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 70לבארות בנגב
איך הכל התחיל? כיצד נרקמה התכנית להפוך את המגדל המנוקב והשומם לאתר שימור וזכרון ,למקום פעיל
שיספר את סיפורה של בארות יצחק ,סיפורה של תנועת הקיבוץ הדתי וסיפור ההתיישבות בנגבø

הקדמה
נחמיה רפל
הכל – כל המפעל הגדול של השימור והזיכרון – הכל התחיל
כאשר יצאנו מהאירוע הייחודי שנערך בחדר האוכל של קיבוץ
בארות יצחק במלאות  60שנה ַלקרב .יצאנו מהאולם בתחושה
של התרוממות רוח ,ושחייבים לספר לנוער ולכל בית ישראל
את הסיפור המופלא של חבורת החלוצים הדתיים שהתיישבו
ב 1943-על אדמות הנגב ,ובנו
קיבוץ פורח ברוח משנת "תורה
ועבודה".
אחרים יאמרו שהכל התחיל
בהתמדתם של בודדים מחברי
בארות יצחק ,שבמשך שנים
ארוכות טיפחו את הנוי סביב
מגדל המים הבודד ,ובכל שנה,
ב-ח' בתמוז ,ריכזו את חברי
הקיבוץ סביב מסכת שהועלתה
על הבמה והזכירה את גבורת
המייסדים גם באורחות החיים
היומיומיים וגם בשדה הקרב.
יש שיאמרו שהכל התחיל
בראיונות שערך רמי חרובי (חבר
קיבוץ בארי) עם ותיקי בארות
יצחק לפני כ 15-שנה ,ובהם
התגלתה לאט לאט גבורתם של
חברי הקיבוץ.
לדעת אחרים בוודאי ישנן
התחלות נוספות .עכשיו ,כאשר
אנו זוכים לציין ברוב עם את
השלמת חלקו הראשון של המפעל ,מחובתנו להודות לכל אלה
שבזכות פועלם התעוררנו לעשייה הייחודית.
באתר של הקיבוץ נכתב :לקיבוץ בארות יצחק עבר מפואר
בתולדות ההתיישבות החלוצית בארץ .תחילתו בשנות ה40-
בהתארגנות הקבוצה והציפייה לעלייה לקרקע ,המעבר ליישוב
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הקבע בנגב ,שנים מעטות של ימי שלום ואחריהן – מלחמה,
חורבן ושכול ,נדודים מאתר לאתר ולבסוף התיישבות מחודשת
במיקום הנוכחי .סיפור הגבורה של בארות יצחק במלחמת
העצמאות ומשמעותו ההיסטורית טרם סופר כראוי .לצד
האבלות ,החורבן והשכול יש כאן סיפור גבורה עילאי ,סיפור
על אנשים אמיצים שהגנו בגופם
על ביתם ועל ארצם ,והדפו בכוחם
וברוחם את חיילי האויב שפלשו
לתוך היישוב ממש .מגדל המים
המופגז נשאר שם ,עומד ומעיד על
הגבורה ועל החורבן.
מפעל השימור והזיכרון של בארות
יצחק שבנגב בנוי על שני אתרים:
מגדל המים ,אליו נסלל כביש
שבסופו שביל המספר את תולדות
המקום בכלל ואת אירועי הקרב
בפרט ,ואולם המורשת והזיכרון
שבתוך קיבוץ עלומים ,שתהיה בו
הנצחת הנופלים ושתתאפשר בו
הדרכה על מגוון רחב של נושאים,
הקשורים לקיבוץ בארות יצחק
בפרט ולהתיישבות החלוצית
בכלל .בעיני רוחנו אנו רואים את
המכלול הנבנה היום כבסיס לבית
ספר שדה ,שיהווה מרכז ללימוד
האזור ,מקיבוץ יד מרדכי שבצפון
ועד קיבוץ נירים שבדרום ,ולטיולים
לאורכו ולרוחבו.
רבים הם השותפים באונם ובהונם למפעל השימור והזיכרון,
וקצרה היריעה מלהכיל את שמות כולם .תודתנו נתונה לכל
אלה שנתנו את אמונם בנו ובעשייתנו! ללא תמיכתכם לא היינו
יכולים לברך על המוגמר .תודה רבה ,ותבורכו מן השמים!

כִּי נִחַם ה' צִיוֹּ ן ,נִחַם כָּל ָח ְר ֹבתֶיה ָ
ע ְר ָבתָה ְכ ּגַן ה'
עדֶן ו ְ ַ
ה כ ְּ ֵ
מ ְד ָב ּ ָר ּ
וַיָשֶם ִ
צביקי פורת
בשלהי אביב תשכ"ז ,במהלך סיור משפחתי בכפר הנוער
הדתי ,פנה אלינו עופר רגב מנחה הסיור והוכיחנו בהאי לישנא:
ביקרתי לאחרונה במגדל המים של בארות יצחק שבנגב והמצב
העגום אינו נותן לי מנוח .המגדל מתפורר ,הסיפור ההרואי
אינו מסופר ואתם ,קיבוץ עלומים בפרט ותנועת הקיבוץ הדתי
בכלל ,אינכם "שמים על לב".
ובכן ,לקחנו לתשומת לבנו ושוחחנו על כך עם נחום ברוכי
ולאחר מכן עם נחמיה ,שנכנס באותה תקופה לתפקידו כמזכ"ל
התנועה .דרכם של רעיונות חשובים שהם מתבשלים לאט,
ואולם בתמוז תשס"ח ,בכנס הגדול שהתקיים בקיבוץ בארות
יצחק למלאת שישים שנה לקרב ,הנושא קיבל תנופה.
במהלך הכנס נדברנו שלושתנו שהגיעה השעה לעשות מעשה.
במהלך החודשים הבאים גיבש נחמיה צוות היגוי לפרויקט
שכלל את המועצה לשימור אתרים ,עמותת יוצאי הפלמ"ח,
קרן קיימת ,אנשי בארות יצחק סעד ועלומים ,המועצה
האזורית שער הנגב ועוד.
בפגישה הראשונה ,אליה הצטרף גם רמי חרובי ,בן וחבר בארי
שהיה מחובר לנושא מקדמת דנא ,נסב עיקר הדיון סביב הצורך
המיידי במניעת התפוררות המגדל ודרכי הגישה לאתר .ואולם
כמעט מיד הבנו שיש צורך גם בחדר מורשת שיספר את סיפורו
הייחודי של הקיבוץ ,על גלגוליו השונים ,מעשה ההתיישבות
בנגב ,עמידת הגבורה בקרב ואת הקמתו מחדש בשפלת יהודה.
באותה עת קיבלה עלומים תקציב משמעותי מהחמ"ת לשיפוץ
מבנה קיים ("המשולש") לצורך ענף התיירות במשק ,ואך טבעי
היה לשלב את היעיל והמועיל על ידי הפיכת חדר הכנסים
המתוכנן בקומה השנייה לחדר מורשת לבארות יצחק שבנגב.

בסיוע הצוות הפעיל הכין רמי חרובי ,שנתמנה כפרויקטור,
חוברת פרוגרמה לפרויקט וכן חוברת שכללה חומר תוכן.
במקביל עסקנו בקבה"ד במרץ באיגום תקציבים ותרומות
לפרויקט שהלך והתרחב.
ביצוע הפרויקט התחלק לשני שלבים:
שלב א' – חיזוק ושיחזור מגדל המים על ידי המועצה לשימור
אתרים ,ושופצו ונסללו דרכי גישה אל האתר באמצעות קק"ל.
במקביל לביצוע שלב א' הוכנו אישורים ,הושלמו תוכניות
וגויסו תקציבים ותרומות לקראת שלב ב' .שלב זה כלל
שלושה נושאים :האחד :שיפוץ והרחבת מבנה המשולש תוך
דגש על חדר המורשת בקומה העליונה .השני :עבודות פיתוח
משמעותיות באתר המגדל .והשלישי :הקמת מרכז מורשת
והדרכה שכלל איסוף ארכיוני וכתיבת חומרי תוכן ומערכי
הדרכה על ידי צוותי בארות יצחק ועלומים .שלב זה על
שלושת מרכיביו נמצא בביצוע :פיתוח אתר המגדל מתקרב
לסיומו ,שיפוץ והרחבת ה"משולש" יארך עוד מספר חודשים
ואילו מרכז ההדרכה והמורשת הולך ומתפתח ו"אחריתו מי
ישורנו".
וכך מול עינינו עולה וצומח פרויקט ייחודי המצמיח כל העת
ענפים ופארות חדשים שכולם באים משורש ההתיישבות
של בארות יצחק שבנגב ומהווים תיקון לשכחה הלאומית
והתנועתית.

עלומים
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קבוצת בארות יצחק

עמודים
5-9

בכ"ב שבט תש"ג ) 28בינואר  (1943התיישבה כאן,
באדמות הנגב ,חבורת חלוצים דתיים והקימה את קיבוץ
בארות יצחק ,שנקרא על שם הרב יצחק ניסנבאום,
ממנהיגי תנועת 'המזרחי' שנספה בשואה.
בארות יצחק השתייכה לתנועת הקיבוץ הדתי ,שחרטה
על דגלה את בניין הארץ ברוח 'תורה ועבודה' :יצירת
'חברה סוציאליסטית דתית חדשה' .התנועה שאפה
ליצור גושי יישובים המתפרנסים מעמל כפיהם ומהווים
מופת להתחדשות חיים דתיים בארץ ישראל.
במרכז היישוב ניצב מגדל המים ולידו חדר האוכל,
ששימש גם כבית הכנסת ,ולצידם בנייני השירות ,מחסן
הבגדים ,המכבסה והמאפיה .היישוב כלל  15בתים למגורי
החברים והילדים.

בעת עלייתה הייתה בארות יצחק הנקודה
היהודית הדרומית ביותר בארץ ישראל והיחידה
מדרום לכביש עזה באר שבע ,אולם עד מהרה
הפכה למרכז ליישובים שקמו סביבה ואבן פינה
לגוש הדתי ,שהושלם עם עליית כפר דרום,
תקומה וסעד בתש"ז ) .(1947-1946בשנת
תש"ח ) (1948נמנו בבארות יצחק  232נפש
ובהם  69ילדים.

"מציאותה של נקודה עברית בקרבתה של עזה הערבית ובצידה של הדרך המוליכה לבאר
שבע ,מעודדת את לבו של כל עובר אורח עברי .הנה לא 'אלמן' הכביש 'היורד' הנגבה .הנה
כאן בשערי הנגב ממש מתערים לעינינו אזרחים עברים והם מעוררים ותובעים :הבה נסיג את
גבולות השממה ,הבה נכבוש את מרחבי הנגב"
יוסף ברלבסקי ,ארץ הנגב ,תש"ז

חפצים שמספרים

חפצים שמספרים
שרית אוקון

מרכז ההדרכה והמורשת "בארות בנגב" מבקש לגולל את
סיפורה המרתק של קבוצת בארות יצחק ,לא רק כנרטיב
ייחודי-עצמאי אלא בעיקר כמפה המשרטטת שני מסלולי
חיים נוספים :קורותיה של תנועת הקיבוץ הדתי מחד וחזון
התיישבות היהודית בנגב מאידך.
כחלק מהחוויה המשמעותית של ביקור במגדל המים שבלב
שדות הנגב המערבי ,יוזמנו המטיילים לעלות אל אתר 'בארות
בנגב' הממוקם ב"בית המשולש" בקיבוץ עלומים .באולם
המורשת יוצג סרט תיעודי המגולל בקצרה את סיפורה
של הקבוצה בנגב ,מצגות תוכן העוסקות במכלול הקשרים
היסטוריים ,תרבותיים ,חברתיים ועכשוויים וחלונות תצוגה עם
מוצגים מתקופת הנגב ,שמאחורי כל אחד מהם מסתתר סיפור,
מסר או תמונת מצב.
מטרת החפצים המתוארים היא להציג בפניכם את אחד
ממאפייני ההדרכה של מרכז המורשת ,אך בעיקר לקוות שאי-
שם במרתף הבית או במעמקי הזיכרונות יימצאו "חפצים"
נוספים אשר יתרמו לתמונת החיים המורכבת אותה אנו מנסים
להציג.

מתנות חתונה
בתקופת הקיבוץ בנגב התקיימו במהלך ערב אחד מספר טקסי
חופה וקידושין בזה אחר זה ,לעתים התקיימו באותו היום
שתי חתונות ולעתים אפילו ארבע חתונות .מציאות זו שנבעה
גם מצרכים פרקטים (עלויות ,תחבורת אורחים וכדומה) וגם
ממחשבה אידיאולוגית (חיי שיתוף) ,העלתה לא פעם את
הדילמה הרגישה :מי מהזוגות יעמוד ראשון תחת החופה לטקס
הנישואים? בסוגיה זו נדרש להכריע לא פעם הרב מלצר ,שהיה
מקורב לאנשי הקיבוץ עוד מתקופת "רמת השומרון" ,ולעתים
היא הייתה מורכבת במיוחד ,כמו בערב חתונותיהם של הזוגות
אלחנן ורות יעקבס ויהודית ואברמל' גרוס.
מלבד הרב מלצר ואשתו ,שטרחו והגיעו אל החתונה הכפולה,
לשני הזוגות היו מעט אורחים ,והחופה המשותפת נבנתה בין
שני בתי ילדים בקיבוץ .לאברמל' גרוס היה יותר שנות "ותק"
בקיבוץ מלאלחנן יעקבס ולכן על פי חוקי הקיבוץ השיתופי הוא
היה זכאי להתחתן קודם ,אך כיוון שהרב מלצר גילה בטפסים
שאלחנן מבוגר בגילו מאברמל'  -הוכרע שבני הזוג יעקבס יהיו
הראשונים להינשא.

ביומן שכתבה רות יעקבס היא מספרת על התחושות מהחתונה
המשותפת ,אחת מהן נוגעת לעניין שמלות הכלה .רות זוכרת
שנסעה במיוחד לירושלים כדי לחפש שמלת כלה ,ולבסוף
חזרה לקיבוץ עם שמלה חגיגית בצבע אפור (באותם ימים היה
מקובל להתחתן עם שמלות כלה חלקות ,לאו דווקא בצבע
לבן) .מדידות השמלה לפני החתונה נערכו בבית של אחת
מן המשפחות הוותיקות ,משום שרק להן היה ראי .יהודית
גרוס ,שהתחתנה במקביל ,לקחה שמלה חגיגית מעולה חדשה
משוויצריה שהגיעה לקיבוץ ימים ספורים לפני החתונה.
ביום החתונה ראו ילדות קטנות מהמשק את שתי הכלות
לבושות בשמלות ומתארגנות באחד מהחדרים – כששבו
הבנות לביתן דיווחו להוריהן" :היינו אצל רות והכלה" .רות
הרגישה כי בערב הכלולות החגיגי יהודית חברתה נראתה כמו
כלה אמיתית ואילו היא לעומתה"( ...חבשתי מטפחת לבנה
אך נראיתי כמו מבשלת") .את שמלות הכלה העבירו הבנות
מיד ליד ,וכשהשמלה התבלתה תלו אותה על קולב ב"מחסן
התחפושות".
כדי להגיע בזמן לצמד החתונות ,נדרשו האורחים מהצפון
וביניהם הרב מלצר ,לעלות על רכבת מחדרה לעזה כבר ביום
הקודם בשעה  15:00אחה"צ .להפתעתם ,פגשו האורחים את
שתי הכלות ברכבת ,שכן אלו חזרו בדיוק באותה עת לקיבוץ
מהמקווה בצפון...

מתנת חתונה מקובלת נוספת הייתה אוסף ברכות וציורים מילדי הקיבוץ,
כמו הברכות שקיבלו שלמה ולאה לוי לכבוד יום חתונתם ,שכן לאה הייתה
המטפלת של כיתת הבוגרים.
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חתונת יפה ומנחם דגני
טקס הנישואים נערך לכל זוג בנפרד ,בליווי תזמורת של חיילים
יוונים ששירתו באחד הבסיסים בסביבה ,ולא ברור עד היום מי
הזמין אותם .הזוגות קיבלו מתנות מגוונות לחתונה :קומקום
לחלב ,קומקום לבישול קפה ,שתי צלחות לעוגה ,שתי כוסות
מקרמיקה ,ואפילו את כיסא הנוח הראשון של הקיבוץ.
אחרי החתונה ,כל אחד מהזוגות קיבל אוהל למגורים .רות,
שבעלה נעדר הרבה מהבית ,פחדה לגור לבד ,וכשיום אחד
האוהל קרס היא החליטה לעבור לגור בנשקייה כי שם אפשר
היה לנעול את הדלת .כעבור שבוע הכריחו אותה אנשי המשק
לחזור לאוהלה בטענה שאסור לבחורה לגור לבד מעבר לוואדי.
בהמשך עברו בני הזוג יעקבס לליפט וכך קיבלו שדרוג בבית
המגורים ,אך זאת רק לאחר שרות נכנסה להיריון ומשפחת
ארזי עברה לסעד.
דילמה נוספת שהתעוררה סביב אחת מהחתונות הייתה בנוגע
לתאריך חתונתם של דוד וטובה בורנשטיין .הרב מלצר נתן להם
אישור מיוחד להתחתן בראש חודש אב ,תאריך שבדרך כלל
לא מתחתנים בו ,וכן חברי הקיבוץ הסכימו לחרוג מהנורמה
של חתונה משותפות וקיימו עבורם חתונה בודדת ,מפני שדוד
שירת תקופה ממושכת בבריגדה היהודית והיה חשוב להם
לנצל את החופשה הזמנית והמיוחדת שלו בקיבוץ.

תחבורה ציבורית :דרך עזה
בראשית ימי הקיבוץ היו שתי דרכים עיקריות
להגיע בתחבורה ציבורית לבארות יצחק
שבנגב – האפשרות הראשונה הייתה
לעלות על רכבת שיצאה מחדרה ,עברה
בתחנת רחובות והגיעה לעזה ,והאפשרות
השנייה הייתה באמצעות נסיעה בקו
אוטובוס של חברת הסעות ערבית ,שחיבר
בין יפו לעזה (דרך זו הייתה פחות מקובלת
עבור נשים) .מתחנות האוטובוס והרכבת
המשיכו הנוסעים לקיבוץ בהסעת טנדר,
משאית או עגלה רתומה לסוס ,שהגיעה
במיוחד לעזה כדי לאסוף אותם .מספרים כי
בזמן ההמתנה להסעה ,היו הילדים יוצאים
לקנות סוכריות בחנויות של עזה.
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מספר שנים מאוחר יותר נפתח קו אוטובוס של חברת "דרום
יהודה" ,שנכנס לקיבוץ פעם ביום ,וכיוון שהם היו תחנתו
האחרונה ,הנהג נותר ללון בבארות יצחק ,ויצא למסלול חזרה
רק למחרת ב 6:00-בבוקר.
יונה טאוב מספרת ביומנה על הפעם הראשונה שהגיעה לנגב
בתחבורה ציבורית .בעזה חיכתה להם משאית של הקיבוץ,
מהסוג שמטפסים אליה בסולם .כשיצאו לדרך ניתך לעברם
מטח של אבנים ,אך הנהג הקיבוצניק כלל לא התרגש ואמר כי
שכח להגיד להם שייתכן שייתקלו ביידוי אבנים.
הנסיעה בתחבורה ציבורית לא פסחה על איש מאנשי הנגב,
ביניהם גם נשים בהריון ויולדות מהקיבוץ ,שנאלצו להיסחב
בדרכים לא פשוטות .לקראת מועד הלידה ,נשות בארות יצחק
עברו לרחובות כדי להתקרב לבית החולים ,ולא פעם התארחו
בבית הרב מלצר ,שעבר לגור במושבה זו .בני הזוג לא נשארו
ללידה וחזרו לעבוד במשק (לדברי רות יעקבס" :אז עוד לא
חשבו על האפשרות שהבעל ישב עם אשתו ויתמוך בה").
פעמים רבות טקס הברית התקיים בבית החולים כדי לא
להטריח את האורחים .בתום הברית חזרו היולדות עם הרך
הנולד לנגב ב ...אוטובוס! רות מספרת על חזרתה לנגב עם
תינוק קטנטן בחודש ינואר הקר .למזלה ,באוטובוס פגשה
חברי קיבוץ נוספים ,שהרימו לכבודה כוסית "לחיים" .באזור
יצחק הדרכים היו באותו חודש עמוסות בוץ,
בארות
נהג האוטובוס התלבט האם להיכנס לשבילי
העפר או לא ובסוף נכנס באומץ לכיוון
המשק .היא זוכרת שכמעט התהפכו ,אך
בסוף הגיעו בשלום.
רות מספרת כי אלחנן בעלה היה הראשון
והאחרון מחברי הקיבוץ שקיבל את
רישיון הנהיגה שלו בעזה .הוא תמיד
התגאה בכך ואהב לספר שהטסטר
האנגלי בחן אותו באמצעות קופסת
גפרורים שהונחה על הרצפה ,כאשר
המשימה שלו הייתה לעבור עליה או
לידה בלי לפגוע בה.

חפצים שמספרים

מים בששון
כשאנשי בארות יצחק מתכוננים להתיישבות בנגב הם יודעים
כי "בלי מים אין חיים" ולכן בראש ובראשונה הם נדרשים
לסוגיית איתור המים .הקידוח הראשון העלה אומנם כמות
גדולה של מים ,אולם אלו היו מלוחים כל כך עד שלא היה
ניתן להשתמש בהם ,לא לשתייה ולא לחקלאות .וכך ,במהלך
השנתיים הראשונות אנשי בארות יצחק הובילו מים בחביות על
גבי עגלה רתומה לפרדות ובהמשך גם בטנדרים :מהבאר של
הפרדס הערבי  -הובלו מים מליחים להשקיה וניקיון ,ומהעיר
עזה  -מים מתוקים לצורכי שתייה ובישול.

אהבה גדולה לספרות הכתובה עולה מהמקרה של אותו חבר
משק שהיה נוסע במיוחד למושבה פרדס חנה ,כדי למכור גללי
בהמות לאיכרים כזבל אורגני ולקנות בכסף שצבר ספרי קריאה.
מנחם דגני" ,התרובתניק" ,שייסד את ספריית הקבוצה כבר
ב"רמת השומרון" ,כתב בתקופת הנגב דו"ח סטטיסטי מעניין
על הרגלי הקריאה של חברי הקיבוץ .מהדו"ח עלה כי :חברים
קראו בממוצע תשעה ספרים עבריים בשנה ,הבחורים קראו פי
שלושה מהבחורות ,והצ'כים פי שניים מהיקים .יוצאי גרמניה
הרבו לקרוא ספרות לועזית .לימים ,בבארות יצחק הנוכחית
הוקמה ספריית הקיבוץ על שם מנחם דגני.
הספר "חזיון הרצל" שתמונתו
מצורפת לעיל ניתן במתנה לאהרון
(אהרל'ה) דביר ליום הולדת .10
בהקדשת הספר נכתב" :שתזכה
להיות אזרח נאמן למדינה
היהודית ,וחיל טוב בצבא היהודי
אשר יקום בעתיד" .ועל זה נאמר:
היו זמנים...

כעבור חצי שנה התקבל רישיון מהבריטים לקדוח באר בשטח
צבאי (זאת בתנאי שהמים ישמשו גם לצורכי הממשלה) ,אולם
רק לאחר שנתיים התקבל אישור סופי על מיקום הקבע של
הקבוצה .הקידוח השני העלה לדאבונם כמות קטנה יותר של
מים ,אך השמחה הייתה רבה כאשר גילו כי מליחותם היא
סבירה ( 870מ"ג מלח) .לאור טיבם הייחודי של המים ,נכתב
בעלון הקבוצה:
"מה רחוקים אנו מן המושג מים המקובל בהתיישבות בארץ".
מה שסימל את המעבר הנכסף ליישוב הקבע היה סיום הקמת
מכון המים והעובדה שהקבוצה כעבור שנתיים של הובלת מים
מעזה זכתה סןף סוף למים משל עצמה .בשלב הראשון הוזרמו
המים למכלים שעמדו על מגדלי עץ בחצר המשק ,אך בהמשך
נבנה מגדל המים הגדול שהכיל  100מ"ק מים בבת אחת.
המים שהועברו למגדל היו מלוחים (ברמה "סבירה") ,ושימשו
עבור ניקיון ,רחצה ,השקיה ושתייה .בהתחלה טעם המים
היה מוזר לאנשי הנגב ,אך בהמשך הם התרגלו למליחותם עד
כדי כך שטעם המים במקומות אחרים הפך לזר .רות יעקבס
מספרת ביומנה כי פעם אחת בזמן שהמתינה במשרדי התנועה
בתל אביב ,הציעה לה מזכירת המקום כוס מים .היא טעמה
והעירה שהמים מתוקים מאוד .השיבה לה המזכירה" :את בטח
מבארות יצחק".

מתוך מחקרו של ד"ר נחום ברוכי,
.2009

הרובשקה
החולצה המסורתית הרקומה ,שזכתה לכינוי 'רובשקה' (חולצה
ברוסית) ,הייתה פופולארית בקיבוצים רבים בארץ וגם בבארות
יצחק שבנגב ,אם כי בעיקר בקרב השכבה הצעירה" .הבחורות
ההן עם הקוקו והסרפן" ,רקמו רובשקות לבחורים וזימרו את
"ואני לו כותונת הייתי רוקמת."...

גם יונה טאוב מספרת ביומנה על מפגשה הראשון עם המים.
בפעם הראשונה שהגיעה לקיבוץ הגישו להם בחדר האוכל
ריבת תמרים ,פרוסות לחם ומשקה ללא סוכר .הם לא הבינו
מדוע למים היה טעם מלוח ,ורק בתום הארוחה הקיבוצניק
שליווה אותם נזכר לפתע להסביר להם שזה הוא טעם המים
המקומיים ויהיה עליהם להתרגל לכך.

ספרים
המוסד התרבותי הפעיל ביותר בתקופת בארות יצחק בנגב היה
ספריית הקיבוץ .הספרייה המשקית פעלה בראשיתה על בסיס
ספרים שחברי הקיבוץ הביאו מביתם ,זאת משום העלויות
הגבוהות של קניית ספרים באותה עת.
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 70לבארות בנגב

(יחד עם זאת ,חשוב לציין כי הייקים שבקבוצה פחות נהגו
ללבוש אותה).

הציב במשרדו קופסת צדקה ארצישראלית ועליה כתב פתק -
קרן לאומית.

עבור חלוצי הקיבוצים ,הרובשקה ,בעלת הגזרה החופשית
והצווארון המעוטר ,סימלה את המעבר מהיהודי הגלותי ליהודי
החדש החי מיגיע כפיו ועובד את אדמתו .באותה תקופה בחלו
החלוצים בחליפות ,שמלות ,מקטורנים ועניבות ,שהיו לטענתם
סמלים של העולם הגלותי ,המנוון ,הצבוע ,זה שממנו ברחו.
מנגד העדיפו הבחורים ללבוש את חולצות הכותנה הגסות,
שהשתלשלו ברפיון מעל מכנסיים קצרים .למרות שהרובשקה
הייתה בעיקרה חולצה גברית ,בקיבוצים רבים בארץ ,אימצו
אותה גם הנשים.

עשרות אלפי קופסאות כחולות נשלחו לקהילות יהודיות
ברחבי העולם ,והקופסה הפכה לאביזר קבוע בכל בית יהודי-
ציוני .הכסף הועבר לקרן קיימת למימוש החזון הציוני ולרכישת
אדמות בארץ .הקופסה הייתה אמצעי חינוכי עממי ואהוד
ליצירת תודעה ציונית ,ולחיזוק הקשר בין עם ישראל וארצו.

בשנות החמישים הרובשקות נמכרו עם תוספת של דוגמאות
מסחריות ורקמה תעשייתית ,אך לא חלף זמן רב והן נותרו
בעיקר כתלבושת של להקות זמר ומחול ,בדומה ללבוש
המסורתי המאפיין את להקת הגבעטרון.
כחלק מאורח החיים השיתופי ,החברים בראשית חיי הקיבוץ
ריכזו את בגדיהם בערימה והגרילו אותם לחלוקה .כך למעשה
נולד "מחסן הבגדים" השיתופי ,כשכל חבר לקח לעצמו בגדים
על פי צרכיו .בבארות יצחק שבנגב ,לכל חבר היה באוהל ,בחדר
או בליפט סט הכולל בגדי עבודה ונעלי עבודה ,ואילו בגדי
השבת הפרטיים (לכל אחד היה סט או מקסימום שניים של
בגדים "יפים") נתלו באופן מסודר במחסן הבגדים המשותף.

הקופסה הכחולה
"אספר לך ילדה וגם לך הילד
איך בארץ ישראל אדמה נגאלת,
על הקיר תלויה קופסה – זו קופסת התכלת,
כל פרוטה שנכנסה – אדמה גואלת,
דונם פה ודונם שם ,רגב אחר רגב,
כך נבנית אדמת העם מצפון ועד הנגב"
(דונם פה ודונם שם /מילים :יהושע פרידמן)
קופסת קק"ל כחולה זו נותרה בארכיון מתקופת
בארות יצחק שבנגב .הקופסה ,מעין גלגול
מודרני של קופת הצדקה המסורתית ,נצבעה
בצבעי כחול-לבן ,עוטרה במגן דוד ובתרשים
של מפת ארץ ישראל ונועדה לאיסוף כספים
למען הקרן הקיימת לישראל .חיים קלינמן,
פקיד בנק יהודי מפולין ,שיזם את רעיון
"הקופסה הכחולה" האמין במוטו היהודי" :כל
פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול" ,ועל כן
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 11,000דונם של אדמות הועברו לקיבוץ בארות יצחק מהקרן
קיימת לישראל ,אשר רכשה אותן גם באופן עקיף מיהודים
פרטיים (מתווכים) שקנו שטחים ברחבי הנגב בגאות הכלכלית
של שנות ה ,30-וגם באופן ישיר מידי ערבים בסביבה.
חנה ברוכי ( )8002/70/11סיפרה כי המנון "הקופסה הכחולה"
היה חלק חשוב מטקס קבלת השבת בגן הילדים הקיבוצי.
לדבריה ,בימי שישי היו מתכנסים הילדים לשיחה על פרשת
השבוע ,והגננת המיתולוגית רחל'שן הייתה מרתקת אותם
בסיפורים פרי דמיונה .כחלק מהטקס נשלחו שני ילדי גן אל
מזכירות המשק שהייתה ממוקמת בחדר התחתון של מגדל
המים ,והביאו משם מטבעות כסף (מילים וגרושים) בתוך נייר
עטיפה חום.
אחד מילדי הגן עבר במעגל עם הקופסה הכחולה וכל אחד
מהקבוצה שלשל את מטבעו לחריץ ,תוך שחבריו שרים סביבו
את השיר "דונם פה ודונם שם" ,ומרגישים שהם גואלים את
האדמה של ארץ ישראל .ילדי הקבוצה האמינו שהם יושבים
על אותן אדמות שאברהם ,יצחק ויעקב האבות התהלכו עליהן,
אותה אדמה שהובטחה להם לפני שנים.

