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התפתחותהקיבוץהדתי עד פרוץ מלחמת העולםהשנייה
חייםי
 .פלס
א .הכשרתם של חלוציםדתיים בחו"ל בשנות ה'1930-

הכשרתם בחו"לשלהחלוצים,חבריהתנועותהחלוציותהשונות,גרמהלעלייתםולהכשרתם
בארץ-ישראל.כךהיהגם המצבלגבי ההכשרות שלהחלוציםהדתיים,
התנועההחלוציתהדתית ,שהבריהקיבלו הכשרה מתאימה בחו"לוייסדו אתהקיבוצים
הדתייםהראשונייםבא"' ,התפתחהקודםכלבגרמניה.ההבריםהראשוניםהצטרפו להכשרה
הדתית,כילאמצאו אתהאוירההמתאימה בהכשרותהלא-דתיות .לכללהחלוציםבגרמניה,
גםהלא-דתיים וגםהדתיים ,היתה משותפת ההשקפההסוציאליסטית,
הוות-ההכשרה הראשונה לחלוצים דתיים בגרמניה הוקמה בתרפ"ד  )19241בבצנרוד.
חוות-ההכשרה הדתית המפורסמת ביותר בגרמניה נוסדה בתרפ"ז  )19271בעיירה רודגס,
שנהפכה לסמל של הכשרהדתיתחלוציתבגרמניה והגשמת ההכשרהבא"י .בתרצ"א )19311
נוסדה חוות-ההכשרהגרינגסהוף ,שנהיתה הנקודה המרכזית והחשובהביותר בשנות ה30-
לחלוציםהדתייםבגרמניהולנוערהדתי-ציוני ,ששאף לעלותלא"'.
בערים והוקמו עשרות חוות-הכשרה חדשות.
במשך שנות ה 30-נוסדו מרכני ם
אחרי עליית הנאצים נוסדו מרכזי הכשרה גם בארצות השכנות עבור החלוצים הדתיים
מגרמניה,
בטבת תרצ"גוינואר  )1933נוסדקיבוץ-העלייה הראשון של החלוציםהדתייםבפולין
בשם "עובדיה" בעיירה סלבקובבפולין המערבית ,הקמתו של קיבוץ-הכשרה זה השפיעה
במיוחד על 'השומר הדתי' ,שבראשית שנות ה 30-החל לחנך אתחניכיו לחלוציות ,שיש
להגשימהאך ורקבקיבוץ .בתרצ"ג )19331היוקיימיםבפולין  22קיבוצי-הכשרה ובהם 534
חבריפוחברות.רבים מהחבריםבקיבוציהעלייההדתייםעלו ארצהלפני השואה,והיובין
מקימיקיבוציט הצטרפולקיבוציםקיימיב.

.
,1

אי

ח..ס..

פלס' ,התפתחותה'-בוץהדתיעדפרוץ מלחמתהעולםהשנ'.ה' ,שרגאי ,כתב עת להקר
המקר:
הצענות הדתית והעליות לארץ-ישראל ,ו ,198, ,עמ' 34ו.198-
המאמר נערך מחדש על-ת"י המחבר עבור קובץוה.
ערקזה הואקיצור מופלג של הפרק ה'שלס' בשרגאי ג הנ"ל ,תשם-ט ,עמ' .152-134
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מספר הכשרותלחלוציםדתיים הוקמו ביתר ארצות-אירופה בשנות ה:30-

בהולנדנוסדו  4הכשרותעל-ידי הארגון 'דת וארץ'.
בצ'כיההוקמופלוגות-הכשרהרבות,רובקיבוצי-ההכשרההדתייםבצ'כיההיושל 'ה'תלוץ-

המזרחי" .מאותהברים מקיבוצי-הכשרהאלועלו לא"י,
בהונגריהנומרו בתקופהוו כ 20-הכשרותלחלוציםדתיים ,בשנים 1940-1939היול'בני
עקיבא'  15הכשרותובהן כ 30%-מכלהחלוצים בארץוו.
ברומניה נוסדו אז כתריסר הכשרותעל-ידי 'התלוץ-המזרחי' ,שתפס מקום בולטבין
הארגוניםהחלוציים במדינהזו.
 .ההכשרה הראשונה הוקמה בתרצ"ד ()1934
באיטליההוקמו  5הכשרותלחלוציםרחיים
בכפרקטן :ריקבו-די-קסטלינה,
 4הכשרות לחלוצים דתיים הוקמו באותה התקופה באנגליה 3 ,באוסטריה 2 ,בדניה

ובשווריה1 ,ביוון ,בליטא ובצרפת.

לסיכום :בסוף שנות ה30-היוקיימותביותר מ 15-ארצות-אירופה כ 150-הכשרות של
חלוציםדתיים-לאומיים ,בהכשרותאלו התחנכו כ3000-חבריםלעלייהולהתיישבותדוקא
בקיבוץ ולא במושבאו בעיר,

ב .קבוצות-ההכשרה הדתיות בא"י
קבוצתרודגס

ב" בחשל תר"ץ ()13.11.1929הגיעולא"ימגרמניה כ15-צעיריםדתיים ,לאחר שעברו שם
הכשרהבקיבוץ-ההכשרהרודגסבמשך שנים.כמהחודשיםלפניעלייתםהחליטוהחברים,
2
יבא-יוימשיכו אתהחיים ,שהתחילו ברודגס .מצד
שימשיכו להיות במסגרת שלשיתוף גם
שני ,לא החליטו ,אםיקימו קיבוץ או מושב .מיד אדרי שהחברים-העוליםהגיע ,ארצה,
לאדמות פגיה על-יד פתח-תקוה ,כי על אותן קרקעות הוקמו כמחציתן של
נקסבעוי
צות-ההכשרה של 'הפועל המזרחי' בשגות ה .20-את קבוצתם שלהם ,בשם 'רודגס',
קראוהעולים החדשים על שם הקבוצהבגרמניה ,שבה הוכשרורובחברי הקבוצה' .בחווהזו
אפשר לראות את תחילתו שלהקיבוץהדתיבא"י.
בשנים הראשונות לקיומה של הקבוצה הצעירה התלבטו חבריה קשות בקשר לכמה
שאלות מרכזיות, :א) אם טוביהיה להזדהות עםאיזו תנועה פוליטית ,ואם כן עם איזוז
,ב)לפיאיזו צורתחייםיחליטו להיות ,קיבוץ או  .'am1Dעד כמה שמספר החבריםהיה
. .הצופה',כ.ה נ'סן תשל,ה  ,)5.5.19181ראתן  aYד' בית-אריה :ור'ד~.ת ;ל ד~דוס ,מספטמבר 191,
2
מאתאגר~נ~ס ד"ק בארכתןהצ'~נ',להלן :אן,מ):515/1249 ,גנןר' 'קבוצתנו' ,עלןפנימ' שלרודוס,
'
מ
;
ו'ל'~ן,1,כ.ח תשן תדצ., ,)11.11.1916, 1.
נ .קרנה מ' ,מרודדם עז'צגה' ,דושל'ס תשש  ,)1944,עמ'  16ולדלן:קטרוגה).
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הרצוגפרוץ מלחמת העולםהשנייה
מכללתדתי עד
התפתחות-הקיבוץה
אתר דעת
נמוך ,כ 15-איש,היובעליגישותפוליטיות-חברתיות שונות.היו שנטו ל'פועלהמזרחי',
ל'אגודת-ישראל'ול'הסתדרות-הכללית'.לכןהחליטו לאלהעדיף אף מפלגהפוליטית.היו
אפילו שחשבו ,שהקבוצה תשמש מקלטלעלייה הדתית מכלהזרמים .זאת ועוד :חינוכם
החלוצי שלהחברים הושפערבותע"ישליחים של'ההסתדרות-הכללית',שהיומתארים את
'הפועל המזרחי' כארגון פיעלים ,אשר אין לו וכות-קיום ,הואיל והוא מתחרה עם
'ההסתדרות-הכללית' .אף החלוצים הדתיים האמינו לדבריהם .,כל,ה היה אפשרי ביתר
קלות גם בגלל העובדה ,שלראשוני רודגס לאהיה ברור בכלהיקפורעיון 'תורה ועבודה'
במובןהאידיאולוגי'.
אחרי שהעולים החדשיםהגיעו למקום חפצם ,נפגשו עם חבריהם לתנועה ,שעלו ארצה
שנים מועטותלפניכן,וההלולדון על צורתהחיים שלהקבוצה .רוב החדשיםנטולהעדיף
את הקבוצה ,ואילו הותיקיםיותר התנגדולה .בשלבזה היה קשה להסכים עלחייקיבוץ

מלאים ,ולכן התקבלה הצעת פשרה :תונהג צורת הקואופרטיבה ,המאפשרת ,מצד אחד,
ריכוזחברים רביםיותר;דירה ומטבח משותפים ואף משקעזר משותף); ומאידך  -רשות
ניתנהלכל הברלחיות אתחייו,ובפרטהכלכליים,לפיראותעיניו.בקואופרטיבהלאהיתה
קופה משותפת ,וכן לא היה סידור עבודה מרוכז .כל אחד עבד כבודד ועשה עםרווחיו
כרצונו .החברים לא חלמו אז בכלל על תנועהקיבוצית דתית,כי מגמתם היתה צנועה
מאוד :לרכו את ההברים,יוצאי רודגס (הגרמנית) ,ולהמשיך בפעולה שהתחילו בגרמניה,
מבלישידעובדיוקאםליצורצורתחיים רקבשביל עצמםאולהתוותדרךלהמוניםולתנועה'.
רביםהסתייגומשיטהקואופרטיביתזו,:א)שיטהזואיפשרהקיומם שלהבדליםכלכליים
וחברתייםניכריםבין החברים ,וזה לא התאים לאנשיםצעירים ,שהיוחיים תחתגג אחד,
בחדר משותף ועם מטבח משותף; (בןבמיוסד סבלו החברות ,שהרוויחו מעט,כי לא היתה
להן הכשרה גופנית מספקת לעבודה .לכןהן נפלו למעמסה על החברים ,ולבסוף נאלצו
לעזוב את הקואופרטיבה;' (ג) מסגרתזו לא יכלה להתאים לקליטת עולים ,גם מטעמים
כלכליים (רוב החבריםהחדשיםהיו למעמסה על הנתיקים)וגם מטעמיםחברתיים,כי רוב
העוליםהיוצעיריםוהעדיפו אתהיי הקיבוץ',
במשך קצתיותר משנה נמשכוהחיים ברודגס במסגרת קואופרטיביתזו .החבריםהיו
גרים בכלהצריפים ,שבהם התגוררו כמה שניםלפני-כןחברי קבוצות-ההכשרה הנ"ל של
'הפועל המזרחי'.פיזור זה של המגורים גרם לסבל רב ובמיוחדלירידה חברתית .מצדדי
'הקבוצה' החלו לנהל תעמולה ,וגם כמה מהברי התנועה מחו"ל תמכו בהם .אחרידיונים
' .4נהיבה' '1 ,כמלזתדצ ,)20.1;.19161 ;.עמ'  ,1הקבוץ~התנועה;וכן ד' 'נהיבה' שנתעדה :6ור' קרזלה
שבהערה הקודמת ,עמ' ,17
' ,5קמוצתנו',גליון  '1 ,38כסלו תרצ"ז ( ,)20.11.1936עמ'.3
' ,6נהיבה',י"גכסלו תרצ"ז(9 .11.11.19%6מ' .2גם הרבה דברים בהמשךמבוססים על מאמרוה;וכן ר'
'קמדצתנו' ,שבהערה ;2וכן שם ,גל'  ,38ו'כסלו תרצ"ז (936נ ,)20,11.עמ'.6
י  ,1932עמ' .54
' ,7נתיבה' ,שם; והשוה מכתבו של ד'אינטריליגטורב'ציון' (הגרמני),יוני-יול
י מכתב הנ"ל שלר.א (הערה  ;)7ור' קרונה ,עמ' ,17
' ,8נתיבה' ,שם;וכןר
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ממושכים הוחלט ,שמ'"ב בטבת תרצ"א )1.1.1931,תהיה רודגס 'קבוצה' לכלדבר .לאחר
שנפלהפור,החליטו 16ותיקים ,ובפרטבעלי המשפהות ,שהםמעדיפיםמושב-עובדיםעל
קבוצה ,ולכןניגשו להקמת מושב'סלבנדי'.ע"י קבוצת רודנם ,שאחריזמן מהקיבל את
השם  -כפר אברהם',.
במשך תקופה קצרה לאחר ההחלטה הגורלית הנ"ל על אופי הקבוצה ,הגיעו לרודגם
עולים חדשים ,בעיקר מגרמניה ומשכיה ,שהגדילו את מספר החבריםפי שלושה :מ15-
חברים ל ,45-וכך הפכה רודגם למקום קליטהעיקרילעולים ,שרצולחיות בקיבוץדתי".
אולם  ayכגיסתם של העולים מצ'כיה נתגלו חיכוכים בינם לבין 'וצאי גרמניה .מלבד
ההבדלים החברתייםבין שתי הקבוצות נתגלו גם הבדלים משק"ם-כלכליים ביניהן ,כ'
הצ'כים את
העולים מצ'כיה לאהיו בהכשרה בחו"ל אלא זמן מועט בלבד .לבסוף
רודגס ".לאחר מכן עזבו את הקבוצה עוד כמה חברים ,שלא רצו להישאר בקבוצה ,עד
שבאביב תרצ"ב ()1932נשארועל 400הדונמים" שלהקבוצה רק 17חברים.היה קשהמאוד
לצאת ממצבזה,כי לא היתהעלייה וגם לא עבודה ,בוודאי לא לחברות ,ואף לא היתה
עבודתחוץ :הגרעוןהכספי עלה כליום .רבים כל כךעזבו את הקבוצה ,עד שעצםקיומה
הועמד  ".pDOQמלבד זאת דמתהאזוגם אחר-כך קבוצת רודגםיותר למחנה עבודה מאשר
למשקהתיישבותי,כירוב החבריםגרו באוהלים ועבדובענפיעור ובפרדסי הסביבהן]...
בסוףקיץ תרצ"ב )19(2,החלה 'מרשתארטן' ,המסמנתתקופה חדשהבחייהקבוצה,וכך
התחילההפרשהוהתפתחה:חברירודגםחיפשו מקומותעבודהקבועיםיותר סמהשהיו להם
עדכה.כךהגיעו להסכםעםיהודידתי בשם'ארטן' ,בעלפרדס במושבההצעירה 'הדר'על-
יך פתח-תקוה ,בקשר לנטיעת פרדס על 300דונם .עבודה קבועהזויכלה לבסס אתחיי
הקבוצההכלצליים ,אולם ההסכם נתקל בהתנגדותבלתי מתפשרת מצד לשכת העבודה של
'ההסתדרות-הכללית' ב'הדר' ,שטענה ,שהעבודהשייכתלה,כי הפרדס נמצאבתחום'הדר'.
הנהלתההסתורותעצמהלא רצתהבפשטות ,שקבוצת'הפועלהמורחי' תקבל משקכהגדול
לרשותה .במשך הסכסוך היו גם מכות ",התערבות המשטרה וסתימת חפירות ותעלות.

עזב.

 .9הרבאר.הסלבנד ,.הבבצ.ון מגרמניה ,קנהכבית ארסה סמוך לפתה תקוה עודלפג .מלחמת העולם
הראשונה1נ .קצב~רנ ,נחלת אמונים ,ת"ס-ו ,עמ' 3ו).
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' .11נתיבה' ,שם;וכן ר' 'גתיכה' ,ה'סיון תרצ"א ,עמ' .13
 ,12והשוה קרונה ,עמ' ,19
פי' ר' דף-סיקס על ו~דגס באצ,מ/1248 ,נ~ ;51ר' מכתב מכ,א אחר תרציד  )6.1.19(41של ד' שטרן
ת של הס~ננ~ת היהודית ללשכה הראשית של קרן היסוד ושם); ~כן ר'
מהמתללה להת.ישנ~תהקיא.

קרונה ,עמ' .14
' .14נחיבה' ,שנהערה :6וכן ר' 'דצופה' ,כ,ו תמו תשם-ד  ,27.,.1984 -עמ'  ,8מאמרן של פ' רוונבל'ט
על 'פרקי בראשית',פגישתדברי רודגס).
- ,15השוה את מחקרי שלח .פלס' ,המאבק של 'הפועל המורתי' על הזכות להתיישבות' ,בספרהציונות
הדתית ,ח-נ ,עמ'  ,)49-58ירושלים תשל-ז

www.daat.ac.il

התפתחות הקיבוץהדתי עד פרוץ מלחמת העולם השפיה

אתר דעת  -מכללת הרצוג

לאחר שהסכסוך הובאלפני הנהלת שני הוועדים-הפועלים ,הובאההבעייה לפני הנהלת
הועדהלאומי ,שפסקה לטובת קבוצת רודגס,
היו תוצאות חשובות לפרשה זאת :מבחינה חברתית  -הליכודהפנימי התחזק במידה
ניכרת,מבהינהכלכלית השתחררומהגרעוןהכספי,כיהיו להםמעכשיו הכנסות קבועות,
ויכלו אפילו לסדר הלואה להקמת משקם העצמאי .מבחינת גישתם הרעיונית  -לאחר
שעמדו תחתהלחץהכבדשלחבריההסתדרות,שהיומקובליםעליהםכנושאיהצדקהסוציאלי
בישוב ,בעוד ש'הפועל המזרחי' עמדלימינםבימי הסכסוך  -הצטרפו לאחר הסכסוך כל
חברי רודגס ל'פועל המזרחי' ,שרובחברי הקבוצה כברהיו חבריםבו".
בינתיים הורגש מחסור חמורבידיים עובדות,כי פרדסי ארטן דרשו הרבהידיים עובדות
ואלולאהיובמידה מספקת,לכןקראוחברירודגםלחבריהםבגרמניהשיעלו.בתוך שלושה
חודשיםעלו  25חברים מהבה"ד חבריתחלוציםתיים') ,וכךהגיע מספר כלהברי הקבוצה
ה האחרונה לפני עליית היטלר הביאהשניסוגים של עולים צעירים ,שלא
ל.50-העליי
נקלטובסופו שלדבר,ליוצאי'צעיריהמזרחי'בגרמניה לאהיתהכלהכשרה ,לאמקצועית
ולארעיונית.לכן,כשהגיעולרודגסנתפתומידעל-ידיהחייםהנוהים של המושבההקרובה
ונשטפו בזרםשגשוגכלכל',שהיהאזבא"',יוצאי'בריתהנוער',הדתית)בגרמניההושפעו
מאוד ,כמו כלהנוער דאובגרמניהלפניהיטלר,על-ידיהקומוניזם .גם הנוערהוההעדיף
את הבעיות הסוציאליסטיות על הבעיות הדתיות .לכן היתה רודגס פשרנית מדי בשבילם
ולבסוףעובו אתהמשק'.י
בתרצ"ב  ,)1932,עודלפניעלייתו שלהיטלר לשלטוןבגרמניה,יזמה גב' רחהפריאר
אתהעברתם שלצעיריםיהזדי'0מגדפניםלא"'גםלקיבוץלא-דתי עין-חדוד)as1,לקיבת
דתי,רודגס) .מפעל זה נקרא אח"כ 'עליית הנוער' ,שמטרתו העיקריתהיתה :להביא את
הנוערהיהודימחו"ללקיבו.,גב'פריאר באהלשםכךבקשריםעםפנחסרוונבליט מהבח"ד
בברלין .בט"ו תרצ"ב  )17.8.1952,התקיימהישיבה בקבוצת רודגס ,ובה עובדו  6הצעות
בקשר לקבוצה שלבהוריםדתיים ,שאמוריםהיולהגיע למשקהקיבוצי-דתיהראשון".
לאחרכשנתיים ,בתרצ"ד ,)1934,ולאחרהיסוסיםרבים של הקבוצה,הגיעהלרודגסבין
יוני לאוקטובר  ,1934החבורה הראשונה ,בת כ55-בנים ובנות ,שלעלייתהנוער .קבוצת
רודגסקיבלה על עצמה לקלוט אתבניהנוער ולהכשירם לעבודהחקלאיתולמלאכה .לשם
כךקיבלה הלוואה מהמחלקההגרמנית של הסוכנותהיהודית.הצעירים נקלטוהיטב במשק
הקיבוצי,הושפעו השפעהחינוכיתואףהשפיעו בעצמם עלחברי המשקהמבוגרים .השפעת

סי'

עם,
' .16נתיבה,
שבהעיב 1 :6ר''קבויחנו'8 ,נ '1 ,כסלותיצ1.י6נ, ;4 ,)20.11.19נתובה,,כ".
תרצ,ב ,עמ' ;~:26כן שם'1 ,כסלןתרצ-ו ,עמ' 61 5נ~:)20.11.19כן'מזיחי'1גה~לנד),אדר תרצ,א ,עמ'
;;;ובן'נתיבה' ,כ' כסלו הרצ61 1.נ9ו)4.12.ן וד' קרנה ,עמ' .19
' .17קבוצתנו' שבהערה ,16
 .18פריאר דתה ,עמ'  ,18ס ,51 ,2ישרש" ,עלייסוד עלית הנוער ושנותיה הראשונות",
הוצאת -תמר-
תל-אביב ,תשי"ג ,עמ' .31 ,20 ,18

