גם אחרי עיון מוקפד בארכיונו של אילת ,נותרת בעינה
השאלה :היו או לא היו סליקים בקיבוצי השומר הצעיר
כחלק ממחתרת שמאלנית של מפ"ם?
הורשעו ונכלאו  .הם כתבו לגידי וביקשו
ממננו ,כי יפעל לשחרורם המוקדם מהכלא,
כדי שיוכלו לרדת לקו מבצעי עם יחידתם.
גידי היה כתובת לחיילים ,הורי חיילים,
חברים לנשק ,ועמך ישראל ,קיבוצניקים
ואנשי תנועה ומפלגה ,כתובת שיש בידה
לתת עצה טובה ,לסייע לפתור בעיה אם
במישור הפעילות הציבורית או זו האישית.
בשנות השבעים גויס גידי לפי בקשת מולה
כהן (ידידו וחברו מהפלמ"ח ,מח"ט יפתח) אל
"המשמר האזרחי" ,כמפקד אזור הצפון בדר־
גת נצ"מ .גם בתפקידו החשוב הזה של ארגון
וייצוב הביטחון היישובי והאישי של אזרחי
הצפון ,נרתם לעזרה וסיוע .הדברים מתב־
ררים ממכתבים ומסמכים שנמצאים בין דפי
הארכיון האישי שלו.

מחתרת בקיבוצי מפ"ם?
סיפורים רבים הסתובבו סביב תפקידה
של מפ"ם בראשית שנות החמישים ,ביחסה
לבריה"מ .מיקרופונים הושתלו במשרדו של
מאיר יערי ,מתוך חששו של איסר הראל שמו־
קמת מחתרת פרו־סובייטית בקיבוצי השומר
הצעיר .דובר אפילו על "סליקים" בקיבוצים
בהם נאגר נשק ליום פקודה! ההיסטוריון פרו־
פסור זאב צחור כתב בטיוטה לספר שנמצאה
בארכיונו של אילת" :ב־ 1950פעלו תאים
חשאיים של מפ"ם במוסד ,בשירות הביטחון,
בממשל הצבאי ,במשרד הביטחון ובצבא" .בה־
משך כתב צחור " :לפחות ב־ 50קיבוצים הוכן
מחסן נשק חשאי .לעתים היה מאגר הנשק
הסודי גדול בכמותו ובאיכות הציוד שבו ,מה־
מחסן שנועד להגנה מרחבית בפיקוח צהל".
חזן מצוטט כאומר בנאום בכנסת" :מפ"ם רואה
עצמה מחויבת לבריה"מ ".על רקע דברים
אלה התקיים ויכוח בין זאב צחור לגידי אילת.
היה לי חלק צנוע בקיומו של מפגש בין הש־
ניים בו הובהרה המחלוקת .התברר מהמסמ־
כים של גידי ,שיומניו של חבר קיבוצו ברוך
רבינוב (שהיה ממונה במשרד הביטחון ובצה"ל
על אגף הכספים) שימשו מקור משמעותי
לביסוס עובדות הקשורות למחלוקת שהייתה
בין אילת לצחור .גם אחרי עיון מוקפד באר־
כיונו של אילת ,נותרת בעינה השאלה :היו או
לא היו סליקים בקיבוצי השומר הצעיר כחלק
ממחתרת שמאלנית של מפ"ם?
בהקשר לפרשות הקשורות לשמאל
בקבה"א ,זכורה כפצע שמסרב להגליד פרשת
קיבוץ הראל .גידי שמר את מכתבו של
דני קרוון שאמור היה להתפרסם ב"השבוע
בקבה"א" אך כמדומני לא פורסם מעולם.
המכתב ,על נייר סטנסיל ,מספר בכאב רב
את סיפור "חיסולו של קיבוץ הראל" ()1955
מנקודת מבטו של קרוון .המכתב משתרע על
שני עמודים ומסתיים במילים אלו" :לבסוף,
דומני כי הגיע כבר הזמן להתחיל להתייחס
לפרשת הראל בהתאם לעובדות ,או לפחות
לחדול מיצירת סיפורים דמיוניים לצורך הס־
ברת הפרשה ,הכאובה בראש וראשונה לאלה
שהפסידו בה את ביתם".
יכולתו הארגונית המוכחת של גידי וניסיונו
הצבאי ,הביאו אותו בשנות החמישים אל מח־
לקת הביטחון של הקבה"א ומאוחר יותר אל
המחלקה הפרסונאלית ,ומזכירות הקבה"א.
במאי  1950נכתב תקנון למגויסים בקבה"א.
התקנון מכיל  7סעיפים .בסעיף  6נאמר" :על
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כל חבר מגויס חלה מרותה הרעיונית והח־
ברותית של התנועה .כל חבר מגויס חייב
לשמור על קשר עם הקיבוץ ,הקיבוץ הארצי
והמפלגה ולייצגם באשר הוא שם" .בסעיף
 7נאמר" :חובת הקיבוץ (המזכירות והשיחה)
להגיב על מקרים של הפרת התקנון ופגי־
עה בערכי התנועה ע"י חבר מגויס" .הנאמ־
נות לערכי התנועה והמפלגה ,גלשה גם אל
השירות הצבאי .התפקיד המרכזי של ישראל
בר כמוביל בוועדה לביטחון של מפ"ם מרא־
שית שנות החמישים ,דרך הרצאותיו בנושאי
ביטחון בסמינרים שהתקיימו לפעילי ביטחון
בגבעת חביבה ,נוכחת באמצעות המסמכים
הרשמיים של המפלגה שנמצאים בתיקיו של
גידי אילת.

מאבק בין־דורי על הנהגת
המפלגה

בשנות החמישים־שישים חבר גידי אילת
לאקטיבה הצעירה של מפ"ם והקבה"א .והש־
תייך למסגרות פוליטיות־ארגוניות של צעי־
רים ,כמו חוג ה־ ,17החטיבה הצעירה של מפ"ם
או ח"ץ הקבה"א ,שהיו במידה רבה אופוזיציה
להנהגה ההיסטורית .חוגי הצעירים של מפ"ם
רצו לקחת חלק משמעותי בקביעת דרכה הר־
עיונית־פוליטית של מפ"ם והקבה"א .למעשה
התנהל מאבק בין־דורי על הנהגת התנועה
והמפלגה .המשתתפים במפגשים השתייכו
להנהגת דור הביניים וחלקם מצאו את עצמם
בהמשך מחוץ לביתם המפלגתי ואף הקיבוצי.
פרק מיוחד ומעניין בפעילותו הפוליטית
קשור ברצונו למצוא גשר בין התנועה הקי־
בוצית לעיירות הפיתוח .גידי היה חלק מה־
שילוב האזורי שהוקם לאחר המהפך הפוליטי
בשנת  .1977כתב ראשי פרקים לפעילות :
"יעדים לשילוב ושותפות בבקעת בית שאן
עמק חרוד־גלבוע (.)1.8.1981
גידי כהרגלו שמר הזמנות לישיבות ,סי־
כומים ופרוטוקולים ,וליווה אותם בהערות
בכתב ידו .מהמסמכים עולה ,שהיה גם איש
תרבות פעיל ,חובב שירה ,נגינה ,זמר והצ־
גות .הוא השתתף באופן אישי כשחקן בהצגות
הקיבוץ .באחד המכתבים הוא מתבקש לסייע
לקיבוץ אחר בהפקת ההצגה "זרעים של מס־
טיק" ,מאחר שהוא היה מעורב בהפקת המ־
חזמר המוצלח בקיבוצו .במכתבים אליו הוא
מתבקש לסייע "כאמרגן" להופעת "חמישיית
גלבוע" במגוון רחב של מקומות בארץ.