מיומנו של מנחם דגני

מיומנו של מנחם דגני
יומנו המפורט של מנחם דגני,
חבר בארות יצחק שבנגב ,נכתב
בשנת  1938במשך כמה חודשים.
מנחם היה איש ספר ,ערך את עלוני
הקבוצה ותקופה מסויימת ערך
את 'עלונים' (הגרסה הראשונה
של 'עמודים') .מנחם נפל בתקופת
וילהלמה ,בעת 'גיוס שמירה'
במשלט מגדל צדק.
משחקים מאולתרים

ילדי

הקיבוץ עם המטפלת  -בתיה ביקהרט

מארכיון הקיבוץ הדתי
יל

דות שגרתית בבארות יצחק
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02

המשק החקלאי

עמודים
11-13

היישוב הצעיר קיבל מהקרן הקיימת  12,500דונם
לעיבוד .פיתוח המשק היה כרוך בהתמודדות עם
עיבוד אדמת הלס ועם תנאי אקלים שלא היו מוכרים
עד אז למתיישבים היהודים.
הענף המרכזי היה הפלחה ,בו גידלו שעורה ,דורה
ותירס ללא השקיה )חקלאות בעל(.

הבאר שחפרו סיפקה כ 50-ממ"ק בשעה מים
מליחים .הצלחת גידולי ירקות במים אלו הפכה
את הענף לגורם חשוב בהכנסות ובאספקת
מספוא לבעלי החיים.
ענפי החי כללו רפת ובה  24פרות ,לול ובו 2,500
תרנגולות ומדגרה 250 ,ברווזים ושבע בהמות
עבודה.

"ארבעה תפקידים עומדים לפנינו להגשמת האידיאל ואלו הם:
תיקון הפרט ,הגשמה סוציאליסטית ,חלוציות לאומית ויצירת
ציבור דתי מתוקן"...
משה אונא ,ממייסדי תנועת הקיבוץ הדתי

מתיק המכתבים

מתיק המכתבים
עליית אחת-עשרה הנקודות
ב"ה י"ג תשרי תש"י ,שעה  11:00בלילה
כבר שבועות מספר מתכננים במוסדות המתאימים תוכניות
להעלאת יישובים להתיישבות .אם כי ברור הדבר שהממשלה
(הבריטית) לא תסכים לעליות בשעה שא"י הפכה להיות
"טרוריסטית" .וכמובן שאנו רוצים דווקא בשעה טרופה זאת
להראות לממשלה שאנו נבנה את ארצנו ולא ניתן דעתנו לחרם
שהיא מטילה עלינו...
כמובן שהדבר צריך היה להישמר בסוד והתוכנית הייתה שיצאו
ביום א' לאחר יום הכיפורים .הנקודות העתיקות שימשו מקום
מוצא לנקודות החדשות ...בארות יצחק ,למשל ,שימש ריכוז
ל 4-נקודות (מבין הנקודות שעלו) .ביום הכיפורים היו בבארות
יצחק למעלה מ 200-אנשים מחוץ לאנשי הקבוצה וציוד
ושיכון מלא עבור  4נקודות .בתפילת נעילה התקבלה ההודעה
שצריכים להקדים את העלייה ביום אחד מפני שיש חשש
שהסוד התגלה יתר על המידה ויש חשש שגם יגיע לממשלה.
בשעה ( 11:00בלילה) התחילו לצאת האנשים ברגל ולפנות
בוקר יצאו המכוניות עם כל הכבודה .המחנות הוקמו תוך דקות
מספר .כאשר באו אנשי המרכז החקלאי של ההסתדרות ושלנו
וחברי הקיבוץ הדתי ביום ראשון בערב להשתתף בעת העלייה,

באו לשולחן הערוך ומצאו את כל הנקודות עומדות על תילן.
...זאת בערך הייתה פרשת העלייה ,ולבירור יתר אני מצרפת לך
קטעים מהעיתון.
ועתה הגידי ,לאה :הקטנה היא בעינייך? שתים-עשרה נקודות
נוספו לשרשרת היישובים שלנו ובין היוצאים היו קיבוצים
מקיבוצים שונים לפי הפירוט בעיתון.
לאחר פרשה ארוכה זו אין מוחי ניתן לכתוב על דבר אחר .יהיה
לך מה לספר לחניכייך :מה עושים בארץ ישראל.
רק עוד עלי להוסיף :יום הכיפורים עבר אצלנו בסדר ,אני
מקווה שגם אצלך.
לדב רפל נולד בערב יום הכיפורים בן במזל טוב.
מאיר אורליאן קיבל התקפה והוא שוכב בביה"ח .מחר אדע
פרטים.
ועתה אסיים בברכת גמר טוב וכן ממשפחתי,
פנינה
מכתב מפנינה (נמיר) אריגור ,מזכירה בקיבוץ הדתי ללאה גלי
מטירת צבי שהיתה באותם ימים שליחה בשבדיה

מארכיון הקיבוץ הדתי
...כפי שאתם ודאי יודעים כבר ,עבר עלינו שבוע גדול ,שהיה
בו פיצוי על בדידותנו במשך שנים רבות בערבות הנגב .כוונתי
לעליית אחת-עשרה הנקודות החדשות ,שחלק מהן עלו על
אדמות שהיו עד עכשיו ברשותנו .אנסה לתאר במקצת את כל
העניין :ההכנות התחילו לפני חמישה שבועות .התחילו להביא
כל מיני חומרים ,צריפים ,חלקי גדר וכולי .כל הדברים נעשו
בסודי סודות .במשך כמה ימים הספיקו לרכז את כל החומר
ואחר כך באה הפסקה שאף אחד לא ידע מה טיבה .נפוצו
שמועות שונות על תאריך העליות ,אבל אף אחד לא ידע בדיוק,
ופתאום במוצאי יום כיפור ,בעוד חלק מהחברים עוד לא אכלו
אפילו ,נתקבלה פקודה "הלילה עולים" ,למרות שיום לפני כן
אמרו לנו שלכל המוקדם יעלו יומיים אחרי יום כיפור.
בו במקום התחילו הכנות אחרונות ,חילקו את האנשים לפלוגות
השונות ,נתקבלו הוראות אחרונות וכולם נצטוו להיות מוכנים
לצו.
עוד באותו לילה טענו את המכוניות ,ונדמה לי שלכל חברי
הקבוצה היה זה ליל שימורים .בשעה  2:00בלילה נתקבלה

פקודה לזוז ושעה אחרי זה היינו בדרך .גם אני זכיתי להיות
אחד הראשונים וקשה לתאר את ההתרגשות שתקפה אותנו.
כל אחד היה דרוך ומוכן לכל ,כפי שנאמר אצל יעקב אבינו
שהכין עצמו לדורון ,לתפילה ולמלחמה .העבודה התנהלה
מתוך שמחה גדולה והתלהבות ,תוך סדר מופתי ומשמעת.
עד כמה שהייתה העלייה המוקדמת הפתעה לכולם ,אפשר
לראות שאנשי המרכז החקלאי שבאו ביום ראשון כדי להיות
נוכחים בעלייה כבר באו למוכן.
היה אפשר לכתוב על נושא זה עוד ועוד ,אך אני מקווה שמרים
תהיה אצלכם בשבוע הבא והיא תספר לכם הכל.
שלומנו טוב ומה שלומכם?
הבן שלכם כנראה "חברה'מן" גדול.
שלום לכולכם והיו נשוקים
ממנחם דוד
מכתב שנכתב ממנחם דוד שוורץ לאשתו ומיועד להעברה גם לבני משפחתו
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 70לבארות בנגב

ממרחק שלושה קילומטרים
הקשרים בין סעד לבארות יצחק
אסף ,שוחח ועיבד :בני גינסבורג

הקדמה
כדי להתחקות אחר תקופה מסעירה זו ,של ראשית ההתיישבות
בנגב ,והקשרים בין סעד לבארות יצחק לעת ההיא ,יש שתי
דרכים עיקריות :האחת ,לנבור בארכיונים ובספרים ,והשנייה
לנסות לדלות מידע מחברינו שעדיין חיים איתנו ,בבחינת
"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" .בחרתי בדרך האמצע
ושילבתי בין המצוי בספרים ובארכיון ,ובין סיפורי החברים.
לצורך כך נברתי בארכיון סעד ,הכנתי מספר שאלות וזימנתי
מספר חברים ותיקים מסעד להעלות זיכרונות מהתקופה
ההיא .אל יהא זה קל בעיניכם ,ראשית  -החבר'ה האלה סביב
גיל תשעים (כי הרי האירועים היו לפני כ 70-65-שנה) ,שנית
 תוך כדי ההכנה למפגש ,היה צריך לברר מי היה כאן בנגבבתקופה זו ומי נשאר בהרצליה עם הנשים והילדים .אכן ,לאחר
בירורים והכנה נפשית ,זימנתי ארבע חברות וחבר לשיחת בוקר
חורפית במועדון.
במפגש השתתפו :אדו פולק ,ששהה בסעד בכל תקופת
המלחמה ,ואף תיעד אותה במכתבים לאשתו נחמה ששהתה
באותה עת בהרצליה .אדו עבד בטרקטור זחל ,ועזר בהרמת

הסוללות בכל ח"י היישובים שהיו בעוטף עזה בזמן מלחמת
השחרור.
מרים בן צבי ,שאחזה בכל מלאכה כאן בסעד.
רחל סימון ,שהייתה אלחוטאית ולוחמת עם נשק.
חיה נהיר ,האלחוטאית שהייתה עדה לקשר ביום הקרב בבארות
יצחק.
מרים שלמון (זכאי) ,שהייתה חברת בארות יצחק בזמן
המלחמה.
רחל ברזילי – חברת מערכת 'עמודים' הדרומית ,התלוותה אלי
לשם תיעוד הדברים ,וכך נולדה הכתבה שלפניכם .כדי להבהיר
את קורות התקופה ,חילקנו אותה בצורה כרונולוגית לפי סדר
האירועים:

ימים ראשונים
מספרת רחל סימון ,שעוד בתקופת הרצליה (לפני שסעד ירדה
דרומה) היא עשתה פעם טיול עם החבר 'במבי' .הם רצו לטייל

חיה נהיר ,שהייתה אלחוטאית באותם ימים ,מספרת על קולות הקרב הקשים שנשמעו מבארות
יצחק ועל החשש שאם ייפול היישוב לידי המצרים ,סעד תהיה היעד הבא ...קרבות הבלימה
בבארות יצחק השאירו את סעד במקומה הנוכחי ,וחברי סעד יודעים להוקיר טובה על כך.
12

ע מ ו ד י ם | ש ב ט ת ש ע " ג | )3( 7 6 0

ממרחק שלושה קילומטרים

לבארות יצחק ,שהייתה הנקודה הדרומית ביותר בנגב המערבי.
לצורך כך ,עלו על אוטובוס ערבי מיפו לעזה ,ירדו בתחנת עזה
וחיכו ליד התחנה והבאר המקומית שהייתה עמוסה בעדרי
הצאן של הבדואים ,עד שהגיעה עגלה עם סוסה מבארות יצחק.
הם עלו עליה ונסעו לראות את הפלא המיוחד של יישוב חדש
ופורח בן שלוש שנים בנגב .החברים בקיבוץ קיבלו אותם מאוד
יפה ,הם בילו שם את הערב ,ולמחרת עם שחר חזרו צפונה.

העלייה לסעד

בגבעת יער שמחוני ,ומאוחר יותר  -בקשר אלחוטי .סעד
היוותה נקודת קשר חשובה בין המפקדה שישבה בניר עם לבין
בארות יצחק .בימי הקרבות הותקפה גם סעד קשות על ידי
תותחים מצריים וכל צריפי הקיבוץ נהרסו .החברים עברו לחיות
מתחת לקרקע ,ועלו רק לשם תצפיות על גג בית הביטחון.
חיה נהיר ,שהייתה אלחוטאית באותם ימים ,מספרת על קולות
הקרב הקשים שנשמעו מבארות יצחק ועל החשש שאם ייפול
היישוב לידי המצרים ,סעד תהיה היעד הבא .עיקר השהייה
בעמדות הייתה לצורך הגנה אישית ושמירה על הקיים .בזכות
קרבות הבלימה בבארות יצחק ,נעצרו המצרים בגבעת יער
שמחוני המרוחקת כשש מאות מטר מסעד .המצרים שהו שם
כחצי שנה עד שברחו לאחר מבצע יואב לרצועת עזה .ותיקי
סעד יודעים לומר שבזכות עמידת חברי בארות יצחק בגבורה
בימי המלחמה ,נבלמה גם ההתקפה על סעד.

ביום ראשון י"א תמוז תש"ז ,ערב העלייה לסעד ,התרכזה
כל הקבוצה בבארות יצחק ,כשמונים איש ואישה ,לריקודים
משותפים ושמחה עד אמצע הלילה .אנשי בארות יצחק קיבלו
בשמחה רבה ובכבוד את חברי סעד הצעירים ואת נציגי התנועה
שבאו להשתתף ביום העלייה לסעד .בשעה  03:00לפנות
בוקר ,יצאו מבארות יצחק כל חברי סעד ,מרחק של כשלושה
ק"מ ,להקמת היישוב .עם בוקר ,כבר עמדו ארבעה צריפים:
שלושה מהם שימשו למגורים ,ואחד למבנה ציבור לצורכי
תפילה ואוכל .כמובן ,הוקמה גם מקלחת משותפת ולידה
שירותי השדה .לאחר ההקמה התפנו החברים לתפילת שחרית
חגיגית .מספרים הוותיקים שהייתה זאת תפילה נרגשת
ואינטימית ,תפילה חרישית ושקטה ,בתחושת הוד של מעמד
הר סיני .תפילה חרישית ש"אפשר היה לשמוע מחט שנופלת
על הרצפה" .ההתרגשות הייתה גדולה עם הרבה אמונה וגם
חרדות.

שני חללים היו לסעד במלחמה .הם נהרגו בהפרש של חודש
ונקברו בקבורת לילה חפוזה ,בליווי קומץ חברים קטן ,בבית
הקברות שהיה בבארות יצחק .לאחר כשנתיים ,פונה בית
הקברות מבארות יצחק ,וגופות החללים הועברו ,ללא ידיעת
חברי סעד ,לבית העלמין הצבאי בנחלת יצחק לצורך קבורה
קבועה .היה זה מהלך מפתיע ,ואף מעורר תרעומת ,בקרב חברי
הקבוצה .לאחר פנייה לגורמים בצה"ל נעשתה לוויה מכובדת
בנחלת יצחק ,בהשתתפות חברים מסעד.

ימי סעד הראשונים

לסיכום

מתמוז תש"ז ועד חשוון תש"ח ,היו אלו ימיה הראשונים של
סעד ,בהם ל"ו החברים והחברות נעזרו מאוד בחברי בארות
יצחק בשני תחומים עיקריים :מים וזבל לשדות:

בתקופה הקצרה של טרום מלחמה התחילו להיווצר יחסי
שכנות הדוקים וטובים בין חברי שני הקיבוצים ,אך הם נגדעו
באיבם עם פרוץ הקרבות ,והמעבר למלחמת הישרדות של שני
היישובים .קרבות הבלימה בבארות יצחק השאירו את סעד
במקומה הנוכחי ,וחברי סעד יודעים להוקיר טובה על כך .חברי
סעד אף שמרו על קשרי ידידות עם חברי בארות יצחק שנותרו
בנגב עד הגעתה של קבוצת 'אחדות' ,וכן עם אנשי הקבוצה
שהצטרפו בסופו של דבר לניר עציון.

מים :במשך כחודשיים הובאו מים מבארות יצחק במיכל
שנישא על ידי שתי פרדות 'חייקה ורובין' והיה סידור עבודה
בין יהודה ברט ליהודה שלמון בהבאת המים מהבאר .כפי
שידוע ,המים היו מעט מליחים אך זה מה שהיה ...אנשי בארות
סייעו תמיד וקיבלו ברוח טובה את המוביל התורן .רק בחודש
אלול הניחו חברי סעד עם אנשי מקורות את קו המים לסעד,
ומרגע זה אפשר היה לשתות מים מתוקים מקידוחי ניר עם.
זבל לשדות :כשהתחילו להתעסק בסעד בחקלאות ובגינון הבינו
שלטיוב הקרקע יש צורך צריך זבל אורגני ,אותו זכו להוביל
החברים מרפת בארות יצחק שסיפקה זבל להתחלת החקלאות
בסעד ולראשית הנוי .מעבר לזיבול השדות הרבו חברי סעד
להתייעץ עם חברי בארות יצחק בעלי הניסיון (ארבע שנים),
בבחירת גידולים מתאימים ובעונות זריעה.
ימי המלחמה  -ימי המלחמה היו ימי הישרדות .למרות המרחק
הקצר בין היישובים ,הקשרים נשמרו בשלב ראשון של הלחימה
רק באמצעות סימני מורס או באמצעות הנפת דגלים לבנים

אחרית המלחמה וקבורת החללים

אנחנו ממשיכים לספר את מורשת בארות יצחק לבאים לסייר
ב'מעוז מול עזה' .כמו כן נעשו מאמצים להמשיך בקשרים עם
המבקרים באתר בארות יצחק שבנגב והבאים למוזיאון אתר
הראשונים ההולך ונבנה בעלומים.

לבארות יצחק אחותנו הבכירה,
שאי ברכה ביום חגך -
שבעים שנה לעלייה לנגב
בשם חברי סעד ועמותת 'מעוז מול עזה'
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הנגב ליהודים

עמודים
15-23

למעט ניסיונות בודדים ,לא יושב הנגב במשך  60השנים
הראשונות של ההתיישבות בארץ ישראל.
הפריצה החלה עם עליית נגבה בשנת תרצ"ט )(1939
ונמשכה בעליית כתריסר נקודות חדשות ,שהיו אות
לבאות והוכחה לנחישות היהודים לכלול את הנגב
בתחומי המדינה העתידה לקום.
המאבק על הנגב הגיע לשיאו במוצאי יום כיפור תש"ז
) ,(1946עם עליית י"א הנקודות בלילה אחד.
בד בבד הונחו שני קווי צינורות שהובילו מים מקידוחי
ניר-עם דרומה עד חצרים ומערבה עד נירים.
עד שנת תש"ח ) (1948הגיע מספר הנקודות היהודיות
בנגב לשלושים.

ועדה ,שנשלחה מטעם האו"מ ) (UNSCOPבסוף
קיץ  1947לחקור את המצב בארץ ישראל ,סיירה בנגב
והתרשמה עמוקות מההתיישבות במרחב ומיכולתם
של היהודים להפריח את השממה.
הועדה המליצה" :הנגב ליהודים!"

מפת הישובים עד  1948וקו המים
בכ"ט בנובמבר  1947קיבלה עצרת האו"מ את המלצת
הוועדה והציגה לצדדים מפת חלוקה לשתי מדינות .הנגב
נכלל בתחום המדינה היהודית .הערבים ,שלא קיבלו את
הצעת החלוקה ,פתחו במלחמה כוללת.

בתמונה :ועדת החקירה של האו"מ מסיירת בנגב ונפגשת עם הפועלים המניחים את קו המים

"הערבים חזרו והזמינו אותנו להתיישב בקרבם ולקנות מידיהם קרקעות בסביבות
העיר ...כאן חשבנו להקים שכונה יהודית ,מעין 'אחוזת בית' ...את היישוב חשבנו
לחזק על ידי עורף כפרי מסביב לעזה"...
יעקב טהון ,מנהל חברת הכשרת הישוב1908 ,

מתיק המכתבים

מתיק המכתבים
תחילת הלחימה
מנחם דוד שוורץ במכתב לאשתו מרים הנושאת ברחמה את ילדם השלישי,
כשברקע עומדת ההתלבטות אם נכון יהיה ללדת ילד למציאות הקשה בה הם נתונים
אצלנו ב"ה הכל בסדר .אמנם
אנחנו מקבלים הרעשה "קטנה"
מדי פעם ,אך לזה מתרגלים,
העיקר שאיש לא נפגע .הבתים
הולכים אחד אחרי השני ,עכשיו
יש עוד ארבעה בתים שלא
נפגעו :בית בורנשטיין ,בית
הספר ,איפה שאנחנו גרנו
קודם והנוקטה .גם בבית שלנו
נפגע רק החדר של איריס ויתר
החדרים שלמים לגמרי.

שוב הנה שיביא מצות וקונסרבים.
ביחס לבגדים המצב קצת קשה יותר .לעת-עתה עוד לא כיבסו
וכל אחד מכבס לו לבד קצת בגדי גוף .השבוע התחילו לתקן
בגדים ונראה איך שנסתדר .מצב רוחנו ב"ה טוב ,רק אם ישנן
בשורות רעות כגון הפינוי של יד מרדכי או כדומה ,יורד מצב
הרוח קצת .במשק אנחנו עושים רק את הדברים ההכרחיים
ביותר ברפת ובלול ,ועובדים כמעט רק בלילה .מוציאים סלק
– מספוא ומאכילים את בעלי החיים .באורווה נשארו רק סוס
אחד ,פרה אחת וחמור ,היתר נהרגו.

השבוע החדר של רות קיבל
פגיעה ישירה ועוד ועוד .היו
לנו השבוע גם שלוש התקפות אוויר ,בראשונה לא נפגע כלום,
בשנייה נהרגו שמונה עגלות ונהרסו הליפטים של מנק ורוברט,
ובשלישית נהרס בית הלורדים .למזלנו לא נפגעו בית הבאר,
מכון החשמל ,המאפייה ,הבריכה ,הרפת ,כך שהחיים מתנהלים
פחות או יותר כסדרם.

את הבאר מניעים כל לילה
שעתיים .את הבריכה אי
אפשר למלא כי כל הצינורות
שעולים לבריכה נפגעו ואי
אפשר לתקן אותם .בכל
זאת יש לנו עוד עשרים
קוב רזרבה בבריכה .כמו כן
הכינונו רזרבה של מים בכל
מיני מקומות בחביות וגם
במקווה.

אם ישנה הרעשה יושבים במקלט כל היום ועובדים בלילה עד
אור הבוקר .בין  24:00-23:00בלילה אוכלים ארוחת ערב ,אחר
כך מתקלחים ,יושבים עוד קצת לשאוף אוויר והולכים לישון
במקלט .ישנים בבגדים כל הזמן ,כמובן בלי סדינים ופיג'מות.

...אני שולח לך על ידי
רפאל את הכסף שלנו,
ארבע לירות .תשתמשי בו
אם יש לנו צורך בו .דרישת
שלום לכולם ,לך ולילדים
הרבה אלפי נשיקות
וברכות ,ישמרכם ה' מכל
רע ותראו אך טוב ונקווה
שלא יארך הזמן שנוכל
שוב להיפגש ולחיות יחד.

עכשיו אתאר לך בקיצור יום אצלנו .בבוקר ישנים עד ,9:30
מתפללים ואוכלים ,הכל במקלט .אם אין הרעשה מתחילים
לעבוד ב 11:00-ועובדים עד  15:00אחר הצהריים ,אוכלים
צהריים וממשיכים לעבוד עד  21:00בערב.

כעת יש לנו כבר ארבעה מקלטים ובכל מקלט ישנים עשרים
ואחד איש ,מקומות יש לשישה-עשר ,כך שלכל אחד יוצא
לישון פעם או פעמיים בשבוע עם עוד מישהו .האוכל הוא
טוב מאוד ,כמעט כל יום אני שוחט עשרים תרנגולות ,כי
חבל להשאיר אותן לפגזים ,כי בכל הרעשה נהרגות עשרות
תרנגולות .אוכלים בשר ,ביצים ,חלב ,גבינה ,שמנת וקונסרבים.
לפעמים אנו מוציאים בלילה תפוחי אדמה בגן או מורידים קצת
עגבניות או בצל או צנון .רק לחם יש מעט ורצוי שאם אוטו יצא

שלום ולהתראות ,שלכם דוד.
ביחס להפלה החליטי בעצמך כפי רצונך ,הרי את דעתי את
יודעת ,אם אפשר תעשי ,ולא ,גם כן אשמח לילד נוסף.
המחבקך באהבה עד אין קץ ,דוד
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 70לבארות בנגב

שלוש לידות בצל מלחמה
סיפורים מבארות יצחק שבנגב
שולי גל
"כשהוחלט שהילדים וחלק מהנשים יעברו למקום בטוח יותר,
היינו שלוש נשים בהריון מתקדם :חדוה קוטב (אשתו של
ישראל האלחוטאי) ,חנה פורשר (אשתו של שמעון ,מפקד
המקום) ואני .חנה ואני היינו בעמדות הלול והלורדים עד סוף
החודש השמיני! אני דאגתי לכביסה של הפלמ"ח".

הסיפור של אורה נודע לי במקרה ,בעקבות שיחת טלפון
אגבית ,שמטרתה הייתה לאשר איזה פרט קטן בקשר לאחת
התמונות שסרקתי.

במוצאי שבת ,כשהגיעו המשוריינים כדי לפנות את הילדים
והמטפלות ,הצטרפו השלוש כשכרסן בין שיניהן ("לא יאומן
איך שהילדים והתינוקות כאילו הבינו והיו בשקט! אף אחד לא
בכה ולא השמיע קול!" מתפעלת אורה).
היעד היה קיבוץ דורות .כל ילד מדורות פינה במיטתו מקום
לילד או שניים מבארות .הנשים חולקו לבתי החברים .את חדוה
ואורה לקח תחת חסותו חנן היימן ,שהיה מפקד המרחב .הן
ישנו אצלו בבית ("שתינו במיטה אחת!" מדגישה אורה).

עבדתי אז בארכיון במשרה חלקית כדי לסרוק ולשמור את כל
התמונות והמסמכים הקשורים לבארות יצחק בנגב לקראת
הקמת האתר החדש .עבדתי בנחת ,מעלעלת בדפי האלבום
הישן ,רואה שוב את התמונות המוכרות ,מתרגשת מחדש
מהסיפורים ,מהמכתבים ,נהנית לגלות מה שלא ידעתי קודם,
יוצרת קשר עם הוותיקים המייסדים ,שומעת את סיפוריהם
ומחפשת בבתיהם תמונות להשלמת המאגר.

ב 04:00-בבוקר יצאו שלושה ספיטפיירים מצריים לכיוון תל
אביב .בדרך הם עברו מעל דורות ונשמעה אזעקה .כולם רצו
למקלטים ("איזה מקלטים?!" אורה מתקנת אותי" ,היו רק
תעלות ,כולם רצו לתעלות").

"שלום אורה ,בוקר טוב ,יש לי שאלה קטנה ,רק דקה ,אפשר?"

כך זה נמשך כמה ימים.

"שוליליין (כך היא קוראת לי מתוך חיבה) ,חס ושלום את לא
מפריעה לי ,מה שהתכוונתי לעשות עכשיו יחכה עוד דקה ,לא
יקרה כלום".

אורה" :אחרי האזעקה הראשונה החלטנו חדוה ואני שאי
אפשר לרדת לתעלה כל כך מוקדם בבוקר עם כל הבטן שלנו,
וממילא עד שאנחנו מגיעות המטוסים כבר מגיעים ,אז יהיה מה
שיהיה ,אנחנו לא קמות יותר! התעוררנו לרעש האזעקה וחזרנו
לישון ...אבל אחרי כמה ימים גילו שאנחנו לא יורדות והכריחו
אותנו לרדת"...

"אורה ,בתמונה שנתת לי עם שלושת התינוקות בלול אחד ,מי
מהם הוא אריה ,מי בתצי ומי רבקה?"
אורה התחילה לענות ,אבל בכל פעם שהזכירה איזה עניין,
התעוררו בי שאלות חדשות ,ואורה ענתה וסיפרה מה שהיה
קודם וגם מה שהיה לפני כן ומה קרה עוד קודם לכן ומה עוד
ממש הרבה לפני זה...
וכך שמעתי ,בתיבול הערות ביניים עסיסיות עם קורטוב של
ציניות וצחוק ,את הקורות אותה מאז אותו הלילה שבו פינו את
הנשים והילדים:

לאחר כשבוע בדורות ,כשהבינו את היקף המלחמה ,הוחלט
להרחיק את הילדים למקום בטוח יותר .שיירת משוריינים
אספה את הילדים ואת הנשים שהתלוו אליהם ויצאה צפונה.
אורה ,חנה וחדוה ביקשו גם הן לעזוב את דורות ולהתרחק
צפונה ,הרי הן צריכות ללדת בקרוב...
"היה בניר-עם בית חולים שדה אבל נאמר לנו מפורשות' :אל
תצפו שהוא ישמש לכן חדר לידה'"...

