאית' בעינים כלות כיצד חברה אחרת 

מתהדרת בשמלה הצבעונית "שלה" מאמריקה.
לאט ובהדרגה התחילו הבגדים להיות משויכים לחבר. הם סומנו תחילה בטוש )שלא יורד בכביסה( וזו כבר היתה 

קומונה א'

מימין לשמאל: מרים ׳הקטנה׳ )נדיב(, פרני אייזן ורבקה גורן
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'קלובצ'יק' היה הכינוי שניתן לחדר שרותים ציבורי בקיבוץ.
בשנים הראשונות רוב דירות החברים ומבני הציבור היו ללא שרותים )היו שירותים משותפים ל-2 או 4 דירות( ולכן 

לשירותים הציבוריים הייתה חשיבות מכרעת...
המילה 'קלובצ'ק' נגזרה מהמילה club )מועדון(.

ה'קלובצ'יק המפורסם ביותר בחצור עמד באיזור הדשא שבין חדר הזיכרון לאולם הספורט. הוא היה מבנה פשוט 
המחולק לשניים, חברות וחברים, שהדיף ריח עז של ליזול )במקרה הטוב(.   בצד ה'חברים' היתה משתנה + 2 

תאים שבמרכז כל אחד מהם חור עמוק. בצד ׳החברות׳ היו אסלות.
נייר טואלט עדין היה בגדר מותרות ובמקומו היו ריבועי עיתונים ישנים, לרוב 'על המשמר', אותם הכין\ה הסניטר\ית. 

)מסתבר שבאותם ימים 'על המשמר' היה לא רק אידאולוגי, גם פרקטי...(.
ה'קלובציק' שירת את אוכלוסיית הקיבוץ 26 שנה)!( וחוסל רק ב-1975 כשבנו את המועדון לחבר.

קלובציק

1975 - הקלובציק לפני הפירוק
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מסימני ההיכר הבולטים של קיבוץ חצור. הרדיו המרכזי הייתה מערכת שחיברה את כל החברים 
לשידורי הרדיו כאשר עדיין לא היו מכשירי רדיו "משוכללים" בבתי המגורים )'בחדרים' 

בשפת המקום(.
הרדיו  ב'צריף  ממוקם  שהיה  'משוכלל'  מרכזי  רדיו  ממכשיר  בנויה  היתה  מקומית,  יוזמה  פרי  המערכת, 
המרכזי'. ממכשיר הרדיו נמתחו עשרות חוטי טלפון אל חדרי החברים. בתוך כל חדר , על אצטבא, 'מקלט 
רדיו' שהיה בעצם רמקול חבוי בקופסת עץ בצבע חום ובגודל של אריזת נעלים כשבצד ימין למטה כפתור 

לכוון עצמת הקול.
את  שמעה  משפחה  וכל  השיחה!(  להחלטת  )בהתאם  תשודר  תחנה  איזו  קובע  היה  המרכזי  הרדיו  מפעיל 
אותה התחנה שהיתה לרוב מוזיקה קלאסית מ'קול ישראל' או שהושמעה מתוך תקליט בפטיפון שהיה בצריף.

הרדיו המרכזי הופעל לראשונה ב-1951 ובאותה שנה נקבעו 3 תחנות שיושמעו לסירוגין: קול ישראל, קול 
סופיה ושידורי מוסקבה. נעשו נסיונות לקלוט גם את הבי.בי.סי.

המעבר מתחנה לתחנה נקבע ע"י שעון חשמלי שאחת התכונות שלו היתה שהוא היה מתקלקל לעיתים תכופות...

לשיאו הגיע הרדיו המרכזי בשנת 1955 כשהמערכת כללה 9 ק"מ של קווי טלפון, 140 רמקולים, ו-5 מקלטי רדיו.
בינואר 1958 הותקן לראשונה רמקול בחדר האוכל כדי להשמיע את החדשות של השעה 9 בערב במהלך 

שיחת הקיבוץ ובכך להבטיח שהיא תתחיל בזמן.

היו מרכיב מרכזי בחיי הקיבוץ למרות שסבלו תקלות שונות שגררו לא פעם        שידורי הרדיו המרכזי 
טענות של חברים כלפי המפעילים.

)נפטר( ושבתאי ברין  שניים מהיוזמים, המקימים והמפעילים הבולטים של הרדיו המרכזי היו מאיר מינץ 
)נפטר(, שניהם מהגרעין האמריקאי.

הרדיו המרכזי

והוחל  ב-1960 חוסל הרדיו המרכזי 
בחלוקת מקלטי רדיו לחדרים.

