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דברבהב בכב בבהב ב ב
שבת שלום,
רגע לפני שמתחלפת עונה ,רגע לפני שהחושך (רשמית) משתלט עלינו ,רגע לפני שמתחילים
להתכנס בתוך עצמנו ,רגע לפני שהציפורים כובשות את השמיים בשריקות ומשק כנפיים,
רגע לפני...מגיע הזמן שלנו.
נאות חוגגת  96שנות תקומה.
עדיין לא המקום לסיכומים ,פרשנויות ,דברי הימים ועוד ,כל זה יחכה לנו במהלך שנת
פעילות שלמה לציון חגיגות ה – .07
נרחיב על הכל בהמשך....
המהדורה שלפניכם מבקשת להראות את תקופת ימי העלייה על הקרקע ולתת כבוד
למייסדים.
פרטים על אירועי ה  69 -תוכלו למצוא בדף האחורי של מהדורה מיוחדת זו .נשמח לכל
עזרה והשתתפות .אתם מוזמנים לפנות לאחת מחברות הצוות .אה...ורק שיהיה ברור...אין
שחרורים ,אין התחמקויות ,כולם משתתפים.
להתראות,
הדס.

עריכה :הדס ציוני
הגהה :אורת מנקס
טלפון הדס052-3781721 :
hadas.zioni@gmail.com
הדפסה :דיין פרינט -קרית שמונה

מבובבובשב בב בובוב במב בכבוב בכב בכב בובכבבבב
ברכות ...ברכות...
נאות מרדכי בן !96
ב 2 -בנובמבר  6699עלו ראשוני חברי נאות על הקרקע.
גיל מכובד לכל הדעות .הגענו עד הלום דרך תהפוכות החיים והמציאות.
מימים של הגשמה ויישוב הארץ ועד למועד של התאמת צורת החיים למציאות ולשאיפות חברי הקיבוץ.
דרך ארוכה עברתם אתם החברים – מי מבין הראשונים ומי מבין ממשיכי הדרך.
מבט לאחור מעורר גאווה ותקווה ,גאווה על מה שעשיתם ויצרתם ותקווה על כך ,שהצטרף דור המשך
שיישא באחריות להמשך הדרך.
מזל טוב ובהצלחה!

חגיגות ה:07 -
חגיגות  07שנה לקיבוץ עומדות בפתח ואנו נערכים לכך בהתאם .בקבוצות מיקוד שערכנו ,מכל הגילאים,
עלה הרצון לקיים מספר אירועים במשך השנה ובסופה ,אירוע מרכזי גדול.
לאחרונה ,הוצאנו קול קורא לחברים להעמיד את מועמדותם לתפקיד "מפיק אירועי שנת ה."07 -
קיבלנו פניה אחת מצידה של הדס ציוני ,נערכה שיחה עם הדס ע"י צוות איתור שהוקם לשם כך והחלטנו
למנות את הדס לתפקיד.
כפי שהגדרנו ב"קול קורא" לתפקיד ,החודש הראשון ,יוקדש לבניית התכנית ולהצגת תקציב בהתאם.
לאחר אישור ההנהלה ,תמלא הדס את התפקיד בשכר במשרה מלאה לעוד  66חודשים – עד לאחר האירוע
המרכזי.
בהצלחה גדולה להדס במשימה החשובה שלקחה על עצמה!

מנהלת לתחום הסיעוד:
בחודשיים האחרונים קיימנו תהליך בחירה למנהל/ת תחום הסיעוד בהתאם למבנה הארגוני החדש
לסיעוד ,בריאות ורווחה ,שאושר באסיפת הקיבוץ.
תהליך הבחירה כלל :פרסום להצגת מועמדות לתפקיד ,ראיונות ע"י צוות איתור שנבחר אד הוק למשימה,
אבחוני התאמה ומינוי.
לתפקיד החשוב והמשמעותי לחברי הקיבוץ נבחרה ענת הוטא ,עובדת סוציאלית בהכשרתה ובמקצועה.
ענת תיכנס לתפקיד באופן הדרגתי עד סוף נובמבר ומדצמבר תחל את עבודתה על פי היקף המשרה שנקבע
לתפקיד.
תזכורת קצרה :ניהול תחום הסיעוד כולל את מרכז היום כפי שיוגדר ואת הסיעוד בבתי החברים
ובתחומים קשורים ונושקים לתחום הסיעוד.
אנו מאחלים לענת הרבה הצלחה בתפקיד!
יעקב זוסמן
מנהל הקהילה