אלעל
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

גומלין 11חיזקה מאוד אתרודגס.בניעליית הנוער נשארו במקוםשנתיים ,שבהןחיו עד
כמה שאפשר במסגרתשלהם:גרובצריפים שלהם ואכלובצריףשלהם.היו להם גם מטבח
ומחסןמשלהם .עבדוולמדוהצייום :עברית ,תנ"ך,ידיעת הארץוהיסטוריה['.]...י
לאחר שעברה הקבוצה למקומה הקבוע" באותו שטה של אדמת סלבנדי ,ניגשו לבנות
בניינים,להקים רפת ,לסדרגן,לנטוע פרדסולהקיםבתימלאכה.יחדעםהבנייההחומרית
החלו גם לעסוק בתרבות :הוקמו מוגי לימוד שונים ,הוקם גם סמינריון לתנ"ך .שניים
מחברי המשקהיו אחראים לתרבות :ד"ר גדליה אונא וד"ר פנחס רוזגבליט ",במשךהזמן
הושלמהגםספרייה.י'
מבחינהכלכלית-משקית עלהבידי הקבוצהתוךשנים אחדותלהגיע למצבסביר תודות
למספרהרב שלענפיםשוניםועקבחריצותם שלהחברים.ענפי המשקהיו:פרדס ,משתלות,
גן'רק,הציר ,פלתה,לול ,רפת,בהמות-עבודהוכוורות,מסגריהונגריה.לקיבוץהיתהגם
מסעדה בפתח-תקוה ,כדי לספק עבודה לכמה מבנות הקבוצה ,כשהחברים העבירו דרך
המסעדה את תוצרתהקבוצה .אך ההכנסה הגדולהביותר לקבוצה באה מעבודות 'החוץ' של
החברים :בפרדסים סמוכים,בבנין ובעבודותעונתיות'.י
לאחר שנים ספורות ,שבהן מספר החברים הלך וגדל ,נעשה המקוםצר.זו היתה אחת
הסיבות לעזרה הרבה של רודגס לפלוגת חברים מתוכה ,שיצאהלהקים הכשרה אוקיגוץ
במקום אחר,אףעלפישעזיבתם שלחברים~ותיקיםרביםהחלישהמאוד,מבחינהחברתית,
את הקבוצה,לרביםהיתהעכשיו ההרגשה ,שקבוצתרודגסהיוותה אתההישג החשובביותר
בבניןא"יהדתית'.ו בתרצ"ז  )19371הקימהפלוגהמהברי רודנםיחד עם הגריםאחרים את
טירתצבי ,הקיבוץהדתיהראשון".אחריייסודה שלטירתצבי טענו אחדים,כי מכאןאין
עוד לק"מ את רודגס כקיבוץ אלא כמקום הכשרה מרכזי ,אך לבסוף נקבע ,כ' הקבוצה
תמשיך להתקיים כנקודה עצמאית לכלדבר' .הד עם זה הורגש היטב המחסור של הרבה
חברים חשובים ,שעלולהתיישבות החדשה".
ואת ועוד :היתה להקמת טירתצבי השפעה קשה מבחינהפסיכולוגית עלחברי רודגס,
שחשבו" ,שאין מקומםמקוםהתיישבותיושהחייםבואינםחייםקיבוציים-חברותייםושאין

 .19קרננה ,עמ' ' :29-28נתיבה' הנ"ל ,עמ' נ והערה ' :)14העוטה'..,
א תמו תשל-ד ; ;)1.;.1974וכן
'מזיחי' ובהולנו) ,הנוכה תרצ ,1-עמ' ~ ;22ר'ד~.ח ד"קהנ.ל והערה.)2
 .20השוה 'דהד' ,שנס תרציד ,עמ'ל.ו.
 .21תזכיר עליןד;ס בא?,מ /1248י~ :51כן 'קבוצחנו'; ,ל' .12 ,10 ,9 ,8
 .22שבועון המשלירידגס
ןמ'.ב השןתרצ ,)8.11.19!!1 1.עמ' ! ;גלחן .)2
ק;הערה ;)2סיכןס הנ-לעלר~דגס ;הערה )21ן
נ .2מכתבן הנ-ל שלשטרןלקרן-היסוד והערה!:)1ד~.הד.
דו-ח מקלר מ 8.!.19;!-ב.51,/12,0-
' .24קבוצתנו' ,גלחן ; ,28-2כ"ג אתר תרצ-ו.19!6,נ.)1,.
! .2קרונה ,עמ' ~;!!-!4י
' 'נתיבה',י 1.מנחס-ואבתר? 1.י ,)!.8.1936עמ'ו~:כן הומר על הנושא באצ,מ,
ת'ק'ס 0נ~ ;51,/1249-1 12ר' 'קבוצתנו' ,מס'נו ,כ"ט סבת תרצו~ :,24.1.19!61שב ,מס' .',19ו אור
'
ס
מ
'
ה
)
ס
ג
ד
~
ר
;לחןי-ו,
תרצ6, 1.נ.19נ~;)8.כן 'רפיס' ;בהןצ'
אב .D~SII1
 ,26קרונה ,עמ' .37-36
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הרצוגרוץ מלחמת העולסהשנייה
התפתחותהקיבוץ הדתי עדפ
אתר דעת  -מכללת
חוגההברים שנשארפה,מסוגלליצירהחקלאית-ישובית.רקפעולהחדשהומחודשתבנקודה
שניה ~בעמק בית-שאן)בסביבה חקלאית תבטיחחייםקיבוצייםאמיתיים,אושיש 'לברוח'

מהמקום".על-כלפנים,מהרגעשההלולדוןעלההתיישבותמחדש ,החלההתפוררותהקבוצה,
ובגללה לא נמצא לחבריםעוד מספיק מרץלקיום הקבוצה".
היתה עודסיבה להרגשה של חוסר קביעות :מיום שבו נוסדה רודגס ,נקלטו בה הרבה
מאודחברי הבח"דמגרמניה .בתוכםגםאלו ,שלאהיתה להםנטייהלקיבוץאו שלאחונכו
חינוךקיבוצימבוסס,לכןרבים מהםעזנו.הברירודגסנאלצוליצורמתוכםגם ששפלוגות
חדשות,כי רק הםהיו אחראים לכלהיצירההקיבוציתהדתית.לכן "במשך שבעשנים לא
רקשלאהגענואלהנחלהאלאאפילולאלמנוחהההכרחיתלגבושהחברהולפעולהמשקית"
לבסוף גברו השיקולים בעד עזיבת אדמת סלבנדי בעיקר בגלל העובדות הבאות( :א)
הקרקעות ,שעמדן לרשותם שלחברי רודגס ,לא הספיקו לביסוס הקבוצה כמשק חקלאי
עצמאי; ,ב) התברר ,שפתח-תקוה הולכת ומתרחבת לכיוון הקבוצהוכי אופיה החקלאי
ישלל ממנה בעתידהלא-רחוק;'.
לבסוף ,בט"ובחשון הש"א )17,11,1940,יצאה הפלוגה הראשונהמחברירודגס לאדמות
יבנה בדרום ~ולאלגלילהעליון,כפי שהוצע) ',.שם גומדקיבוץיבנה ,ושם הוא נמצא גם
היוםכקיבו,הדתי הגדולביותר בארץ וכ'אם'הקיבוציםהדתיים.
ההישגהעיקרי של קבוצת רודגסהיה ,שהונההיסוד ל'תנועה' הקיבוצית-דתית ,ושכל
ארגוני 'החלוץ המזרהי'ודומיהם בחו"להחלו לחנךלחייקיבוץ.י'

קבוצת'יבנה' בכפר-סבא
בשנים הראשונות לאחר ייסודה של ר~דגס בפתח-תקוה ,ובמיוהד בשנים תרצ"ב-תרצ"ד
( ,)1954-1932הצטרפו לקבוצהוו הרבהצעיריםדתייםמידאחרישהגיעו לא"ימגרמניה;
וזאתביןהיתר כתוצאה מפעילותם שלשליחי הקבוצהבגרמניה.באותוזמןהתחילולהגיע
לרודגם גם עולים דתיים מצ'כיה ומטרנסילבניה .בגלל הורם הגדול של עולים חדשים
נאלצהר~דגסלהפסיקלזמןמה אתקליטתהעלייה,כימלבדהבעייה שלההצטרפותהמהירה
מאוד שלהרבההברים חדשים,היתהבעייהנוספת ,חמורהממנה:רביםמהעולים לאקיבלו
בחו"ל הכשרה חלוצית מספקת .בנסיבות אלו היתה קליטת העולים החדשים קשה מאור,
והברים רבים עזבו את הקבוצה .אז הוחלט,כדי לשמור עלהגרעיןהקיבוצי של רודגס ,לא
לקלוט אתהעלייה ברודגס עצמה אלאליצור קבוצות הדשות שלהעולים החדשים ,גםכדי
-' .21בוצחנו',גליל ~ :6 ,% ,2 'ay ,%6גן ר' 'דפיס' ,הנ-ל ~הערה !.)2

' .28קבוצחנו' ,נל' .!'by ,16

 .29ר' 'דפיס' ,גל'יעד ,עמ'!.

 .16קדנה ,עמ' !!2 ,4ן~כןבד.1חל~ע.דה ה 6-של 'הפשלהמורתי' משבטתש.ב ,עמ' .2!4
' .11קבוצחנו' ,הל' ו ,%עמ' ! ,וגל'  ,18עמ'.1
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להגדיל את מספר הקבוצות הדתיות .כך נוסדה בתרצ"ב (סוף  )1931קבוצת 'יבנה' בכפר
סבא ,שהיתהמיועדת בעיקרלעולים מצ'כיהוטרנסילבניה.י'
סיבות שונות גרמולחיסול קבוצת "בנה' בתרצ-ג  ,)1933,לאחר שחבריה התפזרו עוד
לפני שהגיעההעלייההגדולהמגרמניהנשנים תרצ"ד-תרצ"ו (".)1936-1954

קבוצת 'משמר השרוףעל-ידכמר-יעבץ
בתרצ-ד  )19341נוסדה קבוצת'-הבת' השניה של רודגס :קבוצת 'משמר השרון' בסמוך
למושב כפר'-עבץ ,חברי 'משמר השרון' התכוננו לקבל שם הכשרה קיבוצית .הקבוצה
ה'קיבוצית' הוקמהבעיקר בשבילעולי גרמניה ,שרבים מהםהגיעו לא"י ולקבוצת רודגס
לאחרעלייתו שלהיטלרלשלטון.
רוב החברים התפרנסו בעיקר מעבודות חוץ בפרדסיהסביבה.היו גם התחלות להקמת
משקעור,כגוןגןירקולולוכו'.גםחבריקבוצת 'משמרהשרון'וגםחבריהמושבכפר-יעבץ
ההזיקו מעמד  -תוך עול שמירהכבד שפגעגם בעבודה  -בתוךסביבה ערכית מובהקת
ועוינת מול התקפות תדירות שלערביםרבים בזמןהמאורעות'..
בקבוצתכפר-יעבץהתעוררו שאלותחברתיותורעיוניות,ולכןעובורבים את הקבוצה
כבראחרישנה.במקומםהגיעהקבוצה חדשה ,שעלתהמגרמניה(קיבוץ 'שח"ל'מבלנקניזה),
קבוצה  11המשיכה להיות בכפר'.עבץ ,עד שעלתה להתיישבות בטירתצבי בקיץ תרצח
( )1957עםחברים מרודגס ועםחברי קבוצת שח"ל מרחובות".
קבוצת 'רמת השומרון'על-יד טרדם חנה
בט"ו בתמוז תרצ"ה16.7.1935,י' 'צאן 6חברים ו 4-חברות מקבוצתרודגס ל'מגד'על-יד
 .רקשנייםהיומוותיקי רודגס ,היתרהיו עולים חדשים .לאחרזמן קצר קראו
פרדסינה
לקבוצה ההדשה בשם 'רמת השומרון' .במחנה הזמני הקימו חמשה אוהלי-דירהוכןצריף
מפח ,ששימש מטבח ,חדר אוכל ומחסן מכולת ,רובהחברים וגם כמה חברות מצאו עבודה
קבועהבפרדסיהחברה'למטעיפריהדר'.חברותאחרותעבדובמשקביתאצלתושביהמושבה".
 .!2א~רל.אן מ' ,הקיבוץהית' והתפתחותו ,תל-אביב תשו ,עמ' ; 10להלן :אורליאן); ובן 'נתיבה',י;-
נ.סןתיצ,ג,עמ' !' :21חהר' ,אדו תרצ,נ ,עמ'ט,ז :מכתבתוזרלכלהקבוצות של'צ.7ר.המורהי'מק.ץ
תרצ-ב1בארכ.זןהמורת'1 .הפ71ל המ~רהי',להלן :אהמה,פ),

(לין ,12סכ.ב סבת תרצ.1956,1.ו1;.י.

5נ .א~רליא ,,עמ' .11
.54

 115נ')' :קבוצתנו' ,בה~צ' רודגס),

רכ~.ןט.רת?ב .ולהלן :אס,צ)~ :גןיא
שט7 ,מ'  :11-10וכן רשימתו שליוסף הראל על כפר יעבץחב

'נתיבה',ט 1.אלול תך? ,)!.9.1956, 1.עמ'.5
אורלאן1 'by ,ו; ~ר''יומן המשק',בה~צ' ר~דגס) ,מס' !,ט1.כסלו תר?.ז .)!0.11.19!61
 .!6ערמון מ' ב'הצופה'-' ,ד מנתח-אב תשם-נ~ :)24.,.1955:ר'ב'נתיבה' ,ת'א'.רתרצ6:1.י9ו!0.4.ן ,עמ'
:4ובן 'הדר',ס.וןתרצ ,1.עמ'ל.;-
;!' .לבוצחנו' ~בה~צ' רודגס);,ליון ?ו,כ.ב סבת תר?,.1.19!61 1.ו) ,עמ'.1

5י.

166

www.daat.ac.il

הרצוגרוץ מלחמת העולםהשנייה
התפתחות הקיבוץהדתי עדפ
אתר דעת  -מכללת
מלבדההברים הנ"ל ,שבאו מרודגס,היועודשתיקבוצות,שהיוו את החלקהוותיק של
'רמת השומרון' :הברי 'החלוץ המזרחי' מצ'כיה וכן חברי הבח"ד מגרמניה .קבוצות אלו
הקימו בתרצ"ו  )19361את קבוצת'ירישלים' ,שהתקיימה באופן עצמאיכחצי שנה בטירת
שלום על-יד נס ציונה ",ולאחר מכן הצטרפה לקבוצת 'מגד' .כך הגיע מספר החברים
לשישים ,ולכן הוחלטלהפסיקלזמן מה את הקליטה שלעולים חדשים,כדי לגבש את כל
החברים לקבוצהאחת'.,
לפרנסתם עסקו ,מלבד העבודה בפרדסים ,גם בעבודותבנין ,בירקות ובמספוא;היתה
גםנגריה.,.הקבוצהחכרהמפיק"א שטחבן ס5ודונם,כיקיוותהשהתוצרת משטהזהתוציא
את הקבוצה ממצוקתה הכלכלית .אחד הדברים ,שעיכב את התפתחות הקבוצה ,היה מצב
השיכון ,כשמספר החברים התקרב ל,70-היו רק  2בתים ו8-אוהלים .רביםלנו באוהלים
ישנים ,ששימשו להם מחסה מפוקפק מאזרמפני גשמיםוקור.י.
במשך הומן התפתחה פעילות תרבותיתענפה.ניתנושיעוריםקביעים בעברית ,תג-ך,
משנהיתלמוד.י' כשמונהשנים ישבה קבוצת 'רמת השומרון' בפרדס חנה ,עדשייסדו את
הקיבוץ בארות-יצחק כ 5-ק"מ מעזה בכ"ב בשבט תש-ג ".)28.1.19431
קבוצת'אריה'

בכ"אבסיון תרצ"ד  )4.6,19341נקלטו ברודגס חברי הקבוצה הראשונה שלעליית הנוער
הדתי ,שמנתה  56בנים ובנות .לאחר שנסתיימו שתי שנות ההכשרה של צעירים אלה,
הוחלט לצאת מרודגם .התגבשגרעין קטן ,שרצה ביצירת קיבוץ עצמאי ולא בהצטרפות
למשקקיים .בסיון תרצ"וזיוני .)1936י יצאה קבוצת צעירים כפלוגת עבודה וכקבוצה
הרביעית שיצאהמרודגסלמקום חדש ,שבויכשירו את עצמםלחייקיבוץ .המקום החדשהיה
כפר-יונה ,שבוהיו מאותדונמים שלעצי הדר ,אבל בגלל המהומות ומצב המרום לא רצו
פועליםמןהמישבותהוותיקות לבואלקטיף,כיכפר-יונההיהסמוך לכפריםערביים ,כך
'כלוהברי קבוצת 'אריה' לקבלעבודהבשפע .במקוםהזה ,בתרצ"ו  ,)19361קראה הקבוצה
 .18ר'.נחיבה' ,כ"טתשריתיצ.10.1916,1.נ ,)1עמ' ;2וכן השה את ההחלמה של'שיבתהמועצה של 'הבר
הקנזצזת' ,הדתיות) מת'-ס' כסלו תרצ1-בארכיון הק'בזץהדת,.להלן :אק-ד) ,ה'.)1
' .19נתיבה',ס 1.אלולתרצ.9.19361 1.נ) ,עמ'' :1קבוצהנו' ,הל'  ,12כיב טבתתרצ.ו :1'by ,)1;.1.19161
'נהיבה' ,כ-ט סבת תרצ :)1.1.191;1 1.וכן 'הד החלוץ' ,א'תשר .תדצ~UY ,1-כ.ח.
"' .4נתיבה' ,כיב מנתהרצ.)1.1.191;,1.
rnl'~Y .41נ ,.בשעריעזה ,תשיט ,עמ' ' :10הצופה'.',ס מנתתרצ ,)21.12.191;,1.עמ':1זר' אח המכתב
מהמחלקה להת"שבזת חקלאית לארשןקבלנ.בניןובעלי מלאנה מנ'ניסןתרצ )26.1.19161 1.נאצם,
ת.ק א/3465נ :51זר' שפ את ההזזהמ1".3.1936-בין הנהלת הסזכנזת היהודיתלבין הקנלן,י' הררי,
ןתרצ;1 1.נ ,)4.6.19עמ'.4
בכרכורןוכן ר'ב'נתיבה' ,כיהס.ז
 .42ר' 'הצופה' שבהערה ,41
 .43עמינח ,עמ' .34-33
 .44ר' מנתנו שלרענןבויץ לשטרןנכ 1.אור תרצ-ט  )1;.1.19191באצ,מ /10;1נ.51
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

הצעירה לעצמה 'קבוצתאריה'עלשמו שלמדריכםהראשוןוהבלתינשכת:אריהפ"לכנפלד
כשהתקרב ההגרף נתמעטה העבודה בפרדכים הצעירים שבכפר-יונה ,גם מצב הבטחון
הלך והתמיר .כל זה המריץ את  25ההכרים לעזוב את כפר-יוגה ,ולעבור באלול תרצ"ו

,אוגוסט  )1936למושבה גדולה ,חדרה ,שבה עשו כשלוששנים עד שנוסדקיבוצם ,שדה
אליהו בעמקבית-שאן .השפעה רבה היתה עלחברי הקבוצה ,עוד בכפר'-וגה ,למדריכם,
שיצאאיתם מרודגס לתקופה שליותר משנה :הרבגדליה אונא ,שהיה גם ד"רלביולוגיה.
הלה נתן שיעורים רבים,היה אחרא' על הפעילות התרבותית,דן עםחניכיו על שאלות
רבות ,הקשורותלהלכותהתלויות בארץ-ישראל,והתייחסלכל שאלהשבקבוצה.גם השתתף
בפתרון הדאגותהיומיומיות.
כך גםמובן ,שמהיום הראשון לשהותם בחדרה תפסהעיסוקהתרבותי מקום חשובבחיי
ההברה.בערביםהתקיימושעוריםביהדותותנ"ך ,משנהוגמרא)וגםבלשוןהעברית ,הוקמה
ספרייהשימושית וסודר חדר קריאה,הוציאו גםעיתון בשם 'בעלות',
היתה גםבעייה של חוסר עבודה ,אולם הקבוצה הצליחה להכות שרשים במקום החדש
על-ידיאשראיוהלואות.בינתייםהגיעמספרהחברים ל%9( 37-בחורים ו8-בנות ,,חלקם -
מהגרעיןברודגס וחלקם -מהחבריםהבודדים ,שהצטרפו במשךהומן ,קרוב ל30-אישיצאו
כליום לעבודה בפרדסים ,חוץ מכמהבעלי מלאכה ,שעבדומפועליםשכירים.
בני הקבוצהבנוגםבתים במחנה שלהםבחדרה.כןהוקמו בעזרתההכספית שלהסוכנות
היהודיתענפי חקלאותלמשק-עזר ,לאחר שהקק-להעמידה לרשותם  13דונםעל-יד תחנת
הרכבת".כןנרכשואינונטרחיוכליםשונים .להשלמתהקבוצהבאובוגריםמהברותהנוער
הדתיות~חלוציםמההכשרותבחו"ל.לאחרשהאחרוניםנכנסולקבוצה,גברבהשובהדיבור
בגרמנית ,ולכן מתהו החברים הוותיקים בפעילות להגחלת העברית לעולים החדשים'.י
בסוףקיץתרצ-ז ;)1937נחנכוהדירותוחדרהאוכל,שהוקמוע"יהסוכנותהיהודיתוהמחלקה
הגרמנית,

י.4

המקיריתהעיקר'.פ לפיסקהזו ~לכלהת.א~ר של 7ב'"ריה :ג.ורא נ' ,שדה-אליהו' ,רושלה תשטה,
עמ' :26-15דנ.אל ש' ,באהלי תורה ועבורה' ,ר~של'כ תרשת ,עמ'  :,0-62שדה-אליהו  40 -שנה
,תרצ-ט-תשליט29 ,19 'bY ,)1979-1919 ,ן 'נתיבה',י-ב א"ר תרצ-ז  ,22.4.1917 -עמ' :4שפ ,נ-ו
כסלותר?.ו  ,11.12.1916עמ' ' :2בעלות' ,מס'  ,1ר"ה אדר תרצ ,1.עמ' ':32זיעיס',ניסן תר?,1.
ן תרצ,ז ,עמ' ':'1חיינו' :בגרמנית),מאי  ,1938עמ' ' ;9-8עלונים' ,אלולתש'bY ,1.
עמ'..ג; שם,ס~.
; ;28-2רשימה על -ב' 'אריה' באק-ו ,ה' ו ,מאת א' בל~טשס"ןן~כן מכתב מקב' 'אריה' לכב'הנר,.טה
סולוב'דיינו':באנגלית) ,פברואר-מרץ  ,1940עמ' ~ :16ר'רשימהבגרמניתבתיק של משהבהןבאק.ד.

