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מעשה רב
קיבוץ גן שמואל ,מוותיקי הקיבוצים של "השומר הצעיר",
נקרא דווקא על שם רב חרדי .הנכנס לקיבוץ יבחין בשלט
שהציבה הקק"ל ,הפותח בשורות האלה:
פרדס ראשונים
ראשית הפרדס בשנת  — 1897גן אתרוגים
על שמו של הרב שמואל מוהליבר,
מנהיג חובבי ציון ברוסיה
העובדה שקיבוץ שחבריו אינם שומרי מצוות נקרא בשמו
של רב מחייבת הסבר; כן ראוי לבדוק מה באמת אירע
לפרדס עצמו?
הרב שמואל מוהליבר שימש רב בערים גלובקה (עיר
הולדתו) ,סובלק ,ראדום וביאליסטוק ,שבה החל בפעילותו
למען יישוב ארץ ישראל .בשנת  1893יצא הרב מוהליבר
למסע ברחבי רוסיה כדי להשפיע על יהודיה לקנות
קרקעות בארץ ישראל .הוא נפגש עם הברון גינצבורג ועם
הברון רוטשילד ,עליו השפיע לתמוך באיכרי המושבות.
הרב מוהליבר השתתף בוועידת "חיבת ציון" הראשונה
באודסה בשנת תר"ן ( )1890והגיע לאחריה לביקור בארץ
ישראל .הוא היה חבר קבוע בוועד המושבות ,ובקונגרס

מרדכי אשל הוא גמלאי של הסוכנות היהודית ,העוסק
בחקר כתובות הנצחה מהמאות ה– 19וה–.20

"גן שמואל" וסביבו אדמות הינדין במפת ד"ר מקס שפירא1895 ,
(באדיבות ספריית המפות בהר הצופים,
האוניברסיטה העברית בירושלים)

הציוני הראשון נבחר לאחד מארבעת המורשים
לניהול הפעילות הציונית ברוסיה.
בכ"ז בניסן תרנ"ד ( )1894מלאו לרב מוהליבר  70שנה.
בין הברכות שנשלחו היה מכתב מ"חובבי ציון":
רב פעלים ,רודף שלום וגאון ישראל
רבנו שמואל מוהליבר!
גדול ונכבד לנו יום כ"ז ניסן זה ,היום אשר בו
תמלאנה לכבודך שבעים שנה ]...[ .ובדעתנו כי בכל
לבך ונפשך נתון אתה לארץ הקדושה ולראות פריה
לגאון ולתפארת כל חפצך ,על כן גמרנו בדעתנו
לנטוע ע"י הפועלים בארץ הקדושה גן אתרוגים
אשר שמך הנעלה יקרא עליו .גן–שמואל יקרא
בישראל.

על נטיעת הגן הוחלט מעט קודם לכן ,אך יום חגו של
הרב סיפק תנופה לעשיית רצונו ורבים שלחו תרומות
כדי שחזון "גן שמואל" ישא פרי .הוקמה אגודה שמטרתה
הייתה נטיעת פרדס בחדרה .יעקב הינדין מחדרה ,גיסו
של הרב מוהליבר ,תרם  50דונם מאדמותיו .ועד מתיישבי
חדרה הבטיח  25דונם .במפת הנחלות של חדרה מ–1895
ניתן לראות את גבולות פרדס "גן שמואל" בלב אדמות
הינדין .את המפה שרטט ד"ר מקס שפירא ,בנו החורג
של הרב מוהליבר ו"פלדשר" (אח מעשי) במושבה חדרה.
בחורף  1895הוחל בנטיעות ,בפיקוחו של שפירא .לאחר
שנה התמנה האגרונום סוסקין למנהל ,ובמקום נבנה בית
קבע למגורים.
"המליץ" מדווח ביום ב' באדר תרנ"ה (:)1895
משנכנס אדר מרבים כל אוהבי ציון בשמחה [ ]...מ"חדרה"
שמעו קול בהדר ,קול פועלים עברים נוטעי עצי הדר.
אשרי הדור שזכה לכך!
"נטיעת "גן האתרוגים" החלה!" — מה רבות הנה רגשות
גיל ועדן אשר ישבע לב כל איש יהודי ,בשמעו ארבע מלות
אלה [ ]...ועפ"י הרה"ג מיפו נמנה ירא שמיים להשגיח על
הנטיעה ,כי תהיה כראוי בדיני שמיים ]...[ ,והגן הזה יביא
רוח חיים במצב הפועלים אשר באה"ק [= ארץ הקודש],
כי רק המה יהיו עובדיו.

