שליריי
זהגדערני ם '

רחל אלבוים  -דרור

ההתפתחות של תרבות הנוער הארץ  -ישראלי בשלביה הראשונים לא זכתה עדיין למחקר הראוי
לה  .המחקר הקיים מרוכז רובו ככולו בתנועות הנוער הציוניות שהתפתחו בגולה והדפוסים

שלבשו עם העלייה לארץ ; ואילו ההתפתחויות בקרב תנועות הנוער הארץ  -ישראלי נחקרו בעיקר
לאחר שנתמסדו  ,בשלהי שנות העשרים ובשנות השלושים והארבעים  .אולם בתקופה זו אנשי

הדור הראשון של בני הארץ  ,בוגרי החינוך העברי  ,היו כבר סבים וסבתות  .חלל מחקרי זה
המתעלם מל ההתפתחויות בקרב הדורות הראשונים של בני הארץ

ן

מעוות את תמונת המצב של

שלבי התפתחותה ומאפייניה של תרבות הנוער הארץ  -ישראלי  .חסר אפוא מחקר בדבר מאפייניהם

והשקפת עולמם של בני הנוער ; יחסן של קבוצות הנוער השונות אל המימסד הציוני  ,בין שהיו אלו
יחסי  -תלות או יחסים אופוזיציוניים

;

חלקן ותפקידן במאבק על ההגמוניה היישובית  ,נגישותן

לעילית הפוליטית ודפוסי השתלבותן בה
המתפתחת מקרב בני הנוער

;

והנסיונות להעמיד חלופות להנהגה היישובית

בארץ .

מראשית המאה ניתן להבחין בניצני ההתגבשות של תרבויות  -נוער ארץ  -ישראליות ונסיונות

ראשונים של התארגנות בקבוצות  ,חבורות והסתדרויות  .שכן הילדים  -בני הדור השני  ,חניכי
החינוך העברי  ,ואלו שזה מקרוב עלו לארץ  -הגיעו בראשית המאה העשרים לגיל הנעורים ,
ונוצרה שכבה דורית בעלת מאפיינים סגוליים ותרבות ייחודית  .בעשור הראשון של המאה  ,עם
עלייתם של צעירי העלייה השנייה והתבגרותם של בני הדור השני בארץ  ,היו ביישוב קבוצות

גדולות יחסית של בני  -נוער  ,וכתוצאה מכך השתנה המבנה הדמוגראפי שלו  .השינויים הללו

והמאפיינים של בני השכבה הדורית החדשה הביאו לתאוצה בתהליכי השינוי החברתי והתרבותי .
ביישובים שונים קמו והתפרקו אגודות והסתדרויות בקרב הנוער המקומי  .ב  1903 -כתב
אלכסנדר אהרנסון  ,בן זכרון  -יעקב  ' :נתיסדה במושבתנו חברת צעירים וצעירות בשם " דור תקוה " .
1

יוצא מכלל זה היה העניין המיוחד שעוררה ניל " י  ,וכן נכתב מאמר על ההסתדרות המצומצמת של בוגרי המחזור
הראשון של הגימנסיה  .אישים יוצאי  -דופן  ,כאהרן אהרנסון ואבשלום פיינברג  ,זכו לביוגראפיות ולפרסום

א ' ליבנה  ,י ' נדבה  ,י ' אפרתי ( עורכים )  ,ניל " י  :תולדותיה של העזה מדינית  ,ירושלים  -תל  -אביב

יומניהם  .ראה :
תשכ " א ; י ' יערי  -פולסקין  ,נילי  ,ב  ,תל  -אביב תרצ " ח  ,עמ '

, 1900

עמ '

; 209 - 197

ההגנה  ,א  ,תל  -אביב
( פברואר

, ) 1986

; 140 - 117

ה ' יפה  ,דור מעפילים  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '
1954

עמ '

[ להלן

; 125 - 123

:

תולדות

ההגנה ] ;

מ ' בראלי ,

מ ' סמילנסקי  ,בצל הפרדסים  ,תל  -אביב

; 393 - 387

' פולמוס

י ' סלוצקי

ניל " י ותנועת

ש ' שור  ' ,מציונות כללית לתנועת הפועלים

( דרכם

( עורך )  ,ספר תולדות
העבודה ' ,

כיוונים ,
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של חכרי ההסתדרות

המצומצמת אל אחדות העבודה ) '  ,שורשים  ,א ( תשל " ט )  ,עמ '  ; 354 - 336א ' אמיר ( עורך )  ,אבשלום  :כתבים
ומכתבים  ,חיפה  ; 1971א ' ליבנה  ,אהרן אהרנסון  :האיש וזמנו  ,ירושלים  ; 1969י ' אפרתי ( עורך )  ,יומן אהרן
אהרנסון ( , ) 1919 - 1916

תלא  -אביב . 1970
ביב
-

,

;  ,4ן

רחל אלבוים  -דרור

אלכסנדר אהרנסון

( ביירות ) 1915 ,

רצוננו הוא להחיות את השפה העברית ואת העם העברי  ,בהפיצנו את הרעיון

הציוני ' .

2

בראשון -

לציון קם  ,ביוזמת אבשלום פיינברג  ' ,מיסדר ' של נערים בשם ' נושאי דגל ציון '  .בגימנסיה ביפו
ייסדו התלמידים את ארגון ' הגימנסאי הצעיר ' ולאחר מכן את ' הסתדרות הדור הצעיר '
ו ' ההסתדרות המצומצמת '  .בפתח  -תקוה נעשו נסיונות לארגן את בני המושבה באגודה בשם ' הדור

הצעיר '  .אהרן דוד גורדון שהתגורר באותה תקופה בעין  -גנים  ,התעניין בתהליך זה וראה בו

הדור הצעיר . . .
החוץ  . . .כי הבאים

חשיבות רבה  ,שכן ' עיקר העיקרים הוא

כל זמן שפרי הארץ רקוב או הולך ונרקב ,

לא יועילו לנו כל גרעינים בריאים מן

הנה מן החוץ  ,מכל תפוצות ישראל ,

יתמזגו בגרעין הבריא ' .

3

גורדון  ,שהשתתף בישיבות ההכנה להקמת הארגון והכין עבורם ' סכימה

לתקנות להסתדרות " הדור הצעיר " בארץ ישראל '  ,ביקר נחרצות את החינוך והמחנכים  .חוסר
החינוך למחויבות הוא העומד  ,לדעתו  ,ביסוד הבסיס הרעוע של ארגוני הנוער הקמים

ומתפרקים .

ערב מלחמת -העולם הראשונה ניתן להבחין בשלוש קבוצות בעלות מאפיינים סגוליים ,

המנהיגות את הדור הצעיר בארץ ומשמשות לו קבוצות התייחסות והזדהות  .קבוצות אלו היו
מצויות אז בתהליכי התגבשות ראשוניים  ,ונעשו מאמצים לייסד ארגוני  -נוער בעלי צביון ייחודי

במסגרות ארגוניות שונות  ,שהתחרו זו בזו  .קבוצה אחת היתה מורכבת מנוער המושבות  ,ראשוני
החניכים בחינוך העברי  .הקבוצה השנייה כללה את הנוער הלומד העירוני  ,בוגרי הגימנסיות ובתי -

המדרש למורים  .וקבוצה שלישית  ,אנשי העלייה השנייה  ,שהיתה לה השפעה רבה על התפתחות
תרבות הנוער המקומי

;

שכן היא העמידה בפני בני הארץ דגם לחיקוי ולהערצה מחד ולקנאה

ותחרות מאידך  ,ודירבנה את הנוער המקומי להיאבק על מקומו וזכות הבכורה שלו בהנהגת

.

היישוב כפי שכתב גד פרומקין ב ' חבצלת ' בחורף תרס " ז  ,בפנייתו לנוער הירושלמי  ' :למה יפקד
148

מקומנו ? ' י שכן רוב הפעילים והעושים במלאכה ' הם אנשי חוץ לארץ  ,ואנחנו בעצמנו בני הארץ
2

מכתב אלכסנדר אהרנסון לחובבי ציון מיום י " ח באייר  ' ,השנה השביעית לכנסיה שבבזל '  ,אצ " מ ,

3

מכתב א " ר גורדון לשלום שטרייט מיום ט ' באלול תרע " ז  ,כתבי א " ד גורדון  ,ג  :מכתבים ורשימות  ,תל  -אביב

תשי " ז  ,עמ ' . 82 - 76

. 21 /359 / 1

תעודה  ' :הגדעונים '

בכלל ובני ירושלים בפרט  ,יושבים בחבוק ידים  ,ומחכים לתשועתנו כי תבא על ידי זרים ' .

4

בשלב ראשוני זה של התהוות ניתן לשרטט מספר דיוקנים של תרבויות  -נוער בעלות רמות
שונות של מיסוד וגיבוש

;

ארגונים השונים זה מזה במידת הפתיחות והסגירות שלהם  ,בעלי

גבולות מתוחמים ונוקשים או בעלי גבולות דיפוזיים ופתוחים ; ארגונים בעלי טווח רחב של יעדים
כוללים וארגונים בעלי יעדים סגוליים מוגדרים

;

ארגונים בעלי אוריינטציה מקומית ובעלי

אוריינטציה אוניברסליסטית ; ארגונים שקמו כשלוחות ארץ  -ישראליות של ארגוני נוער יהודיים
בגולה  ,כמו ' המכבי '  ,ומועדונים שהוקמו ביוזמת ארגון ' בני  -ברית '  ,לעומת ארגוני  -נוער שיוזמיהם
בני הארץ  .בולט במיוחד ההבדל בין צורות הארגון של בני הארץ לעומת אלו של אנשי העלייה

השנייה  .בני הארץ הקימו ארגונים מקומיים  ,בין שהיו אלו ארגוני  -תלמידים או ארגונים של בני -
מושבות  ,בעוד שאנשי העלייה השנייה הקימו מפלגות לאומיות בעלות קשרים בינלאומיים  .בשלב
מאוחר יותר ביקשו התלמידים  ,בוגרי הגימנסיות  ,לחקות את הדגם של מפלגות הפועלים וליצור

קשרים עם הנוער היהודי בגולה  ,ואילו בני המושבות הסתפקו בדרך  -כלל בתאים המקומיים

שהקימו  ,ולא ניסו לפרוץ את המסגרות המקומיות  ,לא מבחינה אידיאולוגית ולא מבחינה ארגונית .
יתירה מזו  ,הם התכנסו ותחמו מסגרות אלו ולא פתחו אותן בפני ' זרים ' ועולים חדשים 5 .
למרות ההבדלים הבולטים בין אוכלוסיות הנוער בקבוצות השונות מבחינת הרקע החברתי
והמשפחתי  ,רמת ההשכלה שלהן  ,האוריינטציות והיעדים הפוליטיים  ,החברתיים והתרבותיים ,
היו מספר תכונות  -יסוד משותפות לכולן  ,שהפכו לנכסי צאן  -ברזל של תרבות הנוער הארץ -

ישראלי  .נוצרה מודעות קולקטיבית חדשה  .חלו שינויים בקודים התרבותיים  ,בנורמות ובדפוסי
ההתנהגות  ,בדימויים העצמיים ובמערכת הציפיות ודימויי העתיד הרצויים  ,שייחדו את בני הדור

החדש  ' ,ילדי הציונות '  ,והפרידו אותו מדור המייסדים  .החלו להיווצר פערים ומתחים בין  -דוריים
ועיצורי  -תקשורת  ,שכן בבתי  -הספר נוצרה שפה חדשה בעלת הגייה מזרחית  ,שהיתה זרה לאוזן
ההורים ושונה משפת בית  -הכנסת  .התחדדו ההבחנות והגבולות בין שפת הקודש לשפת החול  ,בין

המשכיות מסורתית ודתית לחידוש פוליטי ותרבותי  .היה מיתאם חיובי בין ההחלטה לדבר עברית

במיבטא ספרדי לבין מאפייני גיל  ,חילון  ,השכלה ורדיקאליות לאומית .

6

בקרב הילדים ובני הנוער

החלה להתפתח שפה מדוברת ילידית וסלנג מקומי שהיה זר למבוגרים  ,כפי שעמד עליהם יוסף
חיים ברנר בעת שלימד בגימנסיה  ,בתקופת מלחמת  -העולם

הראשונה .

7

גד פרומקין הקים אגודת  -צעירים בשם ' בני יהודה '  ,שמטרתה לפתח את חיי המסחר  ,התעשייה והחקלאות .
האגודה הירושלמית התפתחה במהירות והוקמו סניפים במקומות  -יישוב שונים ; אולם תוך שנה קמלה ונעלמה ,

כרבות מן ההתאגדויות שהקימו בני הארץ באותן שנים  .ראה  :ג ' פרומקין  ,דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב
תשט " ו  ,עמ '

. 142 - 130

דיון מפורט במאפיינים של בני הנוער כקרב הדורות הראשונים של בני הארץ וארגוניהם ראה  :ר ' אלבוים  -דרור ,

' הנוער  -בוגרי החינוך העברי '  ,החינוך העברי בארץ  -ישראל  ,ב
שם  ,א  , 1914 - 1854 :ירושלים  , 1986עמ ' . 375 - 366

, 1932 - 1914 :

ירושלים

( בדפוס ) .