היה בניר-עם בית חולים שדה אבל נאמר לנו מפורשות' :אל תצפו שהוא ישמש לכן חדר לידה'"...
באמצע המלחמה נעמדנו על הכביש כמו טרמפיסטיות ,עם חלוק (ובלי בגדים להחלפה) .ולא היה
לנו מושג איך נגיע צפונה.
16
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שלוש לידות בצל מלחמה

נהגי המשוריינים לא הסכימו בשום אופן להסתכן בהעלאת
טרמפיסטים בגלל ההוראה שהגיעה מלמעלה למעלה (בן
גוריון?)' :אף אחד לא עוזב את הנגב בשעת צרה! כולם נלחמים
על הבית!'
אורה" :כך באמצע המלחמה נעמדנו על הכביש כמו
טרמפיסטיות ,עם חלוק (ובלי בגדים להחלפה) .היה ליל ירח,
ברקע שמענו את ההפגזה על יד מרדכי ולא היה לנו מושג איך
נגיע צפונה .בסופו של דבר אספו אותנו מכוניות של מגויסים
שהצטרפו לשיירה (להם לא היה אכפת אם בשל הפרת ההוראה
יוציאו אותם מהשיירה .)...נכנסנו לקבינה ,שם היה רק מושב
לנהג .התיישבנו על רצפת הקבינה ,וכך נסענו כשמונה שעות,
בלי אוכל ,כשמדי פעם נורות יריות .הנסיעה הייתה שקטה
ואיטית ,בלי אורות ,כך עד רחובות .כשהגענו לרחובות היינו כל
כך רעבות! הסתובבנו שם ,שלוש נשים לבושות בחלוק (אפשר
רק לדמיין את הסיטואציה ,)...וחיפשנו מקום לאכול .מצאנו
קיוסק ,ניגשנו ושאלנו אם יש ביצה .בעל הקיוסק אמר :מה
ביצה?! אתן לא יודעות שיש פה מלחמה?! ...בסופו של דבר
אכלנו מה שהיה .מה שכן ,רק כשהגענו לרחובות והנהגים שלנו
נרגעו ,הם התחילו לדאוג לנו .בסופו של דבר הגענו אל הרב
מלצר ,ובביתו זכינו לאירוח נפלא".
כמה מילים על הרב ומשפחתו :הרב מלצר היה הרב בפרדס
חנה והיה מקורב לאנשי "רמת השומרון" .הקשר איתו נמשך
גם לאחר שעברו לנגב; הוא הגיע לחתן את הזוגות בנגב ובחר
להשיא גם את בתו לרב יהודה עמיטל  -שם בנגב .הקשר עם
הזוג עמיטל נמשך – הוא נשלח על ידי חותנו והגיע לתת
שיעורים בנגב .כמעט בכל שבת הגיע הזוג להתארח בקיבוץ,
עד שפרצה המלחמה ,הדרכים נחסמו והרב עמיטל גויס .בתם
של הזוג עמיטל  -דיני" ,מכהנת" כאשת הרב גלעד ,הרב של
קיבוץ לביא מזה כשלושה עשורים.
בבית היולדות שברחובות נולדו
הבנות – אורה ילדה את בתה
הבכורה בת ציון (בתצי  -היום
ברמן) ,וכשלושה שבועות
אחריה ילדה חדוה את רבקה
(היום גנש) .זמן קצר לאחר
מכן ,בבית החולים "הדסה"
המכתב משלמה לוי
בתל אביב ,ילדה חנה פורשר
את אריה (היום שירן ,בקיבוץ לביא).
מוסיפה אורה ומספרת" :בשבועיים שלאחר הלידה עדיין
הייתה המלחמה בעיצומה .ילדי בארות יצחק והנשים שנלוו
אליהם הגיעו ל"מקום מבטחים" בבית הספר תלפיות שבתל
אביב ,המקום שהפך לבסיס העורף של אנשי בארות יצחק
למשך החודשים הבאים (עד שנדדו לנחלת יהודה בראשון לציון
ואחר כך לווילהלמה) .הנגב היה מנותק! לא היה כל קשר עם
אלו שנשארו בקיבוץ ,עד להפוגה הראשונה .רק אז התחילו
להגיע מכתבים .רק אז ,כשלושה שבועות לאחר הלידה ,נודע

ליהודה שנולדה לו בת במזל טוב.
באותה שבת ,פרשת "בהעלותך",
עלה יהודה לתורה וקרא בהפטרה
"רני ושמחי בת ציון כי הנני בא"...
הנני בא! הנני בא! הוא קרא
בקול"...
השם בת ציון מקבל משמעות
עמוקה מאירועי התקופה:
יום קודם ללידתה נפלה העיר
העתיקה ,ושבועיים לפני כן
אורה וב
תצי בהרצליה
הוכרזה המדינה .אורה דווקא
רצתה לתת לה את השם "שלום ציון",
אבל כשהתייעצה עם מארחיה הביע הרב מלצר חשש שיקראו
לה שלומצי...
אורה ובתצי נשלחו לקבוצת "עלומים" בהרצליה (מאוחר יותר
קבוצת סעד).
אורה" :יהודית גרוס ליוותה אותי מרחובות להרצליה .זה עזר
לי מאוד! (הרופאים לא הרשו לי לנסוע בתחבורה ציבורית עם
התינוקת הקטנטנה ,אבל מה לעשות ,למי הייתה אפשרות
לנסוע במונית .)...בדרך דיברנו מה נעשה אם תהיה אזעקה,
ויהודית הרגיעה אותי' :אני אקח את התינוקת ואת תקפצי'".
אורה שלחה לבעלה ,האב הטרי ,תמונה שלה ושל התינוקת.
מאחור כתבה:
ליהודה'לה ,שתי בנותיך שולחות לך דרישת שלום חמה
ולהתראות בשלום ומהר בביתנו! עלומים 4 ,ביוני '48
שלמה לוי הגזבר שלח לאורה מכתב בו הוא דורש בשלומה,
מברך במזל טוב ומוסיף" :אבקשך לשלוח לי את 'אישור הלידה'
שבוודאי קיבלת בבית החולים .אני זקוק לזה לשם הרשמת
התינוק לשם קבלת מזונות".
כשלושה-ארבעה שבועות לאחר מכן ,כשמיקמו את ילדי
בארות בתלפיות ,החזירו לשם את אורה (גם שם היינו סרבניות,
לא ירדנו כשנשמעה האזעקה ...עד שנפלו פצצות ממש ברחוב
שלנו.)...
בתלפיות נפגשו שלוש היולדות .הילדים ישנו במיטה אחת
(ראו בתמונה) ,ולמי מהקוראים שנשאר במתח בנוגע לשאלה
ששאלתי את אורה בהתחלה (על התמונה עם התינוקות):
לפי הגרסה הראשונה של אורה  -מימין לשמאל :אריה ,רבקה,
בתצי.
לפי הגרסה של אריה" :תמיד ידעתי שאני באמצע ,כנראה כך
אמרה לי אמא .אני הייתי שמנמן .עד היום כשאני משתתף
באירועים של בתצי ,כולם יודעים שאני הcrib mate-
שלה ,עמית לעריסה"...
אורה צחקה ,חזרה בה ואישרה שהוא כנראה צודק...
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 70לבארות בנגב

תנועה במלחמה
מקצת מהסוגיות שתנועת הקיבוץ הדתי התמודדה
אתן לפני ואחרי מלחמת העצמאות
נחום ברוכי

חלק א  -קיבוץ או קסרקטין

המערכה ונאלצו להתמודד עם צרכי הביטחון המרקיעים ,בד
בבד עם השבתת המערכות 'האזרחיות' ,תוך שאיפה לשמור על
ערכי היסוד שלמענם הקימו את המפעל.

מייסדי הקיבוץ הדתי החלו לעלות לארץ בשנת תרפ"ט ()1929
ולאחר כחמש שנים הקימו את התנועה כדי להגשים את
שאיפותיהם המשותפות .באותה עת נמנו בקבוצות כארבע
מאות חברים .חלומם החל להתגשם כעבור שמונה שנים עם
התיישבות טירת צבי בעמק בית שאן .חלפו עוד ארבע שנים
עד שגם החלוצים הראשונים זכו להתנחל ביבנה .אז כבר נמנו
בתנועה תשע קבוצות ובהן כשמונה מאות חברים ,אולם רק
שלוש מהן ישבו במקום הקבע .ניתן לומר שחבלי הלידה
של הקיבוץ הדתי נמשכו כעשר שנים מייגעות ,בהן גובשו
הרעיונות והמסגרות ונרכש הניסיון החברתי שעליו התפתחה
התנועה בהמשך דרכה.

דילמה ערכית עמה התמודדה תנועת הקיבוץ הדתי כבר בשנים
הראשונות להיותה תנועה התיישבותית היא הבחירה בין
התנהלות אזרחית נאמנה למטרה  -הקמת יישובים של עובדי
אדמה רודפי שלום ,לבין כניעה לאילוצי הביטחון שיהפכו את
היישובים למאחזים צבאיים.

חבלי לידה

בשנת תש"ג ( )1943פתחה התנועה בתנופת התיישבות ותוך
חמש שנים העלתה שבע קבוצות חדשות 1ובכך הגיעה לי"א
נקודות שהיו מקובצות בשלושה גושים ועוד שתי התחלות של
גושים .בנוסף להן ,שש קבוצות המתינו עדיין לתורן להקמת
יישובים משלהן ,בתקווה שישלימו את הגושים הקיימים
ויוסיפו חדשים .מניין חברי הקיבוץ הדתי הגיע כבר ליותר
מאלף וחמש מאות ואתם ילדים ונוער .ההתקדמות הרבה
הבטיחה המשך צמיחה והתרחבות בעזרת העולים הרבים
שהתדפקו על שערי הארץ .לעובדות אלה נודעת חשיבות
מרובה להבנת התנהלות התנועה ולמקור חוסנן של הקבוצות
במהלך המשברים החמורים שעברו עליהן במלחמת העצמאות.

המערכה החלה
מלחמת העצמאות החלה במאבק על דרכי התחבורה ועל
היישובים המבודדים וכמעט כל קיבוצי התנועה נמצאו במוקדי
 1שבע הקבוצות הן :בארות יצחק ,כפר עציון ,משואות יצחק ,עין הנצי"ב,
ביריה ,כפר דרום ,עין צורים ,סעד .באותה תקופה עלו ארבעים וחמש קבוצות
חדשות בכל הארץ.
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פינו ראשון
גוש עציון מנה ארבעה יישובים 2ובהם ארבע מאות ושבעים
נפש ( 73ילדים) .גיל ותיקי קיבוץ כפר עציון התקרב לשלושים
ושמונה .מתחילת דצמבר  1947התנהלה התחבורה לגוש
בשיירות ,אולם כבר בשבוע השני הותקפה שיירה ועשרה
חברים נפלו בהגנתה .החברים הבינו שמעתה הם חיילים
בחזית וארגנו את חייהם בהתאם לכך .אז הוזכרה לראשונה
האפשרות שיהיה צורך לפנות את האמהות והילדים .הסיבה
הראשונה הייתה החרדה לגורל הילדים והחשש פן נוכחותם
במקום תכביד על עמידת החברים בעמדות בשעת התקפה.
גם המחסור במים והקשיים בהבאת אספקה הביאו לדרישה
לצמצם את האוכלוסייה ולהשאיר רק את הלוחמים .לאחר
שהבריטים ניאותו לאבטח את הפינוי נפלה ההחלטה ,וביום כ"ג
בטבת הגיעו שני משוריינים ומספר מכוניות משא ,שהביאו
תגבורת לגוש .הילדים והאמהות נדחקו לתוכם והשיירה יצאה
בליווי מכוניות של הצבא הבריטי .ביומן נרשם" :היום העברנו
לירושלים שישים ושניים ילדי כפר עציון ואחד-עשר ילדי
משואות יצחק "...כמה אמהות שביקשו להישאר נשלחו לאחר
כמה ימים במשאית לא משוריינת וגוש עציון היה למתחם
צבאי מבוצר ,למעשה לקסרקטין.
המפונים סודרו במרתפי מנזר רטיסבון ,בירושלים ,אולם גזבר
הסוכנות סרב לממן את החזקתם ודרש להוציא מהגוש הנצור
 2יישובי גוש עציון :כפר עציון ,משואות יצחק ,עין צורים ורבדים (השוה"צ).

חברי כפר עציון החליטו למסור את גורלם לידי התנועה" ,שיחליטו על עתידנו בהקדם וייגשו
במרץ לטפל בשאלה זו ,בזמן ובצורה שיחשבו לנכונים ".מזכירות הקיבוץ הדתי החליטה
להיערך לאפשרות שהפינוי יבוצע .הפינוי לא מומש והגוש על כל אנשיו נלחם עד סופו המר.
את בעלי המשפחות ,כדי שייטלו על עצמם את האחריות
לפרנסתם .בנסיבות אלה התכנסו מוסדות הקבה"ד כדי לטכס
עצה .כולם הבינו את כובד האחריות המוטלת עליהם שהרי
לשאלה זו היו השלכות כבדות ברמה המעשית ,העקרונית
והאידיאולוגית גם יחד .האם רשאים אנו לנטוש יישוב לנוכח
הסכנה הוודאית? האם נסכים לפרק מסגרות התיישבותיות
שהוקמו בעמל שנים? ומאידך גיסא ,האם מותר לנו להפקיר
משפחות ולגייס בעל כרחם את הגברים  -אנשים מבוגרים,
שבנסיבות אחרות לא היו מגויסים מלכתחילה? הדיון היה אחד
מהקשים שידעה התנועה ,שהרי כפר עציון הייתה אבן מאבני
היסוד שלה.
חנוך חמלניק (אחימן ,כפר עציון) פתח את הדיון ואמר
בבהירות מצמררת" ,כל מי שיישאר בשטח לאחר ביצוע תכנית
החלוקה ,לא יוכל להחזיק מעמד ,ומאחר שאין דרך נסיגה
מהגוש ,גורלו נחרץ ".הוא תמה ,האם התפקיד ההגנתי והצבאי
חייב להיות מוטל כולו על כל חברי המשק ,או שמא יש מקום
להחלפת אנשים ולהחזקת האזור כמתחם צבאי מבוצר.
מאיר אורליאן (אור ,טירת צבי) הבין שלסוגיה הרגישה יש
השלכות רחבות .ברור שקל יותר לגוף צעיר ללא משפחות ,אך
קשה לומר זאת בקול ,כי אין להבדיל בין דם לדם .הוא הזכיר
שאנו רק בראשית המערכה ויש חשש שנעמוד לפני דילמה כזו
במקומות אחרים .משה כהן (מופ – יבנה) התייחס למחויבות
התנועה לקיבוציה וטען שאסור להשאיר את ההחלטה לחברי
כפר עציון עצמם" .אנו רואים את המצב בצורה אובייקטיבית
יותר ולכן אנו החייבים להכריע ".גם שלמה אפרתי (יבנה) עשה
את החשבון התנועתי ודרש לשמור על הכוחות" .בשום פנים
איננו רוצים לשבור את הגופים" אמר והוסיף "אם נחשוב שיש
עתיד למקום ,כולם נשארים ,ואם לא ,יש להוציא את כולם .אם
אין זה בא בחשבון ,יש להוציא את מי שנוכל".
דווקא נציג כפר עציון ,נתן שנור ,העלה את בעיית המתח בין
חברי הקבוצות לבין אופיים הצבאי של אנשי התגבורת .הוא
חשש ליחסים שבין המפקדים הצבאיים ,העושים את מלאכתם
בנאמנות ומקצועיות ,למנהיגי הקבוצות ,המתאמצים לשמר

משהו מהצביון הקיבוצי-דתי של המקום.
בד בבד עם דיוני המוסדות בעורף ,התלבטו גם חברי כפר עציון
עצמם .בשלב ראשון דחו את הדרישה מכול וכול ,באומרם שלא
ייתכן שבעיה כספית פעוטה תכריע גורל של קבוצה:
"יש המתנגדים להצעה בכל תוקף ,בחששם להתפוררותה
של הקבוצה .אם תתקבל הצעה זאת הם לא ירצו להמשיך
בחברותם בקבוצה".
הדיונים הפנימיים נמשכו ברציפות כמה לילות ,אך הופסקו
כאשר אברהם פישגרונד ,המא"ז ,מסר את החלטת מוסדות
הביטחון להישאר בגוש ולעשות את כל הסידורים להבטחת
עמידתו 3.כמו כן הכריז על החלת משטר צבאי על הגוש
ואנשיו .חברי כפר עציון החליטו למסור את גורלם לידי
התנועה" ,שיחליטו על עתידנו בהקדם וייגשו במרץ לטפל
בשאלה זו ,בזמן ובצורה שיחשבו לנכונים".
בזאת הוטלה האחריות על כתפי מזכירות הקיבוץ הדתי וזו
החליטה להיערך לאפשרות שהפינוי יבוצע .יבנה ,הנקודה
היחידה שלא נמצאה עדיין בחזית ,נקבעה כמקום קליטה,
בהנחה שהסוכנות תדאג לאמצעים הדרושים לשיכון ותעסוקה.
סופו של דבר ,הפינוי לא מומש והגוש על כל אנשיו נלחם עד
סופו המר .ביום ג' באייר ( 13במאי) לאחר ימי קרבות עזים,
הצליחו משורייני הלגיון הערבי לפרוץ לתוך כפר עציון .חברי
הקיבוץ נכנעו והניחו את נשקם ואז נרצחו על ידי הכובשים.
שמונים וחמישה חברים וחברות נפלו בקרבות.

מה קורה בנגב?
גוש הנגב של הקיבוץ הדתי כלל שלוש נקודות :בארות יצחק,
כפר דרום וסעד .בסעד ישבה פלוגת חלוץ 4,כאשר הילדים ורוב
החברות המתינו בעורף לבניית קיבוצם החדש .בכפר דרום
 3בסוף ינואר הנחה בן גוריון את דוד שאלתיאל מפקד מחוז ירושלים "לקיים
כל נקודה ונקודה ולחזק ביטחונה"...
 4מקבוצת 'עלומים' שהקימה את סעד.
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ישבה קבוצת צעירה שתפקדה כמחלקת פלמ"ח .לעומתן,
בארות יצחק ישבה בנגב כבר חמש שנים ונמנו בה מאתיים
ושלושים נפש ובהם כשלושים וחמש משפחות ולהן שבעים
ילדים וגיל הוותיקים .38

לידי הערבים .ברעום התותחים נשכחו תיאוריות של עמידה
עקשנית של אנשים המגנים על ילדיהם ובמקומן חלחלה
הדאגה .בראיון לאחר שנים רבות שיחזר שמעון פורשר
(המא"ז) את שיקוליו באותן שעות:

ביום שישי ,ה' באייר ,שלוש שעות לפני הכרזת המדינה,
החלה ההפגזה על הנקודה .קולה של קריינית החדשות ברדיו
הדהד במשך כל השבת" :חברי כפר עציון נהרגו כולם" .הדהד
והטיל אימה .לפתע הבינו כולם את הצפוי ליישוב שייפול

"מה שהעסיק אותי הכי הרבה היה מתי כבר יוציאו את הנשים
והילדים ,כי זה היה הפחד .אנחנו כבר ידענו מהשמועה מה
שקרה בכפר עציון ...קיבלנו פקודה להוציא ילדים ומטפלות.
אני זוכר שאמרתי לחברה אחת ,אם לשני ילדים קטנטנים,
תראי ,הילדים שלך מתפנים עכשיו אבל את צריכה להישאר.
עד היום אני יכול לראות את הפחד בעיניים שלה .החלטנו,
עקיבא אנגלנדר (סגן המא"ז) ואני ,שלא תישאר פה אמא
לילדים .אסור שיהיו יתומים מאב ואם ...התחכמתי ואמרתי,
כל אלה מטפלות".

ביום שישי ,ה' באייר ,שלוש שעות לפני הכרזת
המדינה ,החלה ההפגזה על הנקודה .קולה
של קריינית החדשות ברדיו הדהד במשך כל
השבת" :חברי כפר עציון נהרגו כולם" .הדהד
והטיל אימה .לפתע הבינו כולם את הצפוי
ליישוב שייפול לידי הערבים.

לאחר רדת החשכה הגיעו המשוריינים .הילדים והאמהות יצאו
מהמחנק במקלטים הדחוסים לאוויר הלילה הקריר ,התקדמו
בתעלה עד עמדת השער וממנה אל רכבי הפינוי לקיבוץ דורות,
ומשם ,לאחר כמה ימים ,הלאה לצפון5.

ילדי יבנה  -לבני ברק!
כשהתצפית על מגדל המים של יבנה זיהתה טנקים מצריים
ומטוסי ספיטפייר צוללים לעברם לא נותר זמן לדיונים ,חברי
המזכירות קראו לחברים לפשוט את בגדי השבת ולצאת לחפור
ביצורים .עוד החליטו להרחיק מיד את ילדיהם ( 115ילדים)
מטווח הסכנה .עם לילה יצאה שיירת הילדים לעבר בני ברק.
עקב החיפזון הרב לא נרשמו פרטי הדיון וההחלטות ,אלא רק
משפט קצר אחד במחברת הפרוטוקולים של המזכירות:

אין "חוף מבטחים" בשום מקום
בעמק בית שאן החלה מלחמת העצמאות זמן רב לפני כ"ט
בנובמבר 6.המתיחות בין המשקים ושכניהם הבדואים עלתה
מיום ליום והשגרה האזרחית נמשכה תוך תגבור השמירות
והימנעות מיציאה לשדות .הקבוצה שמרה אמונים לעקרונותיה
מקדמת דנא וכמו בתרצ"ח כך בתש"ח חששה שהוצאת הילדים
תפגע ברוח הלחימה של הוריהם .פינוי ילדי גוש עציון והדיונים
על האפשרות שיפונו גם מבוגרים ,על כל המשתמע מכך לגבי
תפקידה של ההתיישבות במלחמה ,כרסמו באמונת החברים
התמימה והם התנחמו במחשבה שהגוש המנותק שונה.
הידיעות על נפילת כפר עציון וגורל חבריה גרמו טלטלה עזה
בכל הקיבוץ הדתי ולמחרת החלה טירת צבי בהכנות לפינוי
הילדים ( 105ילדים) .חסרה "רק" החלטה עקרונית שזה מה

אבות נפרדים מילדיהם רגע לפני הפינוי
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 5בימים  19-17במאי התקיים במרחב חטיבת גבעתי מבצע 'תינוק' לפינוי
ילדי היישובים .ילדי בארות יצחק פונו על ידי חטיבת הנגב לפני המבצע וילדי
יבנה הועברו על ידי המשק שבוע אחריו.
 6כ"ט בנובמבר  ,1947היום בו החליטה עצרת האו"ם על הקמת המדינה,
נחשב כיום פרוץ מלחמת העצמאות.

תנועה במלחמה

שרוצים .חברים שחזרו מנסיעות לעיר סיפרו על הקרבות
בעמק הירדן ,על כיבוש מסדה ושער הגולן בידי הסורים ועל
הוצאת ילדיהן ברגע האחרון .האם זה מה שמחכה לילדינו?
שאלו את עצמם .האם מוכרחים לחכות לרגע האחרון?
במוצאי השבת כונסה המועצה לקבל החלטה .עקב ההאפלה
התקיימה הישיבה על הדשא לאור הירח המלא ,כאשר קולות
הקרב בבית יוסף נשמעים ברקע .משתתפי הדיון העלו טיעונים
ותירוצים שונים ומשונים לדחות את הפינוי :המלחמה רק
החלה ואין לדעת כמה זמן היא תימשך ...טירת צבי יושבת
בפינה נידחת ואין בקרבתה שום מפעל חשוב ...יש להתכונן אך
בינתיים לא לבצע פינוי .ואם כן ,איך נדע שהגיעה השעה?
למחרת פנו אל מפקד הגזרה ,מג"ד ( 13גולני) אברהם יפה,
מאנשי הביטחון המוכרים בעמק .תשובתו הייתה חד משמעית:
"אין אישור להוצאת הילדים בלי פקודה מפורשת ממני .אם
יהיה צורך ,הצבא יעשה כל מה שנדרש ...אנו במלחמה ואין
"חוף מבטחים" בשום מקום .פינוי הילדים מיישוב מהווה צעד
ראשון לפינוי כולל ,וכבר היו מקרים כאלה :אילו היו שם ילדים,
בוודאי לא היו מפקירים את המשק! הלוחמים במערכה זו אינם
רק החיילים במדים; כל אחד נדרש לשמור על עמדותיו .לכן,
אנו נאלצים להחזיק גם את ילדינו בקו החזית".
תשובתו ה"אכזרית" לכאורה של המג"ד תאמה את
האידיאולוגיה של אנשי ההתיישבות ,איש לא ערער עוד
והילדים נשארו בבית .סוף דבר ,העיראקים והירדנים נהדפו
מהעמק והנושא ירד סופית מסדר היום.

יש לציין שבארכיון
שדה אליהו ( 65ילדים)
נמצאה עדות להכנה
לפינוי .בעין הנצי"ב
( 30ילדים) לא נמצא
אפילו רמז שעסקו
7
בשאלה.

קבוצה או יישוב?
באמצע הקיץ השתנתה הדילמה .במקום 'קיבוץ או קסרקטין'
נשאלה שאלה חמורה הרבה יותר' :קבוצה או יישוב' .האם יש
להעדיף את הישרדותה של קבוצת החברים ,או את קיומו של
היישוב.

לא לאחר את המועד
לאחר ההפגזה שנמשכה כמה שבועות ,הותקפה בארות יצחק
על ידי גדוד מצרי מלווה בשריון ,תותחים ומטוסים .האויב
הסתער בדירוג מארבעה כיוונים והצליח לחדור ולהשתלט
על חלק מבתי המשק ,אך נהדף על ידי החברים בסיוע תותחי
8
צה"ל .הניצחון האדיר הושג במחיר אחד-עשר חללים
וחמישה-עשר פצועים ,כמעט מחצית מהכוח הלוחם של
הקיבוץ .בעורף נותרו החברות והילדים ובתוכם חמש אלמנות
 7תודתי ליהודית ארכיונאית שדה אליהו ולעשי ארכיונאי עין הנצי"ב.
 8נפלו עוד שישה לוחמים מיישובים שכנים שנקלעו לבארות יצחק במקרה
באותו היום.

קיבלנו פקודה להוציא ילדים ומטפלות .אני זוכר שאמרתי לחברה אחת ,אם לשני ילדים
קטנטנים ,תראי ,הילדים שלך מתפנים עכשיו אבל את צריכה להישאר .עד היום אני יכול לראות
את הפחד בעיניים שלה.
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ותריסר יתומים חדשים.
ארבעה ימים לאחר הקרב התכנסה מזכירות הקיבוץ הדתי לדיון
בתכנית ההתיישבות החדשה ,אולם בכורח הנסיבות הקדישה
את הישיבה לדיון במצבה של בארות יצחק וביכולתה להמשיך
להתקיים במקומה .במוקד הדיון עמדו דבריהם של נציגי
הקבוצה 9שהכריזו "בארות יצחק בתור משק לא קיים יותר...
האם נוכל להשאיר בנקודה את בעלי המשפחות ולהפקיר
את משפחותיהם? הרי בגיוס רגיל חברים אלה בכלל לא היו
צריכים ללכת לחזית ".מסקנתם הייתה שיש להוציא את בעלי
המשפחות במידת האפשר ולגייס צעירים מקבוצות אחרות
כדי לתגבר את חברי בארות יצחק הצעירים שיישארו במקום.
הנושא נידון כבר בחודש שעבר אך אז לא נתקבלה החלטה ,ולכן
דרשו" :יש לבוא עכשיו לידי החלטה כדי לא לאחר את המועד
שנית ".קשה להבין מהפרוטוקול אם התכוונו במילה 'שנית'
להחמצה בכפר עציון או בבארות יצחק עצמה.
נציגי הקבוצה הסבירו לאור ניסיונם בשנים הקשות בנגב,
שיעברו שנים עד שהנקודה תיבנה מחדש .החברים כבר
מבוגרים ומטופלים בהרבה ילדים ולא יוכלו להיפרד שוב
ממשפחותיהם לתקופה ארוכה .לכן ביקשו לאתר מקום מתאים
בעורף שבו תוכל הקבוצה לחזור לעצמה מהר ככל האפשר.
חברי המזכירות נטו להסכים לדרישה אך מיאנו לוותר על
 9נציגי בארות יצחק :שלמה לוי (רכז קבוצת 'הפליטים' בתל אביב) ,משה
פרידמן (מזכיר הקיבוץ הדתי) ,אברהם וילנר (חבר בארות יצחק שנפצע בקרב
ופונה לתל אביב) ויצחק בלנקנשטיין.

נקודת התיישבות קיימת ,גם אם נהרסה עד היסוד .הם חששו
למעמדו של הקיבוץ הדתי כתנועה מיישבת אם תחליט לנטוש
את המקום ,לכן הוחלט להטיל את משימת ההתחדשות על
קבוצת העולים החדשים 'אחדות' ,לאחר שתעבור הכשרה
צבאית מתאימה.
בד בבד עם דיוני מזכירות התנועה ,התלבטה גם בארות
יצחק בתוך עצמה ,כאשר הנשים עם הילדים נמצאו במחסה
הזמני בתל אביב ,בעוד החברים התגוררו בבתיהם ההרוסים
ובמקלטים בנגב .הקשר בין חלקי הקבוצה היה כמעט בלתי
אפשרי בשל המצור על הנגב שטרם נפרץ ,וחילופי הדעות
נעשו במכתבים ובביקורי נציגים .התומכים בהישארות בנגב
האמינו שרק שם תוכל הקבוצה לקום מחורבנה הפיסי והחברתי
גם יחד ,ואילו המצדדים בהתחלה חדשה סברו שהקבוצה
לא תשרוד תקופת פירוד משפחות שלישית 10.בנסיבות אלו
התקבלה ההחלטה הגורלית ,הקבוצה תעזוב את מקומה
בנגב ותתחיל מחדש בווילהלמה 11,אולם הדבר לא יקרה לפני
שקבוצת 'אחדות' ממלאת המקום תגיע לנגב ,וכך היה .קבוצת
'אחדות' הגיעה לנגב חודשיים אחרי הקרב וחבריה התגוררו
בחורבות והחלו לשקם את הנקודה .חברי בארות יצחק העבירו
את המקום לחדשים בחפיפה שנמשכה כשלושה חודשים.
 10תקופת הפרידה הראשונה הייתה בשלוש שנות בניית הנקודה בנגב.
השנייה בפינוי האמהות והילדים במלחמה.
 11וילהלמה  -מושבה גרמנית נטושה שנמסרה למגורים זמניים למפונים
מכמה יישובים.

אברהם יפה ,מאנשי הביטחון המוכרים בעמק" :אין אישור להוצאת הילדים בלי פקודה מפורשת
ממני .אם יהיה צורך ,הצבא יעשה כל מה שנדרש ...אנו במלחמה ואין "חוף מבטחים" בשום מקום.
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מתיק המכתבים

מתיק המכתבים
הרעשות לילה
מנחם דוד שוורץ
י"ג בסיוון תש"ח ()20.6.48
למרים אהובתי
רב שלום עמ"ש!
שמחתי מאוד לקבלת מכתבך מיום  15ביוני לאחר שכבר
התייאשתי מלקבל ממך מכתב בשבוע זה .כמו כן שמחתי על
המכתב מחיפה שבא לי כהפתעה נעימה מאוד .למעשה אפשר
לשלוח עכשיו את הדואר ישר אלינו כי יש קשר יום-יומי
באווירון לנגב.
ועכשיו אעבור לתאר במקצת את הרגשותיי בימים אלה .על
טעם הרעשות התותחים הרי אין צורך לכתוב לך ,הרגשתי
אותו די והותר על "גביך" ממש ,ואם חשבתי שזה הוא הדבר
הגרוע ביותר ,הרי מתברר לי כעת שטעיתי ,אמנם הרעשה
ביום זה דבר לא נעים ,פחות ממנו נעימה היא הרעשת לילה.
בייחוד לגבינו ,שבמשך הזמן התרגלנו לחלוקת זמן מסוימת,
היום להרעשה ולישיבה במקלט ,והלילה לעבודה ולהכנת כל
הצרכים הדחופים בשביל היום ,וגם בעניין זה היו דרגות שונות.
אם היה ליל ירח אז אפשר עוד איך-שהוא לעבוד ,אך בלילות
החושך שבתחילת החודש וסופו ,הרי כל תנועה בחוץ היא קשה
ומכבידה .התעלות ,הבורות וכל יתר המכשולים מפריעים בכל
צעד ,ואם עוד צריך להעביר את האוכל לעמדות המרוחקות,
אז יקרה לא פעם שמחצית האוכל נשארת בדרך .וכאן המקום
לציון עבודתן המסורה של החברות בשירותים ,בעיקר במטבח.
בימי ההרעשות הפכנו את בית התינוקות למטבח ,למעשה רק
את הפרוזדורים ,כי החדרים נפגעו מפגזים ,ובפרוזדורים אלו,
הצרים ,שאין להם אוורור כלשהוא ,ושנוסף על כך סגרו את כל
החלונות עם שמיכות ושקים שלא יראו מבחוץ את האור ,עבדו
הבחורות מ 9:00-בערב עד  6:00בבוקר בתנאים איומים ללא
מים וסידורים אחרים ,בתוך הרעש הבלתי פוסק של פרימוסים
גדולים ,והספיקו להכין בשעות ספורות אלו שלוש ארוחות
לכל החברים ולחלקם בין שמונה עמדות וארבעה מקלטים .זה
הוא באמת רקורד שאין דוגמתו.
כמובן שהמאמץ הזה הלך על חשבון כוחותיהן ,פשוט קשה היה
לראות את המצב הזה :בחורות טבולות זיעה כאילו היו יוצאות
ישר מ"מקווה" לוהטת או ( Schwitzbadאמבט אדים) ואחר

כך קיבלו קומקום מים אחד לרחיצה ולפעמים גם זה לא .קשה
פשוט לתפוס את זאת...
...אנחנו נמלטים לחורים שלנו וסופרים ומונים כל פגז ואת
הזמן שעובר בין אחד לשני ,ומחשבים את מספר התותחים
היורים ואת המרחק ,ואת סוג הפגז וגודלו ,האם הוא גדול או
קטן ,מהיר או איטי או שרפנל ,ועוד מיני מחשבות כאלה ,ויש
כבר מומחים הבקיאים בכל שאלות התותחנות .ובלב כולם
אותו הרוגז והכעס ,ומשאלה אחת משתלטת בכולם ,הלוואי
ריבונו של עולם ויהיה לנו רק תותח אחד להרביץ בו קצת
חזרה...
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מלחמת העצמאות

מפת הקיבוץ הדתי במערכה
עמודים
25-35

 29בנובמבר  1947עד  14במאי 1948

דצמבר  - 1947מרץ 1948
כוחות ערביים מקומיים תוקפים את הישובים ואת
התחבורה היהודית בכל הארץ ומחבלים בקווי המים
בנגב .גוש עציון במצור .הילדים והאמהות מפונים.
התקפות על כל יישובי הגוש .בעמק בית שאן הודפת
טירת צבי התקפה של 'צבא ההצלה' הערבי.
אפריל  15 -במאי 1948
כוחות היהודים תוקפים בכל החזיתות ,כובשים ומשיגים
שליטה על אזורי ארץ שונים .כפר דרום ,מנותקת
ומותקפת שוב ושוב על ידי 'האחים המוסלמים' .קרבות
עקובים מדם בגוש עציון .ב-ג' באייר ) 13במאי( כפר
עציון נופלת 155 .מחברי הקיבוץ ומגיניו נופלים .שרידי
הגוש הלכו בשבי.
 15במאי  -פלישת צבאות ערב
המצרים מתקדמים לעבר ירושלים ותל-אביב .לאחר
שבועיים הם נבלמים על ידי צה"ל סמוך לאשדוד .הנגב
במצור 25 .יישובים ועמם חטיבת 'הנגב'-הפלמ"ח נתונים
תחת הפגזות והתקפות כבדות .כפר דרום ,בארות יצחק
וסעד מופגזות .יבנה מופצצת .ילדי היישובים מפונים
במשוריינים לעורף.