לא פחות משבעה מהודרים
הרב מוהליבר לא זכה ליהנות מפרי גנו ,מאחר שנפטר
בי"ט בסיוון תרנ"ח ( )1898והרי ג' שנים ראשונות פרות
הפרדס הם בגדר "עורלה" האסורים בהנאה ובאכילה.
במותו כתב ועד חובבי ציון לחברים" :אחרי פטירת רבנו
הגאון הצדיק זצ"ל ואחרי חלקנו את הכבוד האחרון לגופו
הקדוש התאספנו אנחנו בניו ותלמידיו ,לאמור חו"צ [חובבי
ציון] שבפה והחלטנו :לכלות אחרי מותו את אשר החלנו
לעשות לשמו בחייו :נטיעת 'גן שמואל' .לאסוף חברים לגן
ולקבץ נדבות בעת ההספדים לצורך הגן" .מתברר כי חובבי
ציון ראו לעצמם חוב של כבוד להמשיך במפעל.
א"ש הרשברג כתב על גן שמואל בעקבות מסעו בארץ
ישראל בשנת תר"ס-תרס"א:
 ...יש לועד האודסאי נחלה קטנה אחת ו"גן שמואל"
שמה [ ]...אשר מפאת חשיבותה ראויה היא כי נשים
אליה את לבבנו .מקום הגן הוא בחדרה והוא בן שבעים
ואחד דולם [דונם] עם הגדר החי של עצי שיטה .פתילי
ברזל ,ומארבע עד חמש שורות עצי אקליפט ,עם בנינים,
חצר ,באר וברכה .כל אלה מתפשטים על שטח שבעה
עשר דולם .עצם הגן ,לאמר :הנטיעות ,מתפשט על

קטיף אתרוגים בשנת ( 1900באדיבות ארכיון גן שמואל)
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שטח חמשים וארבעה דולמים,
ובו כאלפים אתרוגים וכאלפים
אורנגים [תפוזים] ולימונים .בשנה
האחרונה (תר"ס) היא השנה
הרביעית לנטיעתו ,לבד שתי
שנות המטעת [משתלה] ,כבר נשא
פרי כאלפים וחמש מאות אתרוגים אשר שוים היה
בשוק יפו כאלף פרנק .בשנה הראשונה אי אפשר היה כי
יהיו מהודרים ,כי כל מה שהעצים מתבשלים [מתבגרים]
האתרוגים משתבחים .כל עץ נושא מששים עד שבעים
אתרוגים ,מהם לא פחות (בשמירה מעולה) משבעה
מהודרים .בכלל מעמד הגן טוב ולכשיתבשל יש באורנגים
לבד לפרנס את הוצאותיו למלא את חובותיו נגד מנדביו
ולהכניס ריוח לועד האודסאי .ההוצאות עליו עד היום
עולות לששים וחמשת אלפים פראנק .ערכו מששים עד
שבעים אלף פראנק ,ולו היה מקומו סמוך ליפו ,כי אז
היה ערכו הרבה יותר.