בי

 .46רש.מה על קבוצת'אי'ה' מאת א' גל~טשט"ן ג"ק,ד ,ח'.1
; .4הוכתה שענינת לורמנ'~תפ של הבר' הקבוצה :ב'שינה בח'-ט' בסלן תרצ,ז של ' nSYTbהחבר של
הקבוצות הות'ות' :ה'ופ' :הקיבוץ הרת") נקבע ,שכל אחת מ 6-קנוסות ההכשרה ,שהא קימות אז,
צריכה להנשאמתוכהשליה אחד;אושנים).לוביקבוצת 'אר'ה' נקבע נמפ~רש ,ש,של'ה קבוצת'אר.ה'
ק בהכשרתהנוערבגרמניה,..נפרט'-כלמזכירות ההבר באק.)7-
'פעלי
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הרצוגרוץ מלחמת העולםהשנייה
התפתחות השנוץהדתי עד פ
אתר דעת  -מכללת

בתרצ"ח )1938,הגיע מספר החברים ל ,45-מהם  13הברות ,כשרובם עבדו במטעים,
אחרים עבדובנגריה המקומית ,במסגרות ,במאפיות ובענפיםחקלאייםשונים,בזמן שרוב
הברי הקבוצה שהו בהדרה ,נשלחו כמה מהם לאחד המשקים בעמק יזרעאל,כדישיכירו
ענפיםשונים שלהמשק.
מלבדהעבודהבחוץ נעשו גםדברים חשוביםוחדשיםבתוךהקבוצה:ניטעושנייםוחצי
דונמים ירקות לאספקה עצמית ,כ"כ הכשירו שטח של 3דונמים לנטיעת תפוחי-אדמה,
לאחר שהות של  3שנים בחדרה עברו באביב תרצ"ט  )1939,חברי קבוצת 'אריה'
לאל-ערידהעל-ידטירת-צבי; שם הוקם על-ידםקיבוץשדה-אליהו.'.
קבוצת'אמונים'

54מחניכיעלייתהנוערהדתיייסדובסיון תרצ"הויוני  )1938אתקבוצת'אמונים',שהיתה
הקבוצההשגיהשלבוגריעלייתהנוער,לאחרקב''אריה').אותםחניכיםקיבלו את הכשרתם
במקומות שונים :חלק בא מקבוצת רודגס ואחרים באו מקבוצות עליית הנוער הדתי
בשדה-יעקבובעיר-גניםעל-ידחיפה .זאתהיתה,איפוא ,הקבוצההחמישית ,שלפחות חלק
מחבריה שהו ברודגס תקופה ממושכתלפני שהצטרפו לקבוצת הכשרהחדשה.'.
תחילה עבדוהצעירים בשלוש פלוגות עבודה :במפרץחיפה,כבישים וחרושת) ,בכפר
יונה ,פרדסים ושמירה) ובבת שלמה .בתהילת שנת תרצ"ט ,נובמבר  )1938התרכזו כל
החבריםבנחלת-יהודהעל'-דראשוןלציון ,שםגרורובפבצריפים,אךאחדיםישנובאוהלים
בלבד .החברים עבדו שם בבתי חרושת ובחקלאות ,פיתחו משק עזר מגוון וחכרו אדמות
וכרמים.אולםבעייתהוסרהעבודהלאנפתרה,,,ולכןנשלחופלוגותעבודה שלחבריהקבוצה
לשישהמקומות :בת שלמה,קריתשמואל ,כפריהושע ,כפרהסידים,ביתשאןויריחו.
מבחינה תרבותית נעשו מאמציםרביםלקיים שעורים והרצאות ,בעיקר בנושאייהדות
שונים .בשבת היומתקיימים כחמישה חוגים והרצאות .לעיתים אירחה הקבוצה בשבת
מרצה-אורה,
הרצאה".
שהיהגזתן שעורו/אי
לאחר שקבוצת 'אמונים' שהתה בנחלת יהודה כ8-שנים ,עלו חבריה להתיישבות קבע
לעמק בית-שאן בט"ו בשבט חש"ו 11.1.19461י ,ובו ביום ייסדו את עין-הנציב ,הקיבוץ
הדתיהשלישיבאותואיזור".
 .48וראה בהמשךדיוננועל שדהאליהו.
 .49חלק חשוב של האבזר בסחף זה מבוסס עלהסיכזס שלקינוצ' .הקיבוץ-הדתי' ,עמ'  ,11באס-צ;וכן
ץ של ההסתדרות הצ'~נ'ת,
השוה:מ .אומזן',עיןהנצי-ב' ,בהוצ' המדוד הדת' במתללה לנוערזההיו
'רושלים ,תסייד 54-יו ,עסי ,60 ,58להלן':עיןהנצי-ב').

 .50ביעין הנצי"ב' ,עמ' .66 ,64
~ .5והשוה אתהידיעותבעיתה' .הצופה' הבאים,שהזפ.עוכולם בתר?.ט :ס-ו ,י,ט סבת;..ח
 ,כיה שבטן
'
ג
א' ,ח' ,י"א ,כ'גיסן; כ-זאייר; י"ב ,י"ס ,כ"גסיון; תמוז.
ןהנציב' (ר' הערה  )49עמ' ,85
' ,52עי
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קבוצת 'שח-ל

קבוצת 'שח"ל'נוסדהבשנתתר-ץברחובותע"ישמונהחלוציםמגליציההמזרה'תומרומניה".
הקבוצה נקראהעל שמו של ר' שמואלחייםלנדוי,מנהיג 'הפועלהמזרחי' ,שנפטרשנתיים
לפני-כן 1תרפ"ח) .לאותם חלוצים הצטרפו מספר חלוציםדתיים מבוקובינה שברומניה,
מלטביה ,מליטאומפולין ".תחילה פעלה הקבוצה רק כקבוצת עבודה ,כמו שנהגואזרוב
קבוצות'הפועלהמזרחי' .רקבחורףתרצ"ג ()1933הוזכרההקבוצהכקבוצת הכשרהקיבוצית
שלממש.
אחרי כשנה עזבו שישה חברים בטענה ,שהמצב הכספי והחברתיהיה קשה ,נשארו אז
שישההברים ,כולםמרומניה ,שהאמינו "שאפשרלחיותחיי קבוצה",וקיוו "שיעלהבידינו
גם לצאת את הסבךהכספי "."...במשך כשנה (תרצ"ב-תרצ"ג )1932-5 ,תוגברו אותם
חלוצים חבריםמסלוניקי .בשתי נקודות אלה ,החברתית והכספית,היה מצבה של קב'
ע"י
שח-לפחותטובמזהשלקב'רודגס.שתיהקבוצותהיוקבוצות הכשרההקיבוציותהראשונות,
שהתארגנו באותה שנה,תר"ץ .)1939 ,מצבההכלכלי-משקי של רודגסהיה חזקלמדי כבר
מההתחלהבניגוד למצבה של קב' שח"ל ,שלא יכלה להסתדר מבחינה משקית ,זאת ועוד:
לרודגס היה עורף תנועתי מאורגן בגרמניה ,ואילו "חיל המילואים ,שעמד לרשות קב'
שח-ל היה מצומצם~ ,לא היה בו כדי להבטיח את גידולה הטבעי של הקבוצה" %,כ'
ה'חלוץהמזרחי'באירופההמזרחיתלאחינך אתחניכיולחי'שיתוףכקבוצה,ועיקרתפקידו
היה לארגן את ההטשרות בחו"ל,כדישחלוציהן 'קבלורשיונותעלייה[".]...
בקיץ תרצ"ג  )1933,עלתה הקבוצה על מגרשבן  5דונם ,שקיבלהמהקק.ל ,והתחילה
להתבסס .העזיבות פסקו ,אבל כמעט ולא הצטרפו לקבוצה חברים חדשים .וכךהיו אז
בקבוצה לא יותר מ 12-חברים ".לכן מצבה החברתי של הקבוצה הלך והתדרדר :לאחר
שהחל,הבירוריםעלסיבת המשבר,הגיעולמסקנה" ,שכלעודלאתבוא תוספתאנשים ,לא
תוכל הקבוצה להתקיים ,ומכיוון שלא נראתה באופק שום תקווהלעלייה קרובה ,החליטו
ההברים לפזר את הקבוצה ,.אך כמה חברים לא השלימו עם הרעיון הזה וביקשו עזרה
מהועה"פ של 'הפועלהמזרחי'".
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המשרוה ה;'קך"ם לסעיף זה :א) רשימה על קב' שד-ל באס-צ :נ) 'נחינד' מי-ד כסלו תוצ.ד
 ,,21.11.19!41עמ'  .2ר'אפייםיעיר ,קבוצת שח"ל ברה1ב1ת ,בשרגאי ב' ,כתב ;ת לחקר ה?יונזת
הדתית ,מוסד הרב קוק ,תשמ"ה ,עמ' .243-237
ן תרצ,א ,עמ' .14
דון'-חיא ש' ,המרד הקרוש ,תל-אביב ,תשיך' ;22! 'by ,נתיבה ,ה'ס.ו
מכתב מהברי קב' שה-ל לועה-פ של 'הפועל המזרתי' מט 1-מרחשון תרצ-א בבוהמה-פ,ת.ק 91א'.
ק?בזרו ,עמ' .42
א1רל.אן טא,ר,הקיבוץהדחי והתפתחותו ,ת"א ,תש.12 ~bY ,1.
'נהיבה'.',ד כמלז תרצה ,עמ'.2
אורליאן,,מ' .1!-12
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התפתחותהקיבוץ ה
דת ,עד
במץ מלחמת העולם השפיה
הרצוג
מכללת
אתר דעת -

בערך באותוזמן עלתה ארצה הפלוגה הראשונהמקיבוץ'עובדיה' שבסלבקוב,בגליציה
ה  9חברים ,התיישבה
המערבית) .הפלוגה הזאת ,שגם היא נקראה בשם 'ע,בדיה'.כלל
בהרצליה כקבוצה עצמאית .קבוצהוו ,לארר עלייתה ,שמרה על קשר הדוק עם ההברים
בסלבקוב .גם לקבוצת'עובדיה' לאהיוסיכוייםגדוליםלגדול ולהתפתחע"י תוספתכוחות
מחו"ל .כ"כ לא איפשרו חבריה המעטים התפתחותרגילהוסבירה שלהפלוגה',,
כתגובהעל הבקשהלעזרה מאתכמהמחבריקב''שה"ל' ,קראהועה"פ של'הפועלהמזרחי'
לנציגישתי הקבוצות ,שח-לועובדיה,לישיבה משותפת,כרי לברר את האפשרותלאיחוד
הקבוצות .הוחלט להעביר את ההצעהלדיון בקבוצות .לאחר שנתקיימו בקב' שח"ל כמה
שיחות-בירור,נתקבלוכמההחלטות,וביניהן" :א)אחרבירוראידיאולוגימקיףבאההקבוצה
,שח"ל)לידי מסקנה,כירעיון 'תורהועבידה' מתגשםאךורקבסי' חברהעלבסיסהרעיון
הקיבוציהדתי ;.,.ב) את הצעד הראשון לאיחוד התנועה הקיבוצית הדתית בארץ רואה
הקבוצהבאיבודה עם'עובדיה'".י'
לאחר כמהפגישותביןחברישתיהקבוצותעברהבל"גבעומר תרצ"ד ()3.5.1934פלוגת
'עובדיה'בהרצליה למחנה של קבוצת שח"ל ברחובות ,באשרלשמותיהן שלשתי הקבוצות

הוחלט לוותר על השמות הקודמים של הקבוצות ולקרוא לקבוצה הירשה בשם:
'"הקבוצה המאוחדת" של "הפועלהמזרחי" ברחובות'ן]...
ף ,)1934
בזמן היווסדה מנתה 'הקבוצה המאוחדת'  25חברים ,ואילו בחורף תרצ"ה,סו
קצתיותרמחצי שנה מאוחריותר,היו בקבוצה  42נפשות22 ,בנים ו 20-בנות ,שבאו מ6-
ארצות:פולין,רומניה ,ליטא ,גרמניה ,לטביהוא"י.י'
אחדמרעיונותהיסודשלקבוצת שח"להיה,שישלבנותאתהקבוצהעלהיעייןדירב~צי
ועלמיזוגגלויותולאעלחבריםמארץאחת,כמו שרודגסעשתה.לכן קלטה הקבוצהחברים
מגלויות שונות ,גם בעידוד המוסדות ,מצד שני ,לאסייעו אותם המוסדות לביסוסה של
קבוצת שח"ל באותהמידה ,שבהסייעוליתרהקבוצות.י'
העבודההתרבותית התפתחהיפה.התקיימוהרבהשיעורים,בעיקרביהדות.ניתנוסקירות
~שיחות על נושאיםאידיאולוגייםופוליטיים,כןיצאעתון-קירפנימי:בסנים.
ב חבריה
'הקבוצה המאוחדת' נשארה ברחובות עד תמוז תרצ"ז  ,)1937,כשהצטרפויו
לחלק מקבוצת רודגסוכן לקבוצת משמר השרון שבכפריעבץ,כדילייסד את טירתצבי,
הקיבוץהדתי הראשון".

. .60חיינו,,עיתון מקודשלחייםהקיבוציים בתנועת'הודד ועבודה' ,סלבק~ג ,א"ר תדצ ,7-עמ' .14-11
 .61אודל'אן ,עמ' .14-11
 .62שפ ,עמ' :11וכן 'נחיבה' ,יעד כסלןחרצ.ה .גם השוב של המשךד.וננן
זה מנוססעל מקר

תלי

זה;~בן השוה שם,ט 1.אלולתרצ ,1.עמ'נ.
' .63נתיבה',
'
ב
ק
' .64נהיבה'מ..דכסלו תרצ,ה~:כן ר' ברש'מה על שה,לבאכ.צ.
מכ"ט תשרי תרצ"ז  ,15.10,1936 -עמ' .2
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
'קבוצת אברהם'
הפלוגה הראשונה של 'קבוצת אברהס' עלתה ארצה באדר תרצ"ד ופברואר-מרס ".)1934

ו באומהוגי'בני עקיכא'כגליציההמודהית ,שההלו להתארגן בתר"ץ ()1930
הנרי קבוצהז
בגללהתסיסההחלוצית ,שהורגשה בקרבהנוערהיהודיבפוליןכתגובהעלמאורעות תרפ"ט

בארץ-ישראל .בחשון תרצ"ב )19311נתקיים בלבובכינוס שלמדריכי 'בגי עקיבא' ,ובו
הוחלט על כיוונם החלוצי של 'בני עקיבא' ועל חובת העלייה ,באשר להגשמה הגיעו
למסקנה ,שצריכים ליצור קבוצה עצמאית .בחורף תרצ"ג ( )1933הוקמה בקוסוב קבוצת
'בני עקיבא' ,שמגמותיההיו כדלקמן:
* רצו להמשיך אתהתיישבות 'הפועל המזרחי' ,שהחלה אזלהופיע ככוחעולהומעודד.
* רצו לחנך חברים נאמנים לתנועה ,לאחר שהגיעו שמועות ,שחלוצים מפולין ומגליציה

החלו לעזוב את שורות 'הפועלהמורחי'.
* ב'בני עקיבא' רצו לראות את היהודי השלם ,כמו-כן "שאפן להגיע להעמקת ההכרה
הדתיתולעקביות בשמירתהמצוות"".
עלחבריקבוצת'בניעקיבא'השפיעהאו 'המלחמה' בתנועתהציוניתעל השבת והכשרות
בארץ-ישראל .את הפתרוןראו דווקא בהגברתהכוח שלהציבורהדתי-הבונה בא"'ובמיוחד
בגידול'הפועלהמורחי' .אתהקמתן שלקבוצותדתיותראוכאמצעיהחשובביותר למטרהוו.
ב'"בבחשון תרצ"ד )1,11.33,הוחלט,שקבוצת-העלייה תשא את השם "קבוצת אברהם"
על שמו של הרב אברהם יצחקהכהן קוק ,הרב הראשי שלא"י דאו,כי שםזההיה סמל'
לשאיפת  12הצעירים  -שהיזו או אתהגרעיןהקיבוצי הראשון" :חיי תורה שלמיכ וטוהר
מוסרי-חברתי,כפי שבאולידיביטוי נעלה בתורת הרב",קוק).
באדר תרצ"ד  ,19341עלתהלא"י הפלוגה הראשונה של 'קבוצת אברהם' ,פלוגה 11מצאה
י התחילה בתר" )1930 ,,ובמצב הקשה,
את התנועה הקיבוצית הדתית בראשית דרכה,כ
מחוץ לקבוצה הראשונה ,רודגם ,שהחלה לגדול ולהתפתח,היו  2קבוצות אחרות ,שח"ל
ועובדיה ,במצב קשה מאוד .מלבדזה השפיעה השפעה לא מעודדת התפוררותן של שתים
מקבוצות ההכשרההקיבוציותהראשונות :קבוצת "בנה' בכפר סבא והקבוצההראשונה של
'בני עקיבא' בפתח תקוה .לאחר שעלהבידי מוסדות 'הפועל המורחי' לאחד את קבוצת
שם את 'הקבוצה המאוחדת',
הצטרפה
~
'עובד'ה'מהרצליה  Dקבוצת שח"למרחובותולהקים Y
אליהלזמן מהגם קבוצת 'אברהם'[.]...
בראשית תרצ"ה )19341עלתהארצההפלוגההשניה של'בניעקיבא'בגליציה.אזהחליטו
חברי 'קבוצת אברהם',כי הקבוצה תתחיל לפעול כקבוצהעצמאית .בערב שבועות תרצ-ה

נ .6ד~נדבר'הסעיףהוהמבוססיםעלרשימתן שלדוב קנקל בתושעציון'59 ,שנות מאבקויצירה,כ.נס
.71בד.ותנן בן'-עקב ,תשל.ח7 ,מ' ;;41-1וכן השוה אתדברידוב קנ~הלבפרקי כפרפינס ,בקרינת
דוטשט.ין ,תשם-ו ,עמ' ~ :9;-91השוה אתרש.מתן של ש'דנ.אל בתוךבאהליתויה ועבודה ,תר?.ה,
עמ' ~;.;1-

 .66גושכציון,ר' בהערה הקדמת) ,עמ' .18וט המבאה ,שבסנףהפ.סקה הנאה ,נמצאת נאותןעמוד.
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התפתחות
הרצוגוץ מלחמת העולםהשנייה
מכללתי עד פר
דעתה-קיבוץהדת
אתר

)19351עברההקבוצה לכפרפינס,כיעל-ידהמושבהדתיהוההעמידה הקק"ל חלקתאדמה
לרשותה ';,למרות כל הבעיות לא הופסקו הקשרים עם'בני עקיבא' ,ולכן מפעל ההכשרה
בגליציה התרהב .התפתחו גם הקשריםבין הקבוצהלבין'בני עקיבא'בא"י .חברי הקבוצה
ההלו לעסוקרבות בהדרכה,בפרדם-חנה ,הדרה ,כפר-פינס) ,ומצדשניביקרומדריכי'בני
עקיבא' אצלחברי הקבוצה[.],.,
בקיץתרצ"ז )19371קלטובני'קבוצתאברהם' אתקבוצתההכשרההשניה של'בניעקיבא'
בא"י .במשך ארבעה חודשים הדריכום בעבודה ובפעולה תרבותית על אף מצבם הגומרי
הקשה.באותוזמןהחליטהמועצת הברהקבוצות של 'הפועלהמזרחי'לכוון 'קבוצתאברהם'
אתהעלייה החלוצית-דתיתמפולין ,גרמניה וצ'כיה,כדי להוציא את הקבוצה למרכב .גם
אתדברי'בניעקיבא'מצ'כיהכיוונולקבוצהזו".החבריםהאחרוניםנקלטויפה,ומא,ההל
תהליך שלגידולמתמיד שלהקבוצה.בסוףקיץ תרצת  )1937,מנתה הקבוצה 25הברים'.,
בעקבותעלייה אחרונהזו זכתה הקבוצה גם בעזרה הכספית מהמחלקה להתיישבותיהודי
גרמניה .וכךיכלו החברים לשפר אתתנאיהחיים ,וזאת לאחר שגמרו לבנות חמישהחדרי
שינה וחדר אוכל ,ולאחר שהרחיבו גםענפי משקשונים ,כמו הירק ,הכוורתוהלול".
אירכך נקלטועולים הדשים ,שבאוהן מ'קבוצת אברהם' המקורית  11ol~aושבגליציה
המזרחית) ,מקבוצת 'עובד'ה' בסלבק~ב ,שבמעיב גליציה) ,מקבוצת 'ראשית' בז'ילונקה
ובפולין),הן מ'בריתחלוציםדתיים'בגרמניהומ'בניעקיבא'בצ'כיה .עםעולים אלההגיע
מספר החברים ב'קבוצת אברהם' ל .50-באביב תרצ"ט ( )1939נקלטו בקבוצה הרבה af~TY
לק
()1939עבדחp
מפוליןוצ'כיה,שהגדילו את מספרהבריהקבוצהל .85-באותו  rתרצ"ט '
מהחברים בסלילתהכבישדרך כפדפינס ,וחלק אחר עבד הגדשםאחדים ב'כפרהד~אה'".
קשההיתה בע"ת הבטחון בעקבות המאורעות .בחורף תרצ"ט ()1939התחילו החברים
להתאמן.שניים מחברי הקבוצהקיפחו אתחייהם .בג' באב תרצ"ח  )31,7.19381הותקפה
הקבוצהבאיפןפתאומי,שיכולהיהלגרוםלאסון קשה:ערבי אחד שלבשבגדי פועלעברי,
ושהיה אחד מתוך כנופיה של  8איש ,הגיע עד חדר האוכל ודרך הפתח הפתוחכיוון את
רובהולקבוצה בת  12חברים,שהיואזבאותומקום .התפתחקרבעז,ולגודל הפלא אףאחד
מחברי הקבוצהלאנפגע".מאזובמשך חודשימיםלא עברלילהבל' התקפה שלערביםעל
אחדמישוביהסביבה .אף מקבוצה עצמה הותקפה לא פעםמכיווניםשונים ".בעקבות כל
האירועיםהבטחוניים האלה התלכדה החברה,הוגברואימוניהם שלההברים,וכןעלהכושר
 .61אןרל.אן ,עמ' ~;15בן ד' 'נהיבה' I 1.',תרצ,ה,1ר ,)1"T.6.19עמ'ו.
'
 .68והשוהבפרטי-כלישיבת מועצת חבר הקבוצות בי"ד-ט"ו תטוז תרצ"ז (באק"ד),
' ,69הצופה' ,כ"ג אלול תרצ"ז  ,)30.8,1937,עמ'  :3והשוה'3תיבה' ,י"תתשרי תרצ"ז (.,4.10.1936
' ,70קולנו' ,ערבפורים תרצ"ת ,עם:13 ,וכן ר''גתיבה' ,ט"ו אלול תרצ" ,)3.9.1936( 1עמ'
' .71קולנו' ,תשרי ת"ש ,עמ'.12
ןר' בעלון של מזכירות חמר הקבוצות ,מס' ה' ,מכ"ט תמוז תרצ-ח ,עמ' ,9
 ,72וכ
יהביסתון ר' גםפרקי כפרפינס ,עמ' ,53
 ,73ור'הצופה ,י"ח טבת תרצ"ט  ,79.1,1939,עמ' .2לכלעניינ
o

י.

-
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

הגנתם .גם ההברות קיבלו תפקידי שמירה .סידרו גם גדר צבאית מסביב לכפר פינס
ול'קבוצתאברהם' .גם נבנתה חומתמגן מסביבלצריפיהדירה.
'קבוצת אברהם' נשארה בכפר פינס עד ב"ה בניסן תש-ג  ,)30.4.19431שבו עלו 13
ראשוני הקבוצהלהתיישבותבהריחברוןוייסדו את כפרעציון".
הקבוצה הראשונה של'בני עקיבא'

,)19311יצאו

כשנתיים לאחר שנוסד ארגון 'בני עקיבא' בישראל ,אחרי ט' באב תרצ"א
חמישההברי'בניעקיבא'3 ,בניםו2-בנות,מסניףירושליםלהקים אתקבוצת'בניעקיבא'

על אדמת סלבנדי בפתח תקוה על-יד קגוצת רודגס הנ"ל ",כדי להגשיםחיים דתיים
ומוסרייםעל'סודעבודה".מייסדיהקבוצהרצו להמשיך אתהרעיונותהחברתיים-מוסריים

של קבוצת הנצי"ב ,אחת מקבוצות ההכשרה המיוחדת של 'הפועל המזרחי' בשנות ה".20-
החבריםהגיעו למסקנה,שחייםיהודיים שלמיםאפשריים רק במקום ,שבואין כל השפעה
לרכוש ולהוןפרטי .מכאן הגיעו לרעיון ,שהביטול המוחלט שלהקניינים הפרטיים יכול
להביא את האדם הן להתעלות דתית-מוסרית והן ליחסי אהבה ורעות מיוחדיםבין איש
לרעהו.וביטוייםלכךבקבוצה:החייםהחברתייםהיואינטימייםועשיריםמאודוכלהקניינים
הפרטיים בתוכם בוטלו ,אפילו המכתבים הפרטיים ,שהחברים קיבלו מהוריהם ,נחשבו
לנכס הכלל ונקראו בציבור ,רובהחבריםהיובגיל .17-16
שנייםהיוהמניעיםהעיקרייםלייסודה של קבוצת'בני עקיבא' הראשונה:
א .השפעתן שלשתיקבוצות ההכשרההיאשונזת של 'הפועלהמזרחי',רודגס בפתח-תקוה
ושח"ל ברחובות ,שנוסדו בתר"ץ  ,)1930/11ושאירחו יפה את חבריהגרעיןהקיבוצי של

'בניעקיבא'.

ב,הרצוןלפתוחולהרחיב את'בניעקיבא' באמצעותהקבוצה ,שעליהיהיה לשמש מרכןגם
לארגון עצמו וגם לתנועתוהקיבוצית .בקבוצהיהיה גם מושבה של ההנהלה הארצית של
הארגון ,ממנה 'fDIרעיון התנועהזאל'היכוונוחברי הארגזןובוגדיו[.]...

,74

גושעציון ,עמ' ;74-73וכן ר' פרקי כפרפינס ,עמ' .92

.;6

ואלן המקצרת העיקרתם לסעףהזה )1 :ספר'בני עקיבא'בער.כתי' לב,תש..ט,

י;.

ר'לעילתחילת פרקב.

עמ' )2 :(( ,24-20

אורליאן ,הקיבוץ הדתי והתפתחותו .תש-ו )( :11 'bY ,זלצבורג ,עמ'  )4 :4(-42סיכ~פ על קבוצת
'בניעקיבא' באט,צ; )5גרד.
נ',פוקיהייםשלחלוץזחי ,הלקב' ,תשליט -
אל'אשי"א ,מעשה הבאבחזון ,תשמ,ג ,עמ' ; ); :162 ,1(0-9וכרנות מלאהספ.ר-ת.ר~ש עלהקבוצה
' )8 ;y'lQNKQההד' ,תמותר?.ג ,עמ'ו'; ')9נחיבה' ,ת'אלולתרצ-א ,עמ'  :44שם ,ו' תשר' תרצ-ב,
עמ'נו :שט,י' ןכ,הכסלותרצ.ב ,עמ'  :129 ,112ר"האלולתרי"ג ,עמ'  ;2;0כ,ו השון תרן,נ ,עמ'
;295י"רניסן תרצ-ז ,עמ'.5
;; .ר' פרק  2וב) ,סעיף  ,6עמ'  ,,9-;6ברוקטןיס של ת .פלס' :ההת"שב~ת הדתית בא"י בשנות ה20-
,19;9עט' )6 ;119-118
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התפתחותהקיבוץהדתי עדפרוץ מלחמת העולםהשנייה

אתר דעת  -מכללת הרצוג

לאחר שלוששנים,בהן התקשתה הקבוצהלהתקיים ,הוחלטלפרקה.הסיבותהעיקריות
לכשלינה של קבוצת 'בני עקיבא' הראשונה" :מבחינה כלכלית  -לאהיו לקבוצה כל
'סודות כלכליים בריאים ,מבחינה חברתית :מספר החברים היה מועט למדי ולא היה
חיל-מילואים".הקבוצהנוסדהלפניש'בניעקיבא'התבססו,:אתהיתה טעותגורלית .זאת
ועוד :גישתם שלהברי הקבוצההיתה תמימהמדי ולא מספיקמעשית .הקבוצה לא קיבלה
גםעורהכלשהימבחוץ .ובאשר להכשרתהחברים:אלו לאקיבלו הכשרה חקלאית מספקת.
ולבסוף :בשנה האחרונה שלקיום הקבוצהנתגלוסילוקי דעותמהותיים ,שהביאו,יחר עם
יתרהגורמים הנ"ל,לפיוירהנקודה.
כשלונה של הקבוצה הראשונה של'בני עקיבא' היתה מכה קשהלארגון כולו ,ובקושי
התאוששו ממנו .בכל זאת היתה לקבוצהזו השפעה רבה על 'בני עקיבא' ,שבו המשיכו
במשך  6שנים לטפח את הרצון לחדש את הקבוצה ,עד שבת"ש  )1940,נוסדה הקבוצה
השנייה של'בניעקיבא'.
לקראת הקבוצההשניה של'בני עקיכא'
כשלונה של קבוצת ההכשרה הראשונה של'בניעקיבא'בחורף תרצ"ד )1934,השאיר רושם
קשה על תנועהזו ,אולם לא הירפה אתידי ההנהלה הארצית של'בני עקיבא' ,שהחליטה
כחצישנהלאחרפיזורהקבוצההראשונה"להגביראתהחינוךהקיבוצי",וזאת"מתוךהכרח
שרעיון 'תורהועבודה' מוצאתביטויו המלארקבחייםקבוצייםדתיים".זאתועוד" :ההנהלה
הארציתושל'בניעקיבא'ןמייסדת[מתכוננתליסד]קיבוצי-הכשרהבשבילחבריהארגון".
אותןהנימות הושמעו גם בפגישתהמדריכים בפסח תרצ"ו  ,)19361שבההוחלט,ביןהיתר,
להמריץאתהמדריכיםלהגברתהחינוךהקיביציהמאורגן",כי"קיומהשלקבוצת'בניעקיבא'
ופירוקהההדירו את ההכרהבחשיבות .הקבוצה[".]...
ביט באלול תרצ"ז  )24.8.19371פנהסניף חיפה של'בני עקיבא' לכפר גדעון "בקשר
לסידור קבוצת נוער מחברנו להכשרה חקלאית במושבכם"".גיל הצעיריםהיה ".19-17

 .;8ר' 'אהלנו' ,בטאון השומרהדתיאבני-ע-יבא'בפולין,שנט-איר תר?.ה ,עמ'".1
ןהבר.קביצת'בני עק'בא'לניןשכניהםמקבוצתר~דגס,
 .,9לנבישת.הנקודותדראשינ~תבולטהנ.גודב.
שה1.ריאליסטיים,ותר~,בבל נושא קגעאפלסהשיקולהכלבלי .ואת~עוד:מאשר.רודוס עמדה תנחת
'בר.ת הלנצים דתיים' נאמניה ולנן היה לרודנם .היל מ.ל~איס .מנוסס~ .כךה.ה "הקר.
של ובר מעיליותר מהחרס ~ההתלהבות של,בצת 'בני 7ק'בא',
שקי-מערב-אירופי המפכה
1
D
I
D
~
שהבריה לא פעלן מספ.קלפ .שיקוליםרציונלייםפי'זיעיס מנסלת-טבת תרצ ,1.עמ' ד') .ר' להלן
הערה 84ן.
' .80נתיבה' ,ד' אלול הרצ-ד .3 'bY ,שם הס.כ~פ בין ההנהא-ר של 'בני 7ק'בא'
המזכירות של

יב.ן

הקבוצה המאוחדת".זה7 ,מ' נ.11-3
'בני על'בא''bY ,וו .גס המשךהסיפורמבוססנתלבן על
.8:
י
פ
ס
ואליל תרצו " )21.6.191באצ,מ .511/18,0
 .82ר' מכתבממגיף'בנ'-עק'בא'מהיפה כפרגדעוןמ..

ספי

ישד

ום המשך הפיסקהמנוסס ;ל מכתבזה.
' .83הצוכה' מכ"כ פנתתיב"ח ( ,)2.1,1938עמ'.%
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

ביקשו מגרש מתאים בכפר להקמתצריפידירה ,הדראוכלועוד" .מטרתהפלוגה1היתהן..,

לקבל הכשרהמקצועית ...ליצירת קבוצת'בני עקיבא'" .בג' בחשון תרצ"ח )8.19.193;1

עברה הפלוגה מקבוצת אברהם' לכפרגדעון ,שבו עמדה לשהותכשנתיים .בכפרהזההיו
 rKכ 40-משפחזת ,הלקן מטרנסילבניהוחלקןמגרמניה .מספר הכרי הפלוגההגיע לבסוף
ל 35-איש ,מהם 8-7בנות[".],,,

בשנההראשונהלשהותהפלוגה בכפרגדעוןנקבע,שכיוון הקבוצההואקיבוצי.בישיבת

המועצה הארצית של'בניעקיבא' באלול תרצ"ח  ,)1938,סמוך להקמתהפלוגההעצמאית,
הוחלטגםעלהגדלתהפלוגהוגםעלהעזרהבסידוריםשהיןדרושיםלעצמאותה.לכןמובן,
שעם הקמתה של קבוצת ההכשרה העצמאית של 'בני עקיבא' בכפר גדשן ראה ארגון
'בני עקיבא' את עצמו אחראי לקבוצה .ואת ועוד :ההנהלה הארצית של'בני עקיבא' לא
שכחה ,כנראה ,את הלקחים מכשלון הקבוצה הראשונה ,שנבע ,בין היתר ,מהעדר
חיל-מילואים .לכן הועבר חוור לכל הסניפים ,שיצא ע"י הקבוצה בכפר גדעון :להפניית
חברים חדשים לקבוצהיתארגן בחודש אדר תרצ"ח  )19381בכלסניף חוג-הכשרה,שיעמוד
בקשרים הדוקים עם הקבוצה ,ואמנם התארגן לפחות חוג-הכשרה אחד ובו  15צעירים,
ששאפולחיות בקבוצת הכשרה",
כך התגבשה הכפד גדעך חברהקיבוצית ראשונה ,בתקיימא ,של'כני עקיבא' %,אך
שתיבעיות קשות הפריעו לגידול הקבוצה :א) הכורח בקליטת חברים חדשים; ב) הצורך
הדחוף לפתור את הבעייה הכלכלית של הקבוצה .זאת ועוד :מכיוון ששכר החברים היה
זעום ,כאמור לעיל ,הצטבר גרעון שהעיק על החברים ,שלא היו מסוגלים לכסות את
ההוצאות .כמוצאהיחיד מהמצב הקשהעברוהחברים בראשית ת"ש,סוף )1939לטירתצבי
ולשדה אליהו ",בעמקבית שאן,שניהקיבוצים הדתייםהיחידיםאן .כך הוסרו מהחברים
הדאגות הכלכליות ונתאפשרה להם השתלמות בענפי המשק השונים .מקבוצת ההכשרה
בשניהקיבוצים הללו התפתחה לאחרשנים ספורות קבוצת 'עלומים' ,שייסדה אתהקיבוץ
'סעד' בנגב בתש"ז  ,)1947,הקיבוץ הראשוןבר-קיימא של'בניעקיבא'.

קבוצותעליית הנוערהדתי
בעקבותעלייתו של היטלר בגרמניה ,עלו ארצה אלפים רבים שלצעיריםיהודים בעיקר
מגרמניהומאוסטריה.עצםהמפעל שלעלייתהנוערהיהנסיוןנועזויחידבמינו,כ'במסגרתו

 .84המקורת העיקריתלסיפור של'בגי-עקיבא' בנפר ;דע1ן)1 :הראיון עם מר ;ואלכןב'.איה
ל תשליח
וו.
81נ :,2,1.1.19ו) ספר'בני ע-יכא' ,עמ' ,3,-35
' )2 ;)12.9.19;8,דצזסה'מנ.ט טבת שנטתרס-י
 )4 ;211 .208 ,144-143והשוה'זרעים' ,ער"ה תרצ"ז.
 ,85ר' 'הצופה' ,י"ס שבט תרצ"ת ,עמ'  :7וכןבעיתוני 'הצופה' הבאים :ג' אדר א' תרצ"ח ,ב"ב אדר א'
תרצ-ת ,כ"ב אדר ב' תרצ-ח ,כ"ד שבט תרצ"ט ,כ"גניסן תרצ"ט;וכן השוה ספר'כניעקיכא' ,עמ' ;56
ור' 'ההד' מכסלו תרצ"ט ,עמוד השערהפנימי,
' ,86הצופה' ,י"ג אלול תרצ"ח ,עמ' ט"ו;וכן ספר'בני עקיבא' ,עמ' .37
' ,87ההד' ,תשרי-דשון ת"ש ,עמ' ט"ו;וכן ספר'בניעקיבא' ,עמ' .37
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הרצוגוץמיחמת העולםהשנייה
התפתחות
מכללתי עד פר
דעתה-קיגזץהדת
אתר
הועברובנינועריהודייםרביםלא"י,כדיליצור חברהדתיתלדוגמא.כברמהתחלה השתתפה
'קבוצתרודגס' בקליטה שלרביםמהצעיריםהדתיים בתוכה ,החלמיוני תרצ"ד ( ,)1954אף
עלפישבקושיהיתהקיימת כ4-שנים .קבוצהזו קלטהרבים כ"כ מנוערזה ( ,)56שמספרם
היווה מעמסה כבדה על המשקהצעיר ,שהיהעליו להרהיבבמידה רבה אתענפיו",
שתייםהיו הסיבות שבגללןהיתה קבוצת רודגסמוכנה לקלוט קבוצתנוער:
 .1הגורםהחיצוני; רצו לאפשר לנוער זה להתפתח ולגדול,כי לאחר עלייתו של משטר
הנאצים לא היתה לנוערהיהודי עוד אפשרות לכך,
.2הגורםהפנימי :קבוצת רודגםהיתהוקוקה לקבו
צלתיואתנ.ש'י,ם ,שיתפקדוכמו כליתרחברי
שיהיו להם הדאגותהכלכ
הקבוצההגדולה ,אךמבלי
שלושהיו התכונותהעיקריות שלעלייתהנוער")1 :עלייהבגילצעיר משמונה עשרה;
 )2אפשרות להתקבל לעבודה בארץ-ישראל בלי דאגות חומריות;  )3האפשרות לעבודה
תרבותית במשךחצייום"%.הכיווןהחינוכי שלעליית הנוער ,הכלליוהדתי ,היהקיבוצי,
ורקאותומותרהיהלהציעכמטרתהחיים,ולכןנקבעכקוכלליבחינוךזההחינוךלרקלאות.י'
אחתהבעיות החמורות שלבניעלייתהנוערהיתה אכזבתם הקשהאחריעלייתם ארצה,
לאתר שעשו כמהשבועות במחנה הכנהבחג-ל,כיהתנאיםבארץ-ישראלהיושונים בהרבה
מסה שתיארו לעצמם .ככל שקבוצות ההכשרה החדשות שהוזמן רביותר עםבני קבוצות
ההכשרה הותיקות גברה אכזבתןכי צעירים אלה התייחסו עוד בחו"ל אל הקיבוץ' ,ותר
מאשרלמושבאו למוסד ,כמקוםהמתאיםביותר להגשמתהרעיון של 'תורהועבודה'.אולם
עכשיו ,במקוםלהעריך אתהקיבוץהערכהחיובית,ראוהצעירים רק אתכשלונותהקיבוץ'.י
בעייה אחדת של חברותהנוערהדתי שתה הקשר עםהתנועה,נ'הנוער שנכנסלקבוצה
לא ראהיותר מאשר אתעצמו ואתקבוצתו ,אך שאלות הקשורותלתנועה,לישובולציונות
היוזרותלו .כתוצאה מכך לאהיתהלו ההרגשה ,שהוא מהווה הלק מהיהדות הדתית,ולכן
קלהיהלו לפרוק את עול התורה והמצוות .גםהחינוך התנועתיעל-ידי'בני עקיבא' לא
הצליח,כיארגון,ה לא השכיל לקשור לתנועה אתבניעליי
ת הנוערהדתיבעיקר בגלל
ההבדליםבמנטליותביןשתיהחברות.'.
הקבוצה הראשונה שלעליית הנוערהגיעהלרודגסבקיץ תרצ"ד  ,)19341לאחרשחונכו
ב'בריתהנוער' הדתי-לאומ'בגרמניה.צעירים אלו התכוננו מראשלייסד פלוגה עצמאית,
' .88עליית הנוער,דדהי)',גל.זן ד' ,עמ' 1 1באק-ד ,ח' )1ן וכן 'בעלות',וליון ה' ,חשון תדד-ה ,עמ' :9-6
וי
' מאמרו של פ' ר~ונבליט. :פרקי בראשית,.פג.שת חבר' רודוס) ב'הצופה' ,ב"ז תעזז השמש