לבי עם טלליך ,מולדת
אסתר ראב
לִ בִ י עִ ם ְט ָללַיִ ְך ,מ ֹול ֶֶדת,
בַ לַיְ לָה עַ ל ְשדוֹת חֲ ֻרלִ ים,
ּולְ ֵריחוֹת בְ רו ִֹשים וְ ִקּמוֹש לַח
כָ נָף חֲ בּויָה אֲ נִי אֶ פְ רֹש.
ע ֲִריסוֹת־חוֹל ַרכוֹת ְד ָרכַיְִך
בֵ ין גִ ְדרוֹת הַ ִשטָ ה ְשטּוחוֹת,
כְ עַ ל פְ נֵי מֶ ִשי צַ ח
לְ ע ֹולָם בָ ם ָאנּועַ
אֲ חּוזַ ת ֶקסֶ ם ֹלא־נִפְ ָתר,
ְּור ִקיעִ ים ְשקּופִ ים רוֹחֲ ִשים
עַ ל מַ חֲ ַשכֵ י יָם עֵ ִצים ֶש ָקפָ א.
)אסתר ראב ,ילקוט שירים )

במבכב ב בכבב בכב ב במבכב ברבהב בב בכב ב במבכב ב בבדבב ב

לרחל זאבי וקובי זאבי
לרבקה הר אריה
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הנין והנכד
אסף
לליאור ולשם שדה
ולכל המשפחה
מזל טוב להולדת הבת  -אראן
אחות לתאנה ונרי
נכדה למלכה ושלמה מנואל

לאני ולמן ,לבנות ולכל המשפחה
מזל טוב לנישואי
שרי ובני

שלום לבית נאות מרדכי,
למעלה מעשר שנים היתה לנו הזכות להיות חלק מקהילת נאות מרדכי.
כעת אנחנו ממשיכים בדרך חדשה  -לפני כחודש עברנו ללהבות הבשן.
מתגעגעים לכולכם ,לנופי הקיבוץ ,לנחל ,הבריכה ,ובמיוחד ליהודה השכן.
נתראה בוודאי בשבילי הגליל.
תודה לכולם על תקופה נפלאה .שמרו על קשר!
עדי ,אורן ,מיקה ,סהר וברק דבוסקין-אבידב

ב ב בכב בוב בכב בשב בובבבב

ובכב בהב ב

הבעב ב בובעב ב ב בכב בוב בכב ב בוב בכב בהב ב ב

ב ב ב בובב בכבכב ב
קטעים מיומנו של נחמן אלכסנדרון
שהיה איש מדידות הקרקע של הקרן הקיימת בעמק החולה.
28/17/1946

ביקרתי במשרד המדידות בכדי לקבל חומר המדידה של שטחים שנחרשו ע"י כאמל חוסיין ,סידרנו מפות
( 6 : 67777שטחים המיועדים לנאות מרדכי).

29/17/1946
נסענו לחלסה מזוויה ומכאן נסענו לכפר בלום עם החבר בנימין מעמיר על מנת לברר את אפשרות המעבר
בירדן מאדמות נעמה לאדמות זוייה .המים בירדן במקום המעבר הם בגובה של  07-07ס"מ ולא כל טרקטור
יוכל לחצותו .הצעתי שביום העלייה נקים את הצריפים וגם נתחיל לחרוש .החבר נחמני מסכים להקים רק
את הצריפים ואחרי כן יסדר את החריש ,הוא חושש למצבו של כאמל חוסיין ניסה להציע שנקים את
הצריפים על אדמת נעמה ממזרח לירדן ,אלא חנוכי ואנוכי שכנענו אותו שיש להקים בזוייה דווקא.
1/11/1946
נסענו לזוייה באוטו של טוביה אשבל.