השפה שהתפתחה בבתי  -הספר והיתה לשפתם של בני הארץ בדורות הראשונים  ,לא זכתה עדיין למחקר יסודי ,
שכן רוב המחקר הלשוני עוסק בניתוח טקסטים ספרותיים ולא בניתוח מחברות החיבורים והשיעורים של

הילדים  ,בעיתוני בתי  -הספר  ,הפתקים שנשלחו בשיעורים והשפה שהיתה מדוברת בפיהם  .ברנר קלט באוזנו

הרגישה  ,אוזן הסופר שהיה למורה  ,את ראשיתו של הסלנג העברי והוא מצטט בסיפורו

' מהתחלה ' מהיומנים

.

ומהפתקים ששלחו הילדים בשעת השיעורים  ' :שהיא " מתה בעדו " ושהיא רוצה " להיות שלום אתו " ' ' אכל

.

אותה '  ' ,הלך להביא '  ,הנערה ' שנותנת '  ' ,מזמוז ' וכן הלאה י " ח ברנר  ' ,מהתחלה '  ,כל כתבי יוסף חיים ברנר  ,ד ,

תל  -אביב תשמ " ד  ,עמ ' . 1814 - 1745

קמינן

רחל אלבוים  -דרור

צמח דור שנולד לתוך עולם טכנולוגי חדש  ,שכן בתקופה שבין

 1880ל 1914 -

התפתחה סידרה

של המצאות ושינויים טכנולוגיים  ,כמו הטלפון והטלגרף  ,האופניים והמכונית  ,הקולנוע  ,הרנטגן

והמטוס  .נוצרו תפיסות חדשות של זמן ושל חלל והשליטה בהם  ,בהשפעת המיפגש הבלתי -

אמצעי עם הארץ  ,עברה ועתידה  .נוצרה תרבות חומרית חדשה ותפיסות חדשות של מסורת
ומודרניזאציה  ,שבאו לידי ביטוי במאבקים בין ' צעירים ' ו ' זקנים ' ברמה המקומית במושבות  ,ויחס
ביקורתי ואופוזיציוני כלפי המימסד הציוני ברמה הלאומית  .אלו התבטאו  ,למשל  ,במתחים בין

אהרן אהרנסון והמשרד הארץ  -ישראלי  ,ומאוחר יותר במתחים בין מפלגות העלייה השנייה
והמימסד הציוני

בקונגרסים .

הנוער  ,לקבוצותיו השונות  ,הצטיין בגישות אינסטרומנטאליות

לעומת הסגנון הרגשני של דור המייסדים  ,ובעמדה תקיפה שגבלה במיליטנטיות בכל הקשור
להעמדת

ארץ  -ישראל במרכז .

מעל לכל בלט בקרב בני הנוער החיפוש אחר איזון חדש בקשרים וביחסים שבין מרכיבי יהדותו

ועבריותו  .לא לחינם כינה יונתן רטוש את אבשלום פיינברג ' אבינו הצעיר לנצח '

;

8

שכן מבחינת

ההיסטוריה של האידיאות  ,ההתלבטויות וההתחבטויות שליוו את התפתחות הנוער הארץ  -ישראלי
ותרבותו  ,הזרעים הראשונים נבטו ועלו כבר בראשית

המאה .

התעודה שלפנינו מהווה אחד מתמרורי הדרך בצמתים של התפתחויות אלו  .היא מגלה כמה
מבעיות היסוד הן של הקונפליקטים והן של תפיסות העולם המשותפות בקרב הנוער הארץ -
ישראלי  .מהבחינה הארגונית מתגלים ההבדלים בין דפוסי הארגון והמיסוד השונים של נוער

המושבות  ,לעומת אנשי העלייה השנייה .

כאמור  ,בעוד שאלו האחרונות הקימו מפלגות

והסתדרויות כלל  -ארציות  ,בני המושבות הקימו מועדונים וארגונים שהיו מוגבלים לאוכלוסיית

הנוער המקומי והאינטרסים שלה  .להבדלים אלו היו השלכות חשובות על צינורות הגיוס  ,צבירת
העוצמה ומיבנה הכוח במאבקים על ההגמוניה שנערכו לאחר  -מכן  .ברמה האידיאולוגית מגלה
התעודה את ההצטלבויות בהן נחצו הקווים ונוצרו בסיסים משותפים של מאבקי הנוער ב ' זקנים ' ,

מאבקי מסורת ומודרניזאציה  ,חילוניות ודתיות  ,עבריות וגלותיות ; ומאידך  ,ההתבצרות בעמדות
אידיאולוגיות של ' שמאל ' ו ' מרכז '  ,והמאמצים של נוער המושבות ללחום על בכורתו במאבק על
ההנהגה  .הנוער המקומי נאלץ להתמודד עם המודל שהציבו אנשי העלייה השנייה ולהגיב על

השקפת העולם ודפוסי ההתנהגות שייצגו  .בהתמודדות זו בני המושבות בתרו ללכת בנתיב שונה
מזה של הנוער הלומד  ,שנאלץ אף הוא להגיב ולהתמודד עם אתגר העלייה

השנייה .

9

צורות

התגובה וההתמודדות הללו עיצבו במידה רבה את תרבות הנוער הארץ  -ישראלי ויצרו בה נטיות

ושסעים לימין ולשמאל .
בשלהי שנת  , 1913בסוכות תרע " ד  ,התארגנה בזכרון  -יעקב קבוצה של בני המושבות בשם
' הגדעונים '  .הדור הצעיר במושבות ביקש להשתחרר מסמכותם של המייסדים  ,לקבל לידיו את

ההנהגה ולקדם את החיים הכלכליים והחברתיים  .מאבקי הכוח במושבות בין ' זקנים ' ל ' צעירים '

ו

1 50
מ5

היו תופעה ידועה עוד קודם  -לכן  ,אולם ההתארגנות ערב המלחמה היתה בעלת אופי שונה .
ולהקים אולי ארגון ארצי של בני המושבות
ראש ת ' ארגון זה שאף לצאת מהגבולות המקומיים
ראיה לכך היא צירופו של אבשלום פיינברג  ,שלא היה בן
ל
8
9

" רטוש  ' ,אבינו הצעיר לנצח '  ,אלף  ( 96 ,דצמבר
ראה לעיל  ,הערה

.5

, ) 1968

עמ '

.5

הגרעונים
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חשבת  -התמות של
הגחגתש ' wllnw ,
לד " ר הלל יפה  ,חתום
בידי אלכסנדר אהרנסון
) 1914

זכרון  -יעקב  .שנית  ,ההתארגנות היתה מכוונת לא רק כלפי פנים  ,כאמצעי במאבק על ההנהגה
ולשם ביצוע רפורמות במושבות  ,אלא גם כלפי חוץ  -גיבוש קבוצת  -כוח כנגד אנשי השמאל  ,בני
הארץ ' הוותיקים ' כנגד ' העולים

החדשים ' .

אף שגם ' הגדעונים ' לא חרגו למעשה הרבה מעבר להקמת ארגון מקומי  ,היתה לארגונם תהודה

.

והשפעה הרבה מעבר לאלו של ארגוני  -נוער מקומיים אחרים ' הגדעונים ' נותרו בזכרון ההיסטורי ,

בשעה שארגונים אחרים נעלמו ללא השאר זכר  ,וזאת משני טעמים עיקריים  :האחד טמון בהנהגה
של הארגון והיוזמה להקמתו  ,שבאו ממשפחת אהרנסון  ,משפחה שבניה הצטיינו בכושר מנהיגות
והקרבה ופיתחו קשרים בינלאומיים עם מנהיגים יהודים  ,ואליהם הצטרף אבשלום פיינברג  ,דמות

הירואית וכריזמטית כשלעצמה  .היוקרה וההשפעה שרכש לעצמו אהרן אהרנסון  ,בכור האחים ,

151

רחל אלבוים  -דרור

השפיעו על היחס והתהודה שהיו למעשי אחיו ואחיותיו  ,בין לחיוב ובין

לשלילה .

0נ

הגורם השני

והחשוב שבין השניים הוא הפיכתו של ארגון ' הגדעונים ' לבסיס לגיוס ולייסוד תא הריגול של
ניל " י במלחמת  -העולם

הראשונה .

בכך הפך הארגון ממועדון מקומי שהתפורר לאחר תקופה

קצרה  ,לבסיסו של ארגון  -מחתרת ארצי בעל יומרות ושאיפות

מרחיקות  -לכת .

ביעדים שהציבו ' הגדעונים ' לארגונם לא הוזכר המאבק במפלגות השמאל של העלייה השנייה

;

אולם בתעודה להלן  ,שני העמודים האחרונים בסקירה שהכינו על ארגונם הוקדשו לעשיית חשבון
עם מפלגות אלה  .מעבר לדיון הישיר בשאלת היחס בין בני המושבות לפועלים  ,רצופה התעודה
כולה בביטויי תחרות ומאבק באנשי העלייה השנייה והאתגר שהם הציבו בפני בני המושבות  ,החל

בשאלות השמירה והעבודה העברית וכלה בתחרות על בנות המושבה  .אנשי שתי הקבוצות  ,שהיו

בני אותה שכבת  -גיל  ,נאבקו בהנהגה הוותיקה והמסורתית וביקשו לחולל רפורמות במושבות
ולהשליט בהן תרבות לאומית חילונית  .אולם שתי קבוצות  -צעירים אלו עמדו משני צדי המיתרס
ונלחמו זו בזו ; שכן בני המושבות הזדהו גם עם הוריהם וייצגו את הוותיקים  ,המבוססים ובעלי

הרכוש  ,לעומת ' הזרים '  ,החדשים  ,בני  -בלי  -בית  ,הנוודים בעלי הדעות החברתיות המהפכניות ,
שביקשו להשתלט על החברה הנבנית בארץ ולכוף אותה לאידיאולוגיה

שלהם .

בצד ההערכה וההערצה קיננו רגשות של נחיתות  ,חוסר  -בטחון וקנאה  ,כפי שהתריס משה
סמילנסקי בשם בני הדור השני במושבות כנגד העולים מאירופה  ' :הלא תמיד העלמתם עין מאתנו ,

וכמונו כערבים כחלל ריק נדמינו לכם  .אנו " פראי  -המדבר "  ,ואתם " דגל אירופה " בידיכם ' ; 1י שכן
העולים החדשים עלו על בוגרי החינוך העברי בהשכלתם וברוחב אופקיהם האינטלקטואליים

והפוליטיים  .לרגשות נחיתות וקנאה אלו נוספה תחרות קשה על לבן של בנות המושבות  ,שחלקן
הלך שבי אחר ה ' זרים ' המשכילים  ,הלוהטים באש האידיאות

המהפכניות .

גם בזכרון  -יעקב שימשו הפועלים אנשי העלייה השנייה מודל לחיקוי ולתחרות לבני המושבה
ועוררו רגשות אמביוולנטיים  .ככר
להבזות

את האיכרים . . .

ב 1910 -

כתב אלכסנדר אהרנסון ב ' הפועל הצעיר '

ואמרתם  :נושיט  -נא יד להם  ,כי גם הם

:

' אל לכם

חלוצים כמונו היו  ,סוללי דרכנו ' .

2ן

אולם הברית בין נוער המושבות לבני העלייה השנייה לא נוצרה  ,והיחס ל ' מוסקובים ' ( הרוסים ) ,
' הזרים ' בעלי ההשכלה והאידיאולוגיות הסוציאליסטיות ששבו את לב הנערות  ,הפך לעוין יותר

ויותר  .בהנהגת משפחת אהרנסון הוקם אפוא ארגון ' הגדעונים '  ,כדי לכבוש לנוער המושבות את
זכות הבכורה בהנהגת המושבות

והיישוב .

' הגדעונים '  ,בראשותו של אלכסנדר אהרנסון  ,היוו גרעין אופוזיציוני ראשון של בני הנוער

בארץ כנגד מפלגות הפועלים  ,ומערכת  -יחסים זאת מתבטאת בתעודה שלפנינו ובעיתונות
10

מרדכי בן  -הלל הכהן כותב ביומנו  ,כי ' עסקני הישוב הציוני לא היו מעולם  ,גם בשנים כסדרן  ,נוטים אהדה אל

לא היו מתנים תל .

" הגדעונים " אשר בזכרון  -יעקב  ,וגם עם נביאם ואלילם שם
בן  -הלל הכהן  ,מלחמת העמים  ,ב  ,ירושלים  , 21985עמ '  . 781ליאון סימון  ,חבר ועד הצירים  ,מספר ביומנו על
[ הכוונה לאהרן אהרנסון ]

מ'

שיחה שניהל עם וייצמן באוניה בדרך ארצה  ,בה הביע כפניו את חוסר אמונו באהרן אהרנסון  ,שנתלווה לוועד
.

הצירים  ,ועוד יותר מכך את חששותיו וחשדנותו כלפי האחים אהרנסון  .על כך הגיב וייצמן ואמר  ,כי כבר שוחח

בנושא האחים אהרנסון עם השופט פרנקפורטר ( מידידיו של אהרן אהרנסון בקרב יהודי ארצות  -הברית ) והודיע
לו 01 " marrying the family ' " :מ  . ' that we wereיומן ליאון סימון  22 ,במארס  , 1918אצ " מ . 24 / 16017 ,

15 2
~
11

12

סמילנסקי ( לעיל  ,הערה

,)1

עמ '

. 87 - 86

' הפועל הצעיר ' ( תר " ע )  ,מובא בתולדות ההגנה  ,א  ,עמ '  ; 282א ' סמסונוב ( עורך )  ,זכרון  -יעקב  :פרשת דברי  -ימיה
תרמ " ב  -תש " ב  ,זכרון  -יעקב תש " ג  ,עמ '  [ 351 - 346להלן  :סמסונוב  ,זכרון  -יעקב] .

תעודה

 ' :הגדעונים '

התקופה  .בעיתונות הפועלים לגלגו על בני משפחת אהרנסון ותיארו אותם כמתנשאים המכנים

עצמם ' האתרוגים הארצישראלים '  .שנאת אנשי המושבות לפועלים הוגדרה כ ' אנטישמיות יהודית

בארץ היהודים ' ; ' הגדעונים ' הואשמו ב ' שנאה העזה כמוות לזרים '  ,ובנקמנות שהגיעה לידי עירוב
השלטונות כדי לעשות שפטים

בפועלים .

3ן

בד  -בבד עם המאבק  ' ,הגדעונים ' אימצו לעצמם רבים

מהסמלים ומדפוסי הפעולה של הפועלים ושל ארגוניהם  ,במיוחד של ארגון ' השומר '  .ל ' גדעונים '
היתה תלבושת שכללה בימי חג חולצה לבנה ועניבה כחולה  ,והם הקפידו על משמעת צבאית
בקרב חבריהם  ,עזרה הדדית  ,ושפיטה פנימית בסכסוכים ותגרות  .הם נודעו כבחורים נועזים ,
וכשהותקפו יהודים בידי שודדים  ,היו שפנו ל ' גדעונים ' כדי למצות עימם את

הדין .

!4

אף שרוב חברי הארגון היו בני זכרון  -יעקב  ,פרט לאבשלום פיינברג  ,היו לארגון כוונות
ושאיפות לאומיות  ,שחרגו מהפעילות המקומית  .הם הקדישו תשומת  -לב מיוחדת לחינוך הפוליטי
של הילדים במושבה ואף אירגנו אותם כעתודה צעירה של ארגונם  ,שכונתה ' שמשונים '  .אולם

הארגון לא פתח את שעריו בפני בנות המושבה  .בתקופות שונות  ,כמצוין בתעודה  ,הבנות שיתפו
פעולה עם הארגון  ,אפו עוגות לנשפים ועזרו בהכנת חגיגת היובל למושבה  ,אולם הן לא התקבלו
כחברות בארגון  .אפשר  ,שיש בכך ביטוי לתפיסה מסורתית של תפקיד הנשים ומעמדן במושבה ,

ששררה גם בקרב הנוער  .מבחינה זו  ,כמו מבחינות אחרות  ,היה הבדל בולט בין הגישות והעמדות
של הנשים במפלגות הפועלים לעומת אלו של בנות המושבות  ,אם כי גם בקרב בני העלייה השנייה
היתה התנגדות

לשוויון  -זכויות לנשים הלכה למעשה .

5ן

המתחים וההתנגשויות בין הנוער המקומי לפועלי העלייה השנייה  ,המשיכה והדחייה  ,השיתוף
והמאבק התבטאו גם בספרות

התקופה .

כך  ,למשל  ,מתאר ש " י עגנון ( ב ' תמול

שלשום ' )

את

חששות האיכרים  ,שהפועלים ימשכו וירחיקו את לב הבנים מאבותיהם  .משה סמילנסקי מתאר
בסיפורו ' הדסה ' מורכבות של יחסים

:

המשיכה והגישושים אחר קשרים בין נוער המושבות

לפועלים  ,ההשפעה הממרידה של הפועלים על בני הנוער המקומי כנגד דור האבות  ,והנתק שנוצר
בין הפועלים אנשי העלייה השנייה לבני האיכרים  .הדסה בת האיכר וקפלן הפועל מנסים לגשר

באהבתם על התהום שבין המחנות  .גם יוסף לואידור מתאר בסיפורו ' יואש ' את התרקמותם של

יחסי  -ידידות בין שני נערים משני צדי המיתרס  ,בן האיכר והפועל  ,המעבדים במשותף חלקת -
אדמה ומעשירים זה את זה בתרבותם ובנסיון חייהם

השונה .

!6

בתקופת המלחמה נאם אלכסנדר אהרנסון  ,נשיא ' הגדעונים '  ,כשהוא לבוש במדי הצבא התורכי  ,ואמר  ' :הם
[ המוסקובים ]

צריכים לדעת שלא אתנו הם נלחמים עתה אלא עם הממשלה התורכית ; אנו נתינים תורכים הננו ' .

ראה הכתבות וגילויי הדעת של פועלי זכרון  -יעקב  ,ב ' האחדות '  ,עתונם של ' פועלי  -ציון '  ,במהלך שנת
תרע " ד  -תרע " ה  ,ובמיוחד בגליון מיום כ ' באייר תרע " ד ; ראה גם ליבנה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  ; ! 74 - 173תולדות
ההגנה  ,א  ,עמ '

אביב

. 286 - 285

מכתבו של אלכסנדר אהרנסון  ,בשם ' הגדעונים '  ,לד " ר הלל יפה מיום כ " ד בכסליו תרע " ד  ,המאשר קבלת

תשלום עבור ' הנסיעה של חמשה מצעירינו שהלכו להתחקות על עקבות השודדים שהתנפלו על כבודו '  ,אצ " מ ,

431 /38נ .
ראה העדויות של בנות העלייה השנייה אצל כרכה חבם ( עורכת )  ,ספר העליה השניה  ,תל  -אביב
ש " י עגנון  ,תמול שלשום  ,ירושלים  -תל  -אביב תשי " ט  ,עמ '  ; 60כתבי משה סמילנסקי  ,ב  ,תל אביב תרצ " ד  ,עמ '

ביבא -

תש " ז .

 ; 154 , 129 , 45י ' לואידור  ' ,יואש '  ,השילוח  ,כו ( תרע " ב )  ,עמ '  . 246 - 226על חששות האיכרים בפתח  -תקוה
למראה השתתפותם של צעירי המושבה בפעילות התרבותית של הפועלים וההשלכות שעשויות להיות
להתקרבות זו על אורח  -חיים ותפיסה פוליטית שמאלנית  ,ראה  :ז ' צחור  ' ,המפגש בין האיכרים לפועלי העלייה

השנייה בפתח  -תקוה '  ,קתדרה ,

10

( טבת תשל " ט )  ,עמ '

. 144

1 5 :1

חתל אלבוים  -דרור

צעירי המושבה

זכרון  -יעקב
( ) 1912

במיוחד עוררו חיכוכים ומתחים אנשי ' השומר '  ,שהתהדרו בלבושם ובנשקם  ,היוו קבוצה
מסוגרת וקונספירטורית  ,הרפתקנית  ,אופוזיציונית ותקיפה  ,שהעמידה בצל את נוער המושבות ,

.

ליבתה בו רגשות משיכה ותחרות  ,שהביאו בסופו של דבר להתרחקות ולטינה ' נעים להביט על

השומר . . .
כתב

יושב בגאוה על סוס ערבי עם אוכף נאה  ,רובהו על כתפו ועובר על פני שדות

יחיאל

צ ' לנוב .

!7

אולם בעיני נוער המושבות היו

לצנינים .

ישראל ' ,

בחדרה פנו הצעירים לוועד

המושבה והציעו את שירותם כשומרים  ' ,כי נהירים לנו שבילי השמירה כשבילי מושבתנו ' 8 .י

בראשון  -לציון עמדה בראש המתנגדים למסירת השמירה ל ' השומר ' קבוצת צעירים  ,שטענה כי

בכך יגבר כוחם של ' הזרים ' במושבה  ,אשר ' יגרשו מן הכרמים את הנוער הראשוני ' .

9ן

במערכת מורכבת זו של יחסים ומתחים היתה העבודה העברית מוקד עיקרי להתנגשויות
ולחיכוכים  .הפועלים לחמו למענה בחירוף  -נפש  ,ואילו נוער המושבות הזדהה עם עמדת הוריו

בעלי הקניין ובעלי עניין בעבודה ערבית זולה  .גם היחס לערבים היה כרוך בפולמוס זה  ,שכן אהרן
אהרנסון טען  ,כי עבודה ושמירה עברית במושבות פירושם דחיקת רגלי הערבים והפיכתם

לאויבים .

להבדלי הגישות  ,האינטרסים  ,המוצא  ,הוותק באוץ  ,ההשכלה  ,המעמד הכלכלי

והחברתי וההשתייכות הפוליטית  ,נוספה עם פרוץ המלחמה האוריינטציה הפרו  -בריטית של בני
האיכרים  ,בהנהגת משפחת אהרנסון ובתמיכת ' הגדעונים '  ,שהקימו את ארגון הריגול ניל " י ; זאת
154
17
18

19

י ' צ ' לנוב  ' ,חמש שנות עבודה

תולדות ההגנה  ,א  ,עמ '

שם ,

שם .

. 281

בארץ  -ישראל '  ,תולדות ההגנה  ,א  ,עמ ' . 267

תעודה

:

' הגדעונים

אנשי ' השומר ' מעבדים
קרקע שנרכשה על  -ידי

יהושע חנקין בעמק -
יזרעאל

קטנה שלא נועצה בהנהגה  ,העשויה להמיט סכנת  -מוות על היישוב כולו  ,בדומה לגורל האכזר
שפקד את

הארמנים .

עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה שררה בקרב היישוב גישה פרו  -תורכית  ,שביקשה להוכיח

לשלטונות את נאמנות היהודים על  -ידי
יגמול לתושבים על התערותם

התעת ' מנות והתנדבות לצבא  ,מתוך אמונה כי השלטון

באימפריה .

אולם גם בקרב מפלגות הפועלים והנוער  ,בוגרי

הגימנסיות  ,שהיו בין היוזמים והמצדדים בגישה זו  ,שררו חילוקי  -דעות  .כך  ,למשל  ,בשעה שמשה
שרת ודב הוז  ,בוגרי המחזור הראשון של הגימנסיה  ,התגייסו לצבא התורכי  ,שלל חברם אליהו
גולומב דרך זו ונותר בארץ לאגור נשק ולהתכונן לקראת הבאות  .ככל שהלכו ונתגלו פניו
האכזריים של השלטון התורכי  ,כן הלכה והצטננה הנאמנות לשלטון והשאיפה להשתתף במאמץ

המלחמתי .
גם בקרב ' הגדעונים ' שררה בראשית המלחמה נכונות להשתתף במאמץ המלחמתי לצדה של
תורכיה  .אלכסנדר אהרנסון  ,נשיא ' הגדעונים '  ,ואבשלום פיינברג קראו לחברי הארגון להתגייס

לצבא  ' .יש להוכיח לממשלה הטורקית  ,כי הישוב העברי בארץ נענה לקריאה מתוך נאמנות
לממשלה  ,בתקוה כי יום יבוא והממשלה גם היא תעריך את קרבננו ותכיר בזכויותינו בארץ

הזאת ' .

20

אולם לאחר תקופת שירות קצרה בצבא שינו ' הגדעונים ' את דעתם  ,וצעירי זכרון  -יעקב

שילמו דמי  -כופר והשתחררו

המחתרתי

מהצבא .

ן2

מבין חבריהם והמקורבים להם קם  ,כאמור  ,התא

ניל " י .
.361

20

מזכרונות אברהם וכסלר  ,חבר ' הגדעונים '  ,אצל סמסונוב  ,זכרון  -יעקב  ,עמ '

21

על חוויות ' הגדעונים ' בשירות הצבא התורכי והאכזבה הקשה מספר יוסף דוידסקו  ,חבר הארגון  ,ביומנו

:

לוו ן

רחל אלבוים  -דרור

התפיסה האנטי  -תורכית והפרו  -בריטית שייצגו בני משפחת אהרנסון ו ' הגדעונים ' תאמה את
גישתו של זאב ז ' בוטינסקי ; ואכן כבר בשלב מוקדם נוצרו קשרים בינו לבין אהרן אהרנסון  ,שכן

' הרגיש גם קרבת  -נפש אל ראשי ה " גדעונות " '  .בלב ז ' בוטינסקי החל ' להתרקם החלום על מפלגה

מיוחדת  .הוא מחפש לו אדם מארגן .

אלכסנדר אהרונסון . . .

אחד המועמדים  ,שהסב אליו את תשומת

לבו . . .

בן זכרון  -יעקב  ,אחד מראשי קבוצת בני האכרים  " -הגדעונים " '

,

2

הוא

אולם

בסופו של דבר דחה ז ' בוטינסקי את מועמדותו של אלכסנדר אהרנסון  ,למרות הקשרים עם אחיו ,
ולימים אף נוצר מתה ביניהם  ,והרעיון נדחה  23.גם ' הגדעונים ' עצמם לא היו עשויים כנראה לשמש
בשלב זה שותף הולם לשאיפותיו ותכניותיו של ז ' בוטינסקי  ,שכן ה ' לוקאל פטריוטיזם ' והסגירות

.

