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הייתהכשחברוו

בירתהדייטיטשל

הציונותתנהיגי

שקלאו־חמואביה

הרצלפינתהשנהדארחנב

למערתהנוערתנועותשלטיולים
בכירישלוביקוריםהמכפלה

לפניהרבההציונית:התנועה

מחלוקותלמוקדהפכהשהברון
חלקהייתההיאפוליטיות,
הציונימהקונצנזוס

20שקלאר־חמואביה

הערה




למערת
המכפלה

כשהגימנסיה
הגיעה

בחברוןהיהודיהיישובהרחבתעלבנטנפתלישלהכרזתו
כךהיהזהתמידלאאבלמשמאלבגינוייםכצפויהתקבלה
האבותבעירההתיישבותזכתהשלהבהיסטוריהקצרלרגע
הצעיר.מהשומרואפילוהחילוניתהציוניתמהתנועהלחיבוק
אלעינייםמצידