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יחיד ה 2

תקוות
גדולות

חברי הקבוצה בראשית 
דרכם בארץ ישראל

יעקב וחבריו עלו לארץ ישראל בשנת  ,1912בגל העלייה המכונה "העלייה השנייה".
כמו לחלוצים רבים ,היו להם תקוות גדולות לבנות חיים חדשים בארץ ישראל ,לעצמם ולעם
היהודי כולו .אולם כפי שנראה ביחידה זו ,הם נתקלו בקשיים ובאתגרים רבים.

אתגרים והתלבטויות

לאחר חודשים של הכנות הגיע היום המיוחל — עלינו על האונייה
שבפרדה מההורים ,מהאחים ומהחברים,
ֵ
לארץ ישראל! למרות העצב
ההתרגשות הייתה רבה ,והיא הלכה וגברה ככל שהתקרבנו לחופי הארץ.

תול ודג ת ו וקת

לאחר שהות קצרה ביפו קיבלה הקבוצה שלנו הצעה מפתיעה ומפתה —
לעלות לגליל ולהקים שם יישוב קטן .נקבל חלקת אדמה ,נעבד אותה
בעצמנו ונחיה חיי קבוצה אמתיים .למרות החששות (הרי כולנו היינו בני
עיר ,חסרי כל ניסיון בחקלאות) ,נענינו לאתגר.
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חברי הקבוצה מספרים על חוויותיהם ביישוב החדש .בחרו דמות אחת ,קראו את דבריה ומלאו את
המשימות.

אליעזר:
אני מרגיש אדם אחר לגמרי מהאדם שהייתי לפני שנה ,כשעוד חייתי באירופה .לא סתם אומרים
שבארץ ישראל נוצר "יהודי חדש"! אני זוכר שבפעם הראשונה ששמעתי את המושג הזה,
"יהודי חדש" ,קצת נעלבתי .החברים שלי בתנועה הציונית הסבירו לי שבגלות היהודים חלשים,
מפוחדים ,תלויים באחרים ,ולפעמים אפילו מתביישים בהיותם יהודים .כאשר ניסיתי להתנגד
לטענה הזאת ,הם אמרו שאנחנו ,היהודים ,לא אשמים בכך ,נסיבות החיים עשו אותנו לכאלה.
הם גם טענו שבארץ ישראל הכול יהיה אחרת — שם ייווצר סוג אחר של יהודי ,יהודי שעובד את
אדמת מולדתו ,יהודי בריא ,חזק וגאה.
היום אני סוף־סוף מבין את הרעיון הזה ומזדהה אתו לגמרי! עבודת האדמה מחזקת אותי ,לא
רק מבחינה גופנית ,אלא גם מבחינה נפשית .אני מרגיש בטוח וגאה בעצמי ובעם שלי .בזמן
האחרון היו גנבות רבות מהיישוב שלנו ,ועלתה הצעה שאצטרף לארגון המארגן שמירה על
היישובים היהודיים החדשים .יהודים מגִ נים על עצמם בכוחות עצמם — מי היה מאמין?!
רק דבר אחד קצת מדאיג אותי ,אני מרגיש שלפעמים הרצון שלנו להתרחק מ"היהודי
הישן" ,מרחיק אותנו גם מהמסורת היהודית .אמנם בחרתי שלא לשמור מצוות כפי
ששמרתי בבית הוריי ,אבל יש מנהגים שחשוב לי להמשיך לשמור .למשל ,בעוד
שבועיים פסח ,וחשוב לי מאוד לערוך סדר פסח! אלפי שנים שמרו יהודים על
המסורת הזאת ,למה שנפסיק אותה דווקא עכשיו ,דווקא כאן ,בארץ ישראל? ציפורה
מבינה אותי ,גם היא מחפשת דרך לשלב חלקים מהמסורת בחיי הקבוצה ,אבל היא
טוענת שצריך להתאים את המסורת למציאות החדשה שלנו כאן בארץ ישראל .לעומת
זאת ,מרים אומרת שאנחנו צריכים לבנות כאן משהו חדש לגמרי ,ולא להיות כבולים
למנהגים הגלותיים המיושנים...

א .כתבו שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריו של אליעזר.
ב .לקראת פסח דנים חברי הקבוצה בשאלה איך יציינו את החג יחד .הציגו את הדעות העולות
בדיון .היזכרו במנהגי הפסח ובליל הסדר ,ונסו לשער אילו מסורות ומנהגים ירצו החלוצים
לשמור ועל אילו יעדיפו לוותר.