שציינו את הקבוצה  ,היו לה לרועץ ומנעו את התרחבותה והתפתחותה ' הכוח המניע בקבוצה זו

היה רגש פטריוטי מיוחד של " בני  -הארץ "  .מכיוון שהקבוצה היתה קטנה  ,ורצתה להסתמך על

כוחותיה בלבד ולא לצרף בני גולה אליה  ,לא הלכה  ,ולא יכלה ללכת  ,בדרך של קשר מדיני גלוי ' .

24

בניגוד לקונפליקטים בין חרדים לחופשיים  ,בין ' יישוב ישן ' ל ' יישוב חדש '  ,שהסעירו לפני  -כן
את החברה היישובית  ,החלה ערב מלחמת  -העולם הראשונה תחרות על ההגמוניה בין קבוצות של

צעירים לאומיים  ,רובם חילוניים  .המאבק ביניהן שוב אינו בין דתיים לחילוניים  ,אלא על תפיסות
פוליטיות  ,חברתיות וכלכליות שונות  ,על הדרכים להגשמת רעיון התחייה הלאומית ועל חלוקת
הכוח וההנהגה בחברה החדשה העתידה לקום  .בעוד שהמאבקים בין מפלגות הפועלים היו ,
למרות כל להטן  ,התכתשויות בתוך המחנה  ,כאן נראים לראשונה ניצני המאבק בין מחנות

פוליטיים .

25

תקופת הפעילות של ' הגדעונים ' היתה קצרה ; ארבעה  -עשר חודשים אחרי הקמתו  ,כאשר החל

גיוס הצעירים לצבא התורכי  ,חדלה פעולתו של הארגון  .באוגוסט

1917

התקיימה בעתלית פגישה

במטרה לחדש את פעולת הארגון כדי שיחזק וישמש תמיכה לפעולות הריגול של ניל " י  ,אולם

הנסיון לא עלה יפה .

26

התעודה שלפנינו היא מסמך בכתב  -יד שהכין ועד ' הגדעונים ' סמוך לסיום תקופת פעולתו של
הארגון  ,כנראה בסוף שנת

1914

או בראשית

. 1915

המסמך מתאר את תולדות הארגון  ,המניעים

' בחדרים צפיפות איומה  ,ישנים צמודים אחד בשני  . . .שכנינו הנחילו לנו כנים גדולות  ,ממש " צפרים "  .עד
שהיינו כמותם  . . .בימי שהותנו בבית אנו נמלאים חרון וכעס  . . .לוקחים הכל  ,ומי שאינו נותן ונכנע  -לוקה

קשה . . .

יחס זה של השלטון לישובנו  ,מרמז ברורות על הרס גדול  ,על בטול

להיות חילים נאמנים לדגל התורכי '  .סמסונוב  ,זכרון  -יעקב  ,עמ '

. 366 - 365

חלומנו לגבי עתידנו . . .

פג החלום

על החוויות של בני זכרון  -יעקב בצבא
4.

התורכי מספר גם אלכסנדר אהרנסון בספרו ' עם התורכים בארץ  -ישראל ' "
 , (Palestine, London 1917שחלקים ממנו מובאים בתרגום עברי אצל סמסונוב  ,זכרון  -יעקב  ,עמ '

. 365 - 361

( תמוז תשמ " ה )  ,עמ '

96 - 181נ .

( Aaronsohn, With the ~Turks 1

וראה גם

:

י ' שביט  ,יוסף דוידסקו  :דפים מפנקס הריגול ,

, 1918

קתדרה ,

36

!

22

' זאב ז ' בוטינסקי ותנועת הגדודים העבריים '  ,א ' גולומב  ,חביון עז  ,ב  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '

23

ראה דברי הביקורת שהשמיע לימים אלכסנדר אהרנסון גם על ז ' בוטינסקי  ,אצ " מ ) 32 / 124 ,ע ( מסמך ללא

.435 - 434

כותרת ) .
24

ן

!) ו

25

גולומב  ,לעיל  ,הערה . 22
על ההבחנה בין מפלגות ומחנות ראה
( עורכים ) ,

~
26

 :ע'

המערכת הפוליטית הישראלית ,

נוטמן  ' ,מפלגות ומחנות  -יציבות ושינוי '  ,מ ' ליסק וע ' גוטמן

תל  -אביב  , 1977עמ ' . 170 - 122

תולדות ההגנה  ,א  ,עמ '  . 286בתקופה זו היו מנהיגי ' הגדעונים ' בחוץ  -לארץ  ,ולא נמצאו אנשים בעלי  -סמכות

שיכלו לחזור ולהקים את הארגון  ,לאור החששות הכבדים של אנשי זכרון  -יעקב מהקשר עם ניל " י ומנקמת

השלטונות .

תעדה

 ' :הגדעונים '

להקמתו ויעדיו  ,ואת המתחים בינו ובין ה ' שמאל '  .ב  , 1942 -תוך חיפושים אחר חומר לקראת הכנת

ספר היובל של זכרון  -יעקב  ,מצאו עורכי הספר את כתב  -היד והעתיקוהו כלשונו  ,כפי שהוא מובא

בתעודה שלפנינו .

27

התעודה לא נכללה בספר היובל והיא מצויה בארכיון בית  -אהרנסון  .בהערת -

מבוא לתעודה כותבים עורכי ספר

היובל :

בתור מלואים עלינו להוסיף כי מפי מי שהיו גדעונים נודע לנו כי עוד הרבה פעולות
חשאיות נעשו על ידי האגדה ואשר לא יכלו למצא פרסום בכתב יד אשר נכתב בימי

ממשלת החרכים  .בין אלה נציין את הנשק אשר הצליחו הגדעונים להכניס אז  .כל גדעוני
היה מזוין ברובה ואקדח  ,וגם לבלתי גדעונים הקלו להשיג נשק ואז נכבד מאד היה
הדבר  .הכל נעשה מבלי כל עזרה של מוסדות  ,מבלי שום סיוע מהחרו  .במשך הרבה
שנים  ,בימי ואחרי המלחמה ואפשר להגיד עד היום הזה מכבדים שכני המושבה זכרון -

יעקב  ,את ' הגדען ' שלה  ,והרבה אגדות מתהלכות בין הערבים על כחם וכנותם .

28

' אגדת " הגדעונים " אשר כה הרבה הרגישו בישותה '  ,כתבו עורכי ספר היובל ב  ' , 1942 -ואשר

אודותה ומסביבה נרקמו הרבה אגדות  ,לשבח ולקלס  ,לא זכתה עד היום לדין וחשבון רציני '  .מצב
זה לא השתנה עד

היום .

157

27

התייחסות לתעודה זו ניתן למצוא בספר היובל עצמו שבו הובאו מספר קטעים מתוך התעודה ( סמסונוב  ,זכרון -

יעקב  ,עמ '
28

 , ) 351 - 346וכן נדונה פרשת ' הגדעוניס ' בספר תולדות ההגנה  ,א  ,עמ ' . 286 - 282

' הערכת עורכי ספר היובל '  ,ארכיון בית

אהרנסון .

רחל אלבוים  -דרור

תולדות ' הגדעונים '
-

*

הערה -

במשך השנה קבלנו הרבה מכתבים וגם שאלות בעל  -פה בנוגע למטרת אגדתנו  ,מהותה  ,שאיפותיה וכדו ' .
כתשובה לשאלות הללו  ,הננו מציעים בזאת את הסקירה הכללית של עבודות האגדה במשך שנת קיומה .
הוצאנו גם דין וחשבון שמקיף את כל עבודות האגדה בפרטרוט אבל אותו יכלים לקבל אך ורק חברים
לאגדת

' הגדעונים ' .
ועדת

-

' הגדעונים ' י

= - =-= -=- =- =- =-

טרם גשתט לדבר איות האגיה עצמה  ,המו חו כבש לנחזק להשיר בקצרה את מצב צע י
כמשך עשר השנים

המושבה

-

האחרונות .

כאשר מושבות ארץ  -ישראל נמסרו להנהלת היק " א  ( ,תקופה הידועה

בא " י

בשם ' המשבר '

)2 ,

הרבה

מאכרי מושבתנו מצאו שאי אפשר להם להסתגל לתנאים החדשים ויעזבו את הארנן  .אבל גם רב בני אותם
האכרים שנשארו פה  ,צעירים מבני שמנה  -עשרה ומעלה  ,חשבו למצא עשר ואשר באוסטרליה ואמריקה ,
ויעזבו גם הם את

כידוע היה

מושבתם .

אז גם משבר גדול ביינות ארץ  -ישראל  ,ולפיכך רצתה היק " א לשכלל את כורמי מושבתנו

לאכרים גמורים ותקנה למענם את אדמת בורדג ' ומךח  ,כפרים הנמצאים במרחק שעה וחצי מזכרון  -יעקב .

3

אבל הנה התיצבה שאלה חמורה  :במי לעבד את האדמה ? הכחות הרעננים והצעירים נמצאו באמריקה ,
טרנסול

4

ואוסטרליה  ,האכרים עצמם היו יותר מדי זקנים בכדי ללמד ולעבד ,להתנגד על פי השטה הידועה

של ' חרתים '  ,ערבים שחרשו בחמש גם כן היה אי  -אפשר מפני אסור חמור מצד

.

ובכן  ,מן

היק " א  5 ,ובכן ?

תודתי נתונה לארכיון בית אהרנסון בזכרון  -יעקב שהעמיד את החומר לרשותי  ,ולכרמלה ואריה מרום שעזרו לי

בצילומו .
1

בתעודה ובמקורות מספים חוזרים ומופיעים שמם של אלכסנדר אהרנסון  ,נשיא

' הגדעונים '  ,ואבשלום

שהיה ממנהיגי הארבן  ,וכן מנהיגי ' אמדת צעירי זכרון  -יעקב '  ,שמבין חבריהם יצאו יוזמי ארגון
אהרנסון  ,יוסף דוידסקו  ,ישראל ברקוביץ  ,מנשה ברונשטין ושמואל גרופר  .מבין

אלכסנדר אהרנסון לשרת בצבא התורכי

מוזכרים  ,בנוסף

פיינברג ,

' הגדעונים ' :

' הגדעונים ' שהתנדבו

שמואל

ויצאו עם

לקח -מים  ,אברהם  munקופרמן  ,אהרן צבי אהרנסון  ,צבי

אפשטין  ,רב לייטבו  ,אשר גרף  ,יצחק הלפרין  ,יעקב בן  -צבי  ,אברהם וכטלר  ,יעקב שתירא  ,צבי אברמוביץ  ,דב
אפשטין  ,יהודה קרניאל  ,יוסף טלדשטין  ,יצחק וילדר וי ' פומרנץ  .לא הצלחתי לברר  ,מי מביניהם נמנה עם ועדת
' הגדעונים ' ,
2

ב , 1900 -

אשר כתבה את ' תולדות

הגדעונים ' ,

פרט לשמו של יוסף דוידסקו  ,שצוין כחבר ועד ' הגדעונים ' .

לאחר התלבטויות ומשברים קשים  ,עברו מושבות הבארון לידי חברת יק " א  ,שהנהיגה בהן מדיניות חדשה ,

תוך מאמצים להביא להתייעלותן ולהפכן לבלתי  -תלויות בתמיכות  .המעבר ממושבות הנתמכות על  -ידי הבארון
לעצמאות כלכלית היה מלווה בהנהגת אמצעים קיצוניים שנקטה פקידות יק " א  ,וכתוצאה מכך עזבו חלק מתושבי
זכרון  -יעקב את הארץ  .תקופה זו כונתה בשם ' המשבר '  .ראה
בארץ  -ישראל  -הערכה מחדש '  ,קתדרה ,

ירושלים

, 1980

עמ '

; 187 - 132

היישובית , ' 1890 - 1882 ,

3

2

 :ד ' גלעדי  ' ,הבארון ,

( חשוון תשל " ז ) ,

עמ ' ; 68 - 59

הפקידות והמושבות הראשונות

ש ' שאמה  ,בית רוטשילד וארץ  -ישראל ,

ר ' אהרנסון  ' ,המושבות העבריות בראשיתן ותרומת הבארון רוטשילד להתפתחותן

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

המשברים שפקדו את גידולי הגפן ושיווק היין הניעו את חברת

יק " א

תשמ " ה .

להרחיב את הבסיס החקלאי של המושבות

ולהשתיתו גם על גידולי  -שדה וכך  ,תל 1את הכורמים ' לאכרים גמורים '  ,דהיינו לפלאחים  .לשם כך נרכשו
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אדמות להתיישבות ולעיבוד  ,כולל אדמות הכפרים בורדג '  ,מראח ושוני  -השטחים עליהם עומדות בנימינה
וגבעת  -עדה .
4

שם של אזור בדרום  -אפריקה  ,שבו התיישבו בני  -מושבות שירדו מהארץ .

5

נהוג היה למסור את עיבוד האדמות לערבים ולתת להם בתמורה חמישית מהיבול  .יק " א התנגדה להסדר זה .

תעודה

:

' הגדעונים '

ההכרח התחילו להשתמש בילדים  ,אלה שזה עתה גמרו את חק למודיהם בבית הספר  ,או שהוציאום מבית
הספר  ,טרם גמרם  ,בכלל ילדים בני שתים עשרה

ומעלה .