היו  המרכזי  הרדיו  כשהוקם  אגב, 
מקלטי  מ-15)!(  פחות  לא  בקיבוץ 
רדיו 'משוכללים' אלא שבהתאם לרוח

הם  ימים  אותם  של  והשיתוף  השוויון 
הוצבו בכמה מבני ציבור, בחדר הקריאה, 
חברים  ובחדרי  שונים,  עבודה  מקומות 
עם 'מחלה ממושכת' ולא חולקו 'סתם 

כך' לחברים.
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אחד מסימני ההיכר הבולטים של הקיבוץ, רעש מטוסי הסילון בזמן ההמראה.
בכלל, היחסים בין הקיבוץ לבסיס חיל האויר "חצור" ידע עם השנים עליות וירידות.

בצד ה'עליות' אפשר למנות את השלכת שקיות עם ממתקים ממטוס פייפר בימי העצמאות, ביקורים בבסיס, שילוב 
ויצמן ובני פלד( במערכת החינוך שלנו, הכרת כל סוגי מטוסי הקרב של חיל האויר  ילדי מפקדי הבסיס )עייזר 

לדורותיו, קל"ב לטייסים ואנשי חיל האויר, בני הקיבוץ, ששרתו בבסיס.
'סופר מיסטרים'  נפילות  ניתן למנות את הפקעת שטחים חקלאיים לטובת הארכת המסלולים,  ה'ירידות'  בצד 

בשדותינו בשנים הראשונות, 'ימי קרב', צפירת הבוקר ב-08:00 ומעל הכל הרעש.
רעש של מטוס ממריא בדיוק כשמדברים בטלפון הוא חלק מה-DNA שלנו ואין חבר קיבוץ שלא שמע מפי אורח 

כזה או אחר "איך אתם יכולים לחיות אם הרעש הזה".
בשנות ה-60 היו דיבורים על אפשרות של העתקת הקיבוץ למקום אחר כדי לאפשר הרחבת הבסיס. פה המקום 
להזכיר שביום שהבריטים עזבו את בסיס חצור )ובשמו הקודם RAF Qastina( חברי הקיבוץ הם אלה שכבשוהו 

והחזיקו בו עד שנמסר ל"הגנה".
וחשוב לזכור, בסיס חיל האויר חצור נקרא ע"ש הקיבוץ ולא להיפך!

רעש המטוסים

מוגש  שהיה  שוקולית(  )היום  קקאו  אבקת  מפוזרת  עליה  לבנה  מגבינה  המורכב  מעדן 
בסיום ארוחת הבוקר, בבתי הילדים, בד"כ בצלחת פלסטיק.

לפעמים במקום אבקת הקקאו היו שמים סוכר או דבש. העיקר שיהיה מתוק.
עם סיום הלינה המשותפת והופעת מעדני החלב ירדה קרנה של הרפרפת ובמקומה הופיעו על השולחן 'דני', 

'פרילי' ודומיהם.

רפרפת
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בינואר 1958 הותקן לראשונה רמקול בחדר האוכל כדי להשמיע את החדשות של השעה 9 בערב במהלך 

שיחת הקיבוץ ובכך להבטיח שהיא תתחיל בזמן.

היו מרכיב מרכזי בחיי הקיבוץ למרות שסבלו תקלות שונות שגררו לא פעם        שידורי הרדיו המרכזי 
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אחד מסימני ההיכר הבולטים של הקיבוץ, רעש מטוסי הסילון בזמן ההמראה.
בכלל, היחסים בין הקיבוץ לבסיס חיל האויר "חצור" ידע עם השנים עליות וירידות.
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מוגש  שהיה  שוקולית(  )היום  קקאו  אבקת  מפוזרת  עליה  לבנה  מגבינה  המורכב  מעדן 
בסיום ארוחת הבוקר, בבתי הילדים, בד"כ בצלחת פלסטיק.

לפעמים במקום אבקת הקקאו היו שמים סוכר או דבש. העיקר שיהיה מתוק.
עם סיום הלינה המשותפת והופעת מעדני החלב ירדה קרנה של הרפרפת ובמקומה הופיעו על השולחן 'דני', 

'פרילי' ודומיהם.

רפרפת



הגוף העליון בו דנים ומקבלים החלטות על אורחות החיים בקיבוץ הוא שיחת הקיבוץ. 
)היום זו אסיפת חברים(. בשיחה משתתפים רק מי שהם חברי קיבוץ.

כיום שיחת הקיבוץ מתקיימת אחת לחודשיים-שלושה ודנה בנושאים עקרוניים המתחייבים מהתקנון והיא מועברת 
בשידור חי וישיר בטלויזיה. ההצבעה על הנושאים שנדונו נערכת בקלפי בד"כ כ-10 ימים לאחר השיחה.

קיבוץ חצור היה ידוע ביחסו הכמעט מקודש לשיחת הקיבוץ. זו היתה מתקיימת כל מוצאי שבת בשעה 21:00 
במועדון לחבר ובהשתתפות חברים רבים.

בעבר בשיחות היו דנים )ורבים( על הכל: מאיזה טרקטור לקנות לשלחין )אז לא השתמשו במילה "לרכוש"(, ועד איזו 
מכונת תפירה למתפרה ומי ייצא ללימודים באוניברסיטה.

השיחות היו סוערות ורוויות אמוציות. לא פעם הטונים עלו לצעקות ממש ורק צליל המסרגה שנפלה לריצפה מידיה 
של אחת הסורגות הזכירה לחברים שהם בשיחה.  הדיונים בנושאים האישיים הגיעו עד כדי חדירה לפרטיות של 

שיחת קיבוץ
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האיזור הצפוני בקיבוץ, מה שהיה פעם המוסד החינוכי, נקרא 'שדרת המוזות'.
בדומה לשדרות המפורסמות ביותר בעולם גם בשדרת המוזות אפשר למצוא הכל: בית קפה, משרדים, חנות יד 
שניה, בתי מגורים, בי"ח וטרינרי, מוזיאון לתולדות הקיבוץ, סדנאות לאומנויות שונות, מוצגים  אותנטים מראשית 

ההתיישבות, שיחזור אירועים היסטוריים וגידולים חקלאיים.
את השם 'שדרת המוזות' הגה  דב אורנר והרוח החיה בפיתוח והחזקת המתחם הוא יובל בן בסט.

שדרת המוזות
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החבר ובארוחת הצהריים ביום ראשון היו מדברים על השיחה של אתמול ולא על תוצאות כדורגל או 'האח הגדול'.

      בנובמבר 1949 התלבטו
במזכירות כיצד לגרום ליותר חברים להשתתף בשיחה. הוחלט לפרסם ב'על התל' בכמה שיחות השתתף כל 

חבר מתחילת השנה)!(: בשיא החזיק יעקב נחתומי – 46 שיחות.
אגב, באותה שנה בחודש פברואר בלבד היו 9 שיחות! ועוד בחודש הכי קצר...

קבוצה של 6 פעוטות שנולדו באותה השנה בעידן הלינה משותפת נקראה 'שישיה'.
בקיבוצים היה נהוג שכל קבוצת תינוקות שעוזבת את בית התינוקות ועוברת לפעוטון תהיה בת 6 ילדים + מטפלת.

ומי היתה  היו הילדים   מי  גם במרחק של שנים, באיזו שישיה הוא היה,  לומר,  יודע  וגדל בקיבוץ  כל מי שנולד 
המטפלת. בסביבות גיל 4 השישיה היתה מצטרפת לגן שכלל יותר ילדים אבל גם אז הילד עדיין היה מזוהה לפי 

השישיה.
והמים  הבירות  שישיות  רק  ונשארו  המשותף  החינוך  שישיות  מהעולם  נעלמו  המשפחתית  ללינה  המעבר  עם 

המינרלים.

שישיה
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שישייה עם פנינה הלוי )המטפלת(

שכונת המגורים האחרונה שהוקמה בחצור בפינה הצפון מערבית של הקיבוץ נקראת 
שכונת הכרם.

לשכונת הכרם כמה מאפיינים של 'הקיבוץ המתחדש':
     כל הבתים נבנו מכספי הדיירים.

     הדיירים הם חברי קיבוץ שהצטרפו/נקלטו ב15 השנים האחרונות.
     זו השכונה הגדולה ביותר 46 יח'.

     שני בתים מהשכונה בכלל לא נמצאים בשכונה אלא בצד השני של הקיבוץ...
     זו השכונה היחידה שיש בה יותר מקומות חניה מרכבים. )ולא בגלל שאין רכבים(

השם 'שכונת הכרם' ניתן משום שעד שנת 1969היה במקום כרם ענבים שבשיאו הניב 42 טון של ענבים ירוקים 
וענבי יין.

הכורם הבכיר והמזוהה ביותר עם הכרם היה דוד רוטשטיין ששינה את שמו, איך לא, לדוד גפן... )סבא של שירה רום( 

שכונת הכרם

      עוד שכונות בקיבוץ: שיכון א', שיכון ותיקים, הקוטג'ים, שיכון עולים, שיכון חדר וחצי, בית הסבתות, שיכון 
נעורים, שכונת ה-28, שכונת ה-29, שכונת גן יעקב א' שכונת גן יעקב ב' )השכונה נבנתה בשתי פעימות אבל זה 

אותו היעקב...( שכונת הגויאבות ושכונת הכדורגל, 
לפי מספר השכונות אנחנו אחד הקיבוצים הגדולים בעולם...
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שלג בחצור )חורף 1950(

בפברואר 1950 ירד שלג בחצור!
החברים והילדים הראשונים התעוררו בבוקר וגילו שהקיבוץ כולו מכוסה בשלג. 

בעל-התל אותו שבוע נכתב: "יודעי דבר אומרים שהשלג הקודם היה 143 שנים לפני זה". מאחר ועל התל הוא 
עיתון רציני אז לפי החישוב השלג הבא בחצור יהיה בשנת 2093 ולא בטוח שכולנו נזכה לראותו.                       