בחרתי לסיים רשימה זו בדברים אק־
טואליים שרשם גידי על פיסת ניר מחברת
הנובעים מהאזור בו הוא חי אך יפים וטובים
לכלל עם ישראל:
"כוונתנו לעשות להעמקת השותפות במר־
חב אזורנו – בקעת בית שאן  ,העיר בית שאן
ועמק חרוד־גלבוע .רקמת העתיד של המדינה
היהודית נרקמת עכשיו ,גם כאן .באם נשכיל
לדעת כי יש דברים בגו־נעשה אחרת פסי־
עותינו המשותפות מכאן ואילך .אזורנו ,על
תושביו ויישוביו  ,נקרא לצלול לעומק הבנ־
תן של ההתרחשויות במפתו .הקבוע במפתנו,
הטבוע בנפשנו ובמורשתנו  -כל אלה צריכים
להשתלב למעגל חדש  ,שונה ומשתנה.רבים
הם – בעיר ובכפר  -המבקשים לפעול שכם
בשכם למימוש קהילה סולידרית ,אשר עיק־
ריה שותפות בנטל ושוויון ההזדמנויות  .עת
לעשות בצוותא ,יחד כאן בעמק".
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עזבו פסטיבלים ,תנו לעשות סרט
גיבורות הסרט "סופת חול" ,אותו
כתבה וביימה עילית זקצר ,הן שתי
נשים .בסצנת הפתיחה מארחת
האישה המבוגרת את החתונה של
בעלה שמתחתן עם אישה שניה,
ובמהלך אותה חתונה היא מגלה
שבתה לילה (הגיבורה השנייה),
פגשה בחור באוניברסיטה והחלה
לנהל עמו קשר סודי מאחורי הגב של
משפחתה .הסרט מספר כיצד שתי
עילית זקצר" .זו הייתה שנה מדהימה מכל בחינה"
הנשים מתמודדות עם שתי דרמות
שקרו במשפחה בו־זמנית .את השאר
אותנטיים אבל אלה מיעוט".
תגלו בעצמכם במהלך הצפייה.
איך קיבלה הקהילה הבדואית את היצירה?
עילית זקצר ,היא בתם של עמיר (בן אשדות
"הקרנתי את הסרט לאנשים בדואים שהיו מקו־
יעקב איחוד) וחוה זקצר ,המתגוררים ברעננה
רבים להפקה ,ואלה התרגשו והיו גאים להיות
ונכדתם של נחמה ז"ל וצביקה זקצר ז"ל־ בנו
חלק ממנו .בדואים רבים מבקרים בקולנוע ,יש
הבכור של קיבוץ אשדות יעקב איחוד " .סופת
 3כאלה בדרום ,והתגובות בפייסבוק היו מאוד
חול" הוא סרטה הראשון באורך מלא ,דרמה
מאוד טובות .בין התגובות' :זה כמו לראות
העוסקת בצעירה בדואית הנאבקת על זכותה
להיות עם יקיר לבה למרות התנגדותו של אביה .מציאות דרך המסך' או 'למה אין חלק שתיים?'
"למרות שהיו הערכות שהסרט הולך להצליח
הסרט שסחף אתו ביקורות מאד מפרגנות ,זכה
בענק ,ומבחינתי זה הגשמת חלום ,ניסיתי לא
בפרס אופיר ונבחר לייצג את ישראל בתחרות
לחשוב קדימה מדי ולהתרכז בעבודה ,ובכל פעם
על פרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.
ששאלו 'לאיזה פסטיבל את רוצה לבוא' אמרתי
מאז שצביקה ונחמה הלכו לעולמם ,וצאצאיו
רונן ודורון עזבו גם כן ,ממעטת עילית לבקר בא־ 'עזבו פסטיבלים תנו לעשות סרט' .ניסיתי
שדות" .אני מגיעה בעיקר לאזכרות ,אבל אשדות להיות עם רגלים על הקרקע ולא לחשוב רחוק
היא חלק גדול מהחיים שלי ,משום שביליתי בה מדי .הסרט הפך למנצח הגדול של טקס פרסי
הרבה מאד מהילדות".
אופיר  -עם זכייה בשש קטגוריות ,והיעד הבא
"הקשר עם הפזורה הבדואית" ,מתארת עילית,
הוא האוסקר הזר .זו הייתה עבורי שנה מדהימה
"התחיל בעקבות אימא שלי שהתחברה אליהם
מכל בחינה ,הכול נעשה יותר ויותר גדול ואני
לפני עשר שנים וגררה את כולנו אחריה .את
מתקשה לעכל"
התסריט כתבתי בהשראת הרבה מאוד אנשים
בימים אלה כשהסרט מוקרן במקומות רבים
שפגשתי והרבה דברים שחוויתי עם אותם
בעולם וגורף הצלחה מסחרית ותודעתית ,טסה
אנשים במהלך עשר השנים האלה' .סופת
עילית למספר מדינות ,בהן צרפת הודו וארה"ב,
חול' אינה מטאפורה .במדבר היא מתרחשת
שם תפגוש בימאים ושחקנים ,שבוודאי ישפרו
כמעט כל יום והיו תקופות שבגלל תנאי הראות
את סיכויו של הסרט להגיע הכי גבוה שאפשר.