כמובן  ,אי  -אפשר היה לדרש או לקוות שהילדים האלה ידעו תינף ומיד לנהל את העבודה  .אבל בעבור

כמה שנים לא נמצא אחד ביניהם שלא למד  ,לחרש לזרע וכלו ' במשך כל השבוע היו חיים בבוררג '

ומרח ,

משגיחים על העבודה ולומדים אותה .
הם הספיקו ללמד במשך כמה שנים את כל העבת -ות הנחוצות  ,רבות הן המסורות שכל פלח ערבי מכיר ,

ונחוצות הן עד מאד  .וילדינו ידעו ללמד אותן  .ידעו  ,שברבוי הגשמים אדמה זו או זאת זקוקה לעבודה
פלונית  ,למדו  ,שאין חטה זו עולה יפה בפנה זאת וכך הלאה .

כדאי הוא להזכיר שבבורדג ' ובטרח היו מבלים ועודם מבלים אלה בני האכרים את כל השבוע  .ישנים
ברפת ובארוחה נזונים בפת חרבה  ,משלוח אכל חם  ,הלא אי אפשר  ,במשך השבוע  ,במרחק הרב שבין זכרון
לכפרים ובפרט בימי הגשמים שמקלקלים את הדרכים  ,אלה ' נכדי

הברון ' 6 ,

ידעו לסבל  ,לעבוד  ,ומה

שיותר :

ללמד  .כי את זאת אין אף אחד שיכחיש  :שבני זכרון  -יעקב לא רק שיודעים הם לעבוד  ,כי אם גם מבינים הם
איך לעבד .
ולכן נקל להבין את בת -הצחוק שמעוררים בנו אלה הרגילים לקרא את צעירי מושבתנו בשם

,

' בור שואים ' ו ' אקספלטטורס ' ן . . . .

7

העבת -ה בשדה השפיעה לטוב על ההתפתחות הגופנית של צעירינו  ,אבל היחס התדירי לטבע  ,ההכרח

לדאג ולחשב בעצמם  ,כל זה השפיע גם על מוסרם  .הסתגלו להם כשרונות טבעיים  ,הרגשה דקה להבין

ולתפש על נקלה  ,והשאיפה להשתכלל .
ואז התחילה עוד הפעם תקופה של יאוש  .החיים החברותיים

במושבה לא יכלו בשום אופן לתת את

ספוק נפשם לצעירים  .אלה הצעירים שבלו את השבוע בכפרים  ,לא מצאו במושבתם  ,בבואם לשבת שום

ענין רוחני  .מלבד הספריה לא נמצא מוסד רוחני אחר במושבה  .ואפילו הספריה
מלהיות מספיקה  .הספרים היו קרועים וחסרי

גם  -כן רחוקה היתה

דפים  ,לא תמיד פתחו אותה ובכלל חסר בה רוח

צעירות המושבה הביטו אז בשאט [נפש ] על צעירינו  .הן הלא נשארו תמיד בבית  ,קראו

חיים .

מעט  ,התקשטו

ביותר  ,בכלל הרגישו את עצמן נעלות על אלה הצעירים הפשוטים שחיים בבפרימ  ,עובדים  ,ולא לובשים

יפה  .ההתרחקות היתה גמורה  .לעולם לא ראו למשל  ,צעירה מטילת עם חבר מהצעירים .

8

אבל  ,לעמת זה ,

כאשר בא איזה פועל מרוסיה או מגליציה  ,מספיק היה שיגדיל את שערותיו  ,שיתהלך יחף לשם ' האידיאל '
ו ' החבה

לארץ ' ,

והנה נתקבל בתור אדם דגול מרבבה  ,וצעירות מושבתנו התהלכו אתו  ,טילו אתו  ,והביטו

עליו ביראת הכבוד

!

והצעירים הפועלים צעירי המושבה מביטים ולבם דואב  . . .לאט לאט התגנב היאוש המר בלב אלה
הצעירים  .זרם חדש של צעירים מהגלות שטף גם את מושבתנו  ,ואלה במקום להתרועע עם בני האכרים ,
להתיחס אליהם כאל אחים  ,הביטו גם הם עליהם מגבוה  ,ולא הזניחו שום הזדמנות להדגיש שצעירינו הם

בורים  ,מתבוללים

בערבים  ,ושהם רק הם

' אנשי הקולטורה  ,המשכילים והאידיאליסטים ' .

ולשמע השכם ודבר את התורה הזאת  ,התחילו צעירי זכרון  -יעקב לאבד את האמון אביב  ,התחילו
להאמין שבאמת רק בורים

הם  ,ובמקום ההכרה

העצמית החזקה שחיתה בקרבם  ,לפני כמה זמן  ,התחיל

רגש מדכא ומחליש לכרסם את נשמתם .
באמת קשה להבין היום את המצב הנורא ששרר אז בין בני האכרים של מושבתנו  .הם הרגישו את עצמם

מזנחים ומבחים מכל העולם  .מי התענין בהם בארן או בגלות  ,מי שם לב

להם  ,מי הגיד מלת שבח עליהם

במשך כל זמן ההתאבקות  ,היסורים והעבודה מצדם ?

ועוד דבר  .בית הספר הזכרוני עומד תחת הנהלת איש מצוין שמכהן במשרתו זאת זה חמש ועשרים שנה .

6

כינוי לגנאי שהיו הפועלים מכנים את בני מושבות הבארון .

ונצלנים .

7

בורגנים

8

יש בזאת הגזמה בתיאור הקרע בין בני המושבה ובנותיה  ,שכן היו זוגות מבני המושבה שנישאו והקימו משפחות .

ע-ן ן

רחל אלבוים  -דרור

' 14גודו 1מבאיר
ועטרי מנוחת המושבה ' ,

זכרון  -יעקב

( ) 1897

קשה לזכר את היום שבו לא מצאו את מר ציפויין בבית

הספר  ,שקוע

בעבודתו .

בפוליטיקות והאינטריגות הפנימיות של המושבה  ,מצאו להם משרות

9

מורים אחרים התענינו

צדדיות  ,אבל הוא לא

הזניח את

עבודתו לרגע  .דור אחרי דור הוא היה מכניס ומוציא מבית ולבית -ספרו  ,נותן להם את זמנו  ,כוחותיו  ,חייו .
אבל

מחוץ לבית ספרו פסקו היחסים  .אמנם קשה היה לעשות איזה דבר בשביל תלמידיו שרב זמנם בלו

רחוק מהמושבה  ,אבל גם מלבד זאת  ,תלמיד בית הספר הזכרוני היה נעזב לנפשו מיום צאתו מבית הספר .

נמצא  ,שצעירים רעננים  ,עובדים  ,וזקוקים להתפתחות  ,היו כעדר התועה מבלי רועה .
ככה נמשך המצב הרבה שנים  .ואלמלא האהבה העזה  ,אהבה טבעית  ,שקשרה את כל צעיר לאדמתו ,
לעבריתו ולמושבתו  ,כי אז היינו רואים עוד הפעם מיטב צעירינו עוזבים את המושבה  ,בהשתוקקות למלא

את כל הכסף שבנשמה  ,להשתיק את המרר וההתמרמרות שמלא את הלב עד גדותיו . . .

והנה נוסד ה ' מכבי ' באולן  -ישראל  .גם במושבתנו נוסד

סניף  ,והרבה תקוות

תלו בו צעירי זכרון  -יעקב 0 .י

אחדים מהמורים היו בין המיסדים והעומדים בראש סניף ' המכבי '  .לרגלי המצב שעליו דברנו  ,רחוקים מאד
היו המורים מצעירי המושבה  ,הם לא יכלו להבין את רגשותיהם  ,לא ידעו להוקיר את מעלותיהם  ,ובכלל

הביטו על חברי ' המכבי ' כעל תלמידים שזקוקים להנהל בתור כאלה  .ולאט לאט התחילו הצעירים להבין

שלעולם לא תבא להם תשועה מבחוץ  .אמנם מרכז ' המכבי ' היה שולח כפעם בפעם ( אולי יותר נכון לאמר
9

חייט ציפרין שימש כמורה ומנהל בית  -הספר בזכרון  -יעקב במשך למעלה משלושים שנה  .ציפרין היה מורה
לצרפתית בבית  -הספר בעקרון  ,ומשנסגר בית  -ספר זה עבר

לזכרון  -יעקב  ,עוד

בימי כהונתו של זאב יעבץ כמנהל

המוסד  .לאחר שזאב יעבץ עזב את משרתו  ,ב  , 1890 -נתמנתה למנהלת  ,על  -פי החלטת אליהו
הבארון  ,בת המושבה מתילדה קופמן  ,אולם למעשה ניהל ציפרין את המוסד .

1 )( 0
10

:

' המכבי '  ,ארגון ספורט ציוני עולמי  ,נוסד

ובארץ .

ב 1906 -

ב 1894 -

בקושטא  ,וסניפים שלו קמו בקרב אגורות  -צעירים ציונים בבלה

אסדה אגודת ' מכבי ' הראשונה בתל  -אביב ,

סניפים במושבות

ובירושלים .

שייר  ,ראש

פקידי

וב 1912 -

מסדה הסתדרות ' המכבי ' בארץ  -ישראל ולה

תעשיה  , :הגדעונים '

לעתים רחוקות ) מכתב  -חוזר  ,אבל מה יכל לעזור מכתב שנכתב ביפו  ,ע " י אנשים שרחוקים הם מחיי

המושבה בכלל  ,ומעניני מושבתנו בפרט ? היו הרבה עבודות נחוצות לעשות במושבה אבל העומדים בראש
הסניף פה לא הרגישו אולי בנחיצות

העבודות  ,ולא

ידעו להנהיג

אותן .

ככה למשל היתה השאיפה העיקרית של הסניף המקומי  ,להרבות ולהחמיר בהתעמלות  ,בעת שצעירים

העובדים במשך כל השבוע בשדה  ,ובאים לטח ביום השבת  ,זקוקים הם יותר להתפתחות רוחנית כללית .
כלל לא ידע ' המכבי ' פה  ,להיות מוסד משפיע ומועיל שיתפש את מקומו בהיי המושבה  ,ואת זה

1 aan

אומרים בצער עמוק  ,לדאבון נפשנו .

אבל באחת הביא ' המכבי ' תועלת גדולה לצעירים  :התברר להם באופן מחלט שתשועתם צריכה להיות

פנימית  .רק הם שבמשך כל כך הרבה שנים סבלו  ,עמלו ושאפו  ,רק הם יכלים להכיר את מצבם לדעת את

החסר ונחוץ להם והגויך למלאות את החסר .
ואז נוסדה אגדת ' צעירי זכרון  -יעקב ' על ידי צעירים מזכרון  -יעקב .

11

המטרה העיקרית ששמה לה האגדה

-

היתה לקבל את זכות הבחירה לצעירים  ,עד כה לא יכלו הצעירים להשתתף ולחוות דעה בבחירות ועד שמואל אהרנסון ( קהיר
המושבה  .לא היתה להם שום זכות בל שהיא  .יצא מזה שהם האופן המניע בכל עבודות המושבה  ,הם שהיו

מבינים את החסר והנחל

למושבה  ,הכרחו לעמוד בצד  ,בעת

שהוריהם  ,שרב הזמן היו רחוקים מרב

העבודות היו האזרחים היחידים שבחרו ונבחרו בועד שמנהל את כל עניני

המושבה .

מלבד השאיפה לקבל את שווי הזכויות בעדם שמו להם הצעירים למטרה לכבוש את אותה הזכיה

גם בעד יתר תושבי המושבה שאינם אכרים .

) 1916

( זכות )
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אגדת הצעירים ידעה לארגן את כוחותיה באופן מעשי  ,ומלחמתה בעד שחרור צעיריה ותושבי

המושבה  ,הביא לה כמעט נצחון גמור  .זה משנתים שבני האכרים ויתר תושבי המושבה בוחרים ונבחרים

בועד המושבה .
חובה נעימה לנו להזכיר שבעד הנצחון הראשון והחשוב הזה עלית להיות אסירי תודה למנהיגי אגדת
הצעירים  :שמואל אהרנסון  ,שמואל גרופר  ,יוסף גולדשטיין  ,יוסף דודסקו  ,ישראל ברקוביץ  ,מנשה ברונשטין

ואבשלום פיינברג ועוד אחרים .