מפת הפלישה המצרית

יוני 1948
המצרים עושים נסיונות לחבור אל כוחותיהם בהר,
לבתר את מובלעת היישובים הנצורים ולנתקם ממרכז
הארץ .הם מנסים להשתלט על שני כבישי רוחב ,נגבה
על הכביש לחברון ובארות יצחק על הכביש לבאר שבע.
חברי נגבה הודפים את האויב בסיוע כוחות גבעתי .חברי
בארות יצחק הודפים אותו ללא סיוע מבחוץ.
יולי 1948
לאחר שמונה חודשי מצור וחמש התקפות ,כפר דרום
מתפנה בהוראת הפיקוד העליון .המצריים תוקפים
שוב לאורך כבישי הרוחב ושוב הם נהדפים על ידי מגיני
הקיבוצים בסיוע צה"ל .ב-ח' בתמוז ) 15ביולי( בארות
יצחק הודפת התקפות כבדות של הצבא המצרי.

"אם לא נעמוד על המדבר  -לא תעמוד תל-אביב .קיומו של הנגב הוא אולי
ממשי יותר מקיומה של תל-אביב"
בן גוריון

סיפור מחפש מספר

סיפור מחפש מספר
מדוע לא הפך סיפורה של בארות יצחק למיתוס?
עפר רגב
תרבותה של חברה שזורה משני רכיבים הלפותים זה בזה.
הרכיב האחד הוא הקיום הגשמי שבו נכללים כל הנושאים
הביטחוניים והכלכליים ,החברתיים וההנדסיים .רכיב זה
מתהווה בזכות חוסנם ונחישותם ,כישרונם וחריצותם של
מומחים ולוחמים ,פועלים ואנשי מעשה.
הרכיב השני הוא זה המעניק את התובנה המונחת ביסוד כל
אותם מעשים אדירים .רכיב זה מפענח את המשמעות הגלומה
ערכי אל מעשי העתיד .מכלול
במעשי העבר ומציב מנוף ִּ
הסיפורים המביאים את שומעיהם להתפעמות והזדהות נכללים
במושג 'מורשת'.
מורשת נשזרת מסיפורים שאותם אנו מספרים לעצמנו על
עצמנו .סיפוריהם של מעשים נשגבים ודמויות מופת ,של
אירועים הרי גורל ושל מקומות בהם נצרב שטף דברי הימים
במעשיהם או בהגותם של יחידים .אלא שמעשה ,גדול ככל
שיהיה ,לא יהפוך לחלק ממורשת כלשהי אם לא יהיה מי
שיספר עליו.
למספר אשר יחדד את משמעויותיו ויבהיר את
ֵּ
כל סיפור נזקק
עוצמתו גם למי שלא חווה את הדברים בגופו .אירוע שאין מי
שיספר על אודותיו מורחק מזרקור התודעה הציבורית והופך
להיות מוחשך ,מושכח ולבסוף עלול אף להיות מוכחש.
המורשת הציונית גדושה בסיפורים שהפכו למיתוס .כך
פרשיות ההתיישבות בתל אביב ובכנרת בראשית המאה
העשרים ויישובי "חומה ומגדל" בשנות השלושים .כך גם
קרבות הגבורה שהתחוללו בתל חי ביום י"א באדר תר"פ (1
במרס  )1920ובגבעת התחמושת במלחמת ששת הימים .בכל
הסיפורים הללו ,ובדומים להם ,המיתוס התרבותי גדול אף
יותר מן הסיפור עצמו .גם מי שאיננו בקי עד תום בפרטים
העובדתיים הנוגעים לפרשיות הללו ,מכיר את המיתוס ,מפתח
כלפיו תחושות ושואב ממנו עוצמות.
בכל הפרשיות הללו שומרו בנוף אתרים המעידים על האירוע
למספר מוכשר ונאמן שידע לתאר את
ֵּ
שהתרחש והן אף זכו
העובדות היבשות תוך הארת המשמעות הגלומה בהן .יישובי
חומה ומגדל הונצחו בשירי נתן אלתרמן ,חוות כנרת זכתה
לביטוי מלבב בשירת רחל המשוררת ותל אביב שורטטה ביד
האמן של נחום גוטמן .מבין הקרבות הרבים שהתחוללו סביב
ירושלים במלחמת ששת הימים זכורה בעיקר פרשת הקרב

כל סיפור נזקק למספֵּר אשר יחדד את משמעויותיו
ויבהיר את עוצמתו גם למי שלא חווה את הדברים
בגופו .אירוע שאין מי שיספר על אודותיו מורחק
מזרקור התודעה הציבורית והופך להיות מוחשך,
מושכח ולבסוף עלול אף להיות מוכחש.
בגבעת התחמושת .זו הפכה סמל לשחרור ירושלים בזכות
השיר הנודע שכתב יהורם טהר-לב ,ובזכותו הפכה פרשיית
גבורה זו לנכס לאומי .עשרות שנים קודם לכן ביססה פרשת
תל חי את מעמדה כאבן הראשה של המיתוס הציוני בזכות
האופן בו תואר הסיפור מיד עם התרחשותו .העיתונות ומערכת
החינוך של אותם ימים ידעה להאיר את דמויות המופת של
יוסף טרומפלדור וחבריו ,שנאחזו בחבל ארץ מסוכן מתוך
דבקות בערכים בהם האמינו.
בסיפורה של בארות יצחק שבנגב מתקיימים כל התנאים
המתבקשים ליצירת סיפור מורשת שראוי היה ,ועודנו ראוי,
להפוך את הפרשה למסד חינוכי וערכי רב עוצמה .פרטיו
המלאים של הסיפור מובאים בחוברת זו של "עמודים",
בפרסומים שראו אור במרוצת השנים ובעיקר במחקרו של
ד"ר נחום ברוכי 1.הדעת נותנת כי בדומה לפרשיות אחרות ,גם
 1המחקר ראה אור בחוברת "בארות יצחק – בהתיישבות ובמלחמה".
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המטבח בבארות יצחק החדשה

בסיפורה של בארות יצחק שבנגב מתקיימים כל התנאים המתבקשים ליצירת סיפור מורשת
שראוי היה ,ועודנו ראוי ,להפוך את הפרשה למסד חינוכי וערכי רב עוצמה.
בפרשת בארות יצחק עדיין רב הנסתר על הגלוי ,ומידע שטרם
נחשף עדיין מחכה לגאולתו.

נדבכי המיתוס
בפרשת בארות יצחק מתקיימים כמה נדבכי מורשת ,שכל אחד
מהם הוא מיתוס כשלעצמו.

המחרשה
הנדבך הראשון הוא עצם ההתיישבות בנקודה המבודדת
והמרוחקת ,בקרקע לא זרועה ובסביבה שעלולה להיות עוינת.
קיבוץ בארות יצחק הוא היישוב העברי הראשון שהוקם בנגב
בשנת  .1943בעקבותיו הוקמו יישובים נוספים ,שאף הם היו
סמל של חלוציות כמו שלושת המצפים – רביבים ,גבולות
ובית אשל ,וכמו היישובים שקמו לאורך מישור החוף הדרומי
– יד מרדכי וניצנים .כל היישובים הללו נוסדו על ידי צעירים
וצעירות שהיו חופשיים לברור לעצמם דרך חיים נוחה ובטוחה
יותר ,אך הם העדיפו להעמיק שורשים ולהפריח את ארצם.

היתד
הנדבך השני הוא הלכידות .משעה שהתקבלה באו"ם החלטת
החלוקה (כ"ט בנובמבר  ,)1947התלקחה בארץ-ישראל מלחמה
בין האזרחים היהודים והערבים .היה זה מאבק מתיש בין שתי
אוכלוסיות ,שהמנצח בה יהיה זה שיפגין כוח עמידה מחושל
יותר .תושבי בארות יצחק ידעו כי קיומו של היישוב תלוי
על חוט השערה .אירועי הדמים שפרצו בעקבות ההחלטה
הפכו את חייהם לבלתי נסבלים; הפחד התמידי ריחף באוויר,
האספקה הייתה מצומצמת והידיעות הקשות שהגיעו משאר
חלקי הארץ ִהשרו תחושות קודרות .בכל רגע ורגע היה על
כל אחד ואחת מאנשי בארות יצחק לקבל מחדש את ההחלטה
הגורלית – להיות או לחדול .הם בחרו להיות.
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החרב
מדינות ערב הבהירו שיפלשו למדינת היהודים מיד עם
הכרזתה ,וכך אכן עשו .הקראת ההכרזה תמה בשעה 16:32
ביום ה' באייר תש"ח .לפחות בשני מקרים לא המתינו כוחות
האויב עד לתום ההכרזה והקדימו את פלישתם .הלגיון הירדני
כבש את גוש עציון כבר ביום חמישי (ד' באייר תש"ח) ,והצבא
המצרי התקיף את בארות יצחק כבר בשעת צהריים מוקדמת
ביום ה' באייר .במשך חודשיים רצופים עמד בארות יצחק
במערכה .מרחוק הגיעו ידיעות על נפילת יד מרדכי וניצנים ,על
קרבות עזים המתחוללים מצפון להם בנגבה ובמשלטי עיראק
סווידאן .מניין ההרוגים בבארות יצחק הלך ועלה ,פגזי האויב
החריבו את כל בתי המשק ומגדל המים נוקב והמים האצורים
בו נספגו באדמת המדבר .מגני בארות יצחק השיבו מלחמה ולא
נפלו ברוחם.

הנדבך החסר
אבק הקרבות שקע והאוויר התבהר .כעת ניתן היה לספר את
הסיפורים ,להוקיר את גיבוריהם ולהנחילם כמוסר השכל
לדורות הבאים.
לוחמי יד מרדכי שבו לביתם החרב עם תום הקרבות .מגדל
המים שניצב בגאון כל ימות המלחמה קרס מיד עם שוך
הקרבות .סמוך לו הוצב פסל ברונזה מעשה ידי האמן נתן
רפפורט ,המדמה את מרדכי אנילביץ ,גיבור מרד גטו ורשה .כך
נוצר קישור רעיוני בין גיבורי המרד בנאצים בימי השואה לבין
גיבורי יד מרדכי בימי התקומה .רעיון זה בא לידי ביטוי במוזיאון
המקומי ,הקושר בין שני המיתוסים הגדולים של העם היהודי
בדורנו .בזכות מפעל ההנצחה היה יד מרדכי לסמל ולמופת.
המיתוס לא נבנה על ידי גיבוריו ,אלא בזכות אדם שידע לפענח
את משמעות הסיפור .היה זה המשורר אבא קובנר ,שנמנה עם
לוחמי המרד בגטו וילנה ושירת כקצין בחטיבת גבעתי בימי

סיפור מחפש מספר

מלחמת העצמאות .קובנר הפעיל את מלוא עוצמתו כדי לכונן
את אתר ההנצחה והוא אף שעיצב את צביונו.
תהליך שונה התחולל בקיבוץ ניצנים ,שמגניו עמדו בגבורה
עילאית מול הפולש .במהלך הקרבות הואשמו אנשי ניצנים,
שלא בצדק ,בגילוי חוסר נחישות מול הפולש .הם שבו
לאדמתם ,מוכים משבי האויב ומעלבון אחיהם ,ובנו את
הקיבוץ מחדש על הגבעה שממזרח .באתר הקרבות הוקם אתר
הנצחה ,וגם כאן היה הכוח המניע אדם שלא נטל חלק באירוע
ההיסטורי.
יאיר פרג'ון ,בן מושב ברכיה הסמוך ,נטל חלק בקרבות תל
סאקי במלחמת יום הכיפורים ונפצע קשה .הוא הקים וניהל
את בית ספר שדה ניצנים ,שהתמקם בלב היישוב ההיסטורי
הנטוש .בזכות הפעילות החינוכית זכתה פרשת ניצנים לאור
חדש שהעלה על נס ,גם אם באיחור ,את הגבורה והדבקות של
אנשי המקום.
בארות יצחק ניצב איתן מול האויב ולא נפל בשום שלב של
המערכה ,אך דווקא סיפורו אבד בעלטת שכחה .תעצומות
הרוח שהתגלו בבארות יצחק בימי הסער לא הצמיחו מקרבם
את היכולת לספר את הסיפור בימי הרוגע .הנותרים בבארות
יצחק דבקו אחרי הקרבות בחיי המעשה וקיבלו שורת החלטות,
שהיו מן הסתם נכונות בעת קבלתן .הם העדיפו להכות מחדש
את שורשיהם בשפלת לוד ,שם הקימו קיבוץ משגשג .בינם
לבין עצמם הנציחו את חבריהם הנופלים ,אך את המקום בו
התחוללו אירועי הדמים הותירו מאחוריהם.
מגדל המים המנוקב נותר לבדו כעד נאמן בלב השדות שבין
הקיבוצים נח"ל עוז ועלומים .נח"ל עוז נחשב כנקודת היישוב
הראשונה שהוקמה במתכונת של היאחזות נח"ל .אחד ממייסדי
היישוב היה רועי רוטברג ,בן מושב כפר יחזקאל ,שנטל על
עצמו את תפקיד המא"ז .ביום  29באפריל  1956זיהה רועי
חדירה של מסתננים אל שדות הקיבוץ .הוא יצא לבדו ,רכוב על
גב סוסתו ,בעקבות הפולשים .מבלי משים חצה רועי את קו
הגבול שהיה מותווה על ידי תלם חרוש באדמה .גופתו הוחזרה
לאחר מספר ימים ,ביום בו נועדו להתקיים בקיבוץ ארבע

חתונות ,שלאחת מהן הוזמן הרמטכ"ל משה דיין.
על קברו של רועי נשא הרמטכ"ל דברי הספד שכתב דקות
ספורות לפני הטקס .הדברים שאמר זכורים כאחד הנאומים
החשובים ביותר שנישאו במדינת ישראל" :דור התנחלות אנו,
ובלי כובע הפלדה ולוע התותח לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית.
לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים ,ובלי גדר תיל
ומקלע לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים .מיליוני היהודים,
אשר הושמדו באין להם ארץ ,צופים אלינו מאפר ההיסטוריה
הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו".
המילים הללו ,שנאמרו לפני למעלה מיובל שנים ,עודן הרות
משמעות בחבל ארץ זה ,שגם עתה נתון לפגעי המלחמה.

הסיפור שאיננו נגמר
שיקומו של אתר בארות יצחק שבנגב יגביר ,מטבע הדברים,
את ביקורי המטיילים במקום ,יעודד את המדריכים,
המחנכים והמורים ללמד את הסיפור ,להפיק ממנו מסרים
לתלמידיהם ולהעניק לפרשת בארות יצחק את המקום הראוי
לה במיתולוגיה של ההתיישבות והגבורה הציונית ,בימים
ההם ובזמן הזה .נדמה כי שורש המיתוס נטוע בשם שבחרו
לעצמם מייסדי היישוב .השם בארות יצחק מנציח את גבורתו
ומנהיגותו של הרב יצחק ניסנבוים בגטו ורשה ומהדהד אל
נחישותו של יצחק אבינו שהתיישב בארץ גרר וחפר באדמתה
באר אחר באר ,עד אשר הכירו שכניו בנחישותו וחדלו מלסתום
את בארותיו .בארותיו של יצחק אבינו עודן מפכות וממתינות
לבניו שישאבו ממימיהן תעצומות של חוסן ,ביטחון וכמיהה
לחיים של פריחה ושלום.

עופר רגב ,חוקר תולדות ארץ ישראל.
בין ספריו' :סיפור מולדת'' ,להתאהב
בארץ ישראל'' ,נסיך ירושלים'.

החבר זלמן שמיר מתחת למשאית
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תמונות מדברות מלחמה
מבעד להרס

ימי הפוגה ליד המגדל

מקלע 'בזה'

חורבות הפעוטון

חברי בארות בזמן קביעת הגבול
חורבות חדר האוכל
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חברים בהפוגה ראשונה

בית העלמין הזמני ל  17חללי הקרב

"בית קש" פיתרון דיור לזוגות צעירים

מפעילי הבאר הראשונה
המקלחת הראשונה ,ברקע ליפטים
למגורים במחנה הראשון בנגב
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 70לבארות בנגב

הקרב שהכריע את המערכה
חלקים מתוך עדותו של סא"ל במיל' ,יואל יאורי,
מפקד מפקד פלוגת התותחים שהכריעו את הקרב על בארות יצחק

1

ליקטה :ריבה פריד

ב 15-ביולי  ,1948בשעה  10:00בערך ,קרא פרדי לבליכר
ולי ושאל מי מאיתנו רוצה לצאת עם פלוגת תותחי  65מ"מ
"נפוליאונצ'יקים" ( 2תותחים ,)...להצטרף כסיוע לטור
משוריין מגדוד  9המתארגן ויוצא לעזרת קיבוץ בארות יצחק,
המותקף משעות הבוקר המוקדמות על ידי כוח מצרי גדול.
הפעם ,כך דווח לנו ,המצרים אינם מסתפקים בהפגזה ובהפצצה
מרחוק אלא כוונתם לכבוש פיזית את הקיבוץ ולמחותו מעל
פני האדמה.

נותק הקשר האלחוטי עם בארות יצחק למשך
שעתיים .בגלל הנתק חשבו במפקדת החטיבה
שהקיבוץ כבר נפל לידי המצרים וחשש זה
התחזק מכיוון שהמצרים נמנעו מלהפגיז את
הקיבוץ .פרדי רצה כבר לתת פקודת אש על
כוחותינו ,שמטרתה לפגוע במצרים שכבשו
את הקיבוץ...
כל "ארטילריית השדה" בנגב מנתה ארבעה תותחים בלבד,
כולם "נפוליאונצ'יקים" .אי אפשר היה להקצות יותר משני
תותחים לפעולה אחת ,שמא נותקף בעת ובעונה אחת גם
בגזרה אחרת .מי כמוני יודעת מהם שני "נפוליאונצ'יקים" ומה
כוחם :עקיצת יתוש או ברחש מכאיבה יותר...
בלייכר ואני רצינו להשתתף בקצת "אקשן" .ידענו שבבארות
יצחק לא יהיה אפילו רגע משעמם אחד .עם זאת ידענו שזו
לא יציאה לפיקניק .את המטוסים המצריים החגים מעלינו,
מפציצים ומיירטים ,ראינו ושמענו .פרד יידע אותנו שהקיבוץ
מוקף בכוח המונה גדוד רגלים מתוגבר בשריון ומסתייע
בתותחי  25לטראות ואף בתותחים כבדים מהם ,ולרשותם
מטוסי "ספיטפייר" ושליטה מוחלטת בשמי הנגב.
 1מתוך עיתון 'מערכות' ,גליון  ,369באדיבות ארכיון בארות יצחק.
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אחרי ויכוח מי יצא לפעולה הטלנו מטבע .הורה הורה ,זכיתי!
שאלתי את פרדי אם אני יכול לסייר בשטח כדי להכירו ,למצוא
עמדת תותחים מתאימה ונקודת תצפית ,אך לכל שאלותיי הוא
השיב – אין זמן ,צריך להציל את הקיבוץ.
המצרים החזיקו ברובו הגדול של הקיבוץ והתכוננו להסתערות
שלישית ומכרעת .חברי הקיבוץ שראו את היערכות המצרים
להתקפה חיכו לנס .בהפוגה זו הוחלט להעביר את המפקדה
ואת הקשר למקלט המרפאה המוגן יותר ומרוחק .בזמן
ההעברה נותק הקשר האלחוטי עם בארות יצחק למשך
שעתיים .בגלל הנתק חשבו במפקדת החטיבה שהקיבוץ כבר
נפל לידי המצרים וחשש זה התחזק מכיוון שהמצרים נמנעו
מלהפגיז את הקיבוץ .פרדי סיפר לי מאוחר יותר שרצה כבר
לתת פקודת אש על כוחותינו ,שמטרתה לפגוע במצרים
שכבשו את הקיבוץ ,בהנחה ובתקווה שאנשינו מתחפרים ולא
ייפגעו .פקודה זו ניתנת רק במצבים נואשים.
בצהריים התחיל הטור שלנו להתארגן ליציאה ,שני
ה"נפוליאונצ'יקים" הועמסו על משאיות .הטור מנה תשעה
ג'יפים ,עשרה זחל"מים נושאי חיל רגלים ,שני תותחי  20מ"מ
ופלוגת תותחים  65מ"מ בפיקודי .זה היה כל הכוח שנשלח
לעזרת בארות יצחק .זה מה שהיה .אחד מהתותחים נגד
מטוסים נועד לתת לתותחנים חיפוי נגד טנקים ומטוסים אלא
שלא התחשק לו לצאת איתנו לתצפית מפחד מהמטוסים,
וכך נשאר לירות על המטוסים התוקפים את הטור המשוריין
כשהוא מסתתר בוואדי .מאחר שהוא לא היה תחת פיקודי לא
הצלחתי לשכנע אותו לזוז איתנו .בסופו של יום נפגעו גם הוא
וגם התותח השני נגד מטוסים (צה"ל של אז היה צבא החבר'ה
וצריך היית לשכנע .הסכמת – עשית .לא רצית – לא עשית.
משמעת הייתה מילה גסה).
בערך ב 13:00-יצאנו מקיבוץ רוחמה .עברנו קילומטרים
ספורים וירדנו לדרך עפר .ענן אבק לבן התנשא אל על והזמין
את המטוסים המצריים .עוד לפני שהספקתי להגיד "ז'וזו" עטו
עלינו ה"ספיטפיירים" כניצים שוחרי טרף ,מרעישים ויורקי

הקרב שהכריע את המערכה

ידעתי ש"דם ואש ותמרות עשן" הם בעיקר אפקטים ,שכן רוב הפגזים אינם פוגעים ,אך קשה
לשכנע בכך את מי שלא התנסה בכך .מורל האנשים היה שפוף למדי ואין בכך פלא .הם מעולם
לא התנסו בטבילת אש.
אש .לאחר שירו כמה צרורות משכנעים התפזר הטור המשוריין
שלנו לכל עבר ,כל איש לנפשו ,מחפשים מחסה בנקיקים,
בפיתולי ערוץ הוואדי .הטור המפוזר החל לירות במקלעיו כדי
להרתיע את המטוסים מלהנמיך טוס ,אך אלה ירדו עליו וירו.
כך התנהל לו במשך שעות רבות הקרב .הטור היה מנוטרל
ומרותק לחלוטין .כשהתחיל להחשיך נסוגו המצרים מהקיבוץ
ורק אז זז הטור מהוואדי .הזמן חלף ובינתיים החמיר המצב
בבארות יצחק .היינו נחושים להגיע .מניסיוני תחת אש ידעתי
ש"דם ואש ותמרות עשן" הם בעיקר אפקטים ,שכן רוב הפגזים
אינם פוגעים ,אך קשה לשכנע בכך את מי שלא התנסה בכך.
הגענו לשטח במרחק קילומטר אחד או שניים מסעד .לא היה
זמן לחפש עמדה ותצפית אידיאליות והסתפקנו במה שיש.
קצין התצפית המצרי ממול צפה בנו בעניין ובסקרנות וראה
כל צעד שאנו עושים .התותחים נכנסו לעמדתם .הקשרים
מתחו קו טלפוני לתצפית .כל זה בוצע במהירות .המטוסים
חגו מעל עמדת התותחים אך לא גילו אותה .מורל האנשים
היה שפוף למדי ואין בכך פלא .הם מעולם לא התנסו בטבילת
אש .יתר על כך הם לא הכירו את חבריהם ולא ידעו אם הם
יכולים לסמוך זה על זה .אפילו את מפקדם לא הכירו ולא ידעו
אם ניתן לתת בו אמון .במאמצים גדולים שינינו את עמדת
התצפית שלנו .אפשר היה לראות ממנה את קצה מגדל המים
של בארות יצחק ,את הפרדס הירוק היחיד בסביבה ואת דרכי
הגישה אליו .היינו חשופים לכל ג'יפ או שריונית מזדמנים,
שיכולים היו לגלות ולחסל אותנו בקלות ,על כן התחפרנו.
בערך בשעה  16:00היינו מוכנים לפתוח באש ,וכך הודענו
למטה החטיבה .בערך באותו הזמן חודש גם הקשר בין הקיבוץ
למטה החטיבה .לי היה רק קשר עקיף עם בארות יצחק
באמצעות מטה החטיבה .מהתצפית ראיתי תנועת רכב לפרדס
וממנו .בין המשאיות והמשוריינים היו כלי רכב רבים של
מפקדים ,ולכן הערכתי שבפרדס ממוקמת מפקדה .חישבתי
את הטווח והאזימוט לפרדס ונתתי פקודת טיווח .הפגז הראשון
פגע "בול" ועשן הפיצוץ נראה בבירור מהתצפית .עקב טעות
גסה של צוות תותח מספר  2נפל הפגז השני במרחק רב
מהפרדס ,בדיוק על דרך עפר שעליה התקרב טור משוריינים
כדי לסייע להתקפה נוספת .המשוריינים נעצרו וחזרו מיד.
המשכנו לירות על הפרדס .הייתה פגיעה ישירה בריכוז מצרי.
מהמשק הודיעו על סימני נסיגה .המשכנו לירות על הפרדס
אש כבדה .לאחר שעה ראה מפקד התצפית שחיל הרגלים
המצרי החל לסגת מבארות יצחק .הוא העביר את האש אל
הנסוגים .אמנם ישנן גרסאות שונות למה שהתרחש אך בסופו
של דבר אין לגרסה זו או אחרת חשיבות .העיקר שקיבוץ
בארות יצחק ניצל ,וזו לפחות עובדה המוסכמת על כולם.

הנפוליאונצ'יקים
לקראת תום המנדט הבריטי בארץ ישראל ,כאשר התברר
שמדינת ישראל הצעירה תיאלץ להילחם במדינות ערב
הסובבות ,החל ארגון "ההגנה" ברכש נשק כבד .על מנת
להילחם מול צבאות סדירים היה צורך ביותר מהרובים
ותתי המקלעים אשר היו ברשותם .דניאל קמחי ,חבר
קיבוץ חניתה שסיים את שירותו הצבאי בדרגת סרן בחיל
התותחנים הבריטי ,גויס למשימות רכש ארטילריה .במרץ
 1948הוא יצא לאירופה ורכש שנים-עשר תותחי עשרים
מ"מ ובהמשך חמישה תותחי הרים בקוטר שישים וחמישה
מ"מ ,שיוצרו בתקופת מלחמת העולם הראשונה .המשלוח
הראשון שהגיע לארץ כלל חמישה "נפוליאונצ'יקים",
תותחים שזכו לכינוי זה מפני שהיו מתוצרת צרפתית,
קטנים ונמוכים כפי שהיה נפוליאון ,ונראו עתיקים מאוד.
התותחים היו בעייתיים הן מבחינת דיוק הן מבחינת מצבם
הטכני הכללי ,אך הם היוו את רוב הנשק הארטילרי של
צה"ל במלחמה .למרות המגבלות בנושא הכיוון הם השפיעו
על קרבות רבים ,אשר אחד מהבולטים בהם הוא הקרב על
בארות יצחק.