חשיבות תיאור זה נעוצה בהיותו דיווח מוקדם ומפורט על
הפרדס עם ראשית תנובתו :מבנה החצר וסביבותיה ,גודל
השטחים ושימושם ,הרכב הפרדס ושוויו .אין זה פרדס
האתרוגים הראשון שניטע בארץ ישראל ,אך ב"גן שמואל"
ניתן לעקוב באופן כמעט רציף אחרי גורלו.
מדוע פסק משלוח האתרוגים?
עשר שנים לאחר קבלת ההחלטה על המשך המפעל פורסם
ב"החבצלת" מס' ( 87י"ג באלול תרס"ח [" )]1908מכתב
גלוי" .מהמכתב עולה כי הגן היה נתון ל"פקודת" הרב
מוהליבר ונועד לכך שכל המשלם דמי חבר יקבל אתרוג
מארץ ישראל ומעצו שלו .לאחר פטירת הרב ,הפרדס עבר
לטיפול "ועד החברה לתמיכת בנ"י [בני ישראל] עובדי
אדמה ובעלי מלאכה בסוריא ובאה"ק [ארץ הקודש] —
אדיסא [אודסה]" .מקורבי הרב אמרו לוועד כי אין לנטוש
את הגן ,הן בגלל הממון והעבודה שהושקעו בו והן בכדי
לכבד את זכרו ואת רצונו של הרב המנוח.
שבע שנים קודם לכן הביע א"ש הרשברג דאגה ,הן מתכנית
הנטיעה והן מחילופי הבעלות:
[ ]...אפס כי יש בו גם חסרונות אחדים שנעשו בו מתחילת
נטיעתו ,עפ"י תכנית הגננים היותר גדולים אשר בא"י.
א) הנטיעות על ההר בלי להקדיש ולעשות בו מדרגות,
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ולרגלי זה מימי ההשקאה היורדים גורפים את עפר
השורשים .ב) נטיעת האתרוגים בעמק הלח יותר מדי.
ג) נטיעת אתרוג אחד בין ארבע אורנגים ,למען יגנו עליהם
מפני הרוח המזיקתם ,שלא עלתה יפה מפני שההשקאה
המרובה די צרך האורנגים מזקת בלחותה היתרה את
האתרוגים ,המסתפקים בהשקאה מועטת ,אך כל
החסרונות האלה יש לתקן .אך בהלקח השגחת הגן ,ע"י
שליח הועד האודסאי ,מגננו המיוחד לו ,על יסוד טענות
קלושות ונמסר לפקידות "דורשי ציון" ,שעכ"פ [על כל
פנים] איננה מיוחדת לעסקי הגן ,יש לחשוש הרבה לשלום
הגן בעתיד ,אם נשפוט על חריצות הפקידות הזאת לפי
מעשיה בעסקי "דורשי ציון".

הוועד ,מצדו ,מתלונן ב"החבצלת" כי לקח על עצמו
"עסק ביש" .כאשר החל הגן להניב פרי התברר כי עצים
מתייבשים "והולכים הלוך וחסור" ,כיוון שהאתרוג רגיש
לאקלים המקומי אך ההלכה אוסרת על הרכבה ,כלומר
גידולו על גבי כנות של הדרים מקומיים .נוסף להתמעטות
העצים שמנעה מכל חבר לקבל אתרוג מעצו–הוא כמובטח,
הרי האתרוגים עצמם לא היו מהודרים ורבים מן החברים
התלוננו על כך בפני הוועד .הוועד פעל בכל כוחו להשביח
את העצים ואת פריים והוציא על כך כסף רב ,אך ללא
הועיל .החברים המשיכו להתלונן על טיב האתרוגים ולא
היה בידי הוועד די כסף לתחזוקת "גן שמואל" .הוחלט

(באדיבות ארכיון גן שמואל)

לשלוח מומחים לגידול אתרוגים ,כדי לבחון את הגן
ולראות מהם הפעולות והסכומים הדרושים להשבחתו.
המומחים הודיעו לוועד "כי מתחלת נטיעתו של הגן
נעשו בו שגיאות גדולות" וכדי להשביחו יש לנטעו מחדש.
השבחה ללא נטיעה מחדש תעלה  10,000פראנק ויעילותה
מוטלת בספק.
בעקבות הדיווח החליט הוועד למסור את הטיפול בגן
לידי חברת "יצהר" למשך תריסר שנים .החברה התחייבה
להשביח את הגן ובתום התקופה להחזירו לוועד .לדאבון
הלב ,נכתב ב"מכתב גלוי" ,לא הצליחה חברה זו להשביח
את הגן ואפילו לא את מראם החיצוני של האתרוגים; כבר
עתה ברור כי החברים אינם מרוצים מאתרוגי הגן וטוענים
שמחיר המשלוח יקר ממחיר האתרוג שקיבלו" ,שאין לו
תואר והדר" .לפיכך הודיע הוועד שכל עוד לא יושבחו
האתרוגים ,ועד להחלטה חדשה בנושא ,הוא מפסיק את
משלוח האתרוגים לחברים!
"שבר חרוץ ...שרוע וקלוט"
האם יש אמת בקובלנתו של "ועד החברה" כי החברים
מציקים לו שוב ושוב בתלונות? מתברר שכן .ב"החבצלת"
מיום י"ח בתמוז תרס"ד ( )1.7.1904נדפס מכתבו של יעקב
הלוי טראכטמאן מרוסיה ,שכתב בהזדמנויות שונות בעד
אתרוגי ארץ ישראל ונגד "אתרוגי קורפו" מחו"ל:
 ...הייתי מקבל מדי שנה בשנה פרי עץ הדר ע"י בי [בית]
דואר מהראב"ד אלישר נ"י [נרו יאיר] בירושלים ,או
מגבאי "שערי תורה" ביפו ואידך ,ובכל פעם הייתי שש
ושמח באמת ,כי כולם היו תמיד לגאון ולתפארת .פעם
אחת קיבלתי אתרוג אחד שלא ראיתי כמעט כמוהו בכל
ימי חיי ,גידול מראה ,יופי ,טהרה וריח ,התאחדו בו.
החרדים המהדרים התקנאו בי אז וברכו עליו גם הם
בגילה ורעדה .וכשנוסד "גן שמואל" שמחתי כפלים ,כי
יהיה לי "שלי ומשלנו" כאחת ,שלמתי המחיר ונטעו בו
עץ על שם משפחתי ,אמרתי בלבי :עתה...
עברו שנות ערלה ומאז הנני "זוכה" לקבל שנה בשנה
"פרי עצי הדר בגן שמואל" ,בכל פעם אני משלם הוצאות
המשלוח — מעט או הרבה — כמה שידרשו .אבל ,מה אני
מקבל זה שנים אחדות? שבר חרוץ ...שרוע וקלוט ...וכל
המומים הכתובים בספר התורה ...לא לרצון הוא "לכם"
כזה ]...[ .מבשרי אחזה ,ניסיתי לדבר על לב חובבים
אחדים — בעלי יכולת — לעשות כמוני :לטעת עץ ב"גן
שמואל" ,והמה ישחקו עלי לאמור :הראשונים מצטערים
ואתה משתדל להוסיף ?...ואולי "הצדק" אתם]...[ .
מנהלי "גן שמואל"! לא למעני כי אם למען ציון לא
אחשה ,אשיחה וירוח לי ,שיתו לבכם לדברי אמת ושלום
אלה היוצאים מלב אוהב וחובב "שערי ציון" ,למה תתנו
פתחון פה ?...שפרו מעשי ידכם (האתרוגים הדרים בגן
שמואל) למען ירבו עליהם קופצים...

(באדיבות ארכיון גן שמואל)

"מאתרגים" את המורשת
האתרוגים בפרדס "גן שמואל" לא עלו יפה .לאחר נטיעתו בידי
ועד חובבי ציון הועבר הגן לטיפול הוועד האודסאי .משאלו לא
יכלו עוד להחזיקו ,הועבר הטיפול לידי חברת "יצהר" .החברה
העבירה את האחריות לגן לידי חברת "דורשי ציון" בחדרה.
בסופו של דבר ,עברו האדמות לידי "הנציונלפונד" — הקק"ל.
בשנת תרפ"ב ( )1922-1921עלו על האדמות חלוצים ,חברי
"החלוץ" ו"השומר הצעיר" מפולין .כך התגלגל השם "גן
שמואל" מפרדס על שם הרב מוהליבר לשמו של קיבוץ.
המבקר בקיבוץ כיום יכול לראות שרידים מימי הפרדס
המקורי באתר "החצר הישנה" שבמרכז הקיבוץ :שער
הכניסה לפרדס ,הבאר הראשונה ,ברכת המים ותעלת
השקיה ,הבית הראשון שנועד למגורי העובדים ושרידי גדר
הכורכר שהקיפה את החצר .בפברואר  ,2001בחג ה–80
לקיבוץ גן שמואל ,נטעו חבריו גן אתרוגים — מחווה לפרדס
שניטע  106שנים קודם לכן לכבוד הרב שמואל מוהליבר.

לעיון נוסף:
א"ש הרשברג ,בארץ המזרח:
באחוזות ישראל שבגליל
ובשביהודה ובעריהן ,וילנה
תר"ע.
י' טריואקס וא’ שטינמן
(עורכים) ,ספר מאה שנה ,תל
אביב  ,1938עמ' .386-366
א' שילר (עורך) חדרה
וסביבתה :פארק השרון,
אריאל  ,96-95ירושלים .1993

קברו של הרב
מוהליבר ,שהועבר
מביאליסטוק
למזכרת בתיה בשנת
תשנ"ב (באדיבות
המדרשה הציונית,
מזכרת בתיה)
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