הכפר זוייה שכן דרומית לנאות מרדכי
צולם ע"י נחמן אלכסנדרון 1.11.11.1
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הזולה בעמק החולה
מילים ולחן :חי אפיק
ראשוני המתיישבים במימד לא ידוע
מביטים בנו עכשיו
רואים אותנו יושבים תחת עץ התפוח
מנגנים למרחב
ואיך נדע אם חיוך על פניהם
בראותם כי רובצים תחת מסעם
או שבוכים על הדור העצל
הנהנה ככה סתם מעמלם
כי בשבילנו העמק הוא מרחב תעופה לדמיון וללב
לא הזזנו פה אצבע לא נטענו דבר לא ידענו כאב
ושוב אנחנו בזולה בעמק החולה
יושבים בירדן שקט ורגוע
אחרוני העוזבים בנתיב הידוע
מסתכלים עלי עכשיו
שומעים אותי שר שירים נגד הרוח
בנאדם מיושן
ואיך אדע אם חיוך על פניהם
כשאני פה בחולה והם באל אי
או שבלילה הם בוכים אל הכר
כשלנו פה חם והם בעולם מנוכר
כי בשבילנו העמק הוא מרחב תעופה לדמיון וללב
לא הזזנו פה אצבע לא נטענו דבר לא ידענו כאב
ושוב אנחנו בזולה בעמק החולה
יושבים בירדן שקט ורגוע