הגענו לשטח במרחק קילומטר אחד או שניים
מסעד .לא היה זמן לחפש עמדה ותצפית אידיאליות
והסתפקנו במה שיש .קצין התצפית המצרי ממול צפה
בנו בעניין ובסקרנות וראה כל צעד שאנו עושים.
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הובלת המים מעזה

עדותם של שכנים
תיאור המלחמה מכיוונה של סעד
קטעים מעדותם של יעקב קיני (קייבוס) ואלימלך אריאל (לייבל) זכרם לברכה
...צריך לזכור שקיבוץ בארות יצחק לא היה מחנה כמו שלנו:
שם עמדו הרבה בתים ,מגדל-מים ,חדר-אוכל ,לולים ורפת
– מחנה של ממש הותקף ,והאויב היה קרוב יותר אליהם.
אנחנו היינו רחוקים מהם כחמישה קילומטרים ,והיה לנו קשר
אלחוטי ,ושמענו כל מה שנעשה שם .באותו היום ,כשהצבא
המצרי החליט לכבוש את המקום ,המצרים כבר הצליחו להיכנס
לתוך המחנה ,וכבר ישבו בשלושה בתים ,ונפלו באותו היום
כעשרים חללים (מן החברים ,וגם מן הפלמ"ח) .המצב היה בכי
רע .אנחנו שמענו את זעקת-השבר ואת הקריאה שישלחו עזרה
– אחרת הם חייבים להיכנע ...הם היו קרובים מאוד לכניעה.
אז קרה אחד מן הניסים של המלחמה :ברגע האחרון הגיעו
שלשה תותחים ,שנשלחו על ידי הצבא שלנו .לתותחים האלה
קראו "נפוליאונצ'יקים" ,כי טוענים שהם מימי נפוליאון! מה
שבטוח – שהם מימי מלחמת-העולם-הראשונה ,לא השנייה.
הם ירו בכיוון ישיר – בלי מכשירים .אבל במזל ,פגז אחד פגע
פגיעה ישירה :יש אומרים שפגע בטנק ,ויש אומרים שבתוך
המפקדה .בכל אופן – הם עשו "אחורה פנה" וברחו! המצרים
ברחו! אף אחד לא מבין היום למה – כי הפגזים האלה לא היו
שווים הרבה...
...שמענו איך שנופלים שם חברים ,שהכרנו אותם אישית...
המפקד נפצע ,סגנו נהרג ...היינו עדים לכל ההתפתחות הזו,
וידענו – שאם בארות יצחק תיפול – אז ברור ,שתורנו מגיע,
ואין לנו שום סיכוי בכלל להחזיק מעמד ,כי הם היו צבא מודרני
עם תותחים וטנקים ואווירונים ...גם כך ,כל הזמן אמרנו

32

ע מ ו ד י ם | ש ב ט ת ש ע " ג | )3( 7 6 0

לנפשנו :אם כל ערבי שנמצא כאן ברצועה (אני חושב ,שהיו
כ ,)150,000-ייקח רק מטאטא ,ויתקדמו כולם לעברנו – גם
אז אין לנו מספיק כדורים כדי לחסל אותם – ובוודאי שלא
נגד הצבא הגדול של כל מדינות ערב! זה היה היום השחור
ביותר ,והוא היה ,למעשה ,השיא של המלחמה .ומסעד – כמו
שכבר אמרנו – לא נשאר כמעט כלום .אנחנו חיינו חצי שנה
ממש כחפרפרות ,מתחת לאדמה ,בתוך החפירות והבונקרים,
והתרגלנו לזה...
קייבוס

אנחנו אכלנו תת-קרקעי :חדר-אוכל תת-קרקעי ,מטבח תת-
קרקעי ,מאפייה תת-קרקעית ,וכולנו התרגלנו לחיות ככה –
"אנדר גראונד".
התותחן (שירה מהנפוליאונים) היה יהודי דרום-אפריקאי בשם
פרדי .הפגז הראשון שהוא שלח נפל קרוב מדי ,הפגז השני –
רחוק מדי והפגז השלישי נפל בול ,מה שנקרא שרפנל ,מעל
המטה שלהם ,והם עזבו .חצי קיבוץ כבר היה בידיים שלהם!
ואני יודע שהמא"ז שלהם אמר :עם חושך אנחנו מסתלקים...
ואז האלחוטאי אמר למא"ז :את זה אני לא משדר! אנחנו
נשארים פה! אנחנו לא נסוגים ,ואת זה לא נשדר!
לייבל

מארכיון סעד

מתיק המכתבים

מתיק המכתבים
פרידה
אברהם ביקהרד

ב"ה בארות יצחק 30.6.48
לבתיה האהובה! לאי"ט (לאורך ימים טובים),
זה מספר ימים כבר אני מסתובב ומהסס האם עלי לכתוב לך
אהובתי מכתב זה שהוא מכתב פרידה.
בזמנים אלה שאיש אינו יודע מה ילד יום ,והעיקר אנו
מתקרבים לסוף ההפוגה מבלי שאני אדע האם יעלה בידי
לראות אותך עוד פעם ואת הילדים הנחמדים .אמנם יש לי
הביטחון שאעבור את הכל בשלום בעזרת השם ,אבל צריכים
אנו להיות מוכנים לכל מקרה.
אין רצוני להסתלק מהעולם הזה מבלי שתדעי כמה תוקף אותי
רעד נוכח המחשבה והאפשרות שאת חמודתי תישארי חס
וחלילה לבדך עם שלושה ילדים קטנים.
משקיטה אותי רק העובדה שאת ב"ה מחוננת בתקיפות בלתי
רגילה ,ובכישרון רב ותסתדרי בחיים .אני בטוח שמיגוש-
לוטה-לודויג ולינה יעמדו לצדך בעת צרה ויעזרו לך כמיטב
יכולתם.
זאת ועוד .אין טעם להתאבל הרבה ,החיים צריכים להימשך
ורצוני בכך שאת ,כאישה יפה ,צעירה ,בעלת מרץ ומלאת
חן ,תינשאי לאיש אחר (שיהא ראוי לכך) וכאן עלייך לנהוג
משנה זהירות ,אל תמהרי ואל לך לשכוח שאין רוב הגברים
דומים בחיי יום-יום .ונוכחות שלושה ילדים תדרוש שאר רוח
וסובלנות יתירה .בנוגע לחינוך הילדים האהובים עלינו ,ישמרם
השם ,לבי שקט ,אין ידיים נאמנות ממך לתפקיד זה.
אני רואה עכשיו לנגד עיני את שש השנים האחרונות שעברו
ואני חסר את המילים לבטא לך חמודתי כמה אושר וכמה
אור הכנסת לחיי .כמה מרץ ושמחת חיים הוספת לי .אהבתך
וחמימותך (שהייתי כל-כך זקוק להן) עשו ממני איש אחר.
כמה טובים היו לי סבלנותך והשקט הנפלא בשעה שתקף אותי
הרוגז והתפרצתי (סבלתי מזה אחרי המעשה לא מעט).
ואם ממקרים אלה פגעתי בך לפעמים ,אבקש בזאת את
סליחתך.

אין צורך להדגיש את אהבתי אין קץ אלייך .אני אכול געגועים
אלייך ולזמנים שבילינו ביחד .אם נגזר עלינו להיפרד אני
מחבק אותך ומנשק אותך .השם ישמרך אהובתי ואת ילדינו
המתוקים.
באהבה ,אני אברהם

אברהם ביקהרד ,נפל בקרב פנים אל פנים בפריצת המצרים לחצר הקיבוץ
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צילום :בר יודקה

הנצחה ומורשת
מהו הסיפור שמבדיל את אתר בארות יצחק מאתרי מורשת קרב אחרים?
רמי פיכמן
כשביקשו ממני להצטרף לצוות ההקמה של אתר המורשת
בקיבוץ עלומים ,שאלתי הייתה ,מה בעצם מבקשים להקים
כאן? ובאותה נשימה שאלתי :מה בעצם הסיפור שמבדיל את
האתר מאתרי מורשת קרב אחרים? מה בסיפור על בארות
יצחק שקמה בנגב וחיה כיום בוילהלמה ,יכול לעורר עניין
בקהל רחב ומגוון יותר מאנשי הקיבוץ הדתי? איך ניתן לייצר
אתר שייגע בו זמנית גם ב"פרטי" וגם ב"לאומי" בלי לחזור על
תבניות המוכרות לנו לעייפה מאתרי מורשת אחרים?
משיחות רבות שקיימתי החלה להיווצר בי התובנה ,שבעצם
אין כאן סיפור "קנוני" אחד ,אלא אוסף של סיפורים מרתקים,
תערובת של סיפורים אישיים ,סיפורים תנועתיים ,סיפורים
ציוניים שהתרחשו בתקופה לא ארוכה אך מאוד גורלית
ומרתקת ,סיפורים שכל מי שחי במדינה הזו חייב להיחשף
אליהם.
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הקיבוץ הדתי  -תורה ועבודה
לא קיים אתר מורשת ,בו מסופר הסיפור של תנועת הקיבוץ
הדתי :תנועה חלוצית וייחודית ,שספגה במלחמת השחרור
מכה קשה ללא כל פרופורציה לגודלה .בכל זאת היא הצליחה
להתאושש ולקום ולפרוח מחדש..
ברצוננו להביא לעלומים גם קהל חילוני ,שנושא הקיבוץ הדתי
כלל לא מוכר לו ,ולעמת קהל זה מול תפישה דתית ציונית
שונה בתכלית ממה שאותו קהל "מכיר ויודע" על הציבור
הדתי-ציוני.

הנגב ליהודים
כוונתנו להדגיש עשור רב חשיבות של התיישבות בנגב:
בין פרסום תכנית "פיל" ( ,)1937בה הנגב הוקצה לערבים ועד

הנצחה ומורשת

לתכנית החלוקה של האו"ם ( )1947בה נכלל חלק ניכר מהנגב
בשטח המדינה היהודית .יישוב הנגב בעשור זה היה הגורם
העיקרי לזה שהנגב הוא חלק ממדינת ישראל כיום .נושא
ההתיישבות והפיתוח של הנגב רלבנטי היום לא פחות ,ואין
מקום טוב יותר להדגים זאת מאשר ב"עוטף עזה".

נרצה כמובן להציג בחלל ההדרכה חפצים "מוזיאליים"
בוויטרינות שתוכננו לכך במיוחד .הסיפור אינו על החפץ
שנפגע מכדור .החפץ ישמש טריגר לספר סיפור על האדם
שלו היה שייך ודרך אותו אדם לתאר גם את סיפור הקבוצה או
סיפור הקרב  .

בארות יצחק  -גבורה ,השתקה ופריחה
מחדש

השם שנבחר למרכז ההדרכה הוא "בארות בנגב" ,שם ששומר
על זיקה לבארות יצחק ובו זמנית מאזכר את ארץ האבות ,את
ההתיישבות ואת המים.

סיפור הקרב על בארות יצחק הוא הציר השלישי בו אנו רוצים
להתמקד .הסיפור מתחיל לפני הכרזת המדינה ,עם נפילת גוש
עציון ,ממשיך ללבטים אם לפנות את הנקודות בנגב ,ממשיך
בקרב הגבורה וההדיפה של המצרים ,בהרס שנגרם ליישוב
ובהתלבטות ובהחלטה לשמר את הקבוצה גם אם במחיר
שיקום במקום אחר .בנוסף להעלות לדיון את הפניית העורף
של הממסד  -שלילת אות הקוממיות והשתקה רבת שנים.
כל אלו הם סיפורים עם ערך חינוכי ורגשי לכל אדם שחי
בישראל.
הקושי ל"מתג" את האתר נובע מכך שבעצם יש לנו אתר
"מפוצל" וקהל מאוד מגוון בפוטנציאל.
ישנו מגדל המים כשריד היסטורי ,וישנו ה"משולש" שהייחוד
בו הוא צורת ההדרכה ,שתהיה שונה מכל אתר אחר בארץ.
אין בהדרכה "סיפור" אחד .יש הרבה פרקים שמכסים נושאים
שונים משלושת הצירים שתיארתי ,וכל מדריך בעצם יוכל
להחליט על אלו פרקים הוא מדבר מול קהל ידוע מראש .אחד
הפרקים ,למשל ,יהיה על "הנגב ליהודים" ,אחד על הנופלים
בקרב ופרק נוסף יהיה מיועד לוותיקי בארות יצחק ויציג
אנשים וסיפורים אישיים .ואלו רק שלושה ממגוון של נושאים
הקשורים למקום.

מרכז ההדרכה ,חדר ההנצחה ושימור מגדל המים ,אינם פרויקט
"פנימי" של עלומים ובארות יצחק ,אלא נועדו לספר לקהל
הרחב את סיפור תנועת הקיבוץ הדתי דרך סיפור בארות יצחק
 סיפור שאינו מוכר כלל וכלל למי שאינו חלק מהתנועה .זהוהמסר אתו גם פנינו ל"קרן מורשת" במשרד ראש הממשלה,
ואכן ,ממש בימים אלו החליטה הקרן לתמוך בפרויקט
שבעלומים בצורה משמעותית.
לא ניתן לסכם את המכתב הזה בלי להודות לרמי חרובי מקיבוץ
בארי ,שבמשך שנים רבות פעל להעלות את סיפורי בארות
יצחק לתודעה ומנהל את צוות ההקמה ,לד"ר נחום ברוכי,
שהספרים שכתב על בארות יצחק ועל תנועת הקיבוץ הדתי
משמשים אותנו כתשתית מחקרית ,ולשאר אנשי בארות יצחק
ועלומים שמשתתפים בהקמה מתוך רצון כן לתרום לטובת
הפרויקט ללא שיקולי אגו וכבוד ,אלא מתוך צניעות עניינית,
שמניסיוני נדירה בסוג כזה של פרויקטים.

רמי פיכמן ,בוגר בית המדרש למורי אמנות
והסמינר החדש לאוצרות וביקורת .מנהל תוכן,
סטודיו והפקה .משמש כיועץ למדיה והפקת תוכן
באתר בארות בנגב ובאתרי מורשת נוספים.

גליון עמודים הבא יהיה

והגדת לבנך
הגליון יפנה את תשומת הלב לדור הצעיר בנושאים ובסגנון הכתיבה
נרצה לשמוע מה חושבים ומרגישים הצעירים ,נייחד מקום מכובד להגיגים ויצירות צעירות שיגיעו למערכת.
נשמח לשמוע חוויות ילדות מליל הסדר ונבקש לגעת בסוגיות חינוכיות בוערות כמו :האם צריך לקבל כל בן
באשר הוא? כיצד עושים חינוך טוב ואיכותי במאה ה ?21-האם וכיצד אנו מחנכים להמשכיות הדרך? ועוד...

אנשי חינוך ,צעירים (גם ברוח) נוער וילדים  -הבמה שלכם!
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’ לא יאוחר מ-ד' אדר ( )14.2לכתובת amudim@kdati.org.il
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הניצחון
בבארות יצחק!

ח' בתמוז תש"ח  15ביולי 1948

יומן קרב:

עמודים
37-41

תנו
עת האויב ה
מ
צ
רי
ב
ה
ת
קפה על ב
ארות יצחק

 :7.30פלוגת אויב תוקפת מדרום ,פורצת את הגדר ונהדפת.
 :8.00פלוגת אויב תוקפת מצפון-מזרח ונבלמת מול השער.
 ::9.20פצצת מטוס פוגעת פוגעת במגדל והמים מציפים את התעלות והמקלטים .הקשר מנותק.
 :10.00המצרים חודרים למרכז היישוב .הם נבלמים ברימונים ומרותקים לבתים שכבשו.
 14:00חברי המשק יוצאים להתקפת נגד ,הודפים וכובשים חזרה את הבתים.
 :17.00גדוד מצרי מלווה בשריון מסתער מצפון .החברים מקדמים אותם באש מקלעים.
 :18.00תותחי הפלמ"ח שנפרסו ליד סעד ,מצטרפים לקרב ומניסים את המצרים לעבר עזה.
 :20.00תגבורת הפלמ"ח מגיעה ומקבלת את האחריות על האזור.
מחיר הניצחון 17 :נופלים 15 .פצועים מפונים.
בחורבות בארות יצחק ,שנהרסה ללא תקנה ,נותרו כשלושים איש.
הנגב נתון עדיין במצור והמצרים מתבצרים ממול.

מפת הקרב על בארות יצחק

חדר האוכל לפני הקרב

חדר האוכל אחרי ההפגזות הכבדות

"תמה פרשת בארות יצחק המשק,
החלה פרשת בארות יצחק המבצר"
(מתוך ”מקראי חג” -מסכת מסורתית
בליל העצמאות בבארות יצחק)

תנועה במלחמה

תנועה במלחמה
מקצת מהסוגיות שתנועת הקיבוץ הדתי התמודדה
אתן לפני ואחרי מלחמת העצמאות
נחום ברוכי
חלק ב  -נקום ובנינו
(יזמות התיישבות בקיבוץ הדתי לאחר מלחמת העצמאות)

1

ביום הכרזת המדינה מנתה ההתיישבות של הקיבוץ הדתי
שבע קבוצות ביישובי קבע :טירת צבי ,שדה אליהו ,עין
הנצי"ב ,יבנה ,בארות יצחק ,כפר דרום וסעד .שמונה
קבוצות נוספות נמצאו בהמתנה להתיישבות .ביום הקודם
נכבשו שלוש קבוצות גוש עציון וגורל חבריהן לא היה
ידוע עדיין .חברותיהן שהו עם הילדים במקלטים זמניים
בירושלים .במדינה הוכרז על גיוס כללי והתעורר חשש
לקיומן של הקבוצות שעדיין לא מימשו התיישבות .משום
כך החליטה מזכירות הקיבוץ הדתי לפזרן בין הנקודות
הקיימות ובכך למנוע את גיוס חבריהן ,דבר שהיה מביא
להתפרקותן.
חרף הגיוס הכללי נעשו מאמצים להגביר את ההתיישבות,
במטרה להשתלט על השטחים שניטשו מתושביהם .גם תנועת
הקיבוץ הדתי ,שטרם עיכלה את הידיעה על חורבן גוש עציון,
ראתה חשיבות מכרעת בהשתלבות בתנופה המתממשת,
שנראתה כהזדמנות חד פעמית להרחיב את מפת ההתיישבות
של התנועה לגושים חדשים.

המורחבת נתבקשה להחליט האם לדרוש אותן בגלל הקרבה
לגוש בית שאן ,חרף היותן בחזית ,או להעדיף מקומות אחרים,
אולי מבודדים מגוש תנועתי אך פחות מסוכנים .פרידמן
גרס שיש להתחשב במצבנו ,כאשר כל נקודותינו עומדות על
הגבול ולא להוסיף עליהן .משה (מופ) כהן (יבנה) ,רכז ענייני
ההתיישבות בתנועה ,הוסיף סיבה להסתייגות" :גוש בית שאן
העמיד אותנו גם בימי שלום בפני בעיות מסובכות ".משה
אונא (שדה אליהו) ,שבנוסף להיותו ממייסדי הקיבוץ הדתי,
נמנה גם על ראשוני המתיישבים בעמק ,חלק על שניהם.
"ההיסוסים בקשר לבעיות הביטחון באזור בית שאן מוצדקים,
אך גם שאר ההצעות אינן יותר טובות מבחינה זו ,לכן יש לקבל
את ההצעה ".גם דוד אינטריליגטור (בית אריה ,יבנה) חשב
ש"כדאי לנו לקבל את אשרפיה מפני שתנאי הקרקע והאקלים
טובים ".עוד בטרם הוכרע הדיון במוסדות ,יצאה חוליית חלוץ
של קבוצת שלוחות ממחנה רמת השומרון ליד פרדס חנה
ותקעה יתד באדמות אשרפיה ,ובזאת הצטרפה לגוש בית שאן
( 2ביוני).

בישיבת המזכירות מורחבת שהתקיימה ארבעה ימים
אחרי נפילת גוש עציון ,מסר רכז המזכירות 2משה פרידמן
(בארות יצחק) ,שהמוסדות דנים על עליית עשרים נקודות
ל'התאחזות' 3ועוד שמונה-עשרה נקודות כיבוש.

גוש בית שאן
המקום הראשון שעלה לדיון היה אדמות אשרפיה ,והמזכירות
 1מאמר זה מעובד על פי הספר 'נקום ובנינו' (מאת הח"מ) ,פרק 'הקיבוץ
הדתי בשנות החמישים'.
 2הכינוי 'רכז' קדם למה שאנו קוראים היום 'מזכ"ל'.
' 3התאחזות' היא תפיסת שטח על ידי קבוצה קטנה ,במטרה להפוך
ליישוב בשלב מאוחר יותר' .נקודת כיבוש' היא תפיסת שטח ללא תכניות
התיישבותיות' .מחנה עבודה' הוא קבוצה במושבה הממתינה לתורה
להתיישבות.

הכנסת ספר תורה בהשתתפות הרב נריה
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 70לבארות בנגב

כפר יעבץ
בישיבה הבאה נידונה הצעת ההתיישבות בכפר יעבץ שבמזרח
השרון ,נקודה מוקפת כפרים ערביים ,שננטשה על ידי רוב
תושביה בלחץ המאורעות .פרידמן פתח את הדיון בתיאור מצב
התנועה ואמר שמוטב להוציא קבוצה למקום קשה ,מאשר לתת
שתגויס כולה לצבא ותפוזר בכל החזיתות .חברי המזכירות
המורחבת התייחסו בדבריהם לשלושה היבטים :למיקום
(העדפה לגושים) ,לביטחון ולכשירות הקבוצות .אינטריליגטור
הציע לשלוח את קבוצת 'מכורה' ,שהייתה כבר בעלת ותק.
נציג 'מכורה' ,יהודה רבינסון (רבין) ,ביקש "שיתחשבו אתנו
כמועמדים להתיישבות ".מופ כהן אישר שהתנאים המשקיים
טובים ,אך הסתייג מהטלת המשימה על קבוצת 'מכורה'.
"פקפקתי איך אפשר להציע גוף אשר יכול להביא למקום לא
יותר מארבעים וחמישה איש ונוסף על כך יש לו מספר ילדים".
הוא הוסיף והסביר שיש עוד חמישה גופים שאפשר לראותם
כמועמדים להתיישבות אך לאף אחד אין "הניסיון החקלאי",
כלומר חברים שעברו הכשרה חקלאית .גם אברהם (רודי) הרץ
הסתייג והזהיר מפני התיישבות חפוזה ,ללא הכנה מתאימה:
"'מכורה' עוד תוכל לחכות זמן עד שיוצע לה מקום מתאים".
בעוד המזכירות המורחבת דנה בסיכויים ובסיכונים עלתה
הפלוגה הראשונה של קבוצת 'מכורה' להתיישבות בכפר יעבץ
( 28ביוני) ,ולתנועה לא נותר אלא לברך על המוגמר ולתגבר
אותה בקבוצת העולים גאולים ובבוגרי חברות הנוער מיבנה
ושדה אליהו ,שגם הם לא הוכשרו למשימות שהמקום חייב.
נראה אפוא שכמו במקרה שלוחות ,גם בכפר יעבץ החברים
'מלמטה' פעלו ,בעוד ההנהגה מתלבטת ומסתייגת.
הגם שהדיון האחרון התנהל בתקופת הפוגה זמנית בקרבות,
מצב רוב הקבוצות היה עדיין קשה .במכתב לשליחי הקיבוץ
בגולה ציין פרידמן ש"הרגיעה שוררת בקבוצותינו בצפון,
בעוד הנגב נמצא גם כיום במצב של ניתוק גמור ,במיוחד כפר
דרום (המנותק גם מהנגב) .ילדי גוש עציון ,בארות יצחק ויבנה
ואמהותיהם וגם חלק מהבחורות מכפר דרום פונו והם מוחזקים
בצמצום רב על ידי ועדה משותפת של המוסדות ".החזקת
המפונים הרבים והעזרה למשקים ,שמערכות הייצור והשיווק

בהם הושבתו ,העמיסה על קרן הקיבוץ הדתי נטל כספי כבד
מנשוא" .לצערנו ,חלקנו בנקודות בחזית והמפונים גדול באופן
יחסי מכל זרם התיישבותי אחר ".הוא שב והאיץ בשליחים
להתפנות מתפקידיהם היום יומיים ולהתמסר לגיוס כספים ,על
מנת לאפשר לקרן לעמוד במשימה הבלתי מתוכננת.
ההכרה בגודל האסון בגוש עציון החלה לחדור לתודעה
ולהשפיע על שיקולי הנהגת הקיבוץ הדתי לנהוג ביתר זהירות.
ולא בכדי; הקרבות התחדשו ,והשבועיים הבאים היו מהקשים
ביותר .ב 8-ביולי נמחקה כפר דרום ממפת ההתיישבות ,חבריה
הצליחו להסתנן דרך קווי המצרים ולהיחלץ בשלום מן הנקודה
הנצורה .באותם ימים התנהלו קרבות כבדים בגלבוע ,בהם נטלו
חלק כמה חברי הקיבוצים ונפל חבר עין הנצי"ב .נמסר גם על
יריות שנורו לעבר שלוחות שזה עתה התיישבה במקום .גם
'מכורה' בכפר יעבץ ספגה אש צלפים והפגזות .ב-ח' בתמוז
( 15ביולי) התנהל קרב עקוב מדם בבארות יצחק במחיר כבד -
שבעה-עשר הרוגים וחמישה-עשר פצועים.

גוש הנגב
החלטת חברי בארות יצחק לעבור למקום חדש אילצה את
המזכירות המורחבת להחליט איזו קבוצה תקבל על עצמה
להחזיק בנקודה ההרוסה ולבנות מחדש את המשק החרב .מופ
כהן חזר וטען שאין לקיבוץ הדתי את מי לשלוח" ,החברים
מהמחנות במושבות לא מאומנים למשימות הביטחון ".בסופו
של דבר הוטלה המשימה על קבוצת 'אחדות' ,ולאחר שחבריה
עברו אימון בסיסי במחנה אימונים של הפלמ"ח בכפר יונה,
ירדה הקבוצה לבארות יצחק תוך הסתננות רגלית דרך קווי
המצרים שחסמו את הדרך דרומה .קבוצת 'תחיה' נועדה
להשלמת גוש הנגב ,אך היא התיישבה בניגוד לדרישת התנועה
בתל חדיד 4.עם הסרת המצור מעל הנגב החלה גם סעד לבנות
במרץ את בתי יישוב הקבע ולהתכנס אליו.

 4מעל מנהרות כביש  6של היום.

ביום השנה השני לנפילת הגוש ,נערך טקס העלייה על הקרקע של קבוצת ניר עציון .מזכירות
הקיבוץ הדתי הכריזה על יום חג לתנועה כולה .הקבוצות הוותיקות נתנו במתנה כל אחת עגלה
בת שישה חודשים ,והמזכ"פ תרמה ספר תורה.
הבתים הראשונים בעלומים
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תנועה במלחמה

גוש הגליל

שיקום כפר עציון  -להקים את הבית שחרב

בישיבת המזכירות המורחבת בה הוחלט על העברת קבוצת
'אחדות' לבארות יצחק בנגב ,התעוררה גם שאלת ביריה,
שבעת הדיון נמצאו בה כארבעים חברי גרעין ו' ,לאחר שהחזיקו
בה בתנאי מצור קשים .הקיבוץ הדתי שמלכתחילה לא חפץ
במקום הזה ,בשל העדר תנאים משקיים וסיכויים להקמת גוש
באזור ,דן בשאלה האם להתייחס אל ביריה כאל נקודה בת
קיימא ,או שיש לדרוש קודם הכשרה במשק מסודר .המזכ"פ
המליצה על הדרך השנייה ,אולם חברי ביריה ,בגיבוי קבוצות
בני עקיבא הוותיקות ,סעד ועין צורים ,סרבו לקבל את הדין,
והתנועה נאלצה להסכים שיישארו במקום.

שיקום כפר עציון העסיק את הקיבוץ הדתי חודשים ארוכים.
לאחר המלחמה נשארו בקבוצה רק שישים חברים ובהם
שלושים וארבע אלמנות ולהן שישים יתומים .היה ברור לכל,
שהקבוצה המוכה לא תוכל בשום אופן לשאת את עצמה,
שהרי חסרו בה חברים בעלי יכולת להקים ולנהל משק .גם
שיקומן האישי של האלמנות וילדיהן לא יוכל להצליח במסגרת
רעועה של התיישבות חלוצית .מלכתחילה חשבו על פתרונות
פרטניים אלא שהאלמנות תבעו במפגיע שיקימו להן מחדש
את ביתן שחרב "כזכר למה שהיה" .היה זה מהלך מורכב ועדין,
שלא הכול הסכימו לו" .לא ייתכן לרכז כל כך הרבה אסון וסבל
במקום אחד ",כתב דוד בן דוד ,מהניצולים הבודדים מהקרב
האחרון בכפר עציון .הוא סבר ש"יש לפזר את הגוף הזה בקרב
אנשים יותר נורמאליים ".ברם ,הגוף הזה החליט להמשיך
ביחד ,ואיש לא הרהיב עוז להישיר מבט ולומר שהדבר בלתי
אפשרי .אי לזאת שומה על התנועה להציע תשובות לשלוש
שאלות :מי יהיו החברים ,ממה יתפרנסו והיכן יבנו את קיבוצם.

בינתיים עלתה קבוצת 'שחר'' ,הקבוצה המזרחית' של הקיבוץ
הדתי ,להתיישבות בבתי ביריה הערבית הנטושים .בעלון
התנועה פורסם" :קבוצת 'שחר' הוציאה את מגני ביריה
מבדידותם ,ויש תקווה שגוש הקיבוץ הדתי בהרי הגליל יפתח
אפיקים חדשים למפעלנו ההתיישבותי".
באביב  1949הסתיימה מלחמת העצמאות ותנופת ההתיישבות
שהואטה בימי הקרבות גברה .חברי קבוצות גוש עציון שבו
מהשבי אל חיק משפחותים וחבריהם .שלוש קבוצות אחרות
שהמתינו במחנות עבודה ,עלו סוף סוף על הקרקע :קבוצת
שחר להתיישבות קבע ליד גוש חלב (ג'יש); ביריה שנכנסה סוף
סוף לשגרה של עבודה מכניסה החלה לשדר אופטימיות באשר
לעתידה במקום; הגרעין האנגלי ייסד את קבוצת לביא בגליל
התחתון 5.ואז הגיע גם תורו של גוש יבנה.

שינויים בתכניות
באשר לשאלה הראשונה ,נדרשה קבוצה שתסכים ליטול על
שכמה את משימת חידוש כפר עציון .כאשר נדרשה המזכ"פ
לבחור ,לא הייתה קבוצה ששמה לא הוזכר כמועמדת אפשרית
למשימה זו ,לרבות אלה שכבר עלו על הקרקע והיה ברור שכל
החלטה לגביהן תגרור ביטול יישוב שהיה כבר בשלבי ביצוע.

גוש יבנה
מדיניות ההתיישבות הציונית בתקופת הסער שלפני קום
המדינה העדיפה הקמת יישובים מרחיבי גבולות .רק אחרי קום
המדינה הגיעה השעה להגשמת רעיון פיתוח גוש קיבוצים סביב
יבנה .ראשונה הייתה קבוצת 'נתיבות' שנחלצה מכפר דרום,
התאחדה עם גרעין מורשה האמריקני שהמתין בעין הנצי"ב
ויחדיו הקימו את 'נתיבות מורשה' (בני דרום).
חברי משואות יצחק ועין צורים יצאו לתור אחרי מקום
להתחלה חדשה ובחרו בסוואפיר .משואות התמקמה בבניין
בית הספר הנטוש ,ולאחר זמן מה הקימה את יישוב הקבע על
גבעת הכורכר .עין צורים עוד התלבטה קצת אם להתאחד עם
משואות או אולי לקבל את הזמנת סעד ולהצטרף אליה .אך
כשראתה את התנאים המשופרים ב"בקעת שפיר המבורכת"
נשארה בו ,וכך בטקס עלייתה על הקרקע יכול היה חזני להכריז
"קבוצת עין צורים היא הנקודה העשירית הדתית באזור הדרום
המשתרע מיבנה עד נתיבה ,כאן הולך ונוצר האזור הדתי הגדול
ביותר בהתיישבות6".
 5עליית שחר  ,12.1.49עליית לביא  ,23.3.49אדר תש"ט.
 6חזני כלל בדבריו גם את גוש יישובי פועלי אגודת ישראל ,חפץ חיים,
יסודות ואחרים.