ציפורה:
מתחילת דרכנו החלטנו שבקבוצה לא יהיה לחברים רכוש פרטי .רכוש פרטי נוגד את
עקרון השוויון ,וחוסר שוויון הוא מקור לקנאה .הכול אצלנו שייך לכולם — כל
ההכנסות של כל החברים נכנסות לקופת הקבוצה ,וכל מי שצריך כסף ,מבקש,
ואם הצורך מוצדק ,הוא מקבל כמה שהוא צריך .גם כל הרכוש הפרטי שהביאו
החברים ִאתם הפך לרכוש משותף — יש לנו מחסן של בגדים וספרייה קטנה ,וכל
אחד יכול לקחת מהם לפי צרכיו.
אני מסכימה שהשוויון חשוב ושקנאה יכולה לפגוע מאוד בקבוצה ,אבל לפעמים אני
תוהה :אולי יש מקום ליותר גמישות? למשל ,כשעזבתי את הבית קיבלתי מעיל יפה
מאחת הדודות האהובות שלי ,אבל לפי כללי הקבוצה אסור שהמעיל יהיה שייך רק
לי .אני אמורה למסור אותו למחסן הבגדים וכל מי שיצטרך מעיל יוכל ללבוש אותו .קשה
לי מאוד עם הכלל זה .מה יקרה אם המעיל יישאר רק שלי? האם זו תהיה פגיעה גדולה כל
כך בשוויון ובקבוצה? מרים טוענת שדווקא מפני שהמעיל הזה חשוב לי כל כך ,אני חייבת
למסור אותו למחסן ,כך באמת ארגיש שאני מיישמת את הערכים שלנו ,אבל אני עוד לא
השתכנעתי...

א .כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על חיי החלוצים מדבריה של ציפורה.
ב .בשיחת קבוצה החברים דנים בשאלה האם ראוי להגמיש את הכללים בדבר מסירת הרכוש
הפרטי לקבוצה .הציגו את העמדות השונות בסוגיה.

מרים:

תול ודג ת ו וקת

כפי שאמרה ציפורה ,אחד הערכים החשובים לנו ביותר הוא השוויון ,גם השוויון
בין המינים .כל חברי הקבוצה חושבים שגברים ונשים צריכים להשתתף
בחיי הקבוצה באותה מידה ,וכולם מסכימים שנשים יכולות לעבוד בדיוק
כמו הגברים ,אבל למעשה לא השגנו שוויון מלא .בדרך כלל ,הגברים עובדים
בעבודות המעניינות ,המספקות וה"נחשבות" ,למשל בעבודות החקלאיות .אני
עובדת במטבח כבר שלושה חודשים ,ולפני כן הייתי אחראית על הכביסה...
יעקב מנסה לעודד אותי ,הוא טוען שהעבודות האלה חשובות לא פחות
מהעבודה בשדה — "איך יעבדו על בטן ריקה?" "איך יעבדו בלי בגדים נקיים?"
הוא צודק ,כמובן ,אבל אם כך ,למה שהגברים לא יעבדו במטבח או יכבסו?
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נושא השוויון בין נשים לגברים עולה אצלנו הרבה בזמן האחרון ,בעיקר משום שסוניה ,חברה
שהצטרפה לקבוצה לפני כמה חודשים ,עומדת ללדת .ההתרגשות רבה ,זה יהיה התינוק
שאם התינוק
הראשון בקבוצה! אבל עוד לא החלטנו מי יטפל בו (או בה) .יש שחושבים ֵ
צריכה לטפל בו ,ואילו אחרים חושבים שצריכה להיות תורנות בין חברות הקבוצה — כמו
שאין רכוש פרטי ,גם הילדים הם של כולנו ,הרי אנחנו כמו משפחה .ואני חושבת שאם תהיה
תורנות ,ראוי שגם הגברים ישתתפו בה .אם שוויון ושיתוף חשובים לנו ,צריך להיות שוויון
ושיתוף גם בטיפול בילדים!

א .כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריה של מרים.
ב .הציגו שיחה בין סוניה לחברי הקבוצה האחרים בנושא הטיפול בתינוק העתיד להיוולד.