.89
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2,.,.19841ן ,עמ'.8
'עליית הנוער' ,שבהערה הקדמת.9'QY ,
ב 1באק.ד ,ה'.),
'בעלות',וליון ב',ניסן תרצ,ז,,ט'..
בפרטי-גל שלהכ.נ~סלטדריכי 7ל"ת הנ71רהדת .בכפךפינס בה' אלם תשיא ,עמ';.1
'בעלוה',ול.זן ה' ,תשזן תרצ,ה ,עמ'.9
מפדס'-כל שבהערה  ,91עמ' ; :9 ,זבן השוה 'ב7לות' ,שבהערה הקזדסת ,עמ'  :11וכן ר' 'רפים'
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שתתק"םכל'מיחייהם .כמעטכולםהתגברו על המשברהנ"ל שלאחרעלייתם ,הוכחהיפה
לתפקודםהטובברידגס :כשרובחברירודגסחלובטיפוס בתרצ"ה )1935,ניהלובניהנוער
הלק גדול של ענפי המשק .בתרצ"ו ( ,)1936אחרי שעשו שנתיים ברודגס ,יצאו לחדרה,
שבהייסדו אתקב''אריה',וכךההלוליצור אתהאפשרותלהשתתף בהקמתקיבוציםדתיים.
השני ,שדהאליהו ,באביב תרצ"ט .)19391ע
ואמנםייסדה קבוצת 'אריה' אתהקיבוץהדתי
מידאחריהמחזור הראשן שלעלייתהנוערהדתיברודגס ,בא לשםהמחוורהשני,שהיה
שונהמהראשון בכמהבחינות:היוצעיריםיותר,רובםבאומעיירותקטנותבגרמניהובחלקם
לאהתחנכובכללבתנועתנוער,ולכן עמדתםהציוניתוהחלוציתהיתההרבהפחותמפותחת
מזו שלחבריהקבוצההראשונה ,שנראוכחניכים למופתזמןקצר לאחרעזיבתם אתרודגס'.י
רודנם היתה המקום הראשון ,שקלט רבים מבני מעליית הנוער הדתי ,בהיותה קבוצת
ההכשרה הראשונהוהמבוססתביותר.כך אפשרהיה בהתחלה להפנות רקאליהמעלייה ,11
כמושבניעלייתהנוערהלא-דתיהופנו כמעטכולםלקיבוציםכלליים .אולפהצרכיםרבו,
כי המשיכו לעלותצעיריםדתייםרבים במסגרת הנ"ל,באין al~bלצעירים בקבוצהדתית
כלשהי ,נמצא מקום לשלושיםצעיריםדתיים במושבהדתיהוותיקביותר :שדהיעקב ,אף
עלפ'שהיה חשש ,שבמושבלאיוכללהינתןהחינוךהקיבוציהמתאים.תחילהישןכל אחד
אצל אחת ממשפחות המושב; לאחר מכןישנו ואכלו במבנה אחד .כךיכלו להתפתחחיי
הברהויהדותמלאים .כל אחדמהצעירים עבד אצל אחדמחבריהמושב.כמו ברודגסעבדו
בבוקר,ואילו שעות אחה"צ הוקדשוללימודיםעיוניים .בסופו של חשבוןקיבלובנ'עליית
הגוער במושבזה הכשרה טובהכפועליםחקלאיים .הוכחה טובה להצלחת הכשרה  11היתה,
שלאחר תקופה שלשנתיים ב'שדהיעקב'העדיפורובהצעיריםמעלייתהנוער את הקבוצה
כצורתחיים[".]...
מקומות הכשרהנוספים ,שאליהם הופנובניעליית הנוערהדתי בסוף שנות ה30-היו:
בתי 'צעירות מזרחי' בתל-אביב ובירושלים ,הסקטור הדתי במקוה-ישראל ,כפר פינס,
קבוצת רמת השומרון ועפולה .מלבד זאת נבנה 'כפר הנוער הדתי' על-יד כפר חסידים,
שנפתח בתרצ"ח ( ,)1938כי לאהיו מספיק מקומות קליטה למספר הרב של הצעירים
הדתיים,שעלולא"'בסוףשנותה.30-יוזמי המפעלהיוהקיב~,הדתיוהנהלתבריתחלוצים
דתיים בגרמניה .חלק גדול מהבוגרים הצטרפולגרעיני התיישבות ,שייסדו אח"כקיבוצים
דתיים ,או למשקים דתייםקיימים .כך סיפקה עליית הנוער הדתי הרבה חברים וחברות
למשקי הקיבוץהדתי ,ובכך תרמה תרומה השובה מאוד להתיישבות הדתית ולקיבוץ הדתי
בראשית דרכובפרט".
.94

נ.9
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~ר' ב'בעלות' המל,העדה  ,)92עמ' :11על 'קב'או :'".ו' במאמד,ה.
ב'בעלות' התל,הערה  ,)92עמ' ~:12כן ד' 'דסיס' מכ"טתמוג תרצ,ח  ,)28.1.19181עמ'.2
'חיינו' (בגרמנית) ,אוגרס  ,1938עמ'  :10-9ור' 'הצופה' ,כ"ד אדר א' תרצ"ח  ,)25.2,19381עמ'.7
'קבוצתנו' (רודגם) ,כ"ט טבת תרצ"ו ( ,)24.1.1936גליון  ,13עמ' ו' ;2-נתיבה' ,א' ניסן תרצ"ו
( ,)24.3.1936עמ' ' :2ההד' ,תמ-ז-אב תרצ-ז ,עמ' י"ג-י"ר' :חיינו' (בגרמנית) ,אוגוסט  ,1938עמ' ;4
'הצופה' ,ג' אדר תרצ"ט ,עמ'  ;3שם ,ט'אייר תרצ"ט ' ;128.4.19391ההר' ,תשרי-מרחשון ת"ש ,עמ'
י"ד-ט-ו' :עליית הנוערהדתי'בכסלו ת"ש ,כהוצאת הועדהלעליית הנוער הדתי.
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קמוצת חרות  -חרות
אופי מיוחד היה לקבוצת קרות-חרות ",שנוסדה בתרצ"ד ( )1934בהכשרת בלנקנזה
בצפון-מערב גרמניהע"י כמה חברים ב'החלוץ' הלא-דתי ,ששאפו לחיות כקבוצה דתית
בתוךהמסגרתשל'ההסתדרות-הכללית'.שניםמועטותאחרכךעלוהחבריםלא"י,ובתרצ"ז
)1957,נוסדההקבוצהבבנימינה.לאחרכשנה,בסוף תרצ"ח ,)19381עברההקבוצהלחדרה".
מספרהחבריםהיה כ,40-רובםהיורווקיםורווקותבגיל  ,25-22וכמעטכולםהיוילידי
גרמניה .התפרנסו בעיקר מעבודתםבפרדסים .רמתחייהםהיתה נמוכה מאוד,כי פרנסתם
היתם בדוחק בגלל האבטלה ,שהיתה אזבאר' .,ההסתדרות-הכללית' לא עזרה לקבוצה
במידה מספקת,ואוהבינוהחברים,כירצונםלהיותכדתייםבתוך מסגרתגדולהאינו אלא
אשליה.לכן לא ראתה הקבוצהפתרון אחר אלא להצטרףלקיבוץהדתי ,אך גםגוףזה לא
יכולהיהלעזור,כי בקבוצה לאהיו מספיקחבריםוגם לא נראוסיכוייםלעתיד טוביותר.
סיבות אלה הכריחו את הברי הקבוצה להתפזר בשנת תש"א ( ,)1941אך חלק מהחברים
הצטרפולקיבוץ הראשון של'הקיבוץ-הדתי':טירת-צבי.
קבוצת 'המחר'

קבוצתהכשרהנוספת ,בעלתגווןמיוחד,היתהקבוצת'המחר',שהבריהבאוגםכןמגרמניה,
הברי הקבוצה הקודמת.י'
הגרעין בקבוצהזו"היהמורכבמחבריתנועת-נוערמיוחדת ,שנוצרהבגרמניה בהדרכת
הרבנ1יב1רגר ,ואשד מגמתההיתה לאפשרדיים שלדתייםוהילוניםבצוותא".י" כתרצ"ה
 )1935,נוסדה קבוצהוו במושב 'הדר' ,שבוהיהקיבוץ של'הקיבוץ המאוחד' ,אךקיבוץזה
ההליטליצורצורתחיים אחרתלגמרי ממהשהיהמקובלאובתנועתהפועליםובישוב .כמה
בחורים דתיים רצו לחיות בקיבוץ ,שבו ראו את המדינה בדרך ,אף עלפי שרוב חברי
הקיבוץ לא היו דתיים,מיהיו סבורים ,שדתיים ולא-דתיים יכולים וצריכים לחיות בו
בשלוםביחד.מידלאחרעלייתהקבוצהארצה,ניגשולקיבוץ'עיןחרוד'.דרישתם הראשונה
היתה :מטבח כשר .לאחר שהתלבטו חברי הקיבוץ הוותיק אם 'להבליעם' בתוך קיבוצם
הגדולאוליצורפלוגהמיוחדת,העדיפו אתהאלטרנטיבההשנייה,וכךהיתהגישתהדתיים

כמ.

.98

השם 'הרות  -הדות' סימל את שאיפת הגר .הקבוצה לה '.מסורת במסגרת של הרפש נתוך
'ההסתדרות-הכלל'ת';ובן השוה אתפירושה~.לעל בשמות ,פרקיב
 ,פסוקט"ו1. :בלח1ת,של

הנר'ת) מעשהא-להים המה ,והמכתג מנתב א-להט הוא ,תרות עלהלהות ..ומפרשים תתל ,אלתקר'
 - 1אל תפרשכפ' הכתונ):קרות אלאסרות ונמסכתע'ר1בין ,לף גל ,עמודא':וכן שמותדבה ,מא-ט':
וכן ר' 'תורת שלמה' לרנ מ' כשר ,כרך כא ,עמ' קבהה-פ,ס2ו ,-1סע'פ'פ,סט-קע).
 .99המקור לכלהסעיףהוההוא הרשימה על קבוצהזו באט,צ מאתאריה מלפרמן ,שרת3-ב'.
.199המקור הע'קר' לרשימה  11הוא מאמר ב'ההד' ,סבתתרצ ,1.עמ'ט'.
i
השכבההצעירה שלvהקימץ
 .191תמר אקרס,הציונותהחלוציתבאיטליהבין  1מלהמוח העולfם ,הצאת
הדת ,.ת"א תשיל ,עמ' .)6
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ב'המהר':אין היהדות פוגעתבחיי הקיבוץ וקל וחומר שאין סתירהבין הדתלביןהחיים
הסוציאליים ,המבוססים על צדקויושר,לכןהאמינו" ,כישיתוףהחייםבין אנשיםדתיים
ולאדתייםעשוילהביא ברכהלקיבוץ הגדול ,-מצרשני"יכוליםהדתיים להעניקלקיבוץ
מערכי הדתהיקרים".
מנהיג הדתיים בקבוצה למד בסמינר לרבנים בברסלוי ,ואחר כך שימש רב בקהילת
דיסלדורף.הלההיהסבור,שהלא-דתיים לאהעריכואל-נכון את הדתהיהודיתוטפלועליה
פשעים של דתות אחרות .לכן ,חשב ,יוכלו הלא-דתיים להכיר את היהדות בטהרתהע"י
היים משותפים עםדתיים ,וכך הסכימוביניהם הלא-דתיים ,שהיוו את הרוב בקבוצהזו,
והדתיים,כדישיחיו בשלום במסגרתשיתופית:קיימותשתיפלוגות בתוךקיבוץ אחדוכל
אחד רשאי לחיות בקיבוץ כהכרתו וכרצונו.אין פלוגה אחת מפריעה לחברתהואין האחת
משתולת להשתלטעל הברתה.
* המטבח הכללי הוא כשר ,אך החברים הלא-דתיים יכלו להתנהג כרצונם ,והדתיים לא
יפריעולהם.
*לגבי השבת הוחלט ,בהשפעתו שלמנהיגהדתיים ,לא לצאת לעבודה בשבת.
* שאלתהחינוךעדיין לאהעסיקה אתהצעירים ,אבלהאמינובאופטימיות שגם שאלה קשה

זותיפתר.
נסיוןמענין זה לא החזיק מעמד ,אם בגלל מיעוט חבריםאו חיל-מילואים ואם בגלל
מיעוטעזרה .על כלפנים,היהקושי גדול מאודליצורחיים משותפים שלחלוציםדתייפ
ולא-דתיים במסגרתשיתופיתאחת :בגללהחיכוכיםביניהם  -עקבקיום מצוות  -שהלכו
והחריפווגרמו לבסוף להתפרקותהקבוצה'".
משקי הפועלותהדתיות
בשנותה 2"-זה-ל 3נעשו שלושהנסיונות להקים הכשרה חקלאית לחלוצותדתיות:
א) בתרפ"ה ( )1925נעשהנסיון לרכז כמה בנות דתיות ,כדי לתת להן הכשרה חקלאית.
נסיוןזה נעשה במשקפועלות בפתח-תקוה בשם'ברוריה',',יאך לאהצליח,כפישראינו"'.
ב) בערך  10שנים אחר כך ,באביב תרצ"ה  ,)1935,עלתה ארצה קבוצת חברות דתיות
מפולין .בהתחלה התנהל משאומתןכין הקק"ל '1המזרחי' .לאחר מכן נעשונסיונות להקים
משק פועלות בעין-גנים ליד פתח-תקוה .בהכשרהזו היו רק חלוצות .כמה מהמוסדות
הלאומיים,כגון הקק-ל והסוכנותהיהודית,עזרולהן ,אךהסיועהיה.a1YIמיתר המוסדות
הלאומיים והחברתיים לא הושגה כל עזרה ,גם לאמויצ"ו על אף הבטחותיההחגיגיות"'.
02י .שט.6; 'bY ,
 .101מתוךהד.1חלרעייה השמינית של 'הפועלהמוית" בתש,ב ,עמ'  .1;4ום פרטים שותם על שכ' משק'
פועלות האסרים ,שעלטםנדון גועשך ,לקוח'פ ממקר1ה.
 .104ר' דוקטורט פלס ,עמ'.8"-;9
' .105נת'בה'1.',ס'זן תרצת  ,,18.6.191!1עמ' ו,וכן ר' שם ,ל' מרתש1ן תר?!1 1.ר ,)26.11.19עמ' .4ום
ההמשך מבוסס חלקית על

מקי
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כשלא עלהבידיקבוצה11להקים משקפועלות לאחרכשנה,התפזרו הבנות ,אולם חלק
מהןהיוו אתהגרעיןלנסיוןהשלישי והמוצלחביותר להקמת משק פועלות,
ג) כשלא נותר כבר לצפות לעזרהכלשהי מצד המוסדותהשינים ,ההליטה קבוצת חלוצות
דתיות לדרוש הקמת משקפועלות דתיות ,אף עלפישבידיהןהיו רק מעטאמצעים.
אור לט"ו בתשרי תרצ"ז )1.10.1936,נפתח משק הפועלות הדתיותביגן מגד' שבפרדס
חנה",י שהיהעל-יד קבוצת 'מגד' או קבוצת 'רמת השומרון' ,אחת מקבוצות ההכשרה של
החלוץהדתי בשנות ה,30-כפישראינו '",לרשות המשקהזהעמד
 .ל 3דונםקרקע .במרכז
הגןעמדביתובו 7חדרים .בהתחלהעסקוהחלוצותבשניענפים:גידולפרחים,ירקות.אחר
כך עסקו גם במשתלות ובמשקבית .במקוםהיו שלושהבעלי מקצוע מנוסים ,שתפקידם
היה לפקח על עבודת הבנות ולתתלהן אתההיראות הדרושות.
בהתחלה היו ב'גן מגד' רק עשר בנות ,שרובן באו מפולין ומגרמניה :אהר-כך גדל
מספרןוהגיעל .20-תקופתהלימיד שלהבנית נקבעהלשנתיים.החלוצותאירגנו במרץ את
תכניתן התרבותית .כל ערב למדו את מקצועות היהדות .לעיתים ביקרו אצלן מרצים,
שהשמיעו הרצאות עלנושאיםשונים ,מבהינה חברתית שררובין הבנותיחסיםטובים.
משק הפועלות הדתיות ב'גן מגד'היהקיים חמש שנים ,והכשיר  62בנות ,שחלק מהן
הצטרפולקיבוצים או למושביםדתיים.

ג.הקימוציםהדתיים הראשונים
ביתיהודה
לאחר שגמשך כשש שנים ישבה קבוצת רודגס על כ-ס 40דונמים של אדמת סלבנדי
בפתח-תקוה ,רצו החברים ,שרובם עבדו בפרדסי הסביבה ,לעזוב את פתך-תקוההוותיקה
וליצורr'Q'pדתיקבוע,שיהיהחקלאי ממשועצמאי.העדיפולהתיישב בעמקביתשאן,הן
בגלל הריחוק מהעיר ,הן בגלל התפקיד החלוצי של החיאת השממהוהן בגלל האפשרות

להקים גושישוביםדתיים'".

' ,106נתיבה' ,כ"ד שבס תרצ-ז  ,)5.2.1937,עמ'.3
 .1"7שם ,כ-ט תשרי תרצ-ז ,)15.10.19161עם .5.יתר הטקןדות להמשך הסעיףהוה :שם ,כ' בסלן תרל1.
; ,14.12.19,6עמ'  ;4שם ,ה' אדד תרצ ,)19.12.191;1 1-עמ' ' :1הד החלוץ',תשיי תיצע ,עמ'נ;1.
'יומן המשק' (ר-דגם) ,מספר ,14ז'ניסן תרצ"ח (' ;)8,4.1938ההד' ,תמוז תרצ"ח ,עמ' ב"ה;וכן השוה
הערה  100לעיל.
 .108המקורות העיקריים לסעיף זה :א) העלייה ל'בית 'הודה' מאתאירייםיעיר ב'שרגאי' ,א' ,ירושלים
תשמ"ב ,עמ'  ;132-139ב) 'קבוצתנו' ,ח'אייר תרצ"ו ( ,)30.4.1956עמ' א',וכן משם ל'עלונים',ניסן
חש"ו ,עמ' ;17-15וכן בקורץלזכרו שלגדליה אונא ,ת"ש ,עמ'  :28-25ג)סיכום על 'בית יהודה'
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בתרצ"ה )19351התחילונציגיהחלוציםהדתיים לדרושמהמוסדותהמיישבים ,שיאפשרו
אתהתיישבותם של  120משפחות מקבוצתרודגס'",וזאת לאחר שבמשךשגיפ התנהל משא
ומתן עם הסוכנות היהודית ,שהבטיחה לחברי ר,דגס מקום להתיישבות .אולם המוסדית
המיישביםהיו קשורים בהסכמים עם מפלגות ,זרמים התיישבותיים אחרים ,וגם משאבי
הסוכנות אזמצומצמיםלמדי.נוסףלכךהתברר,כימתכנניההתיישבותבאיזורבית-שאן
בכלל לא לקחו את קבוצת רודגס בחשבון בתוכנית ההתיישבות הראשונה ,כפי שהובטח,
אלא את קיבוץ 'תל עמל' והיום :ניר דוד) ,וזאת על אף שהמוסדות הכירו בכך ,שחברי
רודנםהיומתאימיםלהתיישבותבאיזורואף עלפישהבטיחו להעלותם על הקרקעבקרוב,
כשהתוכניותלהתיישבותתתחלנהלהתגשםן...ן
.לכןהחליטוחברירודגס לקחת אתגורלם
בידיהם ,ולהיאחז בכוחותיהם באדמת בית שאןולחיות במקום גםבלי אישור מהמוסדות,
כדי להוכיח להם ,שהם מסוגלים להתיישבות; ואם אי-אפשר לעלות על אדמת הקק"ל,
יסתפקובינתיים בהתיישבות על אדמהפרטית.
כמה חברים באו בדברים עםיהודי מצ'כיה בשם קסטנר ,בעל השקפהציונית-דתית.
ברשותו של'הודיזההיה שטח של 800ד' על'-דבית שאן ,הוסכם ,שפלוגה מרודגס תקבל
על עצמה את עיבוד השטח הזה ,שקסטנר ישלם להם כשומרי קרקעותיו ,כשחברי רודגם
הודיעועלתכניתם למפקדתההגנהבאיזור,הוסברולהםהסכנותבהתיישבותבמקוםהנידח
בלי קשר של ממשעםישובי העמק,כי לאהיה כבישולאהיהטלפון ,בעוד שגם המוסדות
המיישבים לאהסכימו .אךהחלוציםהדתיים לאנכנעו,כיאררי ש"סידרו" אותם ,כמסופר
לעיל ,איבדוהצעירים אתאימונם במוסדות ,ולכן היתה החלטתם נחושה להתיישבזמנית
על אדמת קסטנרעל-ידביתשאן.
לפני שעברו לשפ,סיירו במקום ומצאו שהבית מתאיפלצרכיהם'.,י לאחר כלהקשיים
וההתלבטויותקיוותההפלוגהמרודגס"להניחאבןפינהלישובהפועלהדתיבעמקהמזרחי"'".
בז'בניסן תרצ"ו ( )29.3.1936עלתה הפלוגה ,ובה 8בנים ו 2-בנות ,לאדמת קסטנר,
וייסדה את הישוב העברי הראשון בעמק בית שאן בל' אישור מהמוסדות ,בלי תקציב
התיישבותי,בליאמצעים,בלי נשקובל'רדיו .לאחרשהצעירים קבעו עובדה בשטח,ההלו
לעזורלהםאפילוכמהממפקדותההגנההאיזורית.במיוחדיעצווהדריכוחייםשטורמןוישראל
בןאליהו.לפי בקשתו של קסטנר ,בעל האדמה ,נקרא הישוב על שםאביו :ביתיהודה.
ההתיישבות בביתיהודה נמשכהבדיוק שלושה שבועות ,אך השפעתה היתהרבה.בכ1.
בניסן תרצ"ו  - )19.4.1936, -ביום ראשון שלאחר חג הפסח ,בשעה  ,18,00כשישבו
החברים לאכול ,הופיע שומריהודי מהסביבהוהודיע להם בשם 'ההגנה' ,שעליהם לעזוב
מיד את המקום,כי פרצו המאורעותביפו .החברים נכנעו רק לאחר שנאמר להם ,שזאת

הי.

 .109ר' 'דפיס'~בהם הומרלדיוןבקבוצות הדתיתיקראת.ש.בת מועצת חבר הקבוצות בה'-ו'אלולתרצ1.
באק.ד:וכן ב'עלוההנועי',של,ל"ת הנ71רהדת ,).ראש השנה תרצ,ה.1-6 'ay ,
' .1:0קבוצתנו' ,גל'  ,16כ"א שנטתרצ.3'DY ,)14.2.19361 1.
 ,111שם-' ,ד אדר תרצ-ו ( ,)8.3.1936עמ'
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התפתחותהקינוץהדתי עד פרוץמיחמת העולםהשנייה

אתר דעת  -מכללת הרצוג

פקודה מפורשת של 'ההגנה' ,שכולםהיו חבריםבה.א,השאירו את כלחפציהםבבית,חוץ
מהחפץ היקר ביותר של כל אהד ,ומיהרולבית אלפא ,כי חשבו ,שכעבוריום אויומיים
יהורולביתיהודה .לאחר כמהימיםהוצאוהחפציםהאישייםמהביתבקשייםגדולים .נשארו
עודהחפציםהגדולים שנשרפוע"י הפורעיםיחד עםהבית.
קיבו,בית אלפאקיבל את הפלוגהיפה ,העמידלרשיתהצריףוהוכן מטבח כשר .הלק
מהחברים עבדובענפי המשק לשפ השתלמות חקלאית .תוךכדי כךהחליטוחברי הפלוגה
להישארבבית אלפא ,גםכןכדי לשמור עלהזכויותלהתיישבות .)11נעשוהכנות ממשיות
להתיישבות קבועה ומסודרת בעמק בית שאן ,שהתממשה בקיץ תרצ"ז  ,)19371כשהוקם
הקיבוץהדתי הראשון ,טירתצבי;ביןמייסדיוהיוחלוציביתיהודה.

טירתצבי
המאבק על הקרקעות

מהשיחות ,שהיו לחלוציםהדתיים עם חברי המזכירות של בית אלפא ועם אחרים ,הסיקו
הצעירים את המסקנות הבאות :א) השיבה כרגע לאדמת קסטנר בעיר בית-שאן לא באה
בחשבון :ב)אסורבכלללהתחיל פעםנוספתהתיישבות חדשה במספרכהמועט שלאנשים.
היהברורלחברים,שיעלו על אדמת הקק"ל ברגעהראשון ,שבותינתןלהם האפשרות לכך
אויחד עם שארהנקודות.כמוכןהחליטו על סמך הנ"ל כמה החלטותוביניהן" :ג)להקים
את מחננו הסופי במקוםמבודי ולא בקרבת אחת הנקודות החופשיות ,כדי להביאלידי
ביטוי את שאיפתנו המיוחדתוכדי לאפשרלילדינו חינוךלפי רוחנובלי השפעתהחיים
הוריםלרוחנו; ד)לדרושבכלתוקף מהמוסדותהציונייםלהקציבלנולכל הפחות שטחבעד
[בשביל]  120משפחות ,כוי להקל את עול החינוך ושאר המוסדות ,שנהיה זקוקים להם
על-ידימצבנוהמיוחד1קיבו,דתי]"'.י'קיומן שלשתי החלטותאלופירושוהיה:התיישבות
'גושית' :כמהקיבוציםדתייםייווסדו בגוש אחד ,כדי להקל עלהחייםהדתיים,החינוכיים
,בי"סאיזורי)והתרבותיים,
זמן קצר אחר-כך שהושניים מראשי חבר הקבוצות והדתיות) בירושלים ,בעיקר כדי
לברר עם ההנהלות של הקק"לושל המחלקהלהתיישבותחקלאית שלהסוכנות אתהחלוקה
של אדמות בית שאן ,לארר ששמועות התהלכו ,שכל אדמות בית שאן כבר חולקובין
קבוצותנוערשונות ,אולםפלוגתרזדגס לא הובאהבחשבון.ראשיחבר הקבוצותדרשוכל
הזמן לקרואלישיבה משותפת של המוסדות הממשבים ושלהגושיםהמעונייניםבעלייה על
הקרקע .רקאחרי'שיבהכזו אפשריהיה לקבל החלטה בקשר לחלוקת הקרקע ,זאתועוד:
המרכוהחקלאי של'הפועלהמזרחי'הרגישבאותוזמן ,שהוותק שלקבוצתרודגסופעולותיה
לקליטתהעלייה מגרמניהמקנים לה כברמזמן את הזכות המלאהלייסדקיבוץחדש.
 1מנחם-אב תרצ1-
. .112קבוצתנו',נל1.ן  ,29ה'סיון תדצ2 'bY ,)26.,.19(6, 1-ן וכן העזה 'נתיבה'..,
1י ,)1.8.191עמ'.4
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בישיבה מוקדמת עם המחלקה להתיישבות חקלאית הוברר ,שבקשר לחלוקת הקרקעות
אין התאמה מלאהבין מחלקת ההתיישבותלבין הקק"ל ,שראשיה חשבו שאין לקפח את
וכותם של אנשי רודגס על הקרקע .לכן חששו הנציגים הדתיים ,שלאיצליחו 'להיכנס'
כמלחמת
xגי הברהקבוצ~ותלהתחיל .
להתיישבות בעמקהית  iכתוצאה r
מהששזהחשבונצי
תנופה נגד כל המוסדות המיישבים ,שהיו מעורבים בחלוקת הקרקעות :הקק"ל ,מחלקת
ההתיישבות שלהסוכנות ,ההנהלההציוניתוכו',כדישהחלוציםהדתייםיקבלו חלקמתוך
 5000ד',העומדים לרשותהעלייההמיידית .על כלפניםהיה ברור ,שתהיהדרושהפעולה
מאומצת מצד חבר הקבוצות,כדי להיכנס לתור הראשון של הגופים ,שעמדו לעלות על
הקרקע:הדתיים לא התרשמו ,שהצדקישלוט בחלוקהזון'".]...
הרבהדיונים התקיימו בתרס-ו-ז )1937-1936,בישיבות הרבות של הועדה ,שנתמנתה
על-ידיהסוכנותוהקק"ל .גםלפיסיכוםהועדההזווגםלפ' 'הצעת ההסכם' בקשרלעלייה
לבית שאן ,עמדו להציע ל3-2-גרעינים לעלול להתיישבות באיזור ,כשפלוגת רודגס לא
תהיהביניהם .בישיבה בכ' בכסלו תרצ"ז  ,)16.11.19361שבה השתתפו ההנהלות הקק-ל
והסוכנותהיהודית ,הכחישאוסישקין כל הבטחה ,שהקק"ל נתנה לפלוגתרודגס בקשר עם
ההתיישבותבאיזורביתשאן.עוד התברר,שניתנה כבר שנהלפניכן הבטחה ברורה לאחת
הקבוצותהלא-דתיות~' 'arהשדה').הישיכה מה' בכסלו תרצ"ז ()19,11.36הסבירונציגיו
של חבר הקבוצות עוד פעם את כל אי-הצדק ,שהיה בכל סידורהעניינים ,ואת הקשרים
שנוצרו על-ידי ההתקשרויות של הקק"ל ,בלי שמחלקת ההתיישבות יכלה להשפיע על
הדבריםהאלה.אחריבירורנוסףקיבלואותםנציגים הבטחהמד"רהקטטרמהנהלתהסוכנות,
שלאיתחילו בשום פעולהלפנישיסודרוהענייניםשלהם".י
לאחר מכן התרככה עמדת הקק"ל ואוסישקין הסכים ,לפי שטרוק ,שהיה אחד מראשי
המורהי ואהדממנהלי ד,קק"ל ,שהקק"ל תתן את האומה שכעמקכית שאן לקבוצתרודגס
עלחשבוןהקק"ל(;)1וזאתגםלאחרכמהישיבותביןנציגי הקק"ללביןנציגי'הפועלהמורחי'
וקבוצתרודגס,שבהןהבטיחנציג הקק"ל ,שקבוצתרודגסתובאבחשבוןלהתיישבותקבועה
באיזורביתשאן .באותה שנה תרצ" ,)1937, 1הכירו בכרחליישב נקודות מצפה,כי גברו
השמועותעל חלוקתהארץ .באותהשנההועלתה ההצעה של ועדתפיל בקשרלחלוקתא.י.
לאחרמכן העלתההמחלקהלהתיישבותחקלאית שלהסוכנותהצעהלחבריהנהלתהסוכנות,
לפיהיוצעעל-ידיאותהמחלקה שטחמסויםדרומית-מערבית לבית-שאן ,המתאיםלעליית
הפלוגה מקבוצתרזדגס.הוסברוגםהיתרונות של השטחהזה ,שבו האדמהמרוכזת,ונמצאים
 .111ב.קבוצתנו' ,גל' !! ,כ' תמוז תרצ ,)10.1.19!6, 1.עמ'  :2-1וכן בפרטי-כל של 'שיבת המוכ.רות
המורחבת של חגר ה-בוצות של 'הפועלהמורת '.בר'-ו' תמזז תרצ6-2!1 1.וי ,)24.6.1עמ'  9זעמ' !
באק-ד ,ת'  ;4ור' מכתנו שלקסטנבו.ם מהמרכז החקלא' של 'הפז,ל המורהי' להנהלת הקק.לב-.א
תמוז תרצ"ו ( )1,7.1936באצ-מ .515/1249
 .114מכתבמיוסףוויץ ,שטרןוהרצפלד מכ"אהשון תרצ"ז ( )6.11.1936ב'קבוצתבו' ,גל' ,41י"ג שבט תרצ"ז
5.1.1937,נ) ,עמ' ;3-2וכן 'הצעת ההסכם' מ.;936-נ ו5,נ,וכן סיכום 'הישיבות עם המוסדות' (שם).
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שפ מים ,הראויים להשקאה בכמויות הרבה יותר גדולות מאשר בכל הגוש המערבי של
בית-שאן'.י'בישיבהשהתקיימהבסוףנובמבר 1936ושבההשתתפונציגיהמחלקהלהתיישבות
 rמראשי המזרfחי ,הובטחל
ציגים הדתייםTעל-ידי אותה ~המחלקה
וגם הרב פישמן
נl
להתיישבות,שתעוכבנההפעולותבאיזורבית-שאןערשהענייניםעםנציגיהחלוציםהדתיים
יסודרו"'.
אף שנראה שהמאבק תם,ניסו עוד לבטל אתהעלייה לטירתצבי באמצע ההכנות לה
ולהעלות לשם גושהתיישבותי אחר ,בסך הכלהיהזה מאבק ממושך וקשה,במיוהד המשא
ומתןעםהמוסדותהמיישביםעלרכישת הקרקעותועלזכויותהמים:היהפהדמיון למאבק
המר והממושך 7,שנימן של 'הפועלהמורהי' על עצםוכותו ל"סד מושביםמשלו'".
בזה נגמר המאבקהעיקרי של 'הפועל המזרחי' ושלנציגי רודגס על הזכות שלנציגי
הקבוצה לקבל שטחלהתיישבותו הקבועה שלהקיבוץהדתי הראשון נעמקביתשאן.
נציגי 'תורה.עבודה' בא"י הפסיקו את מאבקם ,כאשרהשיגו אתעיקר מבוקשם ושטח
להתיישבותהקבועהשלהקיבוץהדתיהראשון),אולםההנהלההארצית של'המורחי'בגרמניה
שלחה מכתבלהנהלתהקק"ל,ובוהדגישהאתהצורךלמסורלאנשירודגס שטחלהתיישבות,
כיעדאזלאהתיישבהאף קבוצה של 'הפועלהמזרחי'על אדמתהקק"ל.לזההוסיפואנשי
'המזרחי' אזהרה ,שאם קבוצת רודגם לא תקבל שטח קרקע ,יורעו היחסיםבין 'המ,רחי'
והיהדותהחרדיתלביןהקק-ל '".מכלמקום ,תגובת'המורחי'בגרמניההיאדוגמאמעניינת
לקשר ההדוקביןנציגיהציוניות הדתית החלוצית בא"ילבין חברי אותה תנועה בחו"ל,
שהיומוכניםאף למאבק עבוראחיהםבא"'.

ההכנותלעלייה לטירתצבי
זמןרבלפנישהעלייהלהתיישבותלטירתצבייצאהלפועל ,החלוכברלהתכונןלעלייהזו.
קודםכלהיתהבעייה שלכוהאדם ,לאחרשקבוצתרודגסההליטהלהישארבאופןקבועעל
אדמתסלבנדישבפתח-תקוה.כךנתגלגלו הדברים ,שהפלוגה ,שאמורההיתה לצאת לעמק
בית-שאן,תהיהעצמאית,ויהיהצורךלצרףאליהחלוציםדתייםנוספים.הראשונים ,שבאו
נוו ,שם ,עמ' .4דעתו 11שלשליןק :במכתב לאונאמ.,ח בסלןתרצ;)2.12.19361 1.וכן שם ~ nysהמהלקה
להתישבות:וכן ר' שם ,במחאת הרב פ'שמן'by ,נ.
" .116ומן המשק' ,ר~וגס) ,מספר -' ,4ה בסלן תרצת .)2.12.1916,
;' .11בעלוה הנוער',בטאון עלית הנוערהדתינא ,).,ערבי,
ה תרצ.ח  -סתו ;.193
 .118שפ ,מספר ; ,ר' סבתתרצ61 1.נ .)18.12.19עליישוב הסכסוך על ~ yp-בשבילהקיבר ,הדת' הראשון
ר הרצ,1 1.נ)12.4.)9
 1'YQגם מכהנ rilbישסןדמן -.l'vaדדזד זלג~לדנברג מנצת-איפא מא'א..
באצ,מ /1210נ .51נמכתב~המוד.עהכותב-,כ
 .קבוצתר~דגסקיבלה את הצעת המבסדםלהת.ישגעל
.
אדמתוראע..וכן השוה שט אתהמכתבמיידתמוזהרצ.ו)191;,משטרן,מראש המהלקהלהתיישבות
של הסרבנות ,להנהלת הקהק,ל :במכהבזה מועברתהת~כנ.ת לעלמת
מ )-קבסתי~דגסלוראע.
ץ למדכו החקלאי של 'הפועלהמורת '.מ'.חס.ון תרצ 1.ו.191,נ28.ן, ,ך'
ובן השווה מכתבו של~ו.
'להקופחהשני' ,עמ'.)9
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בחשבון ,היו קודם כל חברי ההכשרה הקיבוצית על-יד קבוצת יעבץ ,שנקראה 'משמר
השרון' ,כשהתלו לדון בצירופם לפלוגה מרודגס ,צצו כלמיני קשיים :שאלת הותק של
חברי 'עבץ בעבודה חקלאית והרצון מצדםלהיותעצמאיים.בדיון הוברר ,שיש לפרק את
הקבוצה בכפר 'עשן ולהעבירה למקום הדש או לצרפה לאמת הנקודות הקיימות ,בעיקר
בגללתנאי הסקופהישן ,שלאאיפשרו התפתחותתקינה .הוצעגםכןלצרף אתחברי שח"ל
ברחובות ,אףעלפי שהובע חשש ,שצירופם שליוצאיפולין (שח"ל)להברי רודגסויעבץ
מגרמניהיגרוםלזעזועיםחברתייםבלתירצויים'".לבסוףהוחלט ,שאומנםיעלולהתיישבות
בעמק בית-שאן כ 100-חלוצים משלושת הגרעינים הנ"ל ,רודגס ,יעבץ ושח"ל ,על אף
הניגודיםביניהם,כיהיהצורך במספררב שלחברים להגנתהנקודה ,שעליהרצולייסד את
הקיבו,הדתיהראשון.העוליםלהתיישבותקיבלו את הכשרתםהחקלאיתהעיקריתבמשקים
שלעמק-יזרעאלובמיוחדבביתאלפא.
בחודשתמוזתרצ"ז )19371הגיעולשיאןההכנותליוםהעלייהעלהקרקע.ראשיהמזכירות
שלפלוגתההתיישבותקבעולבסוף 50חברים,בני 40 ,25-20חברים ו 10-חברות משלושת
הגרעינים הנ-ל ,שישתתפו בעלייה לנקודה החדשה .כמו כן נקבעו  25אנשים מנוסים
לעזרת החלוצים לשלושת החדשיםהראשונים .גםנתנו את כלהציוד הדרוש,וכן הובטחו
30גפיריםונוטרים)ממשקיהעמק.נתווספועליהםאףשומריםמקצועייםמאגודתהשומרים.
כלזה נעשהמתוךידיעה ,שהעלייה על הקרקע עלולה להיתקלבקשיים רבים מצדערבי'
האיזור .מלבדזההחליטו המוסדותהמיישבים עלתקציב'כיבושי' ,על הספקה מלאהעבור
20חברים ,עלעבודתחוץבאדמות הקק"ל ,על הכשרות קרקעועיבודשטחים ,בל"גבעומר
אותה שנה  ,29.4.19371נסעה משלחת בת  8איש מ'ההגנה' ,מועד הגוש ומהבר הקבוצות
,הדתיות)לורעא והמקוםהמיועד להתיישבות),כדילהכין אתתוכניתהעלייה.המימון של
מבצעהעלייה בא מהקק"ל  12001לא"') ומהמחלקהליישוביהודיגרמניה (2755לא"') .כמו
כן קבעה המכירות של חבר הקבוצות את איושם של  15תפקידים חשוביםביוםהעלייה
ונדונו הפרטים של שאלות רבות ,שהיו קשורותליוםזה .כלהציודהוכן בשקט ובסודיות
בבית אלפא עדליוםלפניהעלייה על הקרקע ,גםכדילמנוע את ההתערבות של שלטונות
המנדט וגםכדי להפתיע אתהבדווים משבט אצ-צקר ,שגרו בעמקבית-שאן"..
כשהכלהיהמוכן בריכוז כל האנשים בקיבוץבית אלפא ,החלו לשיר ולרקוד ,מעגלים,
מעגלים ,גם חברי המשק המארחוגםהאורחים.היו גםנואמים.נציגבית אלפא אמר ,שעד
כההיוהיישוב האחרון בעמקבית שאן ,והנה הם מוסרים לעולים על הקרקע את "המפתח

.119י
'פיט'-כל ,מס' כעב ,של'שיבתמועצה של חבר הקבז?~ת של 'הפעל המזרת" בת'-ס'כסלו תרצע,
עמ'  :6ובן ר' פרטי-כל של .שיבה המזכירות של קבוצות
המזרח" בז'-ד' תמוז תרצ1.
(936וי ,)24-23.6עמי ,6 ,5וכן שם ,עמ'

,3

'~ylen

 .120ר' ב'טירה'ליוםהעל.יה ה 40-שלט.רת?ב ,.עמ'  ;11-12ור'רשימה מיעהניסןתרצ-ו בארכיוןקיבוץ
יבנה,
~ :12ר' תנועתה'-בוץ-הדתי ,באגגל'תן ,נאסף ~נערך ע '-א' פ'שמן ,תשי ,19,,-1.עמ'
ץ באצ,מ
~ ;146כן בס.כומיס עלט.רת צבי בארכ.זן טירתצבי :וא' את המבחב מוולדנבי1יזו.
 515/1250ב;2,5,1937-וכן ר' פתק משטרן ט 11.7.1937-כאנ"ש .515/1627
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לעמק" .באותולילהאיש לא עצםעין .כלהומןהגיעולבית אלפאאנשיםרבים מכלמיני
חוגים ומעמדותביישוב .כל המחנההוה מנה מאות רבות שלאנשים.
עםעלות השחרביוםד' ,כ"אבתמוזתרצ"ז,)30.6.1937,יצאוראשיהשמירהוהשליחים
של הקק-ל והכשרתהיישוב לא-ורעא,כדי לקבל רשמית את האדמה ואתהיצר ,הבנויה
בניןטיטוחומותטיט,מנציגיהבעליםהקודמים.כשהושלמההפעולההפורמליתהזו ,נשלחה
מכוניתלבית אלפאלהודיעעלכךלהמון המחכהשם.אישיםרבים השתתפובעלייה ,ועד
הגוש חרוד במלוא ההרכב ,א' הרצפלד,י'וויץ ,שאולאביגור ,צפורהזייד,לייביפה,רבי
בנימין ועוד .בשעה שמונה בבוקר הגיעה הידיעה הנ-ל מא-ורעא ,והשיירה החלה לנוע.
ביציאה התווספו עוד מהנוער הדתי בשדה-יעקב ,שטיפסו על המשאיות ,כדי להצטרף
לשיירההגדולה ,רבתמכוניות ,שאמנם הדהימה אתערבי'האיזור .הללו לאהעזו להפריע
ליוםהעלייה .במכוניות הובאו ,בין היתר ,אספקה לכמה חודשים זהומרים רבים לביצור
ולבניין.