קביעת מזוזה בכפר עציון החדשה
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 70לבארות בנגב

קבוצת 'אחדות' נחשבה מוכנה יותר מהאחרות וכבר הוכיחה
עצמה כשנבחרה כמה חודשים קודם לחדש את בארות יצחק
בנגב .לאחר שהחלה לבנות את ביתה החדש הופתעה לשמוע
שהתכניות השתנו והיא נקראת להקים את כפר עציון החדשה,
תוך העדפה ברורה של הקמת יד לעציון על חשבון גוש הנגב.
חברי הקבוצה התלבטו בינם לבין עצמם בין הרצון להקים
יישוב עצמאי משלהם בנגב ,שכבר הספיקו להתאהב בו ,ובין
נטילת המחויבות הגדולה הכרוכה בחבירה עם קבוצת האלמנות
והקמת אנדרטה חיה למורשת כפר עציון .אחרי מספר אסיפות
והצבעות חוזרות ,החליטה 'אחדות' לקבל את ההצעה .ברם,
האיחוד לא יכול היה להתבצע כל עוד לא נמצא גוף שיקבל על
עצמו את החזקת בארות יצחק בנגב ..לאחר גישושי התנועה
למציאת קבוצה מתאימה נאלץ הקיבוץ הדתי להודיע למוסדות
שהוא מוציא את קבוצת 'אחדות' מהמקום ומוותר על משבצת
מבארות יצחק.
טקס העלייה לניר עציון

נופי הכרמל מזכירים את הבית
באשר לשאלת מקור הפרנסה לקבוצה חסרת בעלי מקצוע,
חברות כפר עציון האמינו שניסיונן בניהול בית מרגוע בכפר
עציון יאפשר לקיבוץ לבסס את קיומו על ענף האירוח .ואכן,
מעתה ואילך היה בית ההבראה לגורם ראשון בבחירת המקום
המיועד .שאלת המיקום הייתה תלויה בדילמה נוספת .האם
להקים את כפר עציון החדשה בגוש קיים ,כלומר ,ליד יבנה,
או במקום אחר ,למשל בכרמל .כל חברי המזכירות המורחבת
וכמה מחברי כפר עציון ,הבינו שהשיקום חייב להיות סמוך
ליבנה הגדולה ,הוותיקה והמבוססת מבין הקבוצות ,שנחשבה
גם כיושבת בעורף בטוח ,ובעיקר משום שבכפר עציון נמצאו
ילדים בגיל בית הספר וביבנה היה כבר בית ספר קיבוצי.
מזכירות הקבוץ ליוותה את הקבוצה בלבטיה ,כשהיא מנסה
לשכנע ביתרונות החיבור לגוש יבנה ,אולם בין חברי הקבוצה
הסתמן רוב לחלופה הצפונית .נופו של הכרמל הזכיר לאלמנות
את הנוף ההררי של ביתן שחרב .לכאורה ,ההחלטה נראית
תמוהה ,אולם אין לבקש את ההיגיון בהעדפת הבדידות על
הכרמל על פני שכנות יבנה ,אלא לפרש אותה במושגים של
געגועים אל העבר שהיה ולא ישוב.

האכזבה
בסתיו תש"י ( )1949עלתה פלוגת חלוץ מחברי 'אחדות',
והכינה את האתר לקליטת הגוף העיקרי .הם השתכנו באהלים
ובצריפים סמוך לכפר הנטוש עין חוד ,משם טיפסו אל ראש
הרכס ובנו את בתי יישובם החדש – ניר עציון.
ביום השנה השני לנפילת הגוש ,ג' אייר תש"י ( ,)1950נערך
ברוב עם טקס העלייה על הקרקע של קבוצת ניר עציון,
בהשתתפות אישי ציבור וחברים רבים מכל הקבוצות .הוכנה
תערוכה ,הופיעו מקהלות מהקיבוצים ונישאו נאומים.
מזכירות הקיבוץ הדתי הכריזה על יום חג לתנועה כולה
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וביקשה מהקבוצות להשתתף בסיוע לשיקום הרפת .הקבוצות
הוותיקות נתנו במתנה כל אחת עגלה בת שישה חודשים,
והמזכ"פ תרמה ספר תורה .בניית השיכון והקמת הענפים
התקדמו בעצלתיים ,בשל קשיים ואילוצי תקציב כבדים ביותר,
עד שהוחלט באביב  1951להעביר את כל הכבודה למחנה
החדש ,על אף שעדיין לא נגמרה מלאכתו .או אז נחתה האכזבה
הנוראה; רוב האלמנות והמשפחות בחרו לעזוב את הקבוצה
ולהישאר במקומן .מעטות ביקשו להצטרף עם ילדיהן ליבנה,
אף לא אחת עלתה לניר עציון.

המשבר
באביב תש"ט נמסר לחברי המזכירות מסמך המסכם את מצב
התנועה ובו נאמר שפריסת הנקודות רחבה מדי והקשרים
ביניהן רופפים .ארבע קבוצות בעמק בית שאן ,שלוש בגליל,
אחת בשרון ,אחת בווילהלמה ,אחת בחדיד ,ארבע בגוש יבנה,
שתיים בנגב ואחת עדיין בהמתנה בגבעת עלייה (כפר עציון).
רק ארבעת המשקים הוותיקים יושבים כבר במקומות הקבע7.
"בתוך מסגרת הפעולות לשם יישוב הגבולות והשטחים
החדשים ,העלינו את כל הגופים שלנו להתיישבות ,גם מבלי
להכין אותם כראוי מהרבה בחינות ובעיקר מבחינת מספר
החברים ...ומבלי לעשות את חשבון סיכויי הקליטה להבא...
העלייה החלוצית מאירופה (שהייתה מקור כוחן של כל
התנועות) נפסקה ,ולמעשה לא נמצאו עתודות אנושיות
לפיתוח ולביסוס ההתיישבות החדשה ...מתוך כך אנו עסוקים
בהרבה קבוצות ,אשר היו לפני המלחמה במצב איתן ,אבל
הגיעו בעקבות המלחמה לדלדול כוחות ...הקליטה מתוך
העלייה הזורמת למדינה כמעט אפסית ,לכן אין לנו חיל
מילואים ...יש כעת עזיבות ,בזמן שבשנות המלחמה כמעט
 7טירת צבי ,שדה אליהו ,עין הנצי"ב ויבנה.

תנועה במלחמה

לא היו ...המצב במשקים קטסטרופלי מבחינת החוסר בידיים
עובדות .אנו זקוקים לחמש מאות איש בכדי לספק את תביעות
הקבוצות לתוספות .כתוצאה מהמצב הזה נצטרך להדגיש,
שכעת אין מקום לעצמאות לגרעינים חדשים ,לתקופה של
שנה ואולי יותר".

במכתב לשליחי הקיבוץ בגולה כותב משה
פרידמן :החזקת המפונים הרבים והעזרה
למשקים מעמיסה על קרן הקיבוץ הדתי נטל
כספי כבד מנשוא .השליחים צריכים להתפנות
מתפקידיהם היום יומיים ולהתמסר לגיוס
כספים ,על מנת לאפשר לקרן לעמוד במשימה.

בקיץ התפוררה קבוצת 'מכורה' שישבה בכפר יעבץ ,עקב
עזיבות רבות .הקיבוץ הדתי הציע לנשארים להצטרף ל'אחדות'
(בנגב) ,אך הם התעקשו להמשיך להחזיק במקומם ,אולם
משהבינו שהעזיבות נמשכות ,ויתרו ועברו לניר עציון .גם
קבוצת תחיה לא האריכה ימים בחדיד ומשרבו העזיבות ולא
נראתה תגבורת ,עברו גם הם לניר עציון .חברי קבוצת 'שחר',
שהחלו לבנות את משקם בגליל העליון ,סבלו חורף קשה
ושרפה שכילתה את צריפיהם .אחר כך נדרשו על ידי המוסדות
לעבור לאתר אחר ואז החליטו לעזוב את הגליל והצטרפו לבני
דרום .גם קבוצת ביריה הגיעה לסוף דרכה העצמאית ואחרוני
חבריה עברו לעין צורים.

סיכום
השנים תש"ח-תש"ט ( )1948-1949היו סוערות ורבות
תהפוכות .מצבים של מלחמה ,חורבן והתחדשות היו מעורבים
זה בזה .התנהלות התנועה התאפיינה במתח מתמיד בין עמידת
הקבוצות בחזית המלחמה לבין היענות למשימות התיישבות
חדשות ,ודיוני המוסדות והחלטותיהם הושפעו מכך .לחורבן
הקבוצות ונפילת מאה עשרים וחמישה מהחברים נודעו
השלכות חמורות על התנהלות ההנהגה ,שנאלצה להשלים
עם פגיעה בתדמיתה כתנועה מיישבת ,ולבצע החלטות לפנות
בעלי משפחות מבוגרים מן החזית .על סדר היום עמדה שאלת
מיקומן של נקודות ההתיישבות החדשות ושרר מתח מתמיד
בין גישת מוסדות התנועה לבין עמדת הקבוצות הצעירות
המעומדות להתיישבות .ההנהגה הוותיקה החזיקה בעקביות
בגישה זהירה ,שעיקרה הימנעות מפיזור הקבוצות לאזורים לא
מתאימים מבחינה משקית ,פסילת מקומות שאינם קשורים
לגוש התיישבות תנועתי ומניעת עלייתן של קבוצות שלא
השלימו את הכנתן להתיישבות .התנגדות הוותיקים לקחת
סיכונים גברה והלכה ככל שממדי החורבן חדרו לתודעה.

אולם הקבוצות הצעירות המשיכו לדרוש להתיישב בכל מחיר
ובכל מקום שנראה להן .המרכז החקלאי של הפועל המזרחי
הפעיל לחץ על מוסדות הקיבוץ לנצל כל הזדמנות להתיישבות
והתעלם משיקולי הזהירות .מוסדות הקיבוץ נכנעו בדרך
כלל ללחצי הקבוצות הצעירות משום שביחסי הכוחות בתוך
המזכירות המורחבת היה להן משקל שווה לזה של הוותיקות
והן תמכו באותן הצעות.
סקירת המעשה ההתיישבותי בתקופה הנדונה מראה שחרף
חורבן מחצית יישוביו יצא הקיבוץ הדתי בתנופת התיישבות
גדולה ,שלא הייתה כמותה בהתיישבות הקיבוצית כולה:
שלוש נקודות חדשות על כל קבוצה ותיקה  -פי שישה מכל
התנועות הקיבוציות גם יחד ,כאשר גם הוותיקות טרם הגיעו
לביסוס .לעובדה זו הייתה משמעות רבה בתחום הכלכלי ,שכן
כל העשייה ההתיישבותית במדינה נסמכה על מימון ציבורי:
ממשלתי ,הסתדרותי או תנועתי ,ואילו לתנועת הקיבוץ הדתי
לא הייתה יכולת עצמית וגם לא גיבוי הסתדרותי או תנועתי
לסייע בממון ובהדרכה מקצועית .לא זו אף זו ,רוב הפעילים
בתנועה שהיו בעלי כישורי ניהול משקיים רותקו למשקיהם,
ובמשרד נותרו רק שני עובדים ,שהיו חסרי אונים לנוכח קריסת
המערכת.
אחרי מאמץ מרוכז ,שנמשך כשנתיים ,באו שנים של
התמודדות יום-יומית ,בהן סבלה התנועה ממשבר כפול
ומכופל .כמו התנועות הקיבוציות האחרות היה עליה להתמודד
עם התרופפות האידיאולוגיה והעזיבות ,ובאותה עת לשקם
את עצמה מהחורבן שפקד אותה .ואכן ,כוחה לא עמד לה
והקבוצות שהכנתן להתיישבות הייתה לקויה מלכתחילה,
התפוררו בזו אחר זו .יתר על כן ,רוב הקבוצות הוותיקות,
שחרבו במלחמה ונבנו מחדש ,הפכו למושבים שיתופיים
והודחו בשל כך מהקיבוץ הדתי .וכך ,בתום העשור הראשון
למדינה ,הצטמקה התנועה והגיעה לתשע קבוצות בלבד.

לאחר חמש-עשרה שנה
הקיפאון נמשך חמש-עשרה שנה .פעם בפעם נידונה הצעה
או דרישה ,שבאה מהגורמים המיישבים ,להעלות יישוב חדש,
אולם הקיבוץ הדתי חזר למדיניותו הזהירה ודחה הצעות
מפתות ,תוך שהפנה את כל הגרעינים הקיבוציים להשלמת
משקיו הקיימים .רק בשנת  1965הבשילו התנאים ,וקבוצת
עלומים עלתה להתיישבות על אדמות בארות יצחק הישנה
ובמגילת היסוד נאמר" :במלאת ח"י שנה למערכת הגבורה של
קבוצת 'בארות יצחק' כאן בשערי עזה העיר ,אנו מגשימים
היום את משאת נפשה של תנועת הקיבוץ הדתי ליצירת
שרשרת יישובים באזור זה של ארץ אבותינו לקריאת בדמיך
חיי הבוקעת מבין חורבות היישוב ההרוס והעולה מהאדמה
רוויות דם גיבורים וקדושים .אנו נחלצים להיאחז באדמה זו
לעבדה ולשמרה ובלבנו תפילה לצור ישראל חזקנו ואמצנו
כרצוננו וכאמונתנו".
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06

ובחרת בחיים -
תנועת הקיבוץ הדתי
לאחר קום המדינה

עמודים
43-49

תנועת הקיבוץ הדתי ספגה מכה גדולה יותר מכל מגזר
אחר ביישוב היהודי .בקרבות מלחמת העצמאות איבדה
התנועה  4מתוך  11יישוביה 125 .מתוך  1,584חברים
נפלו 8% .מול  1%בכל היישוב היהודי .בארות יצחק
נותרה הרוסה כליל.
התוכל לחדש את מפעלה ההתיישבותי?
חברי בארות יצחק ,כמו כל התנועה ,עמדו בפני הדילמה:
האם יוכלו לשוב לנגב ולהתחיל מבראשית? האם ישרדו
תקופת פירוד משפחות ארוכה נוספת? האם יוכלו לשקם
את השכול? הקבוצה האמינה שתוכל להשתקם רק
במקום חדש והעתיקה את מקומה למרכז הארץ.

מכפר עציון לניר עציון

ממשואות יצחק למשואות יצחק
מכפר דרום לבני דרום

מעין צורים לעין צורים
תורה ליישוב
רי ה
העברת ספ בשפלת לוד
החדש

התנועה הצליחה לשקם את חמש הקבוצות שחרבו ולהעלות
שש נקודות חדשות .היא מחליטה להפנות את כוחותיה הדלים
לשיקום שרידי כפר עציון ,ומקימה את ניר עציון שבכרמל.
מבארות יצחק נותרים רק החורבות והמגדל המופגז.

"ההרס בבארות יצחק גדול ,לא נשאר אלא בית אחד וגם הוא נפגע .וגם האנשים
נהרסו ...בארות יצחק מכותבת על ידי חזית המצרים ...והאנשים כאן ...חוששים
שלא יוכלו לבנות ישוב על קברות חבריהם"...
דו"ח סיור של יוסף וייץ ,איש קק"ל

נושא הלפיד

נושא הלפיד
האיש שנרתם לפרויקט שחזור אתר בארות יצחק במלוא עוצמתו
שרית אוקון וריבה פריד עם רמי חרובי

"בכניסה לתוך המהלך של שיקום בארות יצחק שבנגב ,רמי
חרובי ,שגויס להיות הפרוייקטור של האתר ,מביא אתו המון
רוח ונשמה .הנוכחות של רמי ,איש קיבוץ בארי ,בסיפור של
בארות יצחק יוצרת תחושה שהוא חלק מאתנו".

בכל שנה ,במוצאי יום הכיפורים ,היינו יוצאים לשטח בחסות
החשיכה ו'בונים' את בארי ,משחזרים את יום העלייה .נקודת
המוצא הייתה תמיד בארות יצחק .סיפרו לנו שהייתה שם
נקודת התיישבות ,אבל היא הייתה משנית לחלוטין.

משהו במיוחדות הזו ,במסר של התנועה בכלל
ושל אנשי בארות יצחק בפרט ,דיבר אלי,
וכשכל זה מתחבר לנגב ,שזו האהבה הגדולה
שלי ,זה הפך להיות חלק ממני.
כך מתארת שרית אוקון מעלומים את האיש שאנחנו נפגשות
עמו .אחר כך היא מנסחת שאלה שהיא בעצם גם אמירה:
איפה בעצם התחיל החיבור שלך לסיפור בארות יצחק? הרי
ברור שיש פה קשר שהוא מעבר למטרה לשמה גויסת ,חיבור
פנימי שמורגש מאוד בשטח ,שמניע את הגלגלים ,שנוגע
באנשים .האם זה האופי ,הרקע שלך או מכלול הדברים?
אני מציינת שזה נשמע לי כמו חידה מורכבת מאוד ,אבל רמי
עונה מיד שלא ומסביר:
"הדברים הגדולים באמת יושבים על ערך בסיסי שלי כאדם,
אבל כשאני מחפש תשובה לשאלה מה חיבר אותי לפני עשרים
שנה לבארות יצחק ,התשובה שאז לא ידעתי להגיד אותה,
היא הסיפור האנושי ,ואם לדייק – האנשים .עשרים שנה
אחרי הכניסה שלי לתוך הסיפור אני יודע להגיד שזה התום,
והקשר בין התום לכוונה ,לאמונה ולהליכה על פי הדרך .משהו
במיוחדות הזו ,במסר של התנועה בכלל ושל אנשי בארות יצחק
בפרט ,דיבר אלי ,וכשכל זה מתחבר לנגב ,שזו האהבה הגדולה
שלי ,זה הפך להיות חלק ממני.
החיבור הראשוני בא מתוך סקרנות ,כמו הילד התם שעומד
ושואל שאלות .אנחנו ,ילדי קיבוץ בארי ,ידענו תמיד שיש
מקום שנקרא בארות יצחק .המודעות לנושא העלייה לקרקע
והגאווה על סיפור הקמת אחת-עשרה נקודות התיישבות
הייתה עבורנו מיתוס ,משהו שגדלנו איתו שנה אחר שנה.

'עמדת הלול' של בארות יצחק
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 70לבארות בנגב

זהו פרק א' של החיבור ,כילד וכנער מתבגר בקיבוץ .פרק ב'
שלו נפתח בחזרה שלי מהצבא לבארי ,כשהפכתי למורה לטבע
וסביבה והתחלתי להעמיק בכל סיפורי המרחב באזור .חקרתי,
למדתי ושאלתי שאלות ,ולכן גם כשהגעתי לבארות יצחק
שאלתי שאלות ,אך כחלק מעוד כנקודה במרחב בו סיירתי עם
התלמידים.
בין הסיורים שלי באזור באו אנשי נחל עוז ודחפו עם טרקטורים
את השרידים של בארות יצחק הצדה כדי להכין שם שטח
לשדה .החורבות יחד עם הקוצים והנחשים נדחקו הצדה ,ישן
מפני חדש תוציאנו .בארות יצחק 'מנוקה' .מה שנותר הוא רק
מגדל המים .אותו לא הרסו".
האם אתה חושב שהייתה איזו כוונה מאחורי המהלך הזה?
"אני לא יודע! זאת עובדה .לא נכנסתי לזה .אלה שאלות
שעדיין צריך לשאול אותן .האם אנשי בארות יצחק היו
שותפים לזה או שידעו רק לאחר מעשה? אלה שאלות
מעניינות אבל אני משאיר אותן לאחרים.
בשלב הזה עולה השאלה הגדולה שאיתה אני הולך גם כמורה
דרך ,כשאלת חקר שהופכת למוטיב המרכזי בהדרכה ,לא לפני
שמזדמנת לידי חוברת אכולה וישנה 'בשערי עזה' ,ובמרכזה
אני מוצא תמונה קטנה בשחור לבן שמבהירה בצורה ברורה
שבארות יצחק שבנגב היה יישוב ענק .אני משתמש במילה
ענק כי מה שאני מכיר בנגב הם יישובים עם שלושה צריפים,

שלושים איש ,פרות ואוהלים .פה בתמונה ,מאופק לאופק ,אני
סופר למעלה מעשרים בתי אבן ומבנים.
התחלתי לשאול ולתחקר וגיליתי שבקיבוץ בארות יצחק טרום
מלחמת העצמאות היו מאה ועשרים חברים ושבעים ילדים!
מבחינתי זה 'וואו' ענק! לא הבנתי מה הדבר הזה .אני יודע
שאצלי בקיבוץ ,שאבא שלי ממייסדיו ,מעט הילדים שהחברים
'התפנו לעשות' נשארו בגדרה ,כי לא מביאים ילדים לנגב .בנגב
מקימים יישוב .גידול ילדים צריך לחכות להתבססות היישוב.
בבארי אין על זה דיון בכלל .והנה ,בבארות יצחק שקמה שלוש
שנים לפני בארי ,בתנאים הקשים שבנגב ,מגדלים שבעים
ילדים ,ובנקודת ההתחלה של הקיבוץ הוא מונה מאה ועשרים
חברים .זה ענק בכל קני מידה וגורם לי מיד להתחיל לשאול
ולחקור האם יש לזה קשר לחבישת הכיפה ,לאמונה בה ערך
הילדים הוא ערך מרכזי שאין עליו שאלה .ככל שהתקדמתי עם
השאלות גיליתי גם שבבארות יצחק חיו בעיקר חברים נשואים,
שחייב פתרון אצלי
משפחות .זה עורר אצלי עוד סימן שאלה ִ
בנפש .משהו גדול יותר ממה שהכרתי.
בשלב זה התחלתי לנסות לקרוא על בארות יצחק ולהפתעתי
גיליתי שכמעט כל האזכורים מדברים על הקרב ואך מעט
מסופר על כך שפעם היה שם יישוב וחיו בו אנשים .איש לא
מספר על מה שהיה שם – יישוב חי ,תוסס ,נושם ובועט,
עם תרבות וקהילה וחקלאות .מרכז היישובים בנגב ,בפירוש
מרכז".

להפתעתי גיליתי שכמעט כל האזכורים מדברים על הקרב ואך מעט מסופר על כך שפעם היה
שם יישוב וחיו בו אנשים .איש לא מספר על מה שהיה שם – יישוב חי ,תוסס ,נושם ובועט ,עם
תרבות וקהילה וחקלאות
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החיבור עם בארות יצחק שבשפלה
"יום אחד נקרה בדרכי בחור צעיר בשם דוד פורת .בפעם
הראשונה אנחנו נפגשים ליד המגדל ,ודוד מצביע על שלט
ההנצחה ואומר לי – 'אני דוד ,על שם אבי דוד שנפל בנגב ולא
זכיתי להכירו' .זה צמרר אותי .באותה נשימה אמרתי לעצמי
– הנה הפתרונות לכל השאלות .וכאן התחיל הבור הגדול.
אני שואל ודוד עונה – 'לא יודע ,לא יודע' .אחר כך הוא הזמין
אותי לפגוש את אלי ברמן ,הצלע השלישית של המשולש ועוד
אחד מהילדים של אז ,ואמר לי – 'אנחנו לא כל כך יודעים את
התשובות לחלק גדול מהשאלות שלך'.

שלכם ולנכדים' .אחר כך הודעתי להם שמשבוע הבא אני מגיע
לכאן באותו יום ובאותה שעה אלא שהפעם אצטייד במצלמת
וידאו ובמכונת הקלטה ,ומי שרוצה לדבר שיירשם אצל לאה
ברמן .אמרתי והלכתי .בסופו של דבר איש לא ויתר .כולם
התעקשו לספר את הסיפור שלהם .קיימתי למעלה מעשרים
שעות של ראיונות שמספרים מזוויות שונות את הסיפור.

אני לא יודע לומר אם היו בעבר ניסיונות כלשהם לתעד את
הסיפור של בארות יצחק ,אבל במבחן התוצאה פגשתי חבר'ה
שלא יודעים כלום .שאומרים שההורים לא מספרים .לא
מדברים.
זה מיד התקשר לי לאותה שתיקה שגדלנו איתה ,השתיקה
של ניצולי השואה ,של הורים שלא רצו להעיב על ילדיהם.
בשלב זה אני מתחיל לחשוב שאולי מדובר כאן באנשים
שהם עצמם ניצולי שואה ושואל על כך .הם עונים לי שכן.
הוותיקים שאני מכיר בבארי ,כמעט כולם ילידי הארץ .פה אני
פוגש סיפור חדש .פה מתחיל אצלי סימן השאלה הגדול ופה
באה גם המוטיבציה הגדולה שלי (כמובן שמצטרפת לזה גם
המוטיבציה שלי כ'נער' יהיר בן  30שאומר לעצמו ' -אני אמצא
את התשובות').
בהמשך אני מגיע שוב לבארות יצחק ,פוגש את לאה ברמן,
שכבר אז התעסקה בארכיון ,ואומר לה – 'לאה ,אני רוצה
לראיין את הוותיקים' .היא עונה לי – 'תראה ,ניסינו פה ושם,
הם לא כל כך רוצים' .אבל אני מתעקש ואומר לה – 'אני רוצה
שתכנסי לי את כל הוותיקים ,אני רוצה לדבר איתם בשעה
שנוחה להם' .אנחנו קובעים שבועיים לאחר מכן במועדון.
לאה מודיעה לכל הוותיקים ,אבל כל הזמן אומרת לי ' -אני
לא בטוחה שהם יבואו ,הם לא רוצים' .אני מתעקש ואומר
לה – 'גם אם יהיו שניים אני בא .זה היה השלב הראשון
בתהליך .בשלב השני אני פונה לילדים – ל'דוד פורתים' של
בארות יצחק ,ומודיע להם שהם מנועים מלהגיע – 'זה רק אני
והוותיקים'.
איש לא החסיר את הפגישה .אף אחד מהוותיקים לא הרשה
לעצמו לא להגיע ,ומי שלא יכול היה ,התנצל .זו הייתה פגישה
קצרצרה .אני זוכר את עצמי עומד ,חצוף ויהיר ,ואומר להם -
'חברים ,עוד מעט תמותו .אם לא תספרו היום את מה שיושב
לכם בבטן ,מה שיישאר זה מה שמספרים עליכם  -שאתם
פחדנים ,שנטשתם ושלא נלחמתם .ההיסטוריה תקבע את זה
כאמת' .אני זוכר גם שאמרתי להם ' -המילשטיינים 1ירקדו
על קבריכם ,אבל זה פחות נורא .זה מה שיישאר מכם לילדים
 1אורי מילשטיין ,היסטוריון המבקר את ההיסטוריה הרשמית של מלחמות
ישראל וטוען כי היא מורכבת ממיתוסים יותר מאשר מעובדות.

בארות יצחק ,הקמת הגדר ביום העלייה למחנה בנגב
אני זוכר שכולם התחילו את הראיון בציון מדויק של המקום
שהיו בו בקרב .ממש כמו שעושים בכל אירוע מכונן  -איפה
אני ביחס לאירוע הזה .התעקשתי לא רק לשאול על בארות
יצחק ועל רמת השומרון אלא גם על בית אבא ואמא ,כדי ליצור
את התובנה השלמה של הסיפור .אני זוכר שאחת הוותיקות
סיפרה לי איך הסתתרה בעליית גג באירופה ,וכשיצאה לאור,
גילתה שאין בית ,אין משפחה ,אין כלום .אחר כך עלתה עם
עליית הנוער לכאן .אני שומע את הסיפורים הללו ואז מגלה
באיזה הקשר יושב הקרב ומבין שצריך להתייחס אל הקרב
כאירוע ברצף .שלסיפור של בארות יצחק ,שנשמע לכאורה כמו
סיפורים רבים ,יש איזה קו מייחד .שרבים מחברי בארות יצחק
עולים בגפם לארץ וחווים חוויה של עלייה ,על כל המשתמע
מכך ,מחפשים את הזהות החדשה שלהם ,זהות יהודית .זהות
של אנשי אמונה .מחפשים איך להיות חלק מהמעשה הציוני.
וכמו אחרי חורבן בית המקדש – מגיעים ליבנה ,אבל היא
מלאה .מתחילים להסתובב ומבקשים בית בקיבוץ הדתי .מי
שזוכה נשלח לקיבוץ צעיר בנגב .הם מקימים שוב בית אחרי

נותרתי עם נעלם  -השאלה איך יכול להיות
שהאנשים האלה שותקים .התשובה עלתה
בתוך הראיון .אצל אחדים באופן מודחק,
מוסתר ,ואצל אחד או שניים בצעקה גדולה -
לא קיבלנו את נס הקוממיות!!!
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החורבן הראשון .בית שונה ,בית שני ,אחר .הקרב וההרס של
הבית החדש הם כבר חורבן הבית השני .הסיפור של אנשי
בארות יצחק מקבל פתאום משמעות אדירה.
בעוד אני יושבת פעורת פה ותוהה לעצמי איך בגיל 30
מצליחים לצאת עם תובנות כאלה ,עובר רמי לעוד תובנה שיש
בה גם תוכחה קטנה לתנועה ,כמו תוכחת בן אהוב.
"הקיבוץ הדתי לא שיווק ,לא מכר ולא הוציא החוצה את
האידיאולוגיה שלו .הוא גם לא בדק אותה .אם צריך היה לשווק
אותה ,הוא היה בודק .היום כשאני מתעסק עם התנועה הזו
כל כך הרבה אני מבין שאולי זה יושב על 'הצנע לכת' שלכם.
טבנקין הבין שאת האידיאולוגיה צריך לשווק ולתת לה עוגנים,
ואם אין – ליצור עוגנים.
אני תוהה האם אז ,במלחמת העצמאות ,לא נוצר השבר הגדול
באמת של התנועה .אולי מה שנותר מאז ועד היום הוא תנועה
בטראומה .לא רק הבטון קרס פה .קרסה פה גם אידיאולוגיה,
מרקם חברתי ואמונה .היה פה חורבן בית שלישי".
אנחנו חוזרים לראיונות
"אחרי כל יום של ראיונות אני חוזר הביתה עם אהבה ענקית.
הייתי עוד צעיר ופחדתי לתרגם את התחושה הכבדה כל
כך הזו לאהבת אדם ,אבל זה בדיוק מה שהרגשתי .הסליחה
היחידה שאני יכול לבקש היום מהמרואיינים היא שלא חזרתי
להעניק להם את אותה אהבה שהם העניקו לי .הנחמה שלי
היא שהילדים והנכדים שלהם כן זוכים לה .אני מאמין ,רוצה
להאמין ,שהם ,הבנים והנכדים ,יראו את הדור הזה באור אחר.
חשוב לי להגיד שכל המרואיינים ,ללא יוצא מן הכלל ,סיימו
את הראיון במעין חוזה שמבטיח שעד שהם לא מתים ,לא
מפרסמים את הראיונות האלה".

בארות יצחק ,ביקור בשנת העשור לקרב
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בתשובה לשאלה המתבקשת – למה ,ממה הם חששו? מעלה
רמי השערות" :אולי הם הרגישו שיש בראיונות מן חומר
נפץ חברתי ,אולי חששו מאיך שהדברים יתפרשו ,שייתפסו
כמאשימים או כמתנצלים ,ואולי פשוט העדיפו להימנע מלשון
הרע .גם היום ,עשרים שנה אחרי ,הוא מציין ,לאה ברמן רואה
את עצמה שומרת נאמנה של הברית הזאת .אף על פי שרובם
הלכו כבר לעולמם היא מזכירה לי בכל פעם להיזהר".
רמי מעיד שמבחינתו אין בסיפורים האלה הזה שום דבר
שירעיד את אמות הסיפים ,אך הוא בהחלט יודע היום להעלות
ממנו שלושה דברים עיקרים שחיברו אותו להמשך העשייה:
הצלע הראשונה של ההתחברות היא העניין שלי אז וגם היום
בסיפור של היכולת לשלב תורה ,אמונה ,עם עבודת אדמה.
הערך היפה הזה שחרוט על דגלה של תנועת הקיבוץ הדתי
שאפשר לקיים תורה ועבודה .התחברתי לזה .זה היה חשוב
לי .בראיונות כיוונתי אותם לספר על זה והשאלה המרכזית
ששאלתי כל אחד מהם היא איפה היה בית הכנסת של בארות
יצחק .כשהבנתי שלא היה – השתמשתי בזה כשאלת מכוון -
איפה כל אחד מהם עומד ביחס לבית כנסת .שמעתי תשובות
שהבהירו לי במילים פשוטות שזו חברה שלא התייחסה לבית
הכנסת כמקדש .שחשבה שבית הכנסת יכול לשכון אחר כבוד
בלי שייפגע כבודו בחדר האוכל ,בפינה ,ושלא צריך לבנות
בשבילו היכלים ולא מקדשים .זה קנה אותי!