הקשים לא ניתן היה לצלם כי הכול מסביב אביך גם באשדות יעקב איחוד היא מקבלת תשבחות
וכבד ,ואז ,כאשר הכול מתפוגג ,נדמה כאילו לא
חמות שמועברות אליה דרך המשפחה.
היה שום דבר ,ואתה הולך על שכבת חול חדשה מתחילה לפנטז על הסרט הבא?
שזה מקרוב נוצרה.
"למרות ש'סופת חול' תופסת חלק גדול מהחיים
"הסרט דובר ערבית (שמתורגמת לעברית) ורוב
שלי ,וקשה לעשות משהו בזמן הזה ,יש דברים
גיבוריו הם שחקנים ערבים ,שהיו צריכים ללמוד חדשים שרצים בראש .מאחלת לעצמי להשתקע
לדבר בהגייה בדואית נכונה .עשיתי ליהוק בכל
בחזרה בחיים ולהתחיל לעבוד על הפרויקט
רחבי ישראל שנמשך שנה שלמה עד שמצאתי
הבא".
את מבוקשי .בסרט מופיעים גם מספר בדואים
אבנר רון

מאחורי הקלעים של עולם האיפור
כרמית בוזגלו־בזנר (בת משמר העמק) ,
שזכתה בפרס האיפור בטקס פרסי אופיר על
הסרט "'סופת חול" ,רואה בבירור את רצף
הדורות" .גדלתי בבית מאוד תרבותי .אבא
שלי ראה בהפקות תרבות 'אישיו' ,אימא שלי
לימדה אותי להסתכל על 'שקיעות וציפורים'
וחייתי במשמר העמק את קסם פריחת הכל־
ניות .ובנוסף לזאת אני גם הנכדה של טושק
אמרנט ז"ל (מזרע) אחד הציירים הגדולים
בתולדות הקיבוץ הארצי".
כרמית בוזגלו־בזנר היא גרושתו של במאי
הקולנוע חיים בוזגלו" .הכרנו ב'בליינד דייט'
בפריס .חיים למד שם תסריטאות ואני למדתי
ציור בארץ במדרשה בבית ברל אצל רפי לביא
ויאיר גרבוז .חיים שמע שאני חמודה ושלח
לי גלויה וכרטיס טיסה .בפריס למדתי איפור.
היו אז רק שני מקומות ללמוד את המקצוע:
בפריס ובלוס אנג'לס".
בכמה סרטים שלו איפרת?

"במעטים .הייתי עסוקה בגידול שני הילדים
ובלהרוויח כסף ממכלול של איפורים"
היכן איפרת?
"באופנה ,ב'אנאפזה' אצל אוהד נהרין,
בתיאטרון וגם בטלוויזיה .ב'במעגל' אצל דן
שילון ,וב'רק בישראל' .איפרתי את כל שועי
המדינה .את שמעון פרס איפרתי כמה פע־
מים" ,ואת המלך חוסיין ז"ל בארמונו שבירדן.
ידעת שתזכי בפרס האיפור?
"לא .אני לא טובה ביחסי ציבור .הייתי בטקס
עם בני איתי והושיבו אותנו קרוב לכניסה ,לא
עם רוב אנשי 'סופת חול' ועדיין לא עיכלתי.
חשבתי שהתבלבלו .לכן גם לא באתי עם נאום
כתוב".
שומרת על קשר עם הקיבוץ?
"כן .פעם בשנה אני מבקרת את הורי בבית
קברות .יש לי חברים בפייסבוק ובמרץ השנה
הרציתי ב'יום האישה' בקיבוץ על 'מאחורי
הקלעים של עולם האיפור וטיפים של איפור.