שלג בחצור
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משחק גולות שהיה מאד פופלארי בין ילדי 'אלומה' לדורותיהם.
על הקרקע נחפרו 3 בורות קטנים, בקו ישר, במרחק 2-4 מטר זה מזה. מטרת המשחק היתה להביא ראשון את 
ולהרחיקן  היריבים  בגולות של  לפגוע  ניסה  כל משתתף  וחזור. בדרך  הלוך  הבורות  דרך שלושת  הגולה שלך, 
מהבור ולזכות בבונוס – תור נוסף. הולכת הגולה מבור לבור היתה באמצעות הקפצתה מבין האצבעות, כל אחד 

ושיטתו שלו.
המשחק הביא לכך שלילדים רבים היה 'אוסף גולות'. היו ילדים שאוסף הגולות שלהם עמד על עשרות גולות 

חלקן מיוחדות ומרהיבות ביופיין.
כילדים לא היתה הקפדה להגות את השם הנכון, 'שלושה בורות', אלא את השם הנוח והקצר יותר. בשלב מסויים 

שלוש בורות יצא מהאופנה ואת מקומו תפס ה'משולש'.

      משחקים עונתיים אחרים ששוחקו ב'אלומה' ובחברת הילדים היו: הקפות, שני עיגולים וקו, מחניים, קדרים 
באים, חמור ארוך, חמור חדש, חמש אבנים, ים יבשה, חי צומח ועוד.

העץ הגדול ביותר בקיבוץ היה השיקמה שעמדה במיקום הפינה הצפונית של הכלבו.
כמו לכל עץ גדול גם על השיקמה היו הרבה סיפורים שהיו אמנם פחות מתוקים מהשקמים עצמן אבל גם עם 

פחות תולעים...
רק לשם השוואה, תסתכלו על השקמה הענקית שליד חדר האוכל: ׳השקמה הגדולה׳ הייתה יותר גדולה!

כאשר תוכננה בניית הקומונה שנקראה אז 'הקומונה החדשה' )לפניה היתה 'הקומונה הישנה'( היה צורך לכרות 
את העץ דבר שהביא להרבה ויכוחים בקיבוץ, בעד ונגד.

     זמן קצר לאחר שנכרתה, נטעה טובה שומרון )אמא של נורית מלמד( את השקמה שליד חדר-האוכל 
כתזכורת ל׳שקמה הגדולה׳.

שלוש בורות

השקמה הגדולה
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סכום כסף שניתן ע"י הקיבוץ לכל חבר להוצאות חד פעמיות כגון: הלבשה, הנעלה, ריהוט, 
נופש וכד'.

שאר ההוצאות השוטפות שהיו לחבר, מזון, אספקה קטנה )ע"ע(, בגדי עבודה וכד' סופקו ע"י הקיבוץ.
התקציב האישי היה 'קשיח' ולא ניתן היה להשתמש בכסף מתקציב הרהוט לקנות  חולצה ולהיפך.

עם השנים התקציב נהיה לתקציב כולל והחבר יכול היה לתמרן ולהשתמש בכסף לכל מטרה שחפץ. 
בקיבוץ.                                                                                                                והשיתוף  השיוויון  ברמת  השינויים  את  שיקפו  האישי  התקציב  במבנה  השינויים  למעשה 

עם המעבר להפרטה ולמודל המשולב נעלם גם התקציב האישי.

       ביוני 1957 הוחלט בשיחת הקיבוץ להעלות את התקציב לחבר מ-30 לא"י ל-40....
זה אולי נשמע מעט אבל באחוזים זו תוספת עצומה.

תקציב אישי

תקציב אישי 
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התקציב האישי היה 'קשיח' ולא ניתן היה להשתמש בכסף מתקציב הרהוט לקנות  חולצה ולהיפך.

עם השנים התקציב נהיה לתקציב כולל והחבר יכול היה לתמרן ולהשתמש בכסף לכל מטרה שחפץ. 
בקיבוץ.                                                                                                                והשיתוף  השיוויון  ברמת  השינויים  את  שיקפו  האישי  התקציב  במבנה  השינויים  למעשה 

עם המעבר להפרטה ולמודל המשולב נעלם גם התקציב האישי.

       ביוני 1957 הוחלט בשיחת הקיבוץ להעלות את התקציב לחבר מ-30 לא"י ל-40....
זה אולי נשמע מעט אבל באחוזים זו תוספת עצומה.