אם מחפשים את נקודת השבר של בארות יצחק
ושל התנועה כולה ניתן לראות גם את מה
שעולה מהמחקרים .אחוז הנופלים בתנועת
הקיבוץ הדתי היה גבוה מכל אוכלוסיה אחרת.
 8%של נופלים מול אחוז אחד בממוצע הכללי
הוא פער משמעותי מאוד.
נקודת החיבור השנייה עלתה בדיאלוג על יום העלייה לאחת-
עשרה הנקודות .ביקשתי מהם שיסבירו לי איך זה קורה
מבחינתם שבאמצע השבת ,בעיצומו של יום כיפור ,מסתובבים
להם אנשים ,שייגעצים מקיבוץ בארי ,ללא טלית וללא כל נדרי.
שם שמעתי את אחת האמירות הכי חזקות .אחד מחברי בארות
יצחק סיפר לי שפגש על אם הדרך אחד מחברי בארי ,שניגש
אליו לבקש סליחה על כך שאחרי שהזיע ורץ להעמיס קרשים
על המשאית הוא לוגם מים ,בעוד חברי בארות מתפללים
וצמים .כמענה אמר לו אותו חבר" :ביום הזה ובשעה הזו אני
הוא זה שצריך לבקש ממך סליחה ,כי אתה עושה את המעשה
הציוני החשוב ואני עם האמונה שלי מנוע מלעזור לך" .זאת
תמצית האהבה הגדולה הזו של יישוב ארץ-ישראל ,של ההבנה
מהו סדר העדיפות .פה יש איזו ראייה חדשה של ההתיישבות
של הציונות הדתית ,שבאה ואומרת ' -אנחנו מבינים את גודל
המעשה ואנחנו חלק ממנו'.

נושא הלפיד

הלפיד שאני נושא היום הוא התיקון .אם תזדמן לי הזכות ,נמשיך לחבר לעשייה הזו את עלומים
שהייתה שנים לא מחוברת לסיפור בארות יצחק ,שעל אדמותיו הקיבוץ יושב ,ואת נחל עוז ,ואת
בארי וכמובן גם את בארות יצחק החדשה.
הצלע השלישית של ההתחברות היא הכותרת של כל הסיפור.
אחרי שהבנתי שיש פה פער אדיר בין האש הגדולה של
שלב ההתיישבות והאמונה בצדקת הדרך לסיפור המודחק,
לגאווה הפגועה ,נותרתי עם נעלם – השאלה איך יכול להיות
שהאנשים האלה שותקים .התשובה עלתה בתוך הראיון .אצל
אחדים באופן מודחק ,מוסתר ,ואצל אחד או שניים בצעקה
גדולה  -לא קיבלנו את נס הקוממיות!!!
זה מעלה בעצם את השאלה שהוכרעה על חודו של קול ,אם
לחזור לנגב או להקים בית חדש בשפלת לוד .הקיבוץ התפלג
לשני מחנות  -אלה שצידדו בחזרה לנגב ,מול אלה שביקשו
לבנות לעצמם מקום חדש .הסוגיה הזו מלווה עד היום את
בארות יצחק – יש אנשים שעד היום חושבים שצריך היה
לחזור .השאלה הזו הייתה יכולה להישאר שאלה משנית אם בן
גוריון לא היה מחולל את ההפרדה בין מקבלי נס הקוממיות ובין
אלה שלא קיבלו אותו .הסיפור הזה לא שייך רק לבארות יצחק
אלא לעוד יישובים ששילמו מחיר קשה בקרב ,אבל ההחלטה
הזו הפכה אותם ללא ראויים.

קיבוץ פצוע  -תנועה פצועה
אם מחפשים את נקודת השבר של בארות יצחק ושל התנועה
כולה ניתן לראות גם את מה שעולה מהמחקרים .אחוז הנופלים
בתנועת הקיבוץ הדתי היה גבוה מכל אוכלוסיה אחרת בפער
גדול מאוד 8% .של נופלים מול אחוז אחד בממוצע הכללי
הוא פער משמעותי מאוד .מתוך עשרה קיבוצים מחצית
התנועה נמחקת ,בין אם מבחירה ובין בפועל ,והיישובים האלה
לא מקבלים את אות הקוממיות .התנועה הזו ,שתומכת בבן
גוריון ,שנמצאת בפועל בכל החזיתות ,בצפון – עמק בית שאן,
במרכז – יישובי הגוש ,בדרום – אל מול המצרים בקו ראשון
של האש ,משלמת את המחיר הכי כבד במערכה ,ועל רקע זה
נשמעת האמירה שהם לא לקחו חלק? שלא היו שותפים? שלא
שילמו מחיר?
בשלב הזה של המחקר שאלתי את עצמי כבר אז ,איך זה יכול
היה לקרות? מצאתי עשרות מכתבים שנשלחו מהיישובים
לממשלה ,מכתבים שאומרים  -טעיתם .שבטוחים שזו תקלה
ומנסים להסביר .המכתבים שקיבלו כתשובה היו מעליבים עוד
יותר .היו ליישובים האלה רק שתי ברירות  -או להשלים עם
הגזרה או להכניס לסיפור הפנימי את המחשבה שבאמת היינו
לא בסדר אם לא קיבלנו את אות הקוממיות .זה כנראה מה
שסיפרו אנשי בארות יצחק לעצמם.
אני מוצא היום כל מיני מאמרים וספרים שכתוב בהם שקיבוץ
בארות יצחק נפל בקרב .צריך לכתוב את זה בכותרת ענק:

קיבוץ בארות יצחק לא נפל ולא ננטש!!!
לימים ,בחרה התנועה לעשות את הדבר החשוב ביותר –
'ובחרת בחיים' .ראיית ערך החיים והאדם לפני האדמה היא
בחירה ראויה ובוודאי לא משנית ,והאמירות האלה שהפקרתם
ונטשתם – אין להן מקום .לא במקרה הזה ולא בכלל!!!
הקבה"ד צריך היה לשקם את היישובים שאינם ,לסייע
לאלמנות כשאין לו מספיק אבני יסוד כדי לקיים מהן קהילה,
ולכן לקח גרעין וחיבר אותו לקיבוץ .כך נבנית ניר עציון ,כי
חשוב יותר להקים את הקהילה ,לייצר את הדבק האנושי .אי
מתן נס הקוממיות זה חורבן הבית השלישי .זה שבר ועוול.
אמנם לימים בגין מתקן אותו ומעניק את אות הקוממיות גם
ליישובים הללו ,וניתן רק לברך אותו על כך ,אך למרות זאת
הגלדים של הפצעים האלה יהיו לנצח.
לזה אני קורא לגדול בצל נס הקוממיות .התנועה בכלל והקיבוץ
והילדים שנולדו בנגב או בווילהלמה – בין אם נהרו בנגב או
במרכז – כולם גדלים בצל היעדרו של נס הקוממיות .נגזלה
מהם הזכות לגאווה ,לכבוד ,לתחושת השותפות במעשה
הציוני.
שנה אחר שנה ,במצעדי יום העצמאות ,הולכים היישובים
עם נס הקוממיות ,ובארות יצחק לא חלק מהמצעד הזה .נוצר
פער ענק בין גודל המעשה של אנשים שחרב ביתם אל מול אי
ההכרה .זה מביא אותי לשאול את השאלה שלימים אני מבין
שאין לה תשובה ,מה הוא הדבר הזה מבחינה אנושית?
כשאני עומד היום במגדל וחושב על הסיפור הזה ,אני לא שואל
את עצמי איפה היה כל אחד ברגע מסוים אלא איך כל היש הזה
נעלם.
הלפיד שאני נושא היום הוא התיקון.
אם תזדמן לי הזכות ,ודרך המעשה של הקמת האתר ולא פחות
חשוב ממנו הקמת מרכז ההדרכה שיספרו את הסיפור ,נמשיך
לחבר לעשייה הזו את עלומים שהייתה שנים לא מחוברת
לסיפור בארות יצחק ,שעל אדמותיו הקיבוץ יושב ,ואת נחל
עוז ,ואת בארי וכמובן גם את בארות יצחק החדשה ,כשהאתר
יהיה חלק בלתי נפרד של הדבר הזה – דייני .ואם לוותיקים
יזרח האור וקצת גאווה תכנס ללבם – זה יהפוך אותי לאדם
שמח יותר ואוהב.

רמי חרובי ,בן וחבר קיבוץ בארי .יועץ בכיר לנושא
שימור ופיתוח הנגב ומתאם בין הגופים הציבוריים.
כותב ועורך הפרוגרמה ומוביל את נושא התוכן
וההדרכה באתר בארות יצחק בנגב

ע מ ו ד י ם | ש ב ט ת ש ע " ג | )3( 7 6 0

47

 70לבארות בנגב

העץ הענף
סיפור
יעקב (קייבוס) קיני
עץ התות הענף היה עמוס לעייפה פרי עסיסי ושחרחר.
זאטוטים ,פרצופיהם מרוחים ומלוכלכים ,הקיפוהו .הם טיפסו
עליו וליקטו את פריו המתוק .ציפורים מבוהלות ניתרו מבד אל
בד ,צייצו וצייצו עד שסיכמו ביניהן להסתלק ,עד יעבור זעם.
הגננת עמדה מן הצד ,מבטה חלף מן הציפורים המגורשות
אל ילדי טיפוחיה .מהרהרת הייתה בטרדת הרחצה והכביסה,
אחרי כל הטיול הזה .טוב שהלבישו להם רק גופייה ומכנסי
התעמלות ,חשבה בלבה...
העץ עצמו ,בעל החזות המרשימה והמכובדת ,נע לאיטו
ממשבי הרוח הקלים ,כאילו ביקש להתכופף קמעה בכדי להקל
על הדרדקים השובבים להגיע אלי צמרתו .עליו הגדולים
והמבריקים אמרו חוסן ובריאות .רק בגזעו ,משום מה ,נראו
צלקות רבות שטרם הגלידו .מה פשר כל הצלקות הללו? גמרה
אומר בלבה לשאול את נגוס הגנן על אודותיהם.
לאחר שהתעייפו ,נעתרו הילדים להפצרותיה והתקבצו על
הדשא המרוחק והירוק ,ליד חדר-האוכל .והנה התקדם לעברם

הגנן ,כשהוא רכוב על אופניו ועל מותנו מתנדנדת המזמרה.
הגננת הזדקפה וקראה בשמו .הוא נעצר והקשיב למשאלתה.
לשמוע פרטים על אותן הצלקות העמוקות בגזע התות .הגנן
השעין אופניו לעץ והתיישב בניחותא לידם .לרגע נאלם ,אך
לפתע התעשת ונאות לספר להם את קורות חייו של אותו עץ
תות ,בעל הצמרת העבותה.
הילדים עשו אוזניהם כאפרכסת ,הם לא היו רגילים לתשומת
לב כה רבה מצדו.
וכך סיפר נגוס:
"...חמש שנים ישבתי עם חברי הקבוצה במושבה .עבדנו
עבודת חוץ והתכוננו ליום העלייה על הקרקע .בתקופת המנדט
האנגלי לא קל היה לבצע מבצע כגון זה .שנים על שנים ציפינו
ליום הפקודה והוא בושש לבוא .כבר אז השתוקקתי להשתלם
בגננות ולהיות בין נוטעי העצים הראשונים בנקודה החדשה.
מקוצר רוח החילותי להקים משתלת עצים ליד חדרי ,תחביב

נזדמן לי להתהלך במשק ההרוס והעזוב .לפתע נעצרתי ונשארתי קפוא על מקומי .לא יאומן
כי יסופר ,עץ התות שלי לא נכנע .על גזעו הכרות צמחו עיניים ולבלבו ענפים .למרות "פצעיו
האנושים" ,קם לתחייה.

סעד ,המחנה ההרוס לאחר ההפצצות
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העץ הענף

זה כבש אותי כליל .רציתי להיות מוכן לאותו יום ולנטוע מיד
עצים גדולים ככל האפשר במקום התנחלותנו .אמרתי לנפשי,
עץ זקוק לשנות גידול רבות עד שיגבה וימלא את שליחותו,
לתת צל ולשבור את הרוח .מוטב שיתחילו לצמוח כבר כאן,
בכדי להרוויח זמן .הייחורים נקלטו ,הכו שורש ולבלבו ,והדבר
מילא אותי סיפוק רב.
השנים חלפו והעצים צמחו יתר על המידה .לא היה מנוס ,אלא
למכרם לקיבוץ אחר.
בלב כבד נפרדתי מהם .חצי שנה לפני פרוץ מלחמת העצמאות
הקמנו לבסוף קבוצה חדשה בדיוק בשכנות אותה קבוצה אשר
קנתה את העצים שלנו .מדי פעם "ביקרתים" וגאה הייתי על
ה"ייחוסים" שלי שעבו וצמחו אל-על בחיוניות המופלאה.
והנה פרצה המלחמה .אותו משק שכן הותקף קשות על ידי
האויב ,רבים ממגניו נפלו חלל ,בתיו נחרבו ,עציו נגדעו ונכרתו
כליל מעוצמת פגזי התותחים ,אולם הקבוצה לא איבדה
עשתונותיה .אמנם אותו מקום נעזב ,אך היא הקימה את בתיה
מחדש במקום אחר.
שארית הצמחייה התייבשה ושבקה חיים לכל חי...
חלפו חודשים רבים ושוב נזדמן לי להתהלך במשק ההרוס
והעזוב .לפתע נעצרתי ונשארתי קפוא על מקומי .לא יאומן כי
יסופר ,עץ התות שלי לא נכנע .על גזעו הכרות צמחו עיניים
ולבלבו ענפים .למרות "פצעיו האנושים" ,קם לתחייה .עליו
החדשים שוב קרצו לי בעליזות .המחזה נגע מאוד ללבי .הבאתי
עגלה רתומה לסוס ,את וטוריה ,ובעזרת חבר נוסף הוצאנו את
הגזע והעברנוהו לגננו הצעיר .לא קל היה מבצע זה .כל השטח
מסביב היה זרוע רסיסים ,שבחלקם ננעצו בבשר העץ עצמו
ממש .באזמל ופטיש חילצנו את רוב הגופים הזרים ,החלקנו
את הפצעים .גזמנו ,מרחנו וחבשנו.
לא התייחסנו לעץ זה כלכל עץ אחר .הרי הכרתיו משחר ילדותו
– נפשי הייתה קשורה בנפשו .תחייתו סימלה משהו שקשה
לבטא במילים.
למה להרבות מילים ,בעצמכם ראיתם כי התאקלם יפה אצלנו.
הבן חזר לגבולו ,לביתו.
ילדי המקום אימצוהו מן היום הראשון ,השקוהו ,זבלוהו
ועדרוהו ,והוא העץ ,משלם להם בעין יפה בפריו המתוק והערב
וברית אהבה נכרתה בינו ובין מצילי חייו...
(פורסם לראשונה בעלון סעד לחודש שבט תשכ"ז)
הסיפור מבוסס על אירוע אמיתי ונכתב על ידי יעקב (קייבוס)
קייני ז"ל ,ממייסדי קיבוץ סעד וגנן -הנוי המיתולוגי של
הקיבוץ ,שמכל הארץ עלו לרגל לשמוע את עצותיו.

סעד

עץ זקוק לשנות גידול רבות עד שימלא את שליחותו (צולם בכפר עציון)
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אמרוּ נָ קוּ ם וּ ָבנִ ינוּ  ,וַ יְ ַח
”וַ ֹּי ְ

נקום ובנינו )נחמיה ב'(

לאחר מלחמת העצמאות החלה במדינת ישראל
הצעירה תנופת התיישבות נרחבת ,שלא פסחה על
הנגב .עשרות מושבי עולים ,עיירות ,היאחזויות נח"ל
וקיבוצים חדשים התיישבו במרחבים .הורחבו ונוספו
מפעלי מים שהביאו חיים והפכו את המדבר לגן רווה.
על אדמות בארות יצחק עלתה להתיישבות היאחזות
הנח"ל הראשונה ' -נחל עוז' ,כעמדה קדמית לנוכח
עזה.
בשנים הבאות לא חדלה גם תנועת הקיבוץ הדתי
ממאמציה לחדש את גוש יישובי הנגב .ארבעה גרעיני
בני עקיבא הוכנו לכך ,אולם נסיבות הזמן לא איפשרו
זאת.
בשנת תשכ"ו ) (1966הבשילו התנאים וקבוצת בני
עקיבא 'עלומים' עלתה להתיישבות ובכך חידשה
והמשיכה את מורשת בארות יצחק שבנגב.
כיום יישובי הקיבוץ הדתי סעד ועלומים ,הם ישובים
פורחים ובהם מוסדות חינוך לתורה ועבודה .ביישובים
אלה כ 250-משפחות המקיימות משקים מבוססים
על חקלאות ,תעשייה ושירותים .אלה ממשיכים את
שרשרת הדורות ומורשת הקיבוץ הדתי.

ההתיישבות בנגב
מאז קום המדינה

"במלאת ח"י שנים למערכת הגבורה של קבוצת בארות יצחק ,כאן בשערי עזה העיר ,אנו ממשיכים היום את
'בדמיך חיי' הבוקעת מבין חרבות הישוב ההרוס והעולה מהאדמה רווית דם גיבורים וקדושים ,אנו נחלצים

מתוך מגילת היסוד של קיבוץ עלומ

חזקוּ יְ ֵד ֶיהם ַל ּטו ָֹבה” (נחמיה ב')
ְּ

עלומים

סעד

ת משאת נפשה של תנועת הקיבוץ הדתי ליצירת שרשרת יישובים באזור זה של ארץ אבותינו .לקריאת
להיאחז באדמה זו לעבדה ולשמרה ,ובלבנו תפילה לצור ישראל :חזקנו ואמצנו לרצוננו ובאמונתנו"

מים .י"ט אלול תשכ"ו ()1966

עמודים
52-60

 70לבארות בנגב
אחרונים וחביבים מאוד הם בני בארות יצחק ,נושאי הדגל .הם אלה שגדלו בצל הסיפור ,הם אלה
שינקו את מורשת הקרב והחורבן ,וחלקם אף ממשיכי הדרך .קולם הוא קול העתיד.

 70שנה לקיבוץ בארות יצחק
חשבון נפש אישי וקיבוצי
אלי ברמן
מתוך הדברים שנשא אלי ברמן בן בארות יצחק ,בכנס תורה
ועבודה בנגב.
שבעים שנה בחיי אדם או קבוצה קוראים ומזמנים לחשבון נפש
אישי ,קיבוצי" .ימי חיינו בהם שבעים שנה ,ואם בגבורות –
שמונים שנה ורהבם עמל ואון".
אני מרגיש שאיני פטור מטיפה של חשבון נפש כזה ,וכולנו
זקוקים לו .דבריי הינם מחשבות ותחושות שעלו אצלי ובהן
ארצה להתחלק עמכם.

אידיאליסטים ,שוב לא מילה גסה
מייסדי הקבוצה ,וביניהם גם הורינו חנה ומרדכי ז"ל ,הגיעו
לארץ ישראל בשנות האימה שקדמו לשואה ,נושאים
בלבותיהם חזון דתי וקיבוצי ,וגם לאומי ,חדש ואחר .רצון נחוש
לבנות פה ,בפלסטינה-ארץ ישראל ,כפי שעדיין נקראה פיסת
ארץ זו ,חיים של צדק חברתי ,על פי חזון נביאי ישראל ,על
פי התורה ,של אכפתיות וסולידריות חברתית ברמה הגבוהה
ביותר שניתן לקיים ,של שיתוף ושותפות ,של שוויון כלכלי
וחברתי .חזון זה ,שנשמע במשך שנים רבות "אולד פשן",
אנכרוניסטי ,לא רלבנטי ,קיבל בשנה האחרונה ביטוי ציבורי
נרחב נוכח המציאות החברתית-כלכלית של החברה בישראל,
אשר עברה תוך עשרים שנה שינוי דרסטי מהיותה חברה
שוויונית ,סולידרית ,להיותה חברת פערים בלתי נתפסים
המאמצת תפיסות קפיטליסטיות גורפות.
שני הוריי עזבו במתכוון וברצון חופשי בתים של שפע כלכלי
והיגרו ,עלו ארצה ,למדבר ,לריק כלכלי.
החברה הישראלית שונה מאוד מאותם ימי תום של ,1943
שבה נחשבו החלוצים ,בוני הארץ ,חברי הקיבוצים ,לחוד
החנית ההתיישבותית והביטחונית .ימים אלה חלפו ,אולם
הערכים שהנחו אותם ,את חברות האנשים ה"מוזרים" ההם,
קיימים בעצם גם אצלנו ,באופן לטנטי חבוי ומוסתר ,מבלי
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שנקרא לילד בשמו .הצורך לשמר ערכים אלה חקוק בד.נ.א
של נשמתי .יהיו מי שיראו בכך שמרנות ,מאובנות ,תקיעות
– עבורי אלה חומרי הבראשית ,מרכיבי המזון הנשמתי האישי
והקיבוצי שלי.

הדילמה הקיומית
בסרט על בארות יצחק שערכתי לקראת יובל שנת החמישים
שלנו ,מופיע רצף של ראיונות בזק עם חברים .רבים מהם
אמרו :אין ברירה ,חייבים להשתנות אם נרצה שהיישוב שלנו

 70שנה לקיבוץ בארות יצחק

יתקיים .אחרים אמרו כי חייבים לשמר ולשמור ,ואם נאמין
בכך ונחתור לכך על ידי קליטת צעירות וצעירים ומשפחות,
שרוצים באורח החיים שלנו – נצליח לשמרו ,ואף לגרום
לקידומו ולשגשוגו .הדילמה הקיומית שלנו אינה פשוטה –
מיקומנו היה אמור לגרום לכך שהקיבוץ שלנו ימנה מאות רבות
של חברים ,ואילו בפועל אנו מונים רק כמאה ושמונים חברים
ומועמדים .בראייה של שבעים שנה נוספו לנו ,מאז  ,1943רק
כחמישים חברים .מאידך ,אני חש שהישגים שונים שלנו אינם
רק פונקציה של גודל פיזי .קיומנו ,כגוף רעיוני-חברתי-כלכלי
מיוחד בשולי הכרך האפור ,אינו יכול לרדת מסדר היום שלנו,
והוא גם אינו יורד .עובדה זו מחייבת אותי להתייחס לשבעים
שנות הקיבוץ גם ,ובעיקר ,ברמה המחשבתית-הפילוסופית-
התודעתית.

הוויית חיים קולקטיבית
בתחילת שנות ה 60-הגיעה לבארות יצחק אנתרופולוגית
אוסטרלית שביקשה לחקור את אורחות חייו המיוחדים ,אם לא
לומר המוזרים ,של שבט נידח זה .זכורני כי היא ראיינה גם את
אבי ,מרדכי ברמן ז"ל ,ובתחילת הראיון שאלה אותו :כמה שנים
אתה בקיבוץ? כעשרים וחמש שנה ,ענה.
 ?And How Do You Like Itאבי היה המום .כיצד ניתן
לתמצת עשרים וחמש שנה באמירה אחת?
תחושה דומה יש לי כאשר אני מנסה לומר משהו ,ובקיצור
המתבקש ,על הוויית חיים קיבוצית ,קולקטיבית ,של שבעים
שנה .שבעים שנה לקיבוץ בארות יצחק אינה רק עובדה
היסטורית .עבורי ועבור חברי בארות יצחק ,בניה ,נכדיה וניניה
– אלה שנשארו ואלה שעזבו ,בארות יצחק הוא מצב תודעתי
– קולקטיבי ואישי.

חיים בשתי מולדות
צילום אובייקטיבי של בארות יצחק כיום מגלה קיבוץ מבוסס
שיושב על אדמתו במרכז הארץ ,במיקום הכי טוב שאפשר,
סמוך לנתב"ג ,לתל-אביב ולמרכזי ההייטק ,התעשייה
והרפואה ,בעל משק מגוון ביותר ,הכולל ענפי חקלאות
קלאסית כגד"ש מקצועי ,רפת מצוינת ,ענף הלול מהגדולים
והמקצועיים בארץ ,ענפי תעשייה כאברות וחצ"מ הוותיק,
מרכז מסחרי מצליח ומשגשג ,ענפי מלאכה ושירות – קיבוץ
קלאסי.
עם זאת ,מתחת לפני השטח ,ואולי בתת מודע הקולקטיבי,
בתודעתי אני חי בשתי מולדות – זו שבשערי עזה וזו שבשערי
יהוד ופתח-תקווה .מצב זה אינו קל להכלה ,אולם הוא משותף
בעצם לעקורים ומהגרים רבים ,ואנו חברי הקיבוץ ובניו נעקרנו
מחבל ארץ דרומי זה ,ארץ גרר ,והעמקנו שורשינו בבקעת
אונו .עצם העובדה שפרויקט ההנצחה של בארות יצחק שבנגב
מתרחש בעלומים ,ולא במקומנו הנוכחי ,יש בו כדי להעיד על
שסע תודעתי זה.

ילדי בארות יצחק מגיעים לנגב

בתודעתי אני חי בשתי מולדות  -זו שבשערי עזה וזו
שבשערי יהוד ופתח-תקווה .מצב זה אינו קל להכלה,
אולם הוא משותף בעצם לעקורים ומהגרים רבים ,ואנו
חברי הקיבוץ ובניו נעקרנו מחבל ארץ דרומי זה ,ארץ
גרר ,והעמקנו שורשינו בבקעת אונו.
השפעות ההחלטה על עזיבת הנגב
עובדה זו של חיים בשתי מולדות היא תופעה מוכרת .קיבוץ
בארות יצחק שבנגב הוא מולדתנו ,הוא חקוק בתודעתנו
האישית והקולקטיבית ,ממש כשם שחרן היא מולדתו של
אברהם .אנו ,כילדים ,נעקרנו ממולדתנו בצו החלטת הורינו.
החלטה זו לא הייתה פשוטה .רושמי קורות קבוצתנו מתארים
את הדיון הדרמטי האם להישאר בנגב או לעזוב ,כדיון שנערך
בו זמנית בינות לבתים החרבים בבארות יצחק בנגב ,ובבית
הספר תלפיות ,ורק בהפרש קולות זעום התקבלה ההחלטה
לעזוב.
שאלת מיקום הקיבוץ הייתה שאלה מורכבת ביותר – אישית,
משפחתית ,קיבוצית ,תנועתית ולאומית .חותני ,נחום ברוכי,
בספרו המרתק "בארות יצחק בהתיישבות ובמלחמה" ,מתאר
את הסיבה שהטתה את הכף לטובת המעבר צפונה ,אותו מעבר
עליו מעיד רמי חרובי ,חבר קיבוץ בארי ,בסרט על בארות
יצחק ,בשורות ספורות שנחקקו בתודעתנו הקולקטיבית" :לא
רק הבטון קרס ,קרסה שם חברה שלמה ,והמעבר לצפון היה
גבורה שאין גדולה ממנה".
וכך כותב נחום:
"הקבוצה הייתה במצב של הלם קרב :משמונה-עשר החללים
ארבעה-עשר היו אנשי הקבוצה ( 10%מכלל האוכלוסייה
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הבוגרת) ,בהם ותיקים ומייסדים ,בעלים ואבות ,עמודי התווך
בחברה ובעלי מקצוע בענפי המשק.
משה פרידמן תיאר את המצב במכתב אישי (סודי) לחברו
מרדכי ברמן ,שהיה בשליחות התנועה באנגליה..." :ברור
שההפרדה בין המשפחות ,על ידי כך שהקשר עם הנגב לגמרי
מנותק ,גרמה להחרפת המצב החברתי ,ועמדנו לפני ברירה
לתת לעניינים להתפתח ,שכתוצאה (מזה) היינו עומדים לפני
פירוק הגוף ,או לנסות להעביר את חברי הקבוצה למקום
התיישבות אחר."...
העמדות שהושמעו בדיון הפנימי שיקפו את השאלות
שהתלבטו בהן כל חברי הקבוצה :היה ברור לכולם שהקבוצה
חייבת להתקיים למען החברות האלמנות וילדיהן ולמען נכי
הקרב .הגורם שהכריע בעד ההעברה היה חובת האחריות
לשכולים ולנכים .היטיב לבטא זאת שמעון פורשר בראיון

רגשות אשם ותחושת החמצה גדולה התלוו
אלי במשך כל השנים כאשר פקדנו את מגדל
המים המחורר שלנו ,כשמסביב פורחים
קיבוצי הנגב ובמיוחד סעד ועלומים .מרחבי
הנגב והקסם המיוחד שהילך עלי תמיד עמדו
בקונפליקט עם הנוף האורבאני הצפוף שבו
אנו חיים.

שנתן ב 1998-לנחום" :אני מצטער להודות בזה שהייתי בעד
שלא נחזור לנגב ,אבל אני באמת הייתי במצב ירוד .באו אלי
לבית חולים ויחד התייעצנו ואני הרגשתי ככה ,אחראי להרוגים
ולפצועים".
נקודה זו ,של אחריות לכל החברים ,של תחושה עמוקה של
ערבות הדדית ,מעבר לכל מחלוקת ,הייתה ,ונשארה ,הנקודה
הבולטת ביותר של הווייתנו הקיבוצית גם היום .ברור לכולנו כי
גם אם נבחר להשתנות ,חובה עלינו להמשיך ולקיים את אותה
ערבות הדדית ששררה בימי מלחמה ובימות השלום.

רגשות אשם ותחושות החמצה
להחלטה זו התלוו רגשות אשם .זכורה לי היטב דעתו של
אריה קרול ז"ל ,שכאשר עבדנו יחד במזכירות הקבה"ד יצא לי
לשוחח איתו על כך והוא ביקר את החלטתנו לעזוב את הנגב.
רגשות אלה של אשם ,המלווים תמיד בתחושת החמצה גדולה,
התלוו אלי במשך כל השנים כאשר פקדנו את מגדל המים
המחורר שלנו ,כשמסביב פורחים קיבוצי הנגב ובמיוחד סעד
ועלומים .מרחבי הנגב והקסם המיוחד שהילך עלי תמיד עמדו
בקונפליקט עם הנוף האורבאני הצפוף שבו אנו חיים .נסיעה
דרומה תמיד התקשרה אצלי בחוויה של שחרור ,ניקוי ראש
ונשמה.
בשלב מסוים של גלגולינו ,בשנות ה 80-המוקדמות ,עמדה
על הפרק אופציה של חזרה לדרום ,סמוך לבארות יצחק בנגב,
בשל תוכניות הפיתוח של נתב"ג ,אולם הרעיון לא התממש.
מעניין וחשוב לציין כי הייתה זו תוכנית ממשית שהצבענו עליה
ואישרנו אותה באסיפת החברים.