11

בדומה להתפתחויות במושבות אחרות גם בזברת  -יעקב התארגם

ב 1912 -

צעירי המושבה במטרה להיאבק על

זכותם להשתתף בבחירות למוסדות המושבה  .במאבק זה על זכות השיתוף וההנהגה במושבה והצורך להנהיג
רפורמות  ,שיתפו בני המושבה פעולה עם התושבים האחרים חסרי הזכויות  ,ולעתים גם עם הפועלים  ,כפי שאירע
בפתח  -תקוה מאוחר יותר  ,כאשר צעירי המושבה הקימו

ב1917 -

קלוב ראדיקאלי  -לאומי  ,שאחת ממטרותיו היתה

השגת זכות בחירה כללית  ,שווה וחשאית לכל התושבים (דרישה שכבר הריגה על  -ידי צעירי פתח  -תקוה ב. ) 1910 -
ראה  :ש ' רובינשטיין  ,על מפתנה של תקופה חדשה  ,א  :משבר ותמורה  ,ירושלים  , 1985עמ ' . 123- 121
12

בעיית ההבחנה בין

' אזרחים ' ל ' תושבים ' חכות הבחירה למוסדות המושבות היוותה תחום  ,שבו ראו עצמם

מקופחים הן בני האיכרים  ,הן הפועלים והן המורים והחושבים האחרים ; שכן האיכרים קבעו  ,כי הנהגת המושבות ,

כולל זכות הבחירה למוסדות המושבות  ,תהיה אך ורק בידי האיכרים  ,בעלי האדמות  .כך מיכלו כל הצעירים  ,הן בני
הדור השני במושבות והן הפועלים והתושבים האחרים  ,מזכותם כאזרחי המושבה היכולים לבחור ולהיבחר ,
ומחרו במעמד של תושבים בלבד  ,החייבים בתשלום מסים  ,אולם ממעים משיתוף בהנהגת המושבות  .בעוד אמדת
' צעירי זכרון  -יעקב ' זכתה לנצחון במאבקה  ,נכשלו בכך תושבי המושבות

האתרוח.

ראה הפנייה לד " ר מהת

י " מ בתמוז תרע " ז  ,אצ " מ  ; ] 2 / 63111 ,תזכיר

מהמשרד הארין  -ישראלי מאת נציגי התושבים בראשך  -לציון מיום
המשון הא " י מיום  17ביולי  , 1917בעניין פניות תושבי ראשון  -לציון  ,שם  . 52 /790שאלת השיתוף בניהול החיים
הציבוריים במושבות  ,כולל מוסדות החיתך  ,וזכות התושבים חסרי הקרקע משלמי המסים לבחור ולהיבחר הפכה

לסלע  -מחלוקת בין ה ' מרכז ' ל ' שמאל '  .באב תרע " ז פירסמה מפלגת ' פועלי ציון ' ' תזכיר לועדי המושבות על אודות
הרחבת זכויות

התושבים 1 ( ,

 ) ] 2 / 631ונתזה לקונפליקטים המקומיים משמעות פוליטית כללית  ,לקראת ההיערכות

הכוללת על הנהגת היישוב לאחר המלחמה  .למאבקים אלו היו גם השלכות על ניהול מערכת החיתך במשך כל
תקופת

היישוב .

)( 1

1

רחל אלבוים  -דרור

מורי ותלמידי בית-

הספר בזכרון  -יעקב .
המנהל חיים ציפרין -
בשורה השנייה  ,במרכז
( ) 1909

התסיסה שהתחילה בין צעירי המושבה לא אחרה מלהביא ברכה  .הרבה אנשים במושבה שעמדו רחוק
מהצעירים ולפיכך לא הכירו אותם נוכחו לדעת שנמצא אצלנו אלמנט חשוב ושכדאי הוא בטפול .
ככה למשל לאדון ציפרין  ,מנהל בית ספרו  ,התגלו צעירינו בתור אנשים  ,ולא כתלמידים שהיה רגיל

לחשב אותם  ,ופתאום הבין את כל המעוות  ,את כל הזמן שנאבד לריק  .הודות להשתדלותו הרבה נוסד

במושבה קלוב  .קלוב

' התחיה '  ,מוסד

שהביא ברכה רבה למושבה .
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עוד נשוב לדבר אודות הקלוב בזמנו ,

אבל נציין מעתה שהיחס בין צעירים וצעירות השתנה פה לגמרי  .החלו להתחבר יחד  ,להתענין אחד בשני
להוקיר איש את רעהו  ,במלה אחת  ,נתמלא התהום שהיה מפריד בין הצעירים והצעירות מפה  .מספיק
לבלות במושבתנו יום או יומים בכדי להובת עד כמה יפה הוא וידידותי היחס שבין חברימ וחברות .

אלה שעזרו ביסוד הקלוב בכלל ואדון ציפרין בפרט  ,ראויים הם לתודה עמוקה בעד כל התועלת והברכה

שהביא לנו קלוב ' התחיה ' .
' אגדת צעירי זכרון  -יעקב ' נוסדה כאמור  ,כמעט העיקרית לכבוש את שווי הזכויות

במושבה  ,ולכן לא

דקדקו הרבה בתבחרת ( בחירה ) החברים לאגדה  .בכלל לא הציבה לה האגדה תקנות חזקות  ,וכאשר
שאיפתה העיקרית
התאחדות

התגשמה  ,נתרשלו קצת

הצעירים  ,לזרע

החברים  ,מלבד זה ידעו  ,אלה שלא הביטו בעין יפה על

ביניהם את גרעיני המחלוקת ולא ארכו הימים והאגדה כמעט שהתפוררה .

אך אלה הצעירים שידעו עד כמה נחוץ לארגן את הכחות הצעירים של המושבה אזרו את כל האנרגיה
שבקרבם ויעמדו בפרץ  .הצעירים שידועים היו בתור רצינימ ובעלי אחריות נקראו לאספה כללית  .אחרי

,

שקלה וטריא רבה אודות כל המצב החלט להתארגן מחדש לאגדה חזקה שתתנהג לפי תקרת חמורות
שתכניס משמעת צבאית בין חבריה  ,שתבחרת ( בחירת ) החברים תהיה מדויקה ונזהרה  .במלה אחת אגדה
שתוכל לעבוד ולפעול במושבה ושלא תרתע אחור למרות כל המעצורים וההתנגדות שעלולה היא לפגש
בדרכה .
נבחרה ועידה שתעבד את תקנות האגדה  .אחרי הרבה הרבה ימים ולילות של עבודה

1 )( 2

הקצבו התקנות .
במושבה

13

ב23 -

במארס

1912

נפתח בזכרון  -יעקב מועדון לשיעורי  -ערב בשם ' התחיה '  ,ביוזמת לשכת

' בני  -ברית '

ובשיתוף מורי בית  -הספר  .המועדון הפך עד  -מהרה למרכז של חיי הצעירים במושבה  .ראה סמסונוב  ,זכרון
עמ '

. 331

 -יעקב ,

תעודה

:

' הגדעונים '

קראו עוד הפעם לאספה כללית אשר בה הקריאו את אלה שהרגישו בעצמם שיכלים ומוכנים הם להשמע
לתקנות כאלה ואלה מן הצעירים שלא הרגישו את עצמם יראים ורכי לב נרשמו לחברים

וככה בסכות התרע " ד נוסדה אגדתנו  ,אגדת

באגדה .

' הגדעונים ' .

' לאחד ולסדר את צעירי המושבה  ,לשמר על הקיים  ,לבנות את החרב ולמלא את החסר למושבה בשביל
שתהיה מושבה עבריה הראויה

לשמה ' .

זאת היא מטרת ' הגדעונים ' וכמובן נותנת מטרה בזאת כר נרחב

לעבודה .

אין אנחנו רשאים לדבר בפרטרוט על כל עבורות האגדה שנעשו במשך 14
לתת סקירה כללית של עובדות אופיניות אשר תראינה לקוראים את הדרך אשר בה הולכים ' הגדעונים ' .

החדשים של קיומה  .נשתדל

בימות הגשמים  ,בעת שאי אפשר היה להם לחרש ולעבד היו רגילים צעירינו להתהלך בטל ולהשתעמם .
בכדי לתקן את המעוות הזה החלטנו להעסיק את

' הגדעונים ' בעבודות

צבוריות  .את עבודתנו הראשונה

עשינו בבית הקברות של המושבה .
אפשר להגיד שאין משפחת אכר בזכרון אשר לא ימצא אחד מחבריה נקבר בבית העולמין של המושבה .
בשנים הראשונות של ישובנו היו תנאי חייהם של החלוצים ממש נוראים  .סבלו מאד גם
שונות  ,לא הסתגלו

עדיין לאקלים וכלו ' העזר המדיציני היה פרימיטיבי מאד  .חבל

שיספר את תולדות הישוב הזכרוני  .אולי היו רואים

ממלריה  ,ממחלות

שלא נמצא עדיין הכותב

אז שחלוצי מושבתנו אינם ראויים לכל הבוז והקיתון

ששופכים עליהם אלה האידיאליסטים שבאים מחדש בארין  ,והמביטים בשאט על ' השנוררים '

הזכרונים ן 4י
' הגדעונים ' לקחו עליהם לנקות את בית העולמין [ בית העלמין ]  ,לחרשו  ,לגזר את עציו  ,לבנות בו כביש

קטן וכלו ' .
בימות הגשמים היו יוצאים

' הגדעונים ' לעבודתם בבית הקברות  .כמה יפה היה המחזה ! קבוצות קבוצות

היו מפזרות בין הקברים  ,אלה גוזרים עצים  ,אלה מסקלים האבנים ואלה בונים את הכביש  .וכל אחד ואחד

עושה עבודתו בלב מלא אהבה ויראת הכבוד  .וילדי בית
להם לקחת חלק בעבודה  ,היו מרגישים את עצמם למאושרים .

הספר היו נספחים אל

' הגדעונים ' וכאשר

הרשו

בעת העבריה היו שומעים נאום או שנים אשר בהם הדגישו הנואמים את כל העבודה הגדולה שעשו
חלוצינו  ,את כל הכבור שאליו הם ראויים ועד כמה שעלינו להשתדל להמשיך את עבודתם

ולשכללה . . .

כמובן השפיעה עבודה כזאת להתקרבות בין הצעירים עצמם  ,וגם הביאה לידי התקשרות בין ' הגדעונים '

והילדים .
גם הורינו הבינו את כל היפי שבעבודה כזאת  ,וברצון רב השתתפו בה  .מי

שנדב את עגלתו מי את

פרדותיו  .כל מי שעבר על פני בית העלמין לא יכל להתאפק מלהתעמד ולהסתכל במחזה היפה  .התו

זוכרים עוד את התפעלותו של המורה אדון שבלנסקי שבא לברך את העובדים בברכת ' יישר כח ' .
פעם אחת באמצע העבודה באו לקרא את נשיא הגדעונים וחבריו בועד אל ועד המושבה  .שם הציעו
לפנינו לקבל עלינו לנקות ולסדר תעלות המים אשר לירכתי הדרך המובילה

לחיפה  ,וגם

הציעו לנו שכר

כסף בעד העבודה  .כמובן קבלנו גם את העבודה הזאת  ,ואחרי שבאנו לידי הסכם הדדי בנוגע לשכרה
התחלנו בעבודה .

גם הפעם היו הרבה מילדי בית הספר שבאו לעבטי אתנו  .להם שלמנו מחצית שכר  -היום שהיינו

משלמים ל ' גדעונים '  ,בעד העבודה הזאת  .חנכה היה ממשמש לבוא והפעוטים שמחו על שכרם כעל הון רב .
בחנכה תרע " ד נמלאו שלשים ואחת שנה ליום בא החלוצים הראשונים לזכרון [ תרמ " ב ]  .אגדתנו ,
ששואפת תמיד להזכיר לצעירים את כל הכבוד והאהבה להם הורינו החלוצים  ,החליטה לחג את היובל

הזה  .אדון אלתר גרף  ,שתמיד נכון הוא לעזור ל ' גדעונים ' הציע לפנינו להשתמש באולם של מלונו  .כל
' הגדעונים ' לא קמצו בעבודה בכדי להבטיח את הצלחת החג  .עלינו להשתמש בהזדמנות הזאת בכדי

14

' האידיאליסטים ' הם פועלי העלייה השנייה  ,שנהגו לכנות את אנשי מושבות הבארון ' שנוררים '  ,הנהנים מתמיכות
הבארון וחברת יק " א .

1 63

רחל אלבוים  -דרור
להביע את תודתנו העמוקה לצעירות המושבה  ,שתמיד מצאת ומוצאים אותן נכונות לעזור לנו בכל מה

שביכלתן  .אם חג יובל השלישים ואחת עלה יפה  ,הצעירות ראויות לכל השבח  .הן

קשטו את האולם  ,הן

פארו מזנון נהדר  ,ובזאת לא אמרו די והנה הכינה כל צעירה עוגות  ,מגדנות  ,רבות ואת כל זה נדבו למזמן .
כמובן הזמינו לחג את כל משפחות האכרים  ,ואת אלה התושבים שהיו בין המתישבים הראשונים  .היו
הרבה מהזקנים שספרו מעט אודות ' הימים ההם '  ,גם מצד הצעירים נשמעו נאומים  ,ורוח הערב היה מרומם

ונהדר  .הרגישו

שהחג הזה מצוין  .תקופה חדשה במושבה  ,תקופה שתביא התקרבות ואהבה בין הזקנים

והצעירים .
ובאמת לא טעו אלה שקוו לכך  .במשך השנה האחרונה מרגש יחס חדש לגמרי בין ההורים
ואנחה ' הגזןונים '

לא

וילדיהם ,

מתגאים מאד על האפשרות שיש לנו להגיד שאנחנו אחראים לדבר . . .

עברו הרבה ימים אחרי חנכה והנה התחילו לדבר אודות ביאת הנדיב לארצנו  .המשועה

נהידיעה ]

היתה כל כך נפלאה ומפתיעה  ,עד שלא יכלו להאמין בה  .אך כעבר זמן מה נתאשרה הידיעה הזאת באופן

רשמי  .כמובן התחילה תסיסה בחיי המושבה .
בקורו האחרון של הנדיב היה כל כך עצוב  ,כל כך מדכא  .הוא עזב את המושבות בלב דואג ונשבר  ,כל

תקוותיו הביאו לו רק מפח  -נפש .
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לפיכך  ,נקל להבין את תשוקת האכרים לראות עוד הפעם את הנדיב שהזדקן בינתים  ,ולהראות לו מצב

חדש  ,מצב שינחמהו  ,שיוכיח לו שלא לשוא עמל ויגע בילד טפוחיו . . .
ועד המושבה קרא אותנו וימסור בידינו את סדר ההכנות וגם את קבלת פני הנדיב  ' .הגדעונים ' התחילו
בעבודה תיכף ומיד  .תקנו את הרחובות

והדרכים  ,קשטו בפאר את

הבתים  ,ערכו שערי כבח ,-ובלו '  .גם

הפעם עזרו לנו חברותינו היקרות  ,ואחרי כמה ימים של עבח  -ה נאמנה  ,היתה המושבה נכונה לקבל את פני

אורחה היקר והנכבד .
הנדיב בא באניתו לטנטורה ( נפאת -דאר של התנה יאנחנו פגשנו אותו שם .
' הגדעונים ' לבשו את תלבשתם  ,חלצה לבנה עם עניבה תכלת ציוני  ,וגס דאגו שהפרשים האחרים ילבשו
חלצות לבנות  .לאשרנו הגדול  ,ברך אותנו ה ' ביום בהיר ונפלא  .נדמה שכל הבריאה עמדה לתת שיות

לכבוד היום הגדול  .ונהדר היה המראה של נדח  -הזכרונים  :ששים וששה פרשים ותשע רוכבות שיצאו
בשורה ארכה של שנים שנים  ,ושני מנגנים בחצצרות בראש הגדוד  .החלצות הלבמת  ,העניבות הבחלות ,
ביום שכלו אור הרהיבו את העין בעשר צבעיהן  .הרבה הרבה מהזקנים וגם אחדים מהצעירים לא יכלו

להבליג על סערת רוחם למראית המחזה היפה  ,ויורידו דמעות אשר . . .

בטנטורה הסתדרו הפרשים בחצי

עגול רחב לחוף הים  .אלכסנדר אהרנסון  ,נשיא הגדעונים  ,ודח -שטרנברג מצד הצעירים והעלמה שרה

אהרנסון ( כעת גברת

אבושם ) 16

מצד הצעירות  ,עמדו על הנמל ויקבלו את פני הנדיב  .כאשר התקרב אל

הפרשים  ,טרם עלותו לעגלתו  ,ברך  ,הגדעוני יצחק הלפרין  ,את ברכת ' קןהחיינו ' בקול רם וחודר וכל

הנוכחים ענו אמן  .מעיני נדיבת זלגו דמעות של

רגש  ,רזרבה

מהנוכחים לא יכלו להתאפק מבכי  ,אפילו

הערבים של טנטורה הרגישו בכל ההוד שבמומנט הזה  ,ויעמדו בחח -ת קדש .
בכל הדרך שבין טנטורה לזכרון סובבו הפרשים והרוכבות את עגלת הנדיב  ,ויתחרו במרוצה וזריזות  .עיני
הנדיב לא יכלו לשבוע מהמראה הנפלא .
במושבה עצמה עמדו ילדי בית הספר שורות שורות ויקבלו את פני הנדיב בשירה  .זקני המושבה גלויי
ראש  ,פגשוהו ב ' ברוך הבא '  ,רצו להביע לו שהרגע הזה הוא הכי מאושר בחייהם אבל לא

יכלו  ,דמעות

זלגו

מעיניהם וגרונם נחנק מבכי .
15

היה זה ביקורו הרביעי של הבארון בארץ  .על המרמים לאכזבתו של הבארון שמסר את מושבותיו לחברת
ראה לעיל  ,הערות
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.3

שם משפחתה של שרה אהרנסון  ,אחותם של אהרן ואלכסנדר אהרנסון  ,לאחר נישואיה לסוחר יהודי עשיר
מתורכיה  .הנישואים לא עלו יפה  ,ושרה חזרה ארצה הימדה יחד עם אבשלום פיינברג ויוסף לישינסקי בראש ארגת

ניל " י  ,לאחר שאהרן עזב את הארץ ועבר למצרים  .שרה אהרנסון התאבדה לאחר שנתפסה השונתה על  -ידי
התורכים  .ראה  :א ' אהרנסון  ,שורק שלהבת ניל  -י  ,ירושלים תש" ג .

תעשה

:

' הגדעונים '

שרה אהרנסון ואבשלום פיינברג
וינואר

) 1916

בבית התפלה ברכוהו ב ' מי שברך ' והקהל כמעט ומהשתגע מהתרגשות  .במושבה עצמה לא שהה הרבה
ויעלה תיכף בעגלתו ועח  -הפעם לוו אותו הפרשים והרוכבות עד גבולות חדרה  ,ושם פגשו אותו צעירי

חדרה .
טרם הפרדו מאתנו דבר הנדיב כמה מלים היוצאים מהלב  .אמר לנו עד כמה ששמח לראות את הנער

הרעע שבמושבתו האהובה  ,עודד אותנו לא לחדול מלעבת -וביחוד הדגיש שעלינו לחיות בשלום ואחוה עם
שכניה יושבי הארץ .
מי שלא ראה את בקור הנדיב פה לא ראה מחזה נהדר מימיו  .ואנחנו בני זכרון לעולם לא נשכח את
הרגעים המאשרים ההם .

עוד מהימים הראשונים של קיום האגדה  ,השתדלנו לבסס את רגש האהבה והאחוה בין ' הגדעונים '  .היו
ביניהם כאלה שעל ידי סכסוכים פרטים באו לידי מצב של רוגז ולא דברו אחד אל השני  .אנחנו בתור ועד
השתדלנו להשלים ביניהם עד כמה שאפשר  .אך לפעמים עלה הדבר בקשי  .מהנסיון למדנו שעל ידי פקודה
בלבד לא נשיג את המטרה  .למשל אחד מהחברים לא רצה להשלים עם ' שונאו ' למרות כל השתדלותנו .
ואחרי סרובו אפילו להכנע ' לפקודה ' הכרחנו להוציאו מאגדתנו  .אבל הלא בזאת לא הרבית את השלום .
כעבר זמן מה התחלנו להשתמש בתכסיסים יותר מצליחים  .בתור אילוסטרציה נרשה לעצמנו להביא
עובדה אופית ואופיינית] אחת

:

שנים מחברינו הכי נאמנים באו לידי ' רוגז ' רציני אבל הואיל שידעו איך שהננו מתיחסים לדבר
השתדלו לכסות על המצב

כזה ,

האמתי  ,ובאספותינו דברו אחד אל השני בכדי להפטר מהתערבות מצדנו  .אבל

סוף סוף נודע לס הדבר  .סבת רוגזם היתה די רצינית ואי אפשר היה לקוות שעל ידי התערבותנו נוכל

להשלים ביניהם  .ואז החלטנו להשתמש בערמה  :בליל גשם ואפלה שלחנו את אחד מהרוגזים לחדרה על
ידי פקודה חשאית  .חצי שעה אחרי נסעו מפה שלחנו את הרוגז השני להדביק את הראשון בחדרה ושיבאר
לו שעליו לשוב תיכף זכרונה  ,אבל לא הגדנו לו את שם החבר שנשלח לפניו  .המסננים  ,הכרחו באופן זה
לדבר אחד לשני ולשוב יחד הביתה .
בליל גשם ואפלה  ,כאשר שני צעירים נוסעים יחד ועליהם לדבר אודות ענינים רצינים  ,ההתמרמרות
שבלבם מתחלשת קצת ופתאם מבלי שירגישו בדבר נגלה להם ששנאתם אינה

שנאה  ,ושסוף

להשלים ביניהם  .על ידי תכסיסים באלה הצלחנו להשלים בין כל ' הגדעונים ' .
המניע הכי נכבד בהפצת השלום בין ' הגדעונים ' היה ' ועד השלום ' שלנו  .ועד

סוף אפשר

זה נבחר על ידינו ובידו

נמסרו כל הסכסוכים והמשפטים שעלולים לפרוץ בין ' הגדעונים '  .בזמן הראשון של קיומו נמצא ' לועד

השלום ' הרבה עבודה  .היו הרבה משפטים שתלו באויר מכמה שנים  ,ושנשפטו ב ' ועד השלום '  .בפרטכלים
מיל הועד יכלים למצא משפטים אחיות מחרשות שנשאלו ונשברו וחשבונות שלא נסתלקו  ,גם משפטי נבוד
של חברים שתובעים את עלבונם  ,וכלו ' .
וכעת אחרי שכל המשפטים האלה נשפטו ונתקבלו  ,מתחילים חברי ' ועד השלום ' להתלונן שאין להם
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רחל אלבוים  -דרור

עבודה  .אין לנו כעת ' גדעוני ' שיחשב אפילו לרגע קטן שעליו לקרא את חברו להשפט לפני אנשים חיצונים .
כלם מרגישים שהם בני משפחה אחת ואסור להם להכניס חיצונים בנוגע לסכסוכי משפחה ( התחשבו עם

בעד עבודתו הפוריה של ' ועד

ועד השלום כל כך עד שאנשים מחוץ לאגדה גם כן באו להגיש משפטים) .
השלום ' הננו אסירי תת -ה לשופטים  :דוד שטרנברג  ,יעקב פוזנר ,אשר גרף  ,אבא שכסר ומשה שצמן .

כעת אפשר להגיד שהגדעונים מאוחדים ברגש חזק של אהבה ושאיפה  .אחת מתקעת האגדה  ' :על כל
חבר להגן על עניני

החברה  ,ועל האגדה

להגן על עניני הפרט של כל חבר וחבר '  ,עומדת בכל

תקפה ,

ושאיפת התקנה הזאת הולכת ומתגשמת יום יום .
אם נמצא גדעוני במצב קשה הן מוסרי או חמרי  ,אגדתו משתדלת בכל מאמצי כחותיה לבא לעזרתו .
החברים בין עצמם גם כן למדו לעבוד יחד ולעזר איש לרעהו  .כי יתאחר אחד מהם בעבודתו  ,לרגלי סבות
שאינן תלויות בו  ,ועזרו לו כל החברים  .ככה למשל אחר החבר אריה קרופיק את זמן החרישה והזריעה ועוד
מעט ועבוטי העונה והנה יצאו חבריו הגדעונים למרח

!7

במחרשותיהם ובסוסיהם  ,ובמשך שלשה ימים

גמרו עבודתו .

עוד משל  :החבר יצחק וילדר חלה במחלה רצינית  .חבריו
שנים לתורם  .אחרים נסעו לחיפה ביום ובלילה לפי הצרך להביא לו קרח  ,ויעשו את עבודתו בשדה .

הגדעונים לא זזו ממטתו יומם ולילה  ,שנים

וכל זה עושים הגדעונים באופן טבעי  ,אינם חשים שעושים הם דבר גדול ואינם מרעישים את העולם

בנפלאותיהם .
פעם אחת העליבו  ,על אדמת ראשון  -לציון  ,את כבוד אחד הגדעונים  ,אבשלום פיינברג ( אגב אורחא ,

נציין שהוא הגדעוני היחידי שאיננו יליד ותושב זכרון  -יעקב )  .אבשלום פיינברג קרא למשפט את המעליבים

( ארבעה יהודים שהעמידו וחרפו בליל חשך את אבשלום פיינברג שהיה יחידי ) לפני ועד המושבה של
ראשון  -לציון  .כמה ימים אחרי המאורע בעת שהלך אבשלום פיינברג לראשון בכדי להיות נוכח בעת
המשפט  ,לוה אותו בדרכו נשיא הגדעונים  .ועד האגדה לא רצה להודיע לחברים מהנעשה  .הזמן היה זמן
קציר ועבודה ולא רצינו להרגיז את הרוחות ולהפריע את הגדעונים

מעבודתם  .אך כאשר נודע  ,ע " י

מקרה ,

לגדעונים שנשיאם ביחד עם אבשלום רכבו מזכרון בלילה בדרכם לראשון וכאשר נתגלה לפניהם כל
המאורע המכאיב קראו החברים לאספה כללית ועל המקום החליטו שלעולם לא יתנו לנשיאם ולאחד
מחבריהם ללכת [ ללא ] כמה גדעונים שילוום  .ובאותו לילה עוד רכבו על סוסיהם החברים אשר בונשטין ,
יצחק הלפרין ודב ליתנר ואחרי נסיעה נפלאה הדביקו את נשיאם ואת אבשלום פיינברג וירכבו עמם

לראשון  -לציון .
הבאנו את העובדות האלה בכדי להראות עד כמה התקשרו חברי האגדה אחד לשני  .מי שמבלה כמה
חדשים במושבה יכל להוכח אודות יחס הגדעונים ביניהם  .והאחוה הזאת אינה מלאכותית כלל  .כאשר
הרבה מחברי האגדה  ,שאחד מעיקריה להשפיע על הגדעונים למלאות את חובתם לממשלתנו  ,הלכו
לשרת בצבא ראינו באפן מחלט עד כמה שפעלה האגדה להתקשרות בין הנער פה  .רב הצעירים והצעירות
עשו כל מה שביכלתם לבוא לעזרת אלה העוזבים את המושבה  .כעת אין נשף אחד או שמחה או חג

המתהוה בזכרון מבלי שיעלו על ראש שמחתנו את אלה החברים הנמצאים בעכו  ,בצפת בירושלים  . . .אין
שבוע מבלי שיתקבלו מכתבים מאתם ומבלי שנשלח להם מכתבים וגם מבקרים  .במלה אחת רוח חדש
נתהוה במושבה  ,רוח של אחוה ושל שתוף כחות ושאיפה למטרות הנוגעות לא ליחיד כי אם

אגדתנו לא אחרה מלהיות כח משפיע בחיי המושבה  .בלי
רבים להוקיר את ערכה וכחה של

לכלל .