בכבכב ב בכבכב בכבבבבהב בכב ברב ב ברב
ראשית ההתיישבות :מגעתון לנאות מרדכי 6696 – 6696
אנשי הקבוצות הראשונים ,הגיעו כמעפילים בעליה הבלתי לגאלית ,עלו להכשרה בכפר גלעדי ב-
 6696והתגוררו חצר תל-חי.
 90החברים בקבוצות אלה "הגרעין הצ'כי" בוגרי תנועת "תכלת לבן" עברו לנהריה ב 6697 -והקימו
במושבה את קיבוץ "געתון" .לול ישן בצפון המושבה שימש כחדר אוכל ,מחסן בגדים ושירותים
נוספים .בפינה הוקמה מקלחת ושירותים עם קירות ממחצלאות ויותר מאוחר הוקם מחנה אוהלים
למגורים.
החברים עבדו בעבודות חוץ בעתלית ,בנמל חיפה ,והחברות במשקי בית ובחליבה של שתי הפרות של
משפחת שטראוס.
ביוזמת חבר סנדלר הוקמה סנדלריה לתיקון נעלים שהפכה מאוחר יותר לבית החרושת לנעלים.
בהמשך הצטרפו לגרעין הצ'כי גרעינים נוספים :קבוצת בן-שמן ,חברות ממשק הפועלות ,עצורי
עתלית ששוחררו מהמעצר ,הגרעין האוסטרי ,הכשרת כנרת ,וחברים נוספים כולם יוצאי מרכז
אירופה.
בשנת  6692עלו חברי "געתון" לגבעה מול הכניסה הדרומית לנהריה במקום בו שוכן היום קבוץ
עברון .על הגבעה נבנה חדר אוכל ,בתי ילדים וצריפי מגורים.
לבית החרושת לנעלים הוקם מבנה ליד הכניסה לנהריה .יותר מאוחר הוקמו רפת ,לול ,וענפי משק
נוספים.
בגבעה נולדו ילדי המשק הראשונים ומכאן יצאו חברים והתגייסו לצבא הבריטי ולפלמ"ח .לגעתון
הצטרפו ב 6691 -קבוצה של גולי מאוריציוס ולאחר מכן "הקבוצה השוודית" שחבריה היו במעצר
בקפריסין.
סה"כ היו בגעתון בשנת  6699כ 607 -חברים שקיבלו את ההחלטה להקים את ישוב הקבע בעמק
החולה על אדמות הקק"ל.
בליל ה 2 -לנובמבר  6699יצאו מכפר בלום ועברו את הירדן על גשר חביות שהוקם לצורך זה ,ראשוני
המתיישבים בנקודה החדשה – "נאות מרדכי" ,על שם מרדכי רוזובסקי ממנהיגי התנועה הציונית
בארגנטינה.
בעליה על הקרקע השתתפו כ 91 -חברים וחברות מגעתון ואליהם הצטרפו עוד כ 917-חברים מיישובי
האזור ,אנשי סולל בונה ,שומרי שדות ואנשי ההגנה.
גוייסו  67טרקטורים רתומים לעגלות ומחרשות שעליהן היו המבנים הראשונים והציוד להקמת
הנקודה החדשה.
עוד באותו הלילה הוקמו הצריפים הראשונים ,הוקמה גדר סביב הישוב והתחילו בחריש .מהכפר
הערבי "זוויה" שנמצא דרומית לנאות מרדכי נשמעו יריות ספורות .למחרת המשיכו בעבודת הבניה
והקמת עמדות וחומה מבלוקים ,ולעת ערב התרבו היריות מזוויה מהן נפגע ונהרג שלמה בן טוב
ומאוחר יותר נפגע ונהרג שלמה בן יהודה שעסק בבניית חדר האוכל .למחרת בבוקר הגיעו השוטרים
הבריטים ושמו קץ ליריות מהכפר ,הם הורו על הפסקת עבודות הבנייה.
האנגלים לא אפשרו את המשך בניית הקיבוץ ופיתוחו ולמרות זאת החברים במקום הצליחו להערים
עליהם והמשיכו בבניית ענפי שירות ומגורים לחברים במקום .הקימו מוסך ומסגריה ,פיתחו גן ירק
ושתלו את עצי הנוי הראשונים.
בינואר  6690עזבו האנגלים את המקום ומספר חודשים לאחר מכן ברחו הערבים מהכפר זוויה והוא
נכבש ונהרס ע"י חברי נאות מרדכי .לצורך הריסת הכפר ייצרו המסגרים בנאות שריון שהותאם
לטרקטור  TD 69עם בולדוזר שנרכש ע"י הקיבוץ לצורך עבודות חקלאיות.
במקביל יתר חברי וילדי הקיבוץ המשיכו את חייהם בגעתון ,בתחילת  6690העבירו את ביהח"ר
לנעלים לתל אביב ושם המשיכו בעבודת הייצור.
בליל  69/1/6690עזבו חברי געתון עם אוטובוסים משוריינים את הגבעה על כל ציודם ,הפרות הועמסו
על מעונות(דוברות) והועברו ליגור .האמהות והילדים ויתר החברים שהיו בגעתון עלו גם הם על
המעונות ,עקפו את עכו ואת המצור על הגליל המערבי דרך הים והגיעו בליל ההכרזה על עצמאות
מדינת ישראל לנמל חיפה .למחרת עברו כולם לקיבוץ קדמה שליד נתניה.
בינואר  6696התאחדו כולם ילדים וחברים יחדיו בנאות מרדכי.

ב בבדבב ב ב ב בבב
6699
היישוב הוקם על ידי עולים מצכיה ,גרמניה ואוסטריה .בתחילת ההתיישבות במקום אסרו
השלטונות הבריטיים על השלמת בנייתם של צריפים במקום עד בירור טענות ערביי הסביבה
לגבי הבעלות על הקרקעות של היישוב.

6696
בתקופת הפילוג ב'קיבוץ המאוחד' ,בחרו חברי הקיבוץ לשמור על שלמות החברה ובמשך 60
שנים לא השתייכו לתנועה קיבוצית כלשהי .בשנת  6619נקלטו בקיבוץ ראשוני תנועת 'החלוץ
למרחב' מארגנטינה .במהלך השנים הבאות נקלטו בקיבוץ חניכי חברות נוער מצפון אפריקה
חניכי תנועות נוער מארגנטינה ובני הקיבוץ.