מיד אחרי שהגיעו לטירה ,התחילו להקים את החומה מעץוהצ ,,אחר כךשריינו את
שערי העץ של הטירה בלוחותברזל .לאחר מכן הקימו שניצריפים לדירה בחצר הטירה,
באותוומן התחילו בחרישהגבולין ,ולמחרתיצאו לחרוש בקצבקדחתני בכלהשטח.לזמן
קצרנפסקההעבודה,ונערכהסעודתזבחצאן כסמללשלום ,שישרורביןהשכניםהערביים
לביןהעוליםהיהודיים ,לאחר שכמהשייכיםערבייםערכוביקורונתקבלובכבודרב .בטכס
זההכריזיוסףוויץ,כיאוסישקין קבע ,ששם המקום החדשיהיהטירתצבי.החבריםהמשיכו
לעבוד בקדחתנות ,אישאיש ותפקידו,כי מוכרחיםהיולסיים עד הערב את הרומהמסביב
לטירה,כן גמרו להעלות על גגהטירה את קרקור ,שכבר כלילההראשוןהפיץ אתאורו.
הוקמו שתי גדרותתייל כפולות ,נחפרו הפירות הגנהונבנו גם עמדותהגנה .עד השעה
 22.00נמשכה העבודה הקדחתנית בביצור הנקודה '".כך עברהיום הראשון שלהקיבו,
הדתיהראשון .הוגשם חלום לאחר מאמציםרבים במשךשנים רבות,
טירתצבי  -השנים הראשונות
בשבועות הראשונים לאחר העלייה על הקרקע ניכרה פעילות רבה .הוקמו עוד צריפים
בתוך החצר,כדי שלאילונו בחוץ,כפי שנהגו כמהחבריםבאין מקום בטירה ,מתוך דאגה
לבטחון מינתה ממשלת המנדט" 3גפירים.חיי החברה והרוח החלומיד במהלכם :שעורי
תורה שונים ,שיחותוהרצאות'.י' מתוך דאגה לטווח ארוךניסו להפוך את הקיבוץ ההדש
לישוב של'תורהועבודה' ,המפרנס אתחבריו.היו כמהנסיונות שלאעלויפה.ניסו ,למשל,
1 :ר'
.121י' 'בטירה' הניל ובהערה הגזומת) ,עמ' ~,21 ,21 ,19-16בס.כזמ.פ הנ-ל ,שפ) עלטיתצב.
'עלוניפ',סיון-תמזה תש,ז ,עמ':,-6וכן 'לתקופה השנה' נהז?אתהמזכירות של הבר הקבוצות של
'הפועל-המ1רחי' ,תרשת ,עמ' ":;0 ,11-1וכן 'זרעיס' ,עריהתרח-ו ,שנהב' ,הנברת ,'.עמ''-'-;.דן
וכןי
' 'וכשבה'מכ 1.תמזהתרצ.ו;,ר9ו.;.ו) ,עמ' 1 ,1מ '1אלולש ,)11.8.191;1 .1.עמ'.1

' .122נתיבה' '1 ,אלול תרצ-ו.8.19,;1ו1ן ,עמ'.4
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לגדלבננות ,עדשנוכחו לדעת,שגידולזהאינומתאיםלאיזור.גםגידול הבקר לאהצליח
עלאףהמלצותיהם שלבעל' מקצועחשובים .לעומתזאת  -הצליחוגידוליםרביםאחרים,
כמועגבניות'".
בשנה הראשונה נוצל השטה ,שגורלו היהאו כ 1300-דונם ,ביותר מ.50%-היהבעיקר
עיבוד שלפלחה,ורק עשרותדונמיםלכל אחדמהסוגיםהבאים:חציר,ירקותומטע.ענפים
אחריםבשניםהראשונות:לול,צאן,ברווזיה ,רפת ,כרם ,פלחהואספסת'.י'חבריטירתצבי
ן תעלות ההשקיה
עסקו גםבריכוזמעיינות ובפיתוחם "',בריסוס הביצות ,בניקון.בתיקו
והמעיינות שבסביבה ובסלילת הכביש לטירתצבי .כמוכן הכשירו שטחיםלעיבוד חקלאי
לקראתהקיץהבא; המשיכובביצור,בגידור ובטיפול בחלקותהמטעים.
תחילה נחרשו לרוב 'הרישפוליטי',כי לאיכלו להתחיל בעיבוד חקלאי של ממש,הן
בגללמיעוט האדמהוהןבגללהעונה המאוחרת,אמצעהקיץ).לכן עסקוראשוניטירתצבי
בעיקר בהכנת השטח לעיבוד בחורף הבא ,תרצ"ח  .)1938 -החלו גם לרכז אתמעיינות
המים ולרסס קצת אתהביצות שבסביבה ,אךלפעולהזן התנגדוהבדואיםבאיזור ,שנתמכו
ע-ינציגיהשלטוןהמנדטורי.
התוצאה שלאי-ייבוש הביצות היתה ,שבאותו, r'pתרצת  )1937 -חלו כשני שליש
מחברי הקבוצה והמגויסים בקדחת ,אשר התישה מאוד את החולים .מחלה קשהזו תבעה
בט"ו במנחם-אב תרצ"ח  )12.8,1938,קרבןיקר ואהוב :הרב גדליה אונא ,מנהיגההרוחני
של הקבוצה "'.מכל מקום ,הקדחת היתה אחת המכות הקבועות של טירת צבי עד לאחר
מלחמת השחרור ,כשיכלולייבש את כלהביצות.
בשתים-עשרההשנים הראשונות עמדהבטחון במרכזענייני הקבוצההצעירה.בחודשים
הראשונים שלהימצאותהחלוציםבמקוםהיויחסיהם עםערבייהסביבהטובים '",עדשאור
לכ"חבאדר א' תרצ"ח )27,3,19381התנפלהכנופיהשל 100-80אישעלטירתצבי,הצליחה
' .:23כטיר' הנ.ל (קערה  ,,120עמ' ! :ס'כ~ס על טירתצב .נאט-צ; ~כן 'כטייה',
 ,)1.6.19!8:עמ'.2

ס~.ן תדצ".

ק'

ן ר' בסכ~פ ההכנסותןהה~ןא~ת המשחרדת לתרטיט )19!8/91
' .124בטירה'הנ-לוהערה  ,)120עמ' ~:!!-!1ב

בטירתצבי ,ובן מכתבן של ע' קרול למתיל עלצאן מ1.(8-ו 18.גא?.מ !~.51!/!11ר
 .נקשר לצאןנט

באצים  51,/16283לזה העבודה בטירתצב .לשנתתרצ-ה-תיצ.ט; ~ר' שםתוכנית הצאות ~הכנסות
מז' מס' אב תרצ-ח~;4.8.19,8-כן ר' שםמכתג.ס מ !".8.!8-18.8.!8-מאתות מ(דל' ?אן למה,ל :ןר'
מכתבן שלע
 .קרולב 19.!.39-למח-ל באצ,מ !:51,/(11וכןמכתבו של שטרן למחלקת והררנהמי,ב
מנחס-אב תך?.ת  )9.8.19!8:גאצ,מ  nTern1 :51,/16283שפ,ת.ק ! 51!/(11בהערההבאה.
! .12ר' 'ההד',מרתש~ן תרצ-ת ,עמ'"ו:וכן ר'נד~.ת של א'מ.כאלימ !".6.!8-באס-מ  ,51,/16283ושם
הרבהמכתב.ם1ד.1ה~תעלקדיה~תוכו' מ ;11.!;-9.!8-ור' גם באצ,מ  :51!/!113המשךהדו.הות על
פיתוח המענגה ~הכביש בא~קט~גר-דצמבר .19!8
 .126ר'בסיכ~מ.פ החל :בע'" )12עלטירתצביבאט.צ.
.
ם
ע
' .121ההי',מראשון תרצ,ה ,עמ'ת'':ט.רתצב
'
ר
~
,
'
ה
 .במערכ
 :!! ,29ביהדהחלוץ',,רב רעה תרצ,ח,
עמ',ו~:כן ר' 'הצופה',ער.ה תרצ-ח 1ו! ,)!.9.19עמ'! :נר-גמראנ' ,שדה-אליהו',רושליםתשט.1.
עמ'.21
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התפתחות הקיבוץ הדתי עד ברוץ מלחמת העולםהשנייה

אתר דעת  -מכללת הרצוג

לחתוך את הגדרות ולחדור למשק עד לבית המבוצר .אחרי קרב של כמה שעות הונסו
הערביםהתוקפים ,בהשאירם בשטההרוג אחדמתוך 5-4הרוגים ונשקרב .מצדהמותקפים

נפצע רקאחד"י'
מאותו לילה של ההתקפה הגדולה החלו כנופיות ערבים לבצע עשרות פיגועים מבלי
שמישהויעצורבעדם :הצתות שלתבואה וקש ,הפרעותלחרישה,עקירות שלמאותעצים,
שוד שלצאן,בקרותבואהוגניבתמים,שהגיעולטירתצבילפיתורמןהמקורותהמשותפים,
יריות עליהודים ~על המחנה שלהם בטירתצביומיקוש הדרכים ,שגרם להריגתם שלשני
צברי המשקושל '3הודיםאחריםממנהיגיהישובים בעמקיזרעאל"'.הנזקיםהחומרייםהיו
ניכרים ,גם בגלל הנזקים הישירים וגם בגלל הנזקים העקיפים ,כי היה על טירת צבי
ך הורע מאוד מצבה הכספי שלהקבוצה .הוצאות השמירה למשל,
לתפקדכיישוב-ספר,יכ
הגיעו במשקזהלשיאבין כל המשקים",,
כתוצאהמאירועיםאלהמיעטוחבריטירתצבילעסוקבזמןהראשוןלאחרייסודקבוצתם
בשאלותמשקיות,כיבעיותהבטחון תפסו אתרובומנם,זאתועוד :לרשותטירתצביעמדו
שטחיםקטניםומפוצלים ,שבחלקםהשתייכועדייןלערביםולכןאי אפשרהיהלרכושטחים
גדולים ,שהמשקהחקלאיהמודרניזקוקלהם .גםבעייתהמיםהיתהחריפהמאוד,ובמיוחד
בעמק בית-שאן ,שבו האקלים חם מאוד ברוב הודש'השנה.היו גם הרבה קטטותבענייני
מיםביןחבריטירתצבילבין שכניהםהערביים".י
ההתקפה הגדולה הנ"ל המחישה ברורות את גודל הסכנה ,שבההיו נתוניםבני טירת
צבי "'.לאחר ההתקפה הודגשוהליקייים בשטה הבטחון ,וכלהתעניינות החברים התרכזה
מסביב לדרישה להגביר את כוה ההגנה של הקמוצה .לשם הגברת ההגנה הגיען אנשים
" .12ר' הערה ~,126כן ר' 'עלוניס' ,סיון-תמ 11תש7 ,1.מ'"~:1כן 'להקופח השנה'7 ,מ' :14 ,4!-42 ,2,
'ס.רהצנ .במ7רנה' ,עמ' "!' :%1-ההד',אדר.ב תרצ,ת ,עמ' ב,ה'' :קיננו' ,אב תר?.ה -איג~סט
 ,19!8עמ'  .61בתוצאה מההצלחה ההשובה של הקבן?ההצעירהק.בלן המנצח.פ מספר רב של תצברת
נלהנ~ת ,שתגבנןהעי-דיה.ה.:לאטירתצבי בלבד עמד במבהן אלאה.ש~בכולו..

' .129עלוניס' ,ליב ,ס1.ן-תמ 11תש7 ,1-מ' 12ן 'טירת?ב
 .נמערכה' ,עמ' ,9,-86 ,;1-61 ,41 ,%,-,4
 :1!1-1"1ס-ירה על טירת צבי נאט,צ :2 'by ,מבחב מסירתצב
 .להנהלת הקק,ל גכ 1.מנהם-אג
תרצת ; )!1.8.19,6באצ,מ ' :51,/1628בטירה' מט 1.כסלן תרצ,ת ,עמ' ' :1הצופה' נ:9.! ,19!9-
!' :29.5,15.החד',אייר-סיון תרצח ,אמוד השערהפנימי' :הצופה'ג',י,גוט1.סיוןהרן.ה ;14.6.19!81
~ 1כ,ו שבט תרצ,ט  ,)6 ,16.2.!91כ,א-כ.ד אדר תרצ,ט -;)15.!.%9-12:יבור; ,עמ'
~;)2.12כן שם..,
:!2נ
.בר-ג.ורא ,שדה-אליהו ,ירושלים תשטה.29-26 'QY ,
'
ד
,
1
2
.
1
מ
מ
.
!
א
ב
;
2
1
.
6
.
4
2
515,1628
~כן מבתב
"נו .ד'המכתב.ס באצ-מ
 15.1ב 1941-וכן
מקסטנב~'ס למה,ל מביט אדר ב' תרצים.)1.4.!8,
' .1!1הצופה',י.דתשר .תרצ,ת"ר ,)19.9.עמ'  :1שם.,,בניסן תרצ,ח 7 ,)1!.4.%8:מ'  ;1שם ,ב-אתשר.
תשל';)29.9.19,21 ;.לתקיפת השנה'.;5tbY ,
 .1!2השפעה מספת היתה לפרשההבסה~נ.ת הניל :המןסד~תהמ.שביםהפ.7לו לחץ נבד להוצאת מלדיב
מהמשק ,שנמצאבתו.ת .תברי הלגוצה העבירן אתה.לדים לכפריהוקאל.

""פרטי
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

שונים מכלקציו' הארץ לקבוצה לתפקיד' שמירה ,אחר כך נתחלפו בחברים מהקבוצות
ובבודדים מ"הפועלהמ,רחי"'".
ההתקפה הג-ל 'צרהבעייה נוספת בתחום החברתי והארגוני,כי בתוך הקבוצה נוצרו
שתירשויות ,שלאתמידפעלובתיאום האחתעטהשניה ,מאחר ומספרם הרב שלהשומרים
ופעילותםבקבוצהיצרההלך-רוחמעיןצבאיבתוךהקבוצה.זאתועוד:האחראילבטחוןלא
היה מחברי הקבוצה .גם הימצאותו של מספר כה גדול של שומרים לאדתיים הפריעה
לקבוצההצעירהלעצב אתחייההדתיים,במיוחדבשבתות.המאורעותמסוף פברוארתרצ-ח
( )1938ומה שבא אחריהם,הגבירו ,מצד אחד ,את הביקורת על האחראים ,בוויכוחזהבין
שניהמחנותהכריע רגשהבסחיןאוהאמוןהאינצ' .רקבדבראחדהתלכדו כלהבריהקבוצה:
כשניסו להפוך אתטירתצבי ל'נקודה צבאית' ולקבוע אתענייניהבטחוןכעיקר ואת שאר
הדברים,כגון חברה ומשק כטפל ,התקוממה כל הקבוצה והכשילה אתהנסיוןהזה"'.
מלבד הבעיות ההגנתיות למיניהן ,בלטו בשנים הראשונית של טירת-צבי גם בעיות
הלכתיות-חברתיות שונות )1 :בקשר להפעלת משק מודרני כשבת היתה אחת הבעיות
הראשונות :הפעלתווהכוונתו שלהזרקורביום השבת; גםהחליבה בשבתהעסיקהא~תם;'"
 )2התעוררו בעיות הקשורות למצוות התלויות בארץ-ישראל ,כגון שמיטה,הרכבת עצים
הדשיםועוד; )3בקשרלתפילההתעוררהבעייהחשוכהועקרונית:לפיאיזהנוסהלהתפלל,
לאחר משאלחברים נקבע,כיינהגו במשקבתפילהלפי~ noTאשכנז,מערבאירופה ,עם
הבדליםקטנים;  )4באשרלשאלה :האםלחגוג את האחדבמאיכיאהלפועליםבעליתודעה
מעמדית מפותחת ,החליט הרוב ,שיש אמנם לחגוג אותו ,וכך ב 1.5.1938-שבתו כולם
מהעבודה .בבוקרטיילו כשדות,ואחרהצהרייםהושמעו הקראותוהרצאותעלהחשיבותשל
איחודהמנוצלים'",

שדה-אליהו
עוד לפני שחכרי הקיכון הדתי עלו להתיישבות בעמק בית שאן ,היתה קיימת תוכנית
מורחבת על גושהתיישבותידתי של כמה נקודותיישובדתיות ,שתצטרפנה לגוש אחד,כ'
בדידותם שליישוביםדתיים מסוימים הכבידה מאוד על התפתחותם החברתית.הדתית,
ועלולההיתהלגרוםלניווןדתי,רוחניותרבות',באיןמוסדותדתיים ,תרבותייםוחינוכיים
' .111לתצפת השנה' ,עמ'.14
 ,134שם ,עם :75 ,71 -70 ,סירתצבי במערכת ,עמ' .33
 .115על בע"ת 'ההליבה נשבת'תבהינההלכת.ת  -ראהמאמר.יהמפ~רטיפ:
 .פלס ,בעית ההליבה בשבת בהתישבות הדתית בא,'-בין שתי מלחמות ה~7לפ  -סקירה
א.ת.יפי
המסורית)בברקאי ,סתר תשמ,ה ,)198~,עמ':132-1"8ב .ת"סי
.פלס,בע.יתהחליבה בשבת,בשיגאי
ג'" ,מוסד הרב קוק" ,תשמ"ט

( ,)1989עמ' ,198-194

 .116ר' 'להקפתהשנה' ,עמ' ~:68-61גןמנתבן שלעל'ת'קרול למקלך ב 4.8.191;-באצ,מ ;;515/162יר'
'ה?ופה' משאתשר .תשל-ג  )29.9.19~2:במוסף ס'ןתו על 'הת"שנ~ת'ובו לאמר על 'סירתצב
 .כל
ל-ה'ן~כן ד''יומן דמשק',רודגס) ,מספר ; ,1עמ'
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התפתחות
הרצוגץ מלחמת העולםהשנייה
מכללתי עדפרו
דעתה-קיבוץהדת
אתר

על-ידהישובהדתיהבודד.באביב תרצ"ח )19381המירונציגי הקק"לוהמחלקהלהתיישבות

חקלאית בצדקתתביעתו של 'הפועל המזרחי' להקמת גוש שלקיבוציםדתיים בעמקבית

שאן הדרומי ,הלשכה הראשית של הקק"ל הבטיחה להעמיד לרשות התיישבותזו קרקע,
הדרושהליישוב 220יחידותמשקיות,להתיישבות'גושית',
והציעהמרכזהחקלאישל'הפועל
המזרהי'ליישב את קבוצת 'אריה' בחדרהביישוב קבע,על-ידהקיבוץהדתי הראשון טירת
צבי ,קבוצהזוהיתה מורכבת כמעטכולהמבוגריעלייתהנוערהדתי ,שמוצאםמגרמגיה"',
לאחר שבשנת  1939החליטו המוסדותהלאומיים על הוספת נקודההתיישבותיתעל-יד
טירת-צבי ,עלו בל"ג בעומר תרצ"ט ( 25 )7.5.1939מחברי קבוצהאריה הנ"ל ",על אדמת
ערידה,צפוניתלטירת-צבי,והניחו אתהיסודלקיבוץהדתיהשני,שדה-אליהו,עלשמו של
הרבאליהו גוטמכר ,מראשוני 'מבשריציון' .חברי קבוצת 'אריה' ,שגילם הממוצעהיה אז
,19היובוגריה של חברתהנוערהדתית הראשונה ,שעלתהלא"' במסגרתעלייתהנוערמיד
עםהיווסדה בתרצ"ד (.)1934אחרי שנתחנכושנתיים בקבוצתרודגס,ייסדו קבוצת הכשרה
עצמאית בכפריונה ואח"כ שלוששנים בחדרה,העלייה שלקבוצת'אריה'על-ידטירתצבי
היתה חשאית ,ורק של חלק מקבוצה  11בגלל התקנות של הספר הלבן השלישי ,שאסרו
התיישבותיהודית בחבל ארץזה .מצדשני ,חלההעלייה בתקופת 'חומה ומגדל',כשיהודי
א"י התאמצולייסדישוביםרבים גםנגד הספרהלבן.
ההלק הראשון של קבורת 'אריה' התמקם באחדהבתים ,שנשארומהתושבים הקודמים,
גרמנים ממסדרהטמפלרים,שניסולשואלהתיישבבאיזורהזה.החלוציםהוצגוכפלוגה של
טירת צבי ,כדי שלא יתעורר השדם של השלטונות ,שנוסד כאן יישוב חדש ,לכן הובא
האוכלמקיבוץזהשלישפעמיםביום.מלבדזההגישוהבריקיבוץ'יתיק'זה אתכלהעזרה
הדרושה.זמן קצרלפניעלייתהצעירים על אדמתערידה ,גמרו הללו קורסב'הגנה'".י
~ .1!,אלוהמקורות לפסקה' )1 :11פרשתהת..שגותנן בעמקביתשאן' גבתון 'בעלות' ,בטאון על"תהנוער
הדתי ,ע' ראש השנה תרצ,הוסתן ;!)2 :11-10 'bY ,)19מכתב מכש אדרב'תר?.ת )1.4.19!81מהמרבו
ההקלא' של
המורהי' למחלקתההת.ישבות של הסוכנות ולקק,ל באצ-מ "" )! ;52!/28עלון
אינפורמס.ביממזכי
'~ylsnרות 'הבר הקבו?ות'מכ.וניסןתר?.ת ,)2,.4.19!8,עמ'); :4פרסי-גלמישיבה של
.
א
ל
ה
ה
,
ל
'
ל
ב
,
"
ח
ר
ו
מ
ה
נצ.גי ה-ק .המחלקה להתחשבות ~של המרכו
של 'הפועל
שהתקיימה נ.סן
תך?.ת  ,)1.!.19!81הנמצא בא?.מ ""52!/28ן),עלזןאינפ~רמטיב.ממוכירוה 'הברה,ב~?ות' מביה
א'.ר תרצ,ח  ,)26.!.19!81עמ')6 :4פרטי-כלמ.ש.בתמזכירות החברמכ.ו תמון תרצ,ה)2,.1.19(8,
באק.ד ,ח'); :4קטע;בענר.ת)מ'חיינו' )ylelncבאנגליה),יולי  ,19!9עמ'  )13 ;8פרסםפנ.מ
 .של
שדה-אליהן גאק,ד ,עמ'נ'; ')9עלוניס' ,ערה תרהיט; ,)2,.9.19!8עמ'')10 :2יומן המשק',ר~דגס),
טעו כסלןתיצ-ט  ,)9.12.19!8,עמ' )11 :1מדבר .ד' א.נסרלי(ס~ר ב'לתקופת השנה' ,עמ' );8 :12
'ס.רתצבי במערכה' ,עמ' ' )40 ;1! ,21עלוניס' ,כ-ה אלחתש.ו ,עמ'  )21 ;14שפ ,ל-ת,א'.ר-סיון
תש-ס; )1,קדבורי ,עמ' ),4 ;16בר-נ~.ראנ' ,שדה-אליהו',רושל.פ
 ,עמ' ;)1;~ :28-2lבסD.כ~ם
עלקיב?.
 .הקבוץהדת .באט,צ ,18:שדה-אליהן  4"-שנה ,עמ' .!1 ,19
' .1(8קבוצתאריה'  -ראה בדוקטורט שלח,.פ פלס ,עמ' ;.168-16
 .1!9קצג~רג ,שם, ,מס' !ו בהערה ~:!!-!4 'DY ,)1!6כן בסיכום הניל ובאותה הערה) על תרהאליהו מס'
;~ :)1ר' נס בר-מורא 1שפ ,מס'  ,)16עמ' ~!~ :!4-ר' שדהאל.הן  4"-שנה ,שפ ;מס'  ,)18עמ'"!:!1-
'ח"נו' 1באנול'ת) ,אדר א' ת-ש ,פברואר-מרס " ,)194עמ' :1;-16וכןר' 'עלוניס' ביה ,אלולתש,1.
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אתר דעת  -מכללת הרצוג

מן ההתחלהטיפחומייסדי שדהאליהו אתעציהפרי,שקיבלויחד עם הקרקעות.כמוכן
רצו לשמורעלהרכוש ,שעברלקק-ליחדעםקניית המשקמהגרמנים.שלישהטרקטורים של
ישובי הסביבה חרשו את האדמות חריש של "חזקה" ,הנעשה לאחרהקנייה .חלק גדול של
החרישהיה'פוליטי',אולםהיהלו גסערך משק',כי תפרקדוהיהלהכיןזריעתהחורף.הכרי
המשק החדשעסקובשניםהראשונותבעיקרבעבודותהבאות :הכשרת קרקעבניכוש ,הוצאת
הסדראות מהשדות ,חפירת תעלות-ניקוז בביצות ,עבודות להקמת המחגה הסופי ,שמירות
ועבודהבמטעים .לאחרמכןהיוענפי המשקהעיקריים :פלחה,גןירקותובריכותדגים,
כמה מהבעיות העיקריות ,שעמדו לפניהישיבהצעיר כבר בשנה הראשונה לקיומן של
המשק החדש:
* הימצאותם שלערביםרביםועוייניםבסביבה ,שדרשה אתעירנותם הרבה ואתדריכותם
של החלוצים הצעירים ,בגלל בעיות היה קשה מאוד לזמן את כל הגברים ל'מנין'
לתפילה,הו ,מבשבתותובחגים .אלי
* לאהיהכביש; במחנההיוחסרים גםמים;היוביצות שגרמו לקדחת; תנאיהאקלים החם
היוקשים.
* כשכלחבריקבוצת'אריה'עלועל הקרקעמנו  60איש59,בנים ו21-בנות ,מצבםהכספי
היה קשהמאודכבר בהתחלה,כיכליוםיצאו  15-13מהחבריםלתפקידישמירה,עלהישוב,
עלהפועלים ועל הקרקעות).
*,את ועוד :סכום ניכר היה על הקבוצה להוציא להחזקת קרובי החברים 1בד"כ הורים)
בחו"לובא"יעצמה.זמןקצר מאודאחריעלייתם על הקרקע ,החלולהתקייםלימודיקודש,
כל ערב ,עלאף החום הכבד והעבודה הקשה",.