תקציב אישי

תקציב אישי 
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הוא  צירה(  עם  )'ו'  'ובל' 
המכוסה  קטן  עץ  צריף 
מבחוץ בנייר זפת ששימש 
חדר מגורים לחברי הקיבוץ 

ב'ראשון'.
עם המעבר לחצור הועברו, בהדרגה,

לצד  בשורה  והועמדו  ה'ובלים'  גם 
'חדר האוכל  השביל שירד מאיזור 
)ע"ע(  האולפן  לאיזור  החדש' 

ובמחצבה.
מחצור הועבר  אף  הובלים  אחד 

שישמש  על-מנת  החורש  לעין 

הובלים

מצפה בנגב אותו הקימה קבוצה )'פלוגה' בשפת המקום(  מקיבוץ א"י ג' )חצור(. 
בשנת 1943 החליטה הנהגת היישוב בא"י להקים שלושה מצפים בנגב, שהיה ריק מיהודים. להחלטה זו היו כמה סיבות:

    תגובה לספר הלבן שפרסמו הבריטים שאסר על התיישבות יהודית בחלקים רחבים בא"י.
    קביעת עובדות בשטח לקראת החלטה על גבולותיה העתידיים של המדינה היהודית.     

    בדיקת היתכנות גידולים חקלאיים בנגב וקיום התיישבות יהודית שם.
הוקמו שלושה מצפים: 'גבולות', 'בית אשל', ו'רביבים' כש'גבולות' היה הראשון מבינהם.

במאי 1943 יצאה קבוצה של 13 חברי קיבוץ א"י ג' מראשון לציון, דרך עזה וחאן-יונס, לאבו-זבורה והקימה את 
'מצפה גבולות'.

במשך 3 שנים ישבו חברינו בגבולות והוכיחו כי בתנאים מסוימים ניתן לגדל גידולים חקלאים ואפשר להתישב 
בנגב. ב-1946 המוסדות המיישבים מחליטים שאת חברי קיבוץ ג' שהיו כבר "מבוגרים" יחליף גרעין צעיר יותר. 

וקיבוץ ג' יעבור לנקודת הקבע שלו ב'יסור' היא חצור.                                                  

       לשם 'גבולות' שני הסברים.
הרחבת גבולות המדינה והתנגדות אקטיבית להגבלת ההתישבות היהודית.

הרבה סיפורים מעורבים בנסיון החלוצי המפואר הזה הנקרא 'גבולות'. החל בקידוחי המים, ביחסים עם השכנים 
הבדואים, עצירת ואגירת מי הגשמים, על המוכתר צביקה בר-אמוץ, אז ברוורמן )אבא של איילה קצירי(  'האשה 

הראשונה בנגב' נחמה כהן )אמא של בינה ומיה כץ( ועוד רבים.

גבולות
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ועד  הא"י  הגרעין  10 שנים, מהקמת  במשך  בגליל.  היה להתיישב  ג'  קיבוץ  ליבם של חברי  משאת 
ההחלטה להתישב ב'יסור', חלמו החברים על התיישבות בגליל.

במהלך אותם שנים נבדקו מספר נקודות התישבות אפשריות בגליל היכן שיושבים היום: משגב עם, להבות הבשן, 
דברת, קדש נפתלי, נאות מרדכי וחוקוק.

חלום ההתיישבות בגליל קיבל רוח גבית כאשר החליט הגרעין לרכוש את משק משפחת מקלר מבית-גן )היום 
יבניאל( ואיתו 350 ראשי צאן וכמה עשרות דונם לגידולים חקלאיים ולשלוח לשם 'פלוגה' שתתפעל את המשק.                                                                                                        

כל חברי קיבוץ ג' ראו בבית-גן את 'קרש הקפיצה לגליל'.
בסופו של דבר חלום ההתיישבות בגליל לא התממש אבל מסתבר שאפשר להקים קיבוץ טוב גם  במישור החוף.

היה בפורים( שירש את המידות הרעות של אימו ועוד הוסיף עליהן.
ב-1954, אחרי 14.5 שנים של תרומה לחיזוק וביסוס הקיבוץ, כאשר חלה ירידה בכושרן, נמכרו 'חמדה' ו'תמורה' 

והוחלפו בפרדה צעירה יותר עבורה היה צריך להוסיף עוד 200 לירות.

'חמדה' ו'תמורה' הן שתי
ג'  בקיבוץ  שהיו  פרדות 
ב'גבולות'  ואח"כ  ב'ראשון' 

ובחצור.
והטרקטורים המיכון  עידן  לפני 
העבודה הקשה נעשתה ע"י הסוסים
בא סוס"  "כוח  )המונח  והפרדות 
משם(  'חמדה' ו'תמורה' היו פרדות
14.5 במשך  הקיבוץ  את  ששירתו 
בכוח מרכזי  מרכיב  והיו  שנים! 
העבודה בקיבוץ.                                                                                                          
למרות שכמעט תמיד עבדו כצמד
'חמדה' בינהן:  להבדיל  היה  קל 
ו'תמורה' ורגועה  חומה  היתה 
שחורה ועצבנית.                                                                                                               
ב-1951 המליטה תמורה עייר שזכה
שזה )כנראה  ׳אחשוורוש׳  לשם 