חשוב לי מאוד לחיות בקבוצה .אני מאמין שאני צריך לפעול ולעבוד
לא רק למען עצמי ,אלא גם למען חבריי ,ואני גם חושב שקבוצה יכולה
לתרום לבניית הארץ והעם הרבה יותר מאוסף של יחידים .בקבוצה שלנו
כמעט כל החלטה היא החלטה משותפת .זה לא אומר שאנחנו מסכימים
בכל דבר אבל אנחנו דנים בכל סוגיה ,עד שאנחנו מגיעים להכרעה .לפעמים נדרשת
הצבעה .בדרך כלל ,השיטה הזאת מצוינת ,אבל לפעמים עולות סוגיות שלדעתי
הקבוצה לא צריכה לדון ולהחליט בהן.

נחמן:

לדוגמה ,לאליעזר יש אח בצפת .כמעט כל שבוע הם נפגשים — או שאליעזר נוסע
לצפת ,או שאחיו בא אלינו — ולכן אליעזר לא נמצא אתנו שבתות רבות ,וכשהוא כבר
נשאר בקבוצה — אחיו מגיע! שבת היא הזמן החשוב ביותר של הקבוצה ,הרי במשך
השבוע אנחנו עובדים עד שעה מאוחרת ,ואין הרבה זמן וכוח לעניינים חברתיים .אחיו
של אליעזר הוא בחור נחמד אבל הוא לא חלק מהקבוצה ,והנוכחות שלו כאן בכל שבת
שנייה משנה את האווירה .הוחלט להביא את הנושא לשיחת קבוצה ,ובשיחה עלתה
ההצעה להגביל את הביקורים האלה .אני מאוד מתלבט ...האם גם החלטות כאלה צריכות
להתקבל בשיחת קבוצה?

א .כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריו של נחמן.
ב .הציגו את העמדות שעלו בשיחת הקבוצה שדנה בביקוריו של האח.

יעקב:
השנה הייתה בצורת קשה ,והמצב הכלכלי שלנו קשה במיוחד .גם
קודם לכן לא היינו עשירים ,אבל כל עוד היה לנו די כסף כדי לספק את
הצרכים הבסיסיים שלנו ,לא שאפנו ליותר .שמחנו שאנחנו מצליחים להתפרנס
מהאדמות המעטות שהוקצו לנו ונהנינו מהחיים הפשוטים ומההסתפקות במועט.
אולם עכשיו אנחנו מתקשים אפילו למלא את הבטן .בניסיון למצוא מקורות
הכנסה חדשים ,הוטל עליי לחפש עבודה במושבה ראש פינה *.שמחתי להזדמנות
להכיר את המושבה מקרוב ,הרי שמענו עליה ועל המושבות האחרות עוד
באירופה .היהודים שיִ ישבו את ראש פינה היו בין הציוניים הראשונים שעלו לארץ
ישראל כדי לעבוד את אדמתה ,והערכנו אותם מאוד .בראש פינה פגשתי כמה
איכרים ,סיפרתי להם על הקבוצה שלנו וגם על הקשיים .למען האמת ,המפגש
היה די מאכזב ...האיכרים התאכזבו לשמוע שבקבוצה שלנו כבר לא שומרים את
כל מצוות הדת ,וכששאלתי אם יש להם עבודה בשבילנו ,הם אמרו שיש להם די
פועלים ערבים מנוסים .הם הסבירו שבעבר עבדו אצלם פועלים יהודים צעירים
אבל הם לא הכירו את העבודה ועבדו לאט מדי .ניסיתי להסביר להם את חשיבות
"העבודה העברית" — שחשוב להעסיק פועלים יהודים דווקא ,ושרק כך יוכל העם
היהודי "לכבוש" מחדש את ארצו ,אבל הם לא השתכנעו...

א .כתבו שניים־שלושה דברים חשובים שלמדתם על החלוצים מדבריו של יעקב.
ב .הציגו את השיחה בין יעקב לאיכרים מראש פינה ואת העמדות השונות שעלו בה.

* מייסדי ראש פינה ומושבות
אחרות עלו לארץ ב"עלייה
הראשונה" ( .)1904–1881יעקב
וחבריו עלו לארץ כעשרים שנה
לאחר מכן במסגרת ה"עלייה
השנייה" (.)1914–1904
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היכנסו לאתר "להיות
חלוצים!" ,עלו על "מכונת זמן"
ועזרו ליעקב ולחבריו להכריע
ִ
בדילמות המעסיקות אותם .כאן
אתם קובעים את מהלך הסיפור!
בקישור (לינק) "צורות התיישבות"
תוכלו להכיר סוגי התיישבות שונים
שהקימו החלוצים.
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