תודעה של קרבות ,מלחמה ,ניצחון והרס
אף על פי שבחמש שנות קיומו בנגב – משנת  ,1943שנת
ההקמה ,ועד מלחמת השחרור ,היה הקיבוץ סמל ומופת לבנייה
חברתית ,רוחנית-דתית וכלכלית ,בתודעתי קשור הקיבוץ
לקרבות ,למלחמת גבורה ,לניצחון ולהרס טוטאלי .התקופה
היפה והמרשימה של היות הקיבוץ דגם ודוגמה ביישוב הנגב
התעמעמה בשל האירועים הקשים של מלחמת השחרור.
בארות יצחק ,כך יענה על שאלת מקור שמו כל דרדק בקיבוץ,
נקרא על שם שניים :הרב יצחק ניסנבוים הי"ד ,שנספה בשואה
בגטו ורשה ,ויצחק אבינו ,אשר גר בארץ גרר ,בה התנחלנו לפני
שבעים שנה.
דמותו של יצחק אבינו נחקקה לא רק בשם הקיבוץ ,אלא
גם בתודעתו ,בתודעתנו .יצחק ,שעמד בניסיון העקדה ולא
התחמק ממנה ,אף על פי שאת הצו האלוקי "קח את בנך את
יחידך אשר אהבת ,את יצחק" לא שמעו אוזניו .יצחק ,שלפי
פשט העקדה לא שב מהר המוריה ,שעיניו הסתמאו מדמעות
המלאכים ,שמתואר לכאורה כדמות הפאסיבית שבין האבות,
אותו יצחק שזורע וקוצר מאה שעורים ,שנלחם על בארות
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המים אשר סתמום פלישתים .שאינו יוצא את גבולות הארץ
 בצמידותו ובהיצמדותו לקרקע הוא הוא המודל עליו נבנתהועליו הושתתה קבוצתנו .גם לאחר הניסיון הטראומטי של
העקדה היה בכוחם של אבותינו לשוב ולהיאחז בקרקע ולהגיע
לא רק אל המנוחה ,אלא גם לנחלה.

מורשת של אי-ודאות
כמו שאר ילדי הקיבוץ והנגב ,פוניתי ב"מבצע תינוק" במשוריין
שגלגליו נעטפו ביריעות בד כדי להחריש את קול הנסיעה.
קשה לי לזכור פרטים כי הייתי תינוק בן שנה ,אולם ברור
לי שחוויה זו של עקירה באישון ליל ,בשקט המתוח ששרר
במשוריין ,לבטח חרטה בי אותותיה .הזיכרון הצילומי היחיד
שיש לי מתקופה זו הוא תמונה של אמי ז"ל בבגד ים של אותם
זמנים ,כשברקע עולה באש האנייה אלטלנה ,שטובעה כזכור
בפגזיו של אותו "נפוליאונצ'יק" – תותח השדה העתיק שנע
על גלגלי העץ שלו ,אותו תותח קדוש שפגזיו הניסו בדרך של
נס גלוי את הצבא המצרי שכבר היה בתוך חצר קיבוץ בארות
יצחק הנלחם על חייו .התחושה שליוותה את ילדותנו הייתה
תחושה מעורבת של ילדות מאושרת בקיבוץ ,לצד תחושה
עמומה ,קבועה ,של אי-ודאות וחשש לגבי העתיד .אבי מרדכי

ברמן ז"ל היה ממייסדי הקיבוץ ברמת-השומרון שבפרדס חנה,
ביחד עם אמי חנה ברמן-תשבי ז"ל.
כגזבר של קיבוץ ,שידע מצוקה כלכלית בעצם עד תחילת שנות
ה ,60-כאשר קנינו את המפעל התעשייתי הראשון חצ"מ –
חרושת ציפוי מתכת ,נאלץ אבי כגזבר וכרכז משק ברוטציה
סיבובית לאורך שנים ,לתרגילים ולתמרונים לא פשוטים כדי
לשרוד ,ואנו כילדיו היינו עדים לקשיים אלה.
זכור לי ששאלתי אותו ,כנער ,מדוע אין לקיבוץ בארות יצחק
בית עלמין משלו ,והוא אמר לי שחשש שמא הקיבוץ לא
יחזיק מעמד ואז בית העלמין יישאר נטוש .זו הסיבה שהוא,
כמייסדים אחרים של הקיבוץ ,קבורים בבית העלמין בסגולה
פתח-תקווה .רק מאוחר יותר נפתח בית העלמין שלנו ,ביחד
עם נחלים.

מעוף החול להוויה רב-דורית
למרות חששות וקשיים אלה הצליח הקיבוץ להתקדם
ולהתפתח בחומר ,ברוח ובתרבות ,הודות לגרעיני בני עקיבא
שתגברו אותו ,ובמיוחד גרעין מתנחלים ומצטרפים מן האולפן,
מתנדבים מחו"ל וצעירים מהארץ .תודעתית הפך הקיבוץ

אבי כגזבר הקיבוץ נדרש לתרגילים ולתמרונים לא פשוטים כדי לשרוד ,ואנו כילדיו היינו עדים
לקשיים אלה .זכור לי ששאלתי אותו ,כנער ,מדוע אין לקיבוץ בארות יצחק בית עלמין משלו,
והוא אמר לי שחשש שמא הקיבוץ לא יחזיק מעמד ואז בית העלמין יישאר נטוש.

כיתת פלמ"ח בבארות יצחק
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מעוף-החול שקם מאפרו להוויה חיה ורב-דורית שיש בה
שילוב של ליברליות קיבוצית (למשל נושא הלינה המשפחתית
שהיינו בין ראשוניה בקיבוץ הדתי ,ורב בקיבוץ – קבלת הרב
נפתלי בר-אילן כרב הקיבוץ – והיינו שניים לקיבוץ לביא
כקיבוץ שהכתיר לעצמו מרא-דאתרא) ,והכול לצד שמרנות
וסולידיות קיבוצית .לצד שמירה על ערכי הקיבוץ של ערבות
הדדית ,שוויון ושיתוף ,מתאפיין הקיבוץ בתפיסה משימתית
שבאה לידי ביטוי בקיום אולפן לעברית במשך שנות דור –
היה לי גם הכבוד לרכז אותו עשר שנים ולזכות בתלמידה שלו
כאשתי ,שולמית.
בנוסף לאולפן קיימנו מסגרות של חברות נוער ,אולפני גיור,
ולאחרונה – באירוח גרעיני צב"ר – נוער יהודי מחו"ל המתגייס
לצה"ל כגרעין ומוצא אצלנו בית חם ותומך.

שאלת ההמשכיות

ולסגור פעילויות ולצמצם את חלקנו במפעלים שלנו ובמרכז
המסחרי.
נראה לי שאחד הגורמים להצלחתנו לשרוד תקופות קשות ואף
להתקדם ולשגשג הוא ההון האנושי שלנו – חברים ותיקים
שתרמו ,ותורמים ,לכלכלה ,לחברה ולחייה הרוחניים והדתיים
של הקבוצה .חברות וחברים שתורמים בהשקט ובצנעה במשך
שנות דור בכל התחומים  -על רבים מהם ניתן ליישם את
סיסמת הקומנדו הימי "תהילה לעושים בדומייה".
בארות יצחק ,כפי שפתחתי ,אינה רק מקום גיאוגרפי אלא
חוויה נפשית – תודעתית:
בניה ובנותיה ,הפזורים ברחבי הארץ ,וחלקם מעבר לים,
נושאים בקרבם את אותו גן בלתי מפוענח של בנים לקיבוץ,
שבעיניים חיצוניות נראה ירוק ואידילי יותר מאשר בעיניים של
החברים החיים בו .הגן הלא מפוענח שלנו קשור גם לתרבות
המקומית שלנו ,שקשורה בעבותות חזקים לסיפור המלחמה
בבארות יצחק בנגב .ביטויים שונים ,השזורים בהגדת יום
העצמאות שלנו ,שכל ילד לומד לצטטה ואילו לזרים אינה
מתחברת תמיד ,הפכו במשך שבעים שנות הקיבוץ לחלק
אינטגראלי של תרבותנו.

ביובל הארבעים לקיבוץ שרנו על בארות יצחק – נקודה ירוקה
בשולי כרך אפור .חשוב לציין כי זו אינה רק נקודה ירוקה
בשולי כרך אפור  -יש סביבנו כמה נקודות של מושבים פורחים
וירוקים .ייחודו של בארות יצחק הוא בהווייתו המיוחדת
כקיבוץ .משימה זו הינה קשה ומחירה גבוה .אי אפשר להתעלם
מהקושי הגדול של קיום קיבוץ בשנת  2013בלב אזור אורבאני.
אנו מודעים לכך שלצד היציבות הכלכלית והחברתית אנו
נמצאים במצב דמוגרפי לא קל של התבגרות ואפילו הזדקנות
של הקיבוץ.

איש אינו יודע מה צופן בחובו העתיד עבור המדינה והתנועה
הקיבוצית והדתית ,אולם חשוב לציין ,כשרדן מקצועי ששואף גם
לצמוח ולשגשג ,כי מבחנו של קיבוץ בארות יצחק יהיה ביכולתו
לשמור ולשמר את ערכי הליבה שלו – בכל תנאי ובכל מצב.

שאלת ההמשכיות מעסיקה אותנו גם כיום וטורדת את
מנוחתנו .האם להוריד את מפלס השיתוף כדי לגייס יותר
שותפים – כפי שעשו מרבית קיבוצי התנועה הקיבוצית,
ולמעלה ממחצית מקיבוצי הקבה"ד? שאלה זו ואחרות,
הנוגעות לאופיו של הקיבוץ גם מבחינה דתית ,מעסיקות אותנו
מאוד .וכמובן – גם השאלה הכלכלית :לצד התעצמות רבה
בתעשייה :חצ"מ ואחר כך אברות ,מרכז מסחרי פאואר סנטר
 ,1וענפי חקלאות קלאסית מצוינים כמו רפת ,לול וגידולי
שדה ,חווינו בשנים האחרונות גם קשיים שאילצו אותנו למכור

אנו מודים לכל העוסקים במלאכת הקודש של שימור האתר
שלנו בנגב :חברי מזכירות הקבה"ד צביקי פורת ונחמיה רפל –
מזכיר התנועה ,שלקח פרויקט זה באופן אישי ויבוא במיוחד על
התודה והברכה; חברי עלומים ובמיוחד אברהם דבורסקי ,גנן
הנוי המסור של עלומים ,המסייע לנו שנים רבות; אנשי הקרן
הקיימת לישראל; ובמיוחד לחברנו דוד פורת לבית שוורץ ,אשר
אביו דוד מנחם שוורץ נפל בהגנת בארות יצחק בתש"ח ,אשר
במשך עשרות שנים דואג לטפח את האתר ומורשתו בסיועו
של חברנו יצחק סוקולובסקי שעזר לו במלאכת קודש זו.

בארות יצחק אינה רק מקום גיאוגרפי אלא חוויה נפשית-תודעתית :בניה ובנותיה ,הפזורים
ברחבי הארץ ,וחלקם מעבר לים ,נושאים בקרבם את אותו גן בלתי מפוענח של בנים לקיבוץ,
שבעיניים חיצוניות נראה ירוק ואידילי יותר מאשר בעיניים של החברים החיים בו
חברי הגרעין ברמת השומרון
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בר מצווה ליד המגדל
מתוך ראיון עם דוסי אלטמן
דוסי אלטמן לבית גרינברגר ,בת בארות יצחק ,חגגה לפני
שלוש שנים בר מצווה לבנה באתר בארות יצחק שבנגב .בראיון
לעמודים שהתקיים זמן מה לאחר מכן סיפרה:

והרגשתי כמה קשה להעביר להם את הסיפור רק בשיחה .אז
'נפל לי האסימון' – מורשת אי אפשר להעביר בהרצאה; צריך
לשם כך דרכים מיוחדות ומוחשיות".

"החלטנו לקיים את הנחת התפילין בבארות יצחק שבנגב .את
הנחת התפילין של בני הבכור קיימנו בכפר עציון ,כיוון שסבו
של בעלי נהרג בקרב על כפר עציון .ברגע שזה נגמר ,ידעתי
שלילדי השני נחגוג את האירוע בבארות יצחק .עברו שנתיים
ועשינו את זה .נסענו לראות את המקום והיה מדכא לראות
את מגדל המים וסביבתו .חשבתי לוותר אבל מוישי אחי מאוד
התעקש ונסענו שוב .אז הדברים נראו קצת שונה .מוישי
סיפר לי על המקום והחלטנו איך בונים את היום .חשוב היה
לי להעביר לילדי הכיתה שהוזמנו לאירוע את המסר של 'אז
והיום' .אלה ילדים שחוו את 'עופרת יצוקה' ,ורציתי להעביר
להם את התחושה שהמציאות בעבר הייתה דומה אך קשה
יותר ,כיוון שלא היה איפה להתחבא .ילדיי מכירים בעיקר
את מורשת הקרב של כפר עציון ,בשל הסיפור המשפחתי של
בעלי .רציתי שהם יזכרו שגם בצד שלנו יש סיפור .התחלנו
את האירוע ב'מעוז מול עזה' .אחרי ארוחת בוקר ותצפית
נערכה הנחת התפילין .משם המשכנו לגבעה שצופה על בארות
יצחק והתחלנו לספר את הסיפור לבני הכיתה מיבנה ולכל
המשפחה .הילדים ראו מהמגדל את עזה ,הראינו מהיכן ירו
הטנקים וקישרנו את הסיפור ל'עופרת יצוקה' .הלכנו ברגל
לכיוון המגדל תוך כדי תיאורים וסיפורים על מה שהיה .הילדים
התעניינו מאוד ,והמבוגרים בוודאי .האירוע השיג את המטרה
 חיבור לשורשים .התחושה הייתה שעברו שנים ושום דבר לאהשתנה.

הילדים ראו מהמגדל את עזה ,הראינו מהיכן
ירו הטנקים וקישרנו את הסיפור ל'עופרת
יצוקה' .האירוע השיג את המטרה  -חיבור
לשורשים .התחושה הייתה שעברו שנים ושום
דבר לא השתנה.

באופן מפתיע ,לאחר בר המצווה פגשתי את נערי החוג התורני
ביבנה על מנת לספר להם את סיפורה של בארות יצחק,

אורית ,אחותה של דוסי ,מחזקת את דבריה ומוסיפה שחגיגות
בר המצווה הן הדרך לקיים את 'והגדת לבנך'  -לא רק למשפחה
אלא גם לחברים של הילדים" .בעיניי זה משהו אדיר ,לא
רגיל ,להעביר את הסיפור הלאה ,מכיוון שזהו חלק מהמורשת
שצריך להעביר ,ולא מפני שהסיפור הוא אנושי-אישי .זהו אחד
הדברים החזקים באירוע בר המצווה".
ודוסי מוסיפה" :העיסוק בעבר התחזק מאוד בשנים האחרונות.
ההתעוררות נובעת מכך שדור ההורים שלנו הוא דור שהולך
ונעלם וכנראה לא נוכל לשמוע בעוד כמה שנים את הסיפור.
כיום הם רוצים מאוד לספר כל עוד אנחנו יושבים ומקשיבים.
ספרו של נחום עשה הרבה מאוד לסיפור בארות יצחק .זו הפעם
הראשונה בה מישהו ערך תחקיר רציני על הקרב .כל תולדות
בארות יצחק כתובות בו .אין ספר שזה תורם המון לחיזוק
ההכרה בסיפור המורשת .אני חושבת שחלק מהדחיפה לכתוב
את הספר באה מחגיגות השישים לבארות יצחק".
עמודים  746תשע"א
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 70לבארות בנגב

שלושה דורות של דוד
סיפורו של דוד (שורץ) פורת ,שנולד למציאות של יתמות ובחר בעשייה
שמעה ורשמה :שולי גל
הסב
מנחם דוד שורץ היה הצעיר מבין שישה אחים ואחיות ,בן
למשפחה דתית ציונית מברטיסלאבה (עירו של החת"ם סופר).
למשפחה ,שחייתה בצניעות רבה ,הייתה חנות לממכר מוצרי
חלב .אביו ,דוד אריה ,יצא לעיירות מחוץ לעיר כדי להביא
מוצרי חלב .בשלהי מלחמת העולם הראשונה ,באחת מתחנות
הרכבת ,נזרק מטען חומר נפץ על ידי חייל גרמני והרגו במקום.
אשתו ,שהייתה הרה בשישית ,נשארה עגונה למשך זמן מה
מכיוון שלא נודע למשפחה מה עלה בגורלו .שאלת עגינותה
הועלתה בפניו של הרב עקיבא סופר (נכדו של החת"ם סופר)
והוא ,אחרי גביית עדויות ,התיר אותה מעגינותה .בתוך

העדויות מצוין שם הכפר בו נקבר .בני המשפחה נחשפו
לעדויות אלה שנים רבות אחרי האירוע .לימים נסע אחד מבני
המשפחה עם אשתו לחפש את קבר הסבא .הם הגיעו לכפר
קטן ומצאו את בית הקברות בחצר של אחד הבתים בכפר .שם
בינות לשיחים ומצבות שחוקות נמצא קברו ועליו מצבה ברורה
וקריאה .שמונים שנה לא פקד איש קבר זה.

האב
מנחם דוד שוורץ נולד לאחר מותו של אביו וקרוי על שמו.
מספרים שיום אחד הלך מנחם דוד הקטן ברחוב עם אחותו
הגדולה .לפתע ראה שוטר ,ניגש אליו ואמר לו "קח אותה ,היא
לא נותנת לי לעלות לארץ ישראל ."...כתגובה חטף מאחותו
סטירה מצלצלת...
מנחם דוד עלה לארץ בשנת תרצ"ה ( )1935עם אמו ואחותו,
בהיותו בן  .15הוא התגורר בחיפה והיה קומונר בבני עקיבא
בכפר חסידים .מאוחר יותר הצטרף לקבוצת 'עלומים' בהרצליה
(שהקימה אחר כך את קיבוץ סעד) .הוא היה עקשן ומוצק
בדעותיו ולא נרתע מפולמוס עם מנהיגי היישוב כאשר חש
שהאמת הפנימית שלו סותרת את דעותיהם.
את אשתו מרים פגש לראשונה ב'בית צעירות מזרחי' בתל
אביב ,שם למדה אחרי שעלתה ארצה במסגרת עליית הנוער.
הם נישאו והשתקעו בבארות יצחק .עדנה בתם הבכורה הייתה
הילדה האחרונה שנולדה ברמת השומרון ,ממש סמוך למעבר
של המשפחות לנגב ב .1945-בשלוש השנים הבאות הם חיו
בקיבוץ שבנגב ,שם נולד להם בנם השני ,יצחק.
כשפרצה המלחמה הייתה מרים הרה בשלישית .בהפגזה
הראשונה נפגעה ונפצעה מרסיסים בגבה (חלקם נשארו שם עד
יום מותה) .במוצאי שבת עלתה מרים עם שני ילדיה – עדנה
ויצחק (ברקאי) – ועם שאר הילדים והנשים (כולל אחותה
חיה) על המשוריין שלקח אותם לקיבוץ דורות .עקב פציעתה
לא יכולה הייתה להחזיק את יצחק ,שהיה אז בן שנה .מיכל
בלנקנשטיין (שפיר) שהייתה אז בת  9נשאה אותו.

שמונים שנה לא פקד איש קבר זה
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מנחם דוד שורץ נפל בקרב על בארות יצחק .הבן השלישי נולד
לאחר נפילתו .הוא נקרא על שם אביו וסבו – דוד אריה .דור
שני של יתמות מלידה.

שלושה דורות של דוד

הבן
דוד פורת מספר :חשתי כ"יתום האולטימטיבי" של בארות
יצחק .יתום שאבא שלו גיבור והוא קרוי על שמו .זו הייתה
גאווה להיות "הבן של" .הרגשתי מיוחד ,אך בשלב מסוים
מאסתי בתואר ,הוא הפך להיות משא קשה עם מחיר כבד.
כשהתבגרתי הבנתי גם את מחירו של השכול .רק לאחר
תהליכים מורכבים שעברתי ,הצלחתי לשים את אבי הגיבור
במקום הראוי לו ולהיפרד ממנו בצורה נכונה.
אני זוכר את הנסיעה השנתית להר הרצל .כל הקיבוץ נסע ,זה
היה אירוע קיבוצי ,חברתי .לילדים הייתה זו חוויה – נסיעה
של שעתיים במשאית (בכביש הגבורה) ,בדרך מחלקים שקיות
מיץ לילדים ועוצרים לגלידה .לנו כילדים זה לא היה עצוב בכלל
ואפילו כייף .אני לא זוכר אווירה דרמטית של בכי או משהו
דומה .אנחנו הילדים היתומים ,קיבלנו הרבה תשומת לב ויחס
מהסביבה.
אמא הייתה שתקנית ,היא נצרה את כאבה פנימה וכמעט שלא
סיפרה ודיברה עליו .מדוע? אינני יודע ולא הספקתי לשאול
אותה .אני חושב שבמובן מסוים היא הייתה כעין "הלומת
קרב" .אמא נפטרה בדמי ימיה .מי שהחיה את הזיכרונות מאבא
היו הדודים שלי מצד אבא .מהם קיבלתי המון חום ואהבה
וסיפורים שהחיו את דמותו.
רק אחרי מותה של אמא ,כשהייתי בן  22הגיעו אלי המכתבים
שכתב אבא לאמי מהנגב הנצור .אמא הייתה אז יחד עם חברות

הקבוצה והילדים בבית הספר תלפיות בתל אביב .באחד
המכתבים מביע אבא את התלבטויותיו לגבי "מצבה המיוחד"
של אמא שהייתה בהריון וגם פצועה ,והם דנו ביניהם האם
מתאים להמשיך את ההיריון.
תוצאות החלטתם ניכרות בשטח עד היום...
העובדה שנולדתי אחרי שאבי נהרג ונקראתי על שמו דוד אריה
יצרה שלושה דורות של אב ובנו בעלי אותו שם – אני דוד
אריה ,בנו של מנחם-דוד ,בנו של דוד אריה ושני דורות של
יתמות מלידה .לא ממש פחדתי שה"גורל" הזה ירדוף אותי,
אבל אין לתאר את השמחה הגדולה שמילאה אותי עם לידת כל
אחד מילדיי ...הרגשתי שכוס היגון התמלאה דיה.

רוח העשייה
אבא היה פעיל מאד בחיי הקבוצה – תרבותניק ,שליח ציבור,
שוחט ,לולן ,איש ספר .אני מעריך שירשתי ממנו את היכולת
להיות שליח ציבור .חלק מנוסח התפילה והניגונים בימים
הנוראים ובחגים הנהוגים אצלנו עד היום מקורם בתפילתו
המרגשת (כך מספרים החברים.)...
בשכול יש הרבה כעס .נראה שניתבתי את אנרגיות הכעס
האדירות לעשייה חיובית והן חברו לאופיי התוסס ,אותו
ירשתי כנראה מאבא .בנוסף נדבקתי ב"חיידק הציבורי" ,ולכן
כשהשתחררתי משירותי הסדיר בצה"ל סיפר לי ישראל קוטב
ז"ל שהאתר בנגב מוזנח ,מלא קוצים ,ואיש לא מטפל בו.

ימי השבת זכורים לטובה ,ובמיוחד כשעבר לפני התיבה דוד שוורץ
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תיקון מאוחר-טקס מסירת אות הקוממיות לבארות יצחק
החלטתי להרים את הכפפה.
הפעולה המשמעותית הראשונה שנעשתה שם היתה שתילת
עשרים ברושים .בראשית שנות השבעים נסעתי עם ננדי ז"ל
(שהיה הפרדסן ,וגם בעלה של חדוה גרינברגר ,אלמנתו של
משה שנהרג בקרב) ,והשקינו אותם כפעם בפעם.
בעקבות שרפה שהייתה באזור "נרדם" הטיפול באתר למשך
כמה שנים .ב 1985-עלה הנושא שוב ויחד עם אלי ברמן ,שהיה
אז מזכיר הקבוצה ,ושלמה לוי ז"ל ,שהיה בהנהלה של קק"ל –
נעשו פעולות רציניות כדי לתת תוכן וצורה למקום :נסללה דרך
כורכר ,נשתלו עצים ,הוצבו שלטים .בהמשך נעזרתי בחברנו
סוקו שהתמיד להצטרף אלי שלוש-ארבע פעמים בשנה ,ויחד
טיפלנו באחזקת האתר .גם רכז הנוי של קיבוץ עלומים הסמוך,
איש יקר בשם אברהם דבורסקי (שהיה באולפן בבארות יצחק
עם אשתי ג'ודי ,)...סייע לנו באחזקת המקום לאורך שנים
ארוכות.
בתחילת שנות השבעים הרסו אנשי נחל עוז את כל הבתים
המופגזים וההרוסים שנותרו באתר כדי לעבד את השדות .רק
המגדל נשאר כעד בודד למערכה כבדת הדמים מ .1948-מאז
הפכו פעולות השימור למשמעותיות יותר .כשהתחיל להיות
מסוכן להימצא בקרבת המגדל בגלל הידרדרותן של אבנים
מחלקה העליון של עמדת התצפית במגדל ,גייסתי את מיכאל
בני ואת יובל המבורג (בן הקיבוץ ,מטפס קירות מקצועי) .הם
טיפסו בזהירות וירטואוזיות למעלה ושברו באופן מבוקר את
החלקים שעמדו להתמוטט.

חוברים יחד  -ציוני דרך
יום אחד הופיע פה בחור נאה ,גבוה ,מקיבוץ בארי ,איש ידיעת
הארץ – רמי חרובי מיודענו .הוא סיפר לנו על הקשר המיוחד
שלו לאתר ,על חוויית הטקס השנתי של חברי בארי שחזרו
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למקום מדי שנה ושחזרו יחד עם ילדיהם את העלייה מבארות
לבארי במסגרת עליית אחת-עשרה הנקודות ב .1946-רמי
סיפר שהמגדל הדומם תמיד סקרן אותו ונגע ללבו .לאחר
שהתוודענו זה לזה הגיע רמי לקיבוץ בארות יצחק וראיין
את המבוגרים על חייהם שלפני המלחמה ואחריה .הכול
הוסרט ותומלל .זו הייתה עבודה יסודית וחשובה ומאז נקשרו
נפשותינו .ראוי לציין שרמי עומד בראש צוות ההיגוי לשימורה
של בארות יצחק הישנה.
לקראת ציון שישים שנה לקרב ,ביוזמה וביצוע של אורית נצר
ומוישי גרינברגר (הנכדים של משה גרינברגר ז"ל שנפל בקרב),
התקיימו אירועים גדולים ומרשימים ,שהפכו את ח' בתמוז
מיום זיכרון ליום של ציון גבורה וניצחון של אנשי בארות יצחק.
אירועים אלו הביאו להתעניינות מחודשת בשיקום האתר.
צביקי פורת (בן כפר עציון שהוקמה באותה שנה בה הוקמה
בארות יצחק) ונחמיה רפל (מזכ"ל הקבה"ד) ,שנכחו באירוע
השישים ,החליטו לקחת על עצמם את המשך טיפוח מורשת
בארות יצחק יחד עם עוד רבים וטובים ,הן על ידי שימורה של
בארות יצחק הישנה והן על ידי הקמת אתר מורשת בארות
יצחק שבנגב בקיבוץ עלומים.

מילה טובה לסיום
יש לי הערכה גדולה מאוד לאלו שהנהיגו את בארות יצחק
בתקופה הקשה של המלחמה ואחריה.
הם נשארו עם האלמנות והיתומים וכל החבורה הפצועה מתוך
הרגשת מחויבות עצומה .הנטל הכלכלי ,החברתי והאישי היה
כבד מאוד .בהכרעה המשמעותית ביותר שעמדה בפניהם הם
לקחו על עצמם להקים את הקיבוץ מחדש בשפלת לוד ,לשקם
את ההריסות הכלכליות והחברתיות ולהוביל את בארות יצחק
לצמיחה.

עמוד הנופלים  -בארות יצחק

עֵד המגדל הזה למערכה הגדולה העקובה מדם של מעטים נגד רבים
של ידיים זורעות ברכה ושלום מול משוריינים זורעי מוות ואבדון
יעלה ויבורך זכרון המגינים וחסד גבורתם Æבתפארת עוזם קדשו שם שמיים
ובהוד מותם הנחילו לחיים יסוד המלכות שבנצח ישראל
מלכה ויינברגר

בת  25בנפלה נהרגה בהפגזה ביום ו' באייר תש"ח

נפלו בקרב בבארות יצחק ח ßבתמוז תש¢ח  ±µביולי ∏±π¥
חברי בארות יצחק
משה גרינברגר
דוד בורנשטיין
עקיבא אנגלנדר
אברהם ביקהרט
מנחם דוד שוורץ
אברהם הרטשטיין
חיים זיידרמן
חנה אופנברג

בן  37בנפלו
בן  35בנפלו
בן  34בנפלו
בן  31בנפלו
בן  28בנפלו
בן  20בנפלו
בן  18בנפלו
בת  17בנפלה

הותיר אישה ושני ילדים
הותיר אישה וילד
הותיר אישה ושלושה ילדים
הותיר אישה ושלושה ילדים
הותיר אישה ושלושה ילדים

חניכי עליית הנוער ממקווה ישראל שבאו כתגבורת לבארות יצחק
מנחם פרידר
דוד פישר
שמעון זעירא

בן  20בנפלו
בן  19בנפלו
בן  19בנפלו

חברים מישובי הסביבה ששהו בבארות יצחק ביום הקרב ונטלו בו חלק
יצחק גראופה
ישראל פרייברג
מאיר פרקש
מנחם פרייזלר

בן  24בנפלו
בן  21בנפלו
בן  19בנפלו
בן  20בנפלו

בארי
כפר דרום
כפר דרום
תקומה

תצפיתנים מהגדוד השביעי של הפלמ"ח
אהרן כהן
שמואל דסקל

בן  18בנפלו
בן  17בנפלו

חברי בארות יצחק שנפלו בקרבות אחרים במלחמת העצמאות
שאול טירס
מנחם דגני

בן  21בנפלו
בן  38בנפלו

י' בתמוז תש"ח
לוחם הפלמ"ח
הותיר אישה ושני ילדים ו' בכסלו תש"ט

תÆנÆצÆבÆהÆ
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הנכם מוזמנים לחנוכת אתר מגדל המים

בארות יצחק שבנגב
יום חמישי  //כ‘ בשבט תשע"ג  31 //בינואר 2013

// 14:30מפגש באתר // 15:15 /טכס ליד המגדל
ברכות:
ח"כ זבולון אורלב ,יו"ר השדולה בכנסת לשימור אתרי מורשת
מר אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב
מר גאל גרינוולד ,סגן יו"ר קק"ל
מר עמי אוליאל ,מנהל מרחב דרום ,קק"ל
ד"ר נחום ברוכי ,בארות יצחק
פרקי תנ"ך  /חבורת זמר של בארות יצחק  /מופע דגלנות של ילדי בארות יצחק ועלומים

ברוכים הבאים!
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