חלום ההתישבות בגליל

'חמדה' ו'תמורה'

למגורי שני חברים שליוו את קבוצת 'חרמש' שלמדו שם.
כפי הנראה בימים ההם היה משתלם להעביר צריף, בגודל 3X3 מטר, מראשון לחצור, מחצור לעין החורש ומעין 

החורש בחזרה לחצור.
היום נותרו בקיבוץ שני 'ובלים' אחד עומד כמוצג ליד הארכיון והשני באיזור 'הבריכה הקטנה' )ע"ע( ומשמש רקע 

פופולרי לתמונות חתן כלה ביום הנישואים.
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הוא  צירה(  עם  )'ו'  'ובל' 
המכוסה  קטן  עץ  צריף 
מבחוץ בנייר זפת ששימש 
חדר מגורים לחברי הקיבוץ 

ב'ראשון'.
עם המעבר לחצור הועברו, בהדרגה,

לצד  בשורה  והועמדו  ה'ובלים'  גם 
'חדר האוכל  השביל שירד מאיזור 
)ע"ע(  האולפן  לאיזור  החדש' 

ובמחצבה.
מחצור הועבר  אף  הובלים  אחד 

שישמש  על-מנת  החורש  לעין 

הובלים

מצפה בנגב אותו הקימה קבוצה )'פלוגה' בשפת המקום(  מקיבוץ א"י ג' )חצור(. 
בשנת 1943 החליטה הנהגת היישוב בא"י להקים שלושה מצפים בנגב, שהיה ריק מיהודים. להחלטה זו היו כמה סיבות:

    תגובה לספר הלבן שפרסמו הבריטים שאסר על התיישבות יהודית בחלקים רחבים בא"י.
    קביעת עובדות בשטח לקראת החלטה על גבולותיה העתידיים של המדינה היהודית.     

    בדיקת היתכנות גידולים חקלאיים בנגב וקיום התיישבות יהודית שם.
הוקמו שלושה מצפים: 'גבולות', 'בית אשל', ו'רביבים' כש'גבולות' היה הראשון מבינהם.

במאי 1943 יצאה קבוצה של 13 חברי קיבוץ א"י ג' מראשון לציון, דרך עזה וחאן-יונס, לאבו-זבורה והקימה את 
'מצפה גבולות'.

במשך 3 שנים ישבו חברינו בגבולות והוכיחו כי בתנאים מסוימים ניתן לגדל גידולים חקלאים ואפשר להתישב 
בנגב. ב-1946 המוסדות המיישבים מחליטים שאת חברי קיבוץ ג' שהיו כבר "מבוגרים" יחליף גרעין צעיר יותר. 

וקיבוץ ג' יעבור לנקודת הקבע שלו ב'יסור' היא חצור.                                                  

       לשם 'גבולות' שני הסברים.
הרחבת גבולות המדינה והתנגדות אקטיבית להגבלת ההתישבות היהודית.

הרבה סיפורים מעורבים בנסיון החלוצי המפואר הזה הנקרא 'גבולות'. החל בקידוחי המים, ביחסים עם השכנים 
הבדואים, עצירת ואגירת מי הגשמים, על המוכתר צביקה בר-אמוץ, אז ברוורמן )אבא של איילה קצירי(  'האשה 

הראשונה בנגב' נחמה כהן )אמא של בינה ומיה כץ( ועוד רבים.

גבולות
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ועד  הא"י  הגרעין  10 שנים, מהקמת  במשך  בגליל.  היה להתיישב  ג'  קיבוץ  ליבם של חברי  משאת 
ההחלטה להתישב ב'יסור', חלמו החברים על התיישבות בגליל.

במהלך אותם שנים נבדקו מספר נקודות התישבות אפשריות בגליל היכן שיושבים היום: משגב עם, להבות הבשן, 
דברת, קדש נפתלי, נאות מרדכי וחוקוק.

חלום ההתיישבות בגליל קיבל רוח גבית כאשר החליט הגרעין לרכוש את משק משפחת מקלר מבית-גן )היום 
יבניאל( ואיתו 350 ראשי צאן וכמה עשרות דונם לגידולים חקלאיים ולשלוח לשם 'פלוגה' שתתפעל את המשק.                                                                                                        

כל חברי קיבוץ ג' ראו בבית-גן את 'קרש הקפיצה לגליל'.
בסופו של דבר חלום ההתיישבות בגליל לא התממש אבל מסתבר שאפשר להקים קיבוץ טוב גם  במישור החוף.

היה בפורים( שירש את המידות הרעות של אימו ועוד הוסיף עליהן.
ב-1954, אחרי 14.5 שנים של תרומה לחיזוק וביסוס הקיבוץ, כאשר חלה ירידה בכושרן, נמכרו 'חמדה' ו'תמורה' 

והוחלפו בפרדה צעירה יותר עבורה היה צריך להוסיף עוד 200 לירות.