ד .הקיבוץ הדתי  -מסדןהאידיאולוגי וההתיישבות הגושית

רעיונותיוהעיקריים
כמו בתנועות החלוציות הלא-דתיות ,עברו כמה שנים גם לאחר הקמת קבוצות ההפשרה
הדתיותהראשונותבא,'.עדשהגיעולניסוחיםהראשונים שלהאידיאליםוהיסודותהרעיוניים
שלהקיבוץהדתי .לקבוצות ההכשרההקיבוציותהאלה' ,רודגס' ו'שח"ל' ,לאהיתה בהתחלה
דרכןהקיבוצית ברורה ,וגםאחרי כמהשנים לא היתהאידיאולוגיה מגובשתלפרטיה .כל
אחת מקבוצות אלו קבעה לעצמה אתיסודותיההרעיוניים'.'.
" .14בר-גיורא,שב) :45 ,(6-34 'by ,קצב~רו ,עמ'  ;!5שדה אליהן  1"-שנה ,עמ'  :(1סקופ עלהקינוץ
הותי באס.צ;.הי.נ~' שבהערה הקומת,עם1"-1~ .ן 'עלוניס' ,שם ,שם; מנתבמעיירה :אח,כ שדה
אליהו)לשמרן מהמחלקהלהתיישבות מ 26.1.1940-גאצ-מ  ,515/(120ושםגםרשימתחבר ,קב''אריה'
וכן מכתבים אחרים,
ן תרציד ; ,)6.6.19(4עמ'(~:כןאורליאןמאיר,הקיבוץהדתיודחפתהותו ,תשת ,עמ'
' .141נתיבה',כ.וס~.
.22 117 113
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בשנות ה 30-נתפרסמובעתונות של 'הפועלהמורחי'וחוגי 'תורהועבודה' בחו"ל ובא"'

כמה מאמרים ,שיצרו מושג חדש שלסוציאליזםיהודי ,הנובע מהשקפת התורה עלהחיים
בכללועלהיחסיםביןאישלרעהו בפרט ,עםזאתיש להדגיש ,שרביםמהצעיריםהדתיים,

שלמדובישיבותבאירופההמזרחית,סלדו מהמושג'סוציאליום',שהזכירלהם אתהקומוניזם
ואתהאנטי-דתיות.בחרישית התנגדובני נוער אלה לאחד ממושגי היסוד שלהסוציאליזם
'הקלאסי'' :מלחמת המעמוות',כי מושג זה מתנגד להשקפת התורה המבוססת עלבין-

מעמדיות.י'י
כברבקי ,תרצ"ד  )1934,נעשה אחד הנסיונות הראשונים לסכם את 'רעיון הקיבוץ
הדתי':ביטול המשטרהרכושני,כי האדם נעשה עבדלרכושו; ורק לאחר שהאדם ישתחרר
מהשתעבדותו ,את ,תהיה אפשרות להחדיר את שמחת היצירהובני האדם יוכלו לצעוד
להגשמתייעודם' :לתקןעולט במלכותשדי',מתוך תפילתהסיום'עלינו לשבה')'",
כשנהוחצי מאוחריותר ,בכסלו תרצ"ו  ,)19351התפרסמו כמה מאמרים על 'תפיסתנו
הקיבוצית' מאת שלום טרללר (קרניאל) ,מראשי החלוצים הדתייםבפולין ולאחר עליתו
לא -'.מראשיהקיבוץהדתי.אחדמהסבריוהעיקריים שםהוא,שהרעיין של'תורהועבידה'
שואףליצור מחדשחיי תורהשלמיס .בתנאיהחיים דאזובנסיבות החברתיות דאוהיה רק
מקום אחדמתאיםלזה :הקמוצה(אוהקיבוץ)בארץ-ישראל".,הצריכה לשמשדוגמהלחיים
דתיים שלמיםויפים~ ,לעורר את העם בא"י לתחייה דתית ולתנועה דתית גדולה בישוב
העברי.ולהלן:הקיבוץ,הדתי)הואמכשירהתנועהלליכודהכוהותולפעולהמאוחדתלטובת
מפעלנו בארץ-ישראל ,מכיוון שאווירת החיים בעיר ,המושפעת רבות על'-די הציונות
הסוציאליסטית,מתנגדתלרוההיהדותהרתית .רקבקיבוץהדתי נמצאהבר 'הפועלהמזרהי'
בסביבה הקרובה לרוחו ולשאיפתו,כי יש בוהווי רוחני מיוחד ,הנאמן למהות התנועה
והמסוגל לעמוד נגד הורפ הרוחני האנטי-דתי ,הרוצה "להרוס את החיים הדתיים בארץ
ילטשטש את הפרצוף הדתי שלהחייםהציבוריים".לכן תמצא התנועהבקיבוציהנקודות-
משענת הזקות,שעליהן תוכללסמוך.
מלבדתפקידוהדת' 'שלקיבוץהדתיגםתפקידלאומיחשוב:פיתוחהכפרה'הזדי בא,'-
כדי שיווצר הבית הלאומי עם רובעברי .על 'תורהועבידה' לחנך לעבודת אדמה ,לחי'
הטבע,לתפקידהחלוציבבניןהארץ,ובקיצור:להתיישבות.הקיבוץהואהצורהההתיישבותית
הכימועילה ומתאימה להצלחתהתפקידים הלאומ"סהחשובים:ישוב הכפר,כיבוש האדמה
והכשרתהקרקע'".
 .142אורליאן ,עמ' ;~ ;1ר' מאמרו של ח'וישטיין בעד החלוץ',ס~.ן-תתזתיצ ,1.עמ'.14
' .141משבה' ,ל'שון תד!'.6.]914; 7נ] ,,עמ'נ.
1 .144נן השה אתדברי ד' קנוהל ב'זדעים' כסל-טבת תרס-ו ,עמ'ו'.
' .141הדהחלוץ',כסלותיצ, ,1.דצמבך ! ,)191עמ''.א:וכןשם ,שנטתרצ ,1.עמ''.ג-יעד~:גן שס,אדי
תרצ ,1.עמ'ג'-ד'~ :שם,ניסן תרצ ,1-עמ'  :14מההחלטות של פרשתנציגיתנועת ת,עבצ'.ס.ר .בב,א
אדר תרצ 1-מקז'מר1ק;וכן השה מאותן מחבר ,ש'סרליר',בני עק'בא' ודרכןלקיבוץ,ב'זיעיס' ,אדר
להגשים בדרך הטובהב~.תר אתת.ק~ןהחברה.
א' תיק ,עמ' :4שס מודגש ,שבקבוץאפשי
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בשנתתרצ"ז ()1937הוצעוהנחותשונות,שעליהן אפשרהיהלבסס אתהקבוצותהדתיות,
שרצו לבנות אתא"י ברוח 'תורה ועבודה':
א)השאיפהלחייצדקויושר,כיסודלחייםבריאים של עםהיושבעלאדמתו,יכולה להתגשם
,הכי טוב) במשטרקיבוצי;'"
ב) משטרקיבוציפירושו:ביטולהקניןהפרטי והטלתחובתעבודהעלכל אהדואחדוליצור
יחסיםחבריים ועורה הדדיתביןההברים:
ג)הצעירהיהודייכול בנקללהיגרראחריהזרםהכלל'בישוב,ועל-ידיזה תקופחדתיותו:
וואילו) המסגרת הקבוצית תשמור על הצביון הדתי של הפרט והכלל ,ותסייע לשיפור
והעלאה של הצדהדתי-מוסרי שלהחברים:
ד)ישליצור משקעצמי,כדילהבטיח אתקיומההכלכלי שלהקבזצה" "'.לעומתהרעיונות
הנ"ל שלהחלוציםהדתייםמפולין ,לא חששוחבריהקיבוץהדתי מגרמניהמהסוציאליזם,
ולא ראו שום סתירהבין 'מלחמת המעמדות'לבין התורה ,ואת ועוד :הקבוצה השיתופית
שימשהלגביהם צורת הגשמה שלהסוציאליזם.
בסוףשנות ה39-ובעיקרכשנוסדהקיבוץהדתיהראשון,טירתצבי,נפגשושתיהגישות,
כי טירתצבי נוסדה ע"' חלוציםדתיים מגרמניהומפולין .כך נוצרה השקפה ,שנעשתה
מקובלתעלרבים מאודמחבריהקיבוץהדתי ,ושבאהלידיביטוי בתרצ"ט ( )1939בהרצאתו
של משה אונא ולשעבר חבר שדהאליהו) ,על שלושתהיסודות ,שקבעו את המסדהרעיונ'
שלהקיבוץהדתי:
א)היסודהסוציאליסטי-הדתי ,המתבסס מצד אחד על ההכרה ,שיש לתקן תיקון מהפכני
את החברה ,ומצדשני על התפיסההדתית ההתעמקות בתורהובחוקיההסוציאלים.
ב)היסודהציוני-לאומי ,הרואה אתביסוסו בפיתוח אותם כוחות האומה בא"י ,שלא באו

.על

לידיביטויבגולה.
ג)מבחינהדתיתשואףהקיבוץהדתי "לחדשבחיינוהדתיים אתהקנייניםהנצחיים,הטמונים
.נעשיםנושאיהערכיםהדתיים.התפיסה
בעברובהווה שלהחייםהדתיים..,הציבורוהיחיד..
הקיבוצית הדתית שואפת לפתרונן של כלבעיותהחיים ברוחהדתי".
והוסיף אונא :מכיוון שקיים תמיד ניגודבין אידיאל להגשמה' ,ש להדגיש ,שדרכנו
נקבעתלאעל-ידיניסוחהיסודותהאידיאולוגיים אלאע-יהכרת ארבעתהתפקידיםהעומד.ם
לפנינו בדרך להגשמת האידיאל .ואלו "ארבעת התפקידים )1 :תיקון הפרט;  )2הגשמה
סוציאליסטית)3 :תלזציותלאומית)4 :יצירתציבורדתי".
באותה שנה ,תרצ"ט  ,)19391נבחרה ועדה מיוחדת מטעם הקיבוץ הדתי ,שעיבדה את
המצעהרעיוני שלהקיבו"'.,

 .146זהשזה'זרעיס' ,כסלו-טנת תר? ,1.עמ'ב'.
.141אזיליאן ,עמ' ,21-20לפ.
.46-41 'by ,
 .148שם1א~רי'אן) ,עמ'  ;26 ,2%-21אונא,בשבילי המהשבח זדמעשה ,עמ' ;64-61קינזיג
.היעזןהקיבוצי נהגשמה .ב'נחיבה' ,כבלז תר?.ו ודצמבר .)19%6
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בסיכוםוגם בהשואהלקיבוץהלא-דתי:לראשוניהקיבוץהדתיהיתה הרגשה ברורה כבר
מלכתחילה ,שהם ממגשימיו המובהקים של רעיון 'תורה ועבודה' בחברה מאורגנת של
הקבוצה השיתופית בעלת עקרונות מחייבים ,כי האמינו שרק חברה כזו יכולה לתרום
לפתרונן שלהבעיותהחברתיות והדתיות בתקופתנו ,בתחומים חשוביםורביםהיההקיבוץ
הדתי זההלקיבו,החילוני :בקשר להתבססות על עקרונות השיתוף בייצור וצריכה ,על
השוויון ,על עבודה עצמית ועלהחלוציות .אולםבניגודלקיבוץ הלא-דתי הדגישהקיבוץ
הדתי בתחומים הנ"ל כברמן ההתחלה את הקשר עם מסורת היהדות .וכך הסבירו חברי

הקיבוץהדתי,שמבחינהרעיוניתנעוציםשורשיהקיבוץהדתיבמסורתהיהדותואינםעומדים
בסתירה לה ,במיוחד במצוותשבין אדם לחברו ("ואהבת לרעך כמוך"  -ויקראיט ,יה),
בתפיסתהנביאים את הצדקהחברתי,בראיית חז"ליחסי אנושוסדרי חברהמתוקנים וראה
את פירושם לפסוקים "ועשית הישר והטוב",דברים ו ,יה) ו"לפנים משורת הדין") ,וגם
ברעיונות שלהסוציאליזםהדתי.
גם בנקודה אחרת למדהקיבוץהדתי מהקיבוץהכללי :לאורךכל הדרך עשה פשרותכדי
לשמור על שלמות המחנהוכדילמנוע אתהפילוגים ,שאירעובקיבוציםהחילוניים"..

ההתיישבותהגושית
עודיותר מאשר בשאלות השקפתיות עסקה התנועההקיבוצית הדתית בשאלות מעשיות,
כגוןההתיישבותהגושית.אחדההבדליםהעיקרייםביןהדיונים בשאלותאידיאולוגיותלבין
הדיונים בהתיישבות הגושית הוא ,שהסוג הראשון של הדיונים התקיים כמה שנים לאחר
שכבר הוקמו ההכשרות הקיבוציות ,שפעלו כקיבוץ כמעט לכל דבר,ואיל
 .על העקרון
הגיאוגרפי שלההתיישבותהגושיתהוחלטבמועצתחברהקבוצותכברבאלולתרצ"ו ,)1936,
כשנהלפני הקמתהקיבוץהדתיהראשון .במקרהזה לא נתגבשהרעיוןמתוךהמציאות ,כמו
הקיבוץ ,אלאמתוךראייתהנולד.מאזשנתקבל,כיווןעיקרוןגיאוגרפי-חברתיזהמלכתחילה
אתמעשיההתיישבות שלהקיבוץהדתי.לעקרוןזה ,שהורגשכהכרחי,הגיעו,כי השאיפה
ליצירת משטרעצמאינחשבהכאהדמעיקריהקבוצההדתית,כשההתיישבותהגושיתפירושה:
ההתיישבות של כמהקבוצותדתיותבגוףגיאוגרפ'רצוףליצירה משותפת שלהוויקיבוצי
ומשקי ,דתי ,תרבותי,חינוכי ובתי ספר)וציבורי .כך מהווה ההתיישבות הגושית מסקנה
הגיונית מרעיון הקבוצה הדתית ומתפקידה :ליצור את הציבור הדתי .מאז אלול תרצ"ו
 )1936,משמשרעיון זה (של ההתיישבות הגושית) יסוד לפעולתו ההתיישבותית גם של
הקיבו ,הדתי וגם שלאיגוד המושבים הדתיים,אחרי הקמתהמדינה).

~י'

י'

 .149אונא משהנאנצ.קל~פדיהה7בר.ת ,ערך ביט ,עמ'  ;48בטאטה למאמרן שבאט,י;וכן אונא,
אנא h1Dn1W ,של אמת ,עמ'  ;19-11זר'
בשביל' המהשבה והמעשה ,השט7 ,1.מ' ;,2-,:
1ר'נה~ט ואב ,הקיבוץ הדת' ,שורשים,מטיזת 7 ,nllyalמ' נ ,נובמבר  ,1919מוגש לקרס של מנחס

רוזנר בסמינר אפעל,נמצאבאק.ד).

זכי

ו"
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לא קלהיה לשכנע את המוסדותהמיישבים בצדקת הדרישהלהבטיח שטה גדול בעמק
בית-שאן להקמת כמהקיבוציםדתיים ,ובמיוהד כשהיה עוד צורך במלחמה קשה על עצם
זכותו של הפועל הדתי להתיישבות באיזורזה .הדרך להכרת זכותו של הקיבוץ הדתי
להתיישבותגושיתנסללהע"'העמידההאיתנהשלטירתצנינגד התקפתהערבים כהתחלת
תרצ"ח,)1938,יחדעםההצלחותהראשונות בחקלאות שלקיבוץזה.אחרימו-מממושךעם
המוסדות המיישבים הושגה הסכמתם ליצירת נקודהשגייהעל-יד טירתצבי .וכך נוצרו
התנאיםלעליית 'קב'אריה' על אדמתערידהולייסודו שלהקיבוץ שדהאליהו.עלייתו של
קיבוץזהעל-ידטירתצביבאביב תרצ"ט)1939,מהווהגם אתהגשמתהעיקרוןשלההתיישבות
הגושית וגם אתיצירתו של הגוש הראשון של הקיבוצים הדתיים בכלל ובעמק בית שאן
בפרט.מאזייסודה שלטירתצבי נאבקהמרכוהחקלאי של 'הפועלהמזרחי'ובמיוחדמרכזו,
מיכאלחזני,עםהמוסדותהמיישבים על הקמתם שלגושיםגיאוגרפייםמוגדרים,שיש בהם
דמיון רב למסורתהקהילתיתהיהודית",,

" .15ואלו המקזזות לסעיף ~ה)1 :יצנזרו)46 :2 'bY ,ד~.ה על תיגת  nsvl~nשל תבר ה-בוצות של
תרצ ,1.עמ'  ,19 ,16נק71ד ט' ממסקנות'.מ פרנקונ-ודהג' '7,שב ט-מסקנות
'הפועלהמזרח'.
המועצה לזיכזתבעולזי
משאלת ההתיישבות :.ו) הוזר /1צ,ח מנית טבת תרצ-ה ,עמ' ד' ,ממזנידזת חבר
הקבוצותבאק.ד ,ח' )5 ;4ט,צ במערכה ,עמ')21 :5וכן הערה  255נפרקהרב.עי של דוקטורטח .פלס,
עמ' 6ן ; )19עמ' נ' זב-הבסיכזפ על הרצאה 11יכזה ,שנכתבב9-י9ועיי אהרןנהלון1:ה 1פרסזבפנ.מ.
שלהקיבץ 'שדהאליהו' ונמצא באק,ר)),:אזרל.אן ,עמ'  )8 :28-2,ספר הקבוצההדתית בהוצאת 'בנ'
ע'-בא'זהק'ב~ץהדת,.תשב.ב ,עמ'8נ)9 ;14"-1עבודהסמ.נריונ.תעלה'גזרמ.םשהשפ.עןעלהתפתהותז
שלהקיבוץהדת 18-1; 'by ,'.מאת קדם בןציון; עבודהזו הגשה בתשכ,דלפיופ'  )1" ;DD~Sאונא
משה ,שותפות של אמת ,הוצ' מורשת ת,א ,תשכ,ה ,עמ' ;)11 ;61-5ח"נ
 .משה ,תפ.סתהקוממ.ות
הקהילתית ,משנתן ההביתית של מיכאל הוני ,בספר השנה של אוניביסיטת בר-אילן ,ספר '.נ,
תשל ,1.עמ' "-'-א)12 :רשימות עלהקיבוץ הות' וההת"שבזתהגושיתבאט.צ :נו)חונ'מיכאל',בין
הקצוות' ,תשם-ב ,הוצ' מורשת ת.א ,עמ' ~ ,14 ;114-112השוה עבודת ב.א, .בכתביד) של צפורה
נר.נברנמא~ניברס.סתבר-א.לן על.ההת.ישבות הגושית שלישובי 'הפועלהמורת '.הלכהלמעשה,.
 ,1919עמ'  .9-6וראה את ספרו ההשגג פרופ' 'וסףכ.ו :תווה ועבודהבבנין הארץ  -הקיבוץ
~ה מהווה .הבעיה הגושית של
הדתי בתקיפת המ
אפדניהטנ,ושאאיוםניהבעריסקירטת בר-אילן ,תשנ.1996 ,1.בספי
הקיכיץ הדתי"

שי

196

www.daat.ac.il

