אפילוג ותודות
בסיום אירועי שנת ה  96ליד מרדכי ,התכנס צוות חג הקיבוץ שהוא צוות מבוגר ועתיר ניסיון .וגילה
להפתעתו שבשנה הבאה נהיה כבר בני  . 07לא תכננו .חשבנו שנישאר צעירים לנצח אבל השעון
טפח על פנינו.ערכנו דיון .חלק אמרו שזה זמן טוב לפרוש! .בגיל  07מי בכלל צריך חג?
אחדים שקלו לרכוש ביטוח סיעודי ולחכות שנזדקן בנחת .אחרים הציעו שנדחה את חגיגות היובל
לשנת ה 67מה בוער?. .
אבל מבט סקרן הסתכל אחורה וקדימה וקבע שיש פה סיפור בן  07שנה שראוי לספרו  .לספרו
דווקא כעת .שיש משהו בשנת ה 07שממלא קיבוץ בבשלות בוגרת יחד עם מרץ נעורים רענן הפורץ
מלמטה .דור הנכדים לוקח את המושכות והקיבוץ שלנו למרות גילו חי תוסס ומשתנה.
בגרותו של הקיבוץ וניסיון חייו המצטבר אפשרו בחמש השנים האחרונות מעבר מחיים בקיבוץ שוויוני
לקיבוץ מופרט ועשינו זאת בדרך משתפת ששומרת על ערכי הליבה .חשבנו שראוי לתת לשינוי ביטוי
דווקא כעת.
איך מספרים  07שנה בערב אחד? איך בוחרים איזו הוויה קיבוצית מעלים לבמה? כדי לספר את
הסיפור שלנו נזקקנו לעזרה.
תודה מיוחדת לקב"ט שער הנגב איל חג'בי על מתן סיוע לגבוי אספקת חשמל למופע עם הרבה רצון
טוב ונכונות לעזור.
כשהבנו שההפקה כרוכה בהפעלת אוגדה של מאות אנשים גייסנו את דודי ענבר להיות לנו מפקדת
ומובילה .דודי הובילה בנחישות צוותי משימה של כ  057שחקנים רקדנים וצוותי הפקה  .דודי
תפעלה את כולנו בשקט ובביטחון עד לכיבוש היעד .כמו שרק הבת של גרישה יכולה לעשות.
מעבר לנחל שקמה מעל דיונות החול של נתיב העשרה גלשו אלינו רביעייה מופלאה שבלעדיה כל
מה שראיתם כאן הערב לא היה קורה .אני מזמין אותם לעלות לבמה.
טל אלוני עורך הווידאו שעיצב את התמונות שהוקרנו על המסך במשך כל הערב.
מיכה ביטון המנהל המוסיקלי שכתב לחנים לשירים ודאג שפס הקול של הסיפור שלנו ישמע היטב.
יפה מלול שחקרה ואספה סיפורים כתבה ועיצבה תמונות ,וביימה את השחקנים שעלו הערב לבמה.
ומורני וויסמן צברי מפיקת על וכוראוגרפית של כל תמונות המחול שנעו על הבמה בתיאום מתוזמן .
מורני אפשרה לקיבוץ שלם לצאת במחול כפי שלא ידענו שאפשר  .כולכם מוזמנים לבמה.
אתם למדתם לדבר בשפתנו הכרתם את אנשי יד מרדכי למדתם בדיחות בפולנית מה זאת לינה
משותפת ,חדר אוכל ומפעלים שחולמים על בומבוסים שימורים ודבש הרבה דבש.
נדמה שבחצי שנה של עבודה פיצחתם את ה  DNAהייחודי שלנו  .והצלחתם למרבה הפלא ,לתת לו
ביטוי בצליל צבע ותנועה  .לטעת בנו התרגשות לאין קץ כמו מטה קסם מכושף שפעל על כולנו
במהלך ההכנות המפרכות ובערב עצמו.
מבחינתנו אינכם צריכים להגיש מועמדות לחברות בקיבוץ .בזה הרגע התקבלתם כחברי כבוד של
הקיבוץ לנצח .תודה לכם מכל קהילת יד מרדכי.
תודה למאות שהצטרפו לשמחת היצירה של הערב הזה לכל הכותבים ,צוותי ההפקה הרקדנים
השחקנים והזמרים שעבדו ימים ולילות כדי שסיפור חיינו יהפוך למופע מרהיב וצבעוני .לא נוכל
למנות את כולם .אלא רק לאמר תודה תודה תודה גדולה.
בשנים הבאות נמשיך לבנות כאן את סיפור חיינו  .בתקווה שבחיים הוא יראה צבעוני ועשיר ומהנה
כמו שחווינו אותו הערב .בשם קיבוץ יד מרדכי ובשם הצוות המארגן אני מודה לכם קהל

נכבד על השתתפותכם ביום חגנו .שאו עמכם את חווית היום הזה לימים רבים.
שובו הביתה בשלום ,לילה טוב ולהתראות בחגיגות ה !!....08 -כתב אלון דגן