'חמדה' ו'תמורה' הן שתי
ג'  בקיבוץ  שהיו  פרדות 
ב'גבולות'  ואח"כ  ב'ראשון' 

ובחצור.
והטרקטורים המיכון  עידן  לפני 
העבודה הקשה נעשתה ע"י הסוסים
בא סוס"  "כוח  )המונח  והפרדות 
משם(  'חמדה' ו'תמורה' היו פרדות
14.5 במשך  הקיבוץ  את  ששירתו 
בכוח מרכזי  מרכיב  והיו  שנים! 
העבודה בקיבוץ.                                                                                                          
למרות שכמעט תמיד עבדו כצמד
'חמדה' בינהן:  להבדיל  היה  קל 
ו'תמורה' ורגועה  חומה  היתה 
שחורה ועצבנית.                                                                                                               
ב-1951 המליטה תמורה עייר שזכה
שזה )כנראה  ׳אחשוורוש׳  לשם 

חלום ההתישבות בגליל

'חמדה' ו'תמורה'

למגורי שני חברים שליוו את קבוצת 'חרמש' שלמדו שם.
כפי הנראה בימים ההם היה משתלם להעביר צריף, בגודל 3X3 מטר, מראשון לחצור, מחצור לעין החורש ומעין 

החורש בחזרה לחצור.
היום נותרו בקיבוץ שני 'ובלים' אחד עומד כמוצג ליד הארכיון והשני באיזור 'הבריכה הקטנה' )ע"ע( ומשמש רקע 

פופולרי לתמונות חתן כלה ביום הנישואים.
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שהגיעה  מעפילים  אוניית 
ב-1.9.1939  ת"א  לחוף 
מעפילים  כ-1400  עם 

מאירופה. 
בין המעפילים היו גם בוגרי קע"ג
)קיבוץ עלייה ג'(, הוא "הגרעין
ג', לקיבוץ  שהצטרף  הבולגרי"’ 
ב'ראשון'.                                                                                                                      
בלתי עליה  הייתה  וזו  מאחר  
לגאלית האנגלים ניסו למנוע בכוח 
לארץ האוניה  של  כניסתה  את 
ובחילופי האש נהרגו שניים מצוות

האוניה.
שהראשונים הוא  הגורל  צחוק 
שנהרגו מירי האנגלים במלחמת 
העולם השניה היו דווקא יהודים...

טייגר היל

 הילד הראשון שנולד בקיבוץ היתה ילדה...
איריס נולדה בט"ו בשבט 1941 ב'ראשון' לאברהם ועליזה ויזל.

באותם הימים הילדים היו לא רק של ההורים הביולוגים אלא 'של כל הקיבוץ'. גם על שם הילד החליט הקיבוץ כולו.
בעלון 'משעולים' נכתב: "בט"ו בשבט תש"א נולדה לנו בת הבכורה ונקרא את שמה איריס"

הילד הראשון

       אופס!, אמנם בכל הכתובים נזכרות פעם אחר פעם 'הפרידות חמדה ותמורה' אלא שפרדה היא יצור כלאיים 
)בין סוס לחמור( שאינו יכול להעמיד צאצאים. כפי הנראה 'חמדה' ותמורה' היו סוסות...

סוסות? אם כך ׳אחשוורוש׳ היה צריך להיות סייח ולא חמור. מבולבלים??? 
יש כמה נושאים לא פתורים בהיסטוריה של הקיבוץ...  
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מתחם בראשל"צ, בבעלות הסוכנות היהודית, ששימש כמקום מושבם של קבוצות וגרעינים 
לפני שעלו להתיישב בנקודת הקבע.

המתחם כלל: 21 חדרי מגורים, חדר אוכל, בית כיסא ו'בורות סופגים', אורווה, 'בתי מלאכה', מחסן ומאפייה.
הוא קיבל את שם הגרעין הקודם שהיה בו 'גרעין עין הקורא' שהקים את קיבוץ שער הגולן.                                                                                                                      

גרעין 'קיבוץ ג' שהה בעין הקורא וניהל חיי קיבוץ במשך כ-8 שנים.
היום 'עין הקורא' הוא שם רחוב בראשל"צ.

עין הקורא

בני רוזנברג כתב, לכבוד התינוקת הראשונה, את שיר הבא:
"אל מה נולדת לנו הבת?

האם אלי עמל? אלי נתיב מטבח ומכבסה...
... וכמונו תשירי, ותרקדי הורה

תילחמי ותצפי לימים הנפלאים
אשר מוכרחים לבוא"                                                                                             
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שהגיעה  מעפילים  אוניית 
ב-1.9.1939  ת"א  לחוף 
מעפילים  כ-1400  עם 

מאירופה. 
בין המעפילים היו גם בוגרי קע"ג
)קיבוץ עלייה ג'(, הוא "הגרעין
ג', לקיבוץ  שהצטרף  הבולגרי"’ 
ב'ראשון'.                                                                                                                      
בלתי עליה  הייתה  וזו  מאחר  
לגאלית האנגלים ניסו למנוע בכוח 
לארץ האוניה  של  כניסתה  את 
ובחילופי האש נהרגו שניים מצוות

האוניה.
שהראשונים הוא  הגורל  צחוק 
שנהרגו מירי האנגלים במלחמת 
העולם השניה היו דווקא יהודים...

טייגר היל

 הילד הראשון שנולד בקיבוץ היתה ילדה...
איריס נולדה בט"ו בשבט 1941 ב'ראשון' לאברהם ועליזה ויזל.

באותם הימים הילדים היו לא רק של ההורים הביולוגים אלא 'של כל הקיבוץ'. גם על שם הילד החליט הקיבוץ כולו.
בעלון 'משעולים' נכתב: "בט"ו בשבט תש"א נולדה לנו בת הבכורה ונקרא את שמה איריס"

הילד הראשון

       אופס!, אמנם בכל הכתובים נזכרות פעם אחר פעם 'הפרידות חמדה ותמורה' אלא שפרדה היא יצור כלאיים 
)בין סוס לחמור( שאינו יכול להעמיד צאצאים. כפי הנראה 'חמדה' ותמורה' היו סוסות...

סוסות? אם כך ׳אחשוורוש׳ היה צריך להיות סייח ולא חמור. מבולבלים??? 
יש כמה נושאים לא פתורים בהיסטוריה של הקיבוץ...  
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מתחם בראשל"צ, בבעלות הסוכנות היהודית, ששימש כמקום מושבם של קבוצות וגרעינים 
לפני שעלו להתיישב בנקודת הקבע.

המתחם כלל: 21 חדרי מגורים, חדר אוכל, בית כיסא ו'בורות סופגים', אורווה, 'בתי מלאכה', מחסן ומאפייה.
הוא קיבל את שם הגרעין הקודם שהיה בו 'גרעין עין הקורא' שהקים את קיבוץ שער הגולן.                                                                                                                      

גרעין 'קיבוץ ג' שהה בעין הקורא וניהל חיי קיבוץ במשך כ-8 שנים.
היום 'עין הקורא' הוא שם רחוב בראשל"צ.

עין הקורא

בני רוזנברג כתב, לכבוד התינוקת הראשונה, את שיר הבא:
"אל מה נולדת לנו הבת?

האם אלי עמל? אלי נתיב מטבח ומכבסה...
... וכמונו תשירי, ותרקדי הורה

תילחמי ותצפי לימים הנפלאים
אשר מוכרחים לבוא"                                                                                             
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גרעין השומר הצעיר הישראלי, שהקים אח"כ את חצור, נקרא 'קיבוץ ג' )קיבוץ א' הקים את תל-עמל, וקיבוץ 
ב' את אילון(.

הגרעין הבולגרי, שהצטרף ב-1940 לקיבוץ ג', נקרא 'קיבוץ עליה ג' מבולגריה.
הגרעין האמריקאי שהצטרף לקיבוץ ג' ב-1945-6 נקרא 'קיבוץ עליה ג' האמריקאי.

כך, במידת רבה של מקריות, שלושת הגרעינים שהקימו את חצור נשאו את האות ג'.

ענף גידול השפנים, לבשר ולפרווה, היה מהבולטים בענפי המשק בבית-גן.
בשיאה מנתה השפנייה 180 שפנים ושפנות. כנראה שבימים ההם לאכול שפנים היה מקובל ו"אוכלי שפנים" 

לא היה ביטוי של גנאי בפי החרדים.
מדרך הטבע ענף השפנים הצטיין בכך שתמיד גדל והתרחב. עובדי השפנייה דרשו לעיתים קרובות להוסיף עוד 

תאי גידול לשפנים חדשים שנולדו ולא פעם נאלצו "לדלל" את השפנים החדשים.
 והייתה גם שפנייה בראשל"צ.

        עוד אופס! כמו בעניין 'חמדה' ותמורה' גם פה טעו מייסדנו: אלה היו כמובן ארנבות ולא שפנים וה'שפניות', 
ב'בית-גן וב'ראשון' היו, למעשה, ארנביות ולא שפניות.

שלושת ה'גימלים'

השפנייה

הענף הראשון, שהוקם, יש מאין, ע"י חברי הקיבוץ, היה הלול )ב'ראשון'(.
לול התרנגולות ליווה את הקיבוץ שנים ארוכות והעובדים הבולטים בו היו עמנועל גורדון )בעלה של רות( ורבקה 

גילת )אמא של תמר צור(.

הענף הראשון