תעמלה מצדנו רק על ידי עבודותיה התחילו

האגדה .

בבחירות לועד המושבה לקחו הגדעונים חלק גדול  .נבחרו באי כחם של הגדעונים גם בועד המושבה וגם

.

""
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עודם צעירים לימים ובלי נסיון גדול אבל הלא ככה יתרגלו לעבודות
הנבחרים
אלה
החקלאי
בועד
לשבת בכסאות הועד בעת שהאכרים הזקנים לא יוכלו לקחת חלק מעשי
מוכנים
אמנםיהיו
ולאט  .לאט
ריות
ב

בהנהלת המושבה .
17

ראה לעיל  ,הערה

.3

תעשה

:

' הגדעונים '

עלינו להשתמש בהזדמנות הזאת להודות שועד המושבה הנוכחי מצא לפניו עבודה רצינית וקשה בשנה

זו  .הכל יודעים את המשא המעיק שהטל על מושבתנו לרגלי המשבר העולמי בכלל ולרגלי מצב ארצנו

ביחוד .

!8

לכבת  -חברי ועד המושבה אפשר להגיד שהם ידעו למלאות את חובתם על הצד הכי יפה  .חבל

שאין המקום מרשה לנו לדבר באריכות בענין הזה  .לדאבוננו אנו רואים שהעתונים הארן  -ישראלים
מביאים את כל העובדות הכי קטנות מכל מושבה ומושבה רק אם יכלות העבדות ולעובדות] האלה לשמש

חמר הסקה למכונות המפלגות שאי  ] ? 1העתונים הם כלי  -מבטאן  .כי יפל ברד על כרמי זכרון  -יעקב וישמיד

את רב היבול  ,כי יוקחו חמשים סוסים ופריות מהמושבה  ,כי ילכו כעשרים מצעירי זכרון למלאות את
חובתם

לצבא  ,מה איכפת להן למפלגות ולעתוניהן ? האם כדאי להזכיר את כל זה בעתונים המתימרים

לתת לקוראיהם ידיעות נכונות על מצב הארן שבה הם רוצים לחיות ולתפש מקום חשוב ?

גם פקידות היק " א הראתה לנו שמתחשבת היא עם אגדתנו  .כאשר נקנתה אדמת שוני והפקידות רצתה
שימהרו בחרישה ובזריעת האדמה

!9

פנתה אל ועד אגדתנו והועד סדר קבצה של צעירי המושבה שבעד

עבודתם והתנהגותם היה אחראי ועד אגדת הגדעונים  .ישאלו
להשביע אותה רצון .

את הפקידות אם ידעו הצעירים האלה

כמו שאמרנו בראש העלים האלה אין ברצוננו לתת דין וחשבון מפרט על כל עבודות

האגדה  .אלה

שהתענינו או יכלו להתבונן אל מהלך האגדה יכלים להעיד שהאגדה אינה אגדה בדם רק .

לא עבר יום

20

מבלי שהגדעונים יעשו איזה עבודה ממשית  .בעונת הענבים לקחו עליהם הגדעונים את השמירה  .לא
הסתפקה האגדה בזאת ששנים מהגדעונימ היו השומרים

כל לילה לפי תורם היו יורדים חמשה ששה

;

גדעונים להסתובב בכרמים  .לא חכו לביאת הגנבים לענבים כי אם סדרו מארבים במקומות שמשם יגיחו
הגונבים ושם ידעו איך לדבר ולהתנהג אתם בכדי שלא תחשק נפשם לשוב

שנית .

בכלל התחילו שכנינו יושבי הארץ להביט ביראה וכבחי על צעירי המושבה  .לחיות בשלום עם רוצה
בשלום  ,ולהגן על כבודם בכל רגע ובבל מקום  ,זאת היתה הדרך שבה אחזו הגדעונים  .אין גדעוני שלא יח  -ע

את שפת הארן ומנהגיה  .אין כפר בסביבת מושבתנו ששביליו אינם נהירים לו  .ושכניע למדו לדעת שאין
טוב להם מידידות גדעוני  ,אבל אין גם גרוע מאיבתו .
מכל מה שאמרנו עד כה יכלים להבין שהשאיפות העיקריות של אגדתנו הן

:

להטביע בלב הדור הצעיר אהבה וכבח  -להורינו החלוצים .
להביא לידי התקרבות והתקשרות בין הצעירים .
לעורר את ההכרה העצמית של הצעירים .
להשריש בלב הצעירים אהבה עזה למושבתם  .ולעזור בכל כוחותיהם להפרחתה .

להביא את התגשמות השאיפות האלה עבדנר] נו במשך ארבעה עשרה החדשים האחרונים  .אבל במשך

הזמן הזה יחסו אלינו מחשבות ופעולות אחרות  .אולי נחל
הפועלים ' טרם
18

הוא לאמר כמה מלים אודות יחסנו אל ' שאלת

גמרנו .

מלחמת -העולם הראשונה הנחיתה מכה קשה על היישוב  ,שהיה נתון לשרירות -לב השליטים התורכים המקומיים
ומפקדי הצבא  ,שנהגו לחמוס את רכושם של תושבי המושבות  .ראה התיאורים ביומניהם של ' הגדעונים '  ,בני

זכרון  -יעקב  ,אלכסנדר
19

בשנת

1913

אהרנסון  ,אברהם וכסלר

ויוסף דוידסקו  ,לעיל  ,הערות

לזכרון  -יעקב  .קנייה זו יצרה רצף קרקעי עם אדמות

בורדג ' ומראח שנקה

קודם  -לכן ( ראה לעיל  ,הערה  . ) 3היה צורך

למהר ולעבד את הקרקעות כדי לקבוע את הבעלות עליהן  ,שכן על  -פי חוק
במשך שלוש שנים  ,עוברת הקרקע לשלטונות וזנותו עליה
20

ס21 , 2

( למבוא ) .

קנתה יק " א מסלים כורי את אדמות אום  -אל  -עלק  ,שוני ובריקי  ,הנמצאות דרומית ודרומית  -מזרחית
המחלול  ,מי שאית מעבד את הקרקע

פוקעת .

הכוונה כנראה לכך  ,ש ' הגדשנים ' לא היו רק ארבן טקסי  ,שחבריו כורתים ברית  -דם ביניהם  ,אלא שעסקו גם
בפעילות פרודוקטיבית  ,שקורמה את המושבה ואת יעדי התחייה הלאומית  ,כמו השמירה בכרמים ועיבוד

הקרקעות .

קוש ך

רחל אלבוים  -דרור
לא עבר שבוע במשך השנה העברה מבלי שאחד מעתוני מפלגת הפועלים לא

ואגדתנו בפרט קיתון של שופכין  .כידוע לכל לא ענו הגדעונים על החרפות

יריק על מושבתנו בכלל

האלה  ,שאגב אורחא  ,היו תמיד

בכתבי פלסתר  ,מבלי חתימת שם הכותב  .חברי אגדתנו הם צעירים עובדים  ,עסוקים כל אחד בעבודתו  .אין
לנו שכירים המתפרנסים על ידי האגדה ושתבא עבודתם לחרף ולגדף מבלי נמוס ומבלי אמץ לב אנשים
שעומדים מוכנים לקבל את אחריות דבריהם .

!2

לכן לא ענינו דבר למחרפינו  .אבל נשתמש בהזדמנות הזאת

לבאר :

אין אט מתמדים לפועלים עברים  .במושבתנו יש כחמשים פועלים עברים שעובדים אצל האכרים והמ

בני האכרים וילידי המושבה  .אין מצב האכרים פה מרשה להוסיף עוד פועל על בן האכר שהוא הפועל  .אבל
הנה כעת כשהלכו הרבה מצעיריה לשרת בצבא שמו על מקומם פועלים עברים  .ככה עשה יוסף דודסקו
שהוא מועד הגדעונים  ,בכה עשה הגדעוני צבי אברמוביץ שאחיו  ,צעיר נחמד ורענן הומת לפני שלש שנים

ע " י כדור מקרה שיצא מאקדחו של פועל שהשתעשע בו כעם צעצוע  -כיאות לגבור שבא להציל את
הישוב הנרקב  .פועל עברי עזב במקומו גם אשר גרף שהוא מועד השלום  ,ככה עשה גם אברהם וקסלר ועוד
אחדים .
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אין אנו מתנגדים לפועלים עברים אבל מתנגדים התו ובכל תקף לאלה שבאים בתור חברי מפלגה

המביטה עלינו כעל אנשים נרקבים  ,שעלולים אנחנו לתשועתה  23 .מתנגדים אנחנו לאלה אשר היום יריו
מהאניה שהביאה אותם

מהגלות  ,ומחר הנם

שופכים קיתון על הישוב

' הנרקב ' שהם

בגבורתם באים

להושיעו .
אין אנו עורים למגרעות מושבתנו  ,יח  -עים אנו היטב את כל החסר והנחהן
שלש

לה  ,אבל מושבתנו עומדת זה

ושלשים שנה ואין אנו יכלים לשטת את הכל בין לילה  .אין אנו יכלים להרשות לאלה שאינם מכירים

את הארן  ,אנשיה ומנהגיה לצוות עלינו איך להתנהג

באורן .

את זכרון ואכריה חרפו  ,גדפו  ,בקרו בכל עת  .את צעיריה וצעירותיה הוקיעו לדראון בתור מתבוללים
גסים

וכלו '  .על

הכל עברנו בשתיקה  .כעת יש לנו נער רענן  ,כחות חיים וחזקים

;

רוח חדש תוסס פה

והצעירים יחד עם הזקנים מרגישים שיש בידיהם להתרומם על כל המגדפים ועל כל המתנגדים ולעשות

את מושבתם למבצר שבו יתבצרו כל הכחות הטובים שבארץ  -ישראל .
אין אנו מחפשים את המלחמה  .אין לנו זמן ורצון לזה  .כל הרוצה לקחת חלק בעבודתנו בלב ישר ונאמן
הרי דלתנו פתוחה  .אבל הכנע למי שיהיה  ,לשים עלינו אפיטרופסות של גואלים  ,יהיו מי שיהיו  -זאת היה
לא תהיה !
שלום לרוצים בשלום  ,והאחרים

ימצאו בזכרון  -יעקב את בניה הכי אוהבים הכי נאמנים את ' הגדעונים ' .
ועד הגדעונים
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הדברים מכוונים כנגד ' גילוי דעת ' שפירסמו פועלי זכרון  -יעקב בעיתון ' האחדות ' על שנאתם של אנשי המושבות
לפועלים בני העלייה השנייה  .הפועלים התלונני על יירוי  -אבנים מידי ' הגדעונים ' כנגד מי שיוצאים בעד עבודה

עברית  ,והחרמות של כל מי שמביע דעתו עד משפחת אהרנסון  ' .האחדות '  ,קיתונם של ' פועלי ציון '  ,יצא באייר
תרע " ד בדברים על ' הגדעונים ' כשמצד אחד פעולותיהם למען המושבה זוכות לשבח ועם זאת הם מציינים לגנאי
את

' אותה

הבערות החברתית  ,אותה הסתגלות והשתעבדות למרות הערבים  ,אותם החיים בלי תוכן  ,בלי שאיפות

ואידיאלים  ,והעיקר אותה שנאה העזה כמוות

לזרים ' ,

וכקיים לפועלים  .חלק מהכתבות ומכתבי הפועלים הופיעו

ללא חתימה  .הפועלים הסבירו כי הפרסומים בעילום  -שם נעשו מכיוון ש ' הגדעונים ' קרועים כנוטרי  -איבה וכנוקמים
במתנגדיהם  ,כמו הופעתו המאיימת של אלכסנדר אהרנסון בתקופת המלחמה  .ראה לעיל  ,הערה

' גילוי דעת של פועלי זכרון  -יעקב '  ,האחדות  ,תרע " ד  ,מובא בספר תולדות ההגנה  ,א ,
האחדות ,כ ' באייר תרע "ד ; ליבנה (לעיל  ,הערה [ 1למבוא]  ,עמ ' . ) 174- 173

1 )( 8
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ותיק

( י ' זרובבל ) ,

עם התגייסוהו לצבא של ' הגדעוני ' אשר גרף  ,הוא השאיר במקומו פועל עברי שיעבוד במשקו  .אשר גרף היה חבר

' ועד השלום ' ( לבירור סכסוכים ) של
23

עמ ' ; 285

 [ 13למבוא ] ;

' שזקוקים אנחת

לתשועתה ' ,

'הגדעונים ' .

לישועה שתבוא

מהם .