6699
הצטרפו לקיבוץ  97עולים מארגנטינה ,שהשתייכו לתנועת הנוער החלוץ למרחב .כמו כן קלט
הקיבוץ עולים נוספים מצפון אפריקה ,ארגנטינה ותושבים מהארץ.

6690
הוקם בקיבוץ המועדון לחבר.

6696
הוקם מפעל 'סיידר' למיצים טבעיים (לימים  -מפעל 'סיידר הגליל' שעבר לקרית שמונה).

6699
החלה הקמת חדר האוכל שהחליף את הצריף.

6691
הצטרף הקיבוץ ל'איחוד הקבוצות והקיבוצים'.

שנות ה –  07המאוחרות
החל המעבר ללינה משפחתית.

6619
השם "טבע נאות" ניתן למפעל הנעליים.

ב בבדבב ב ב ב בבב
6661
בעקבות משבר כלכלי עמוק בקיבוץ ,הוחלט על ידי האסיפה הכללית של הקיבוץ על שינוי
ראשוני באורחות החיים ,ונקבעה האפשרות העקרונית לשיוך דירות המגורים לחברי הקיבוץ.

6666
הונהג שכר דיפרנציאלי ,הופעל מודל 'רשת ביטחון' והושג הסדר עם הנושים.

2772
הוחלט בפועל על שיוך הדירות לחברים

2779
החליטה אסיפת החברים על מכירת השליטה במפעל "טבע נאות" תמורת  00מיליון ,₪
והוחלט שחלק מהתמורה תחולק בין החברים בצורת תקציב נוסף

2776
הופק הסרט "נדנדות העץ" שצולם בקיבוץ על ידי נעה מאירסון המתאר את מצבו של הקיבוץ
מבעד לעיני זקני הקיבוץ העובדים במפעל לייצור צעצועי עץ במקום .הסרט הוצג במסגרת
פסטיבל דוקאביב בשנת .2767

ולסיכום....
קיבוץ נאות מרדכי הוקם ב 2 -לנובמבר  6699בגליל העליון על גדות הירדן בלב עמק החולה
וסביבו ככתר החרמון ,הרי הגולן והרי נפתלי .הקיבוץ נמצא כ 67 -ק"מ דרומית מזרחית
לקריית שמונה.
מייסדי הקיבוץ הגיעו מתנועות נוער חלוציות ממרכז אירופה ,בהמשך קלט הקיבוץ חניכי
חברות נוער מצפון אפריקה ,חניכי תנועות נוער מארגנטינה ובני משק בני הדור השני והשלישי
למייסדי הקיבוץ .כיום מונה הקיבוץ כ 177 -נפש ,חברים ,תושבים ,חברים צעירים וילדים.
הקיבוץ בתהליך קליטה של משפחות צעירות בני משק ותושבים.
נאות מרדכי היה בין הקיבוצים המובילים בתהליכי השינוי וההפרטה בתנועה הקיבוצית .תוך
שמירה על רשת בטחון לוותיקים ובעלי הצרכים המיוחדים ,היום הקיבוץ מבוסס כלכלית,
קיימת דאגה למרקם החיים הקהילתיים חינוך ,בריאות ואחריות הדדית.
המפעל העיקרי בישוב הוא "טבע נאות" שתוצרתו נעלי נוחות אופנתיים  .המותג בעל שם
עולמי ועיקר התוצרת מיועדת ליצוא לארה"ב ,קנדה ,אירופה.
בחקלאות .גידולי שדה ,ופרדס הדרים צעיר.
נאות מרדכי מוגדר כיום כ'קיבוץ מתחדש' .

שם האתר:
בעלי זכויות :

אור יקרות מפעל ההתיישבות הציוני של היקים בארץ ישראל
ארגון יוצאי מרכז אירופה

כבבדב ב ב ב ב
אוכלוסיית נאות מרדכי מונה כ 035 -
איש,
לפי החלוקה הבאה:
חברים 232
זמניים 471
ילדים 421
 005מעל גיל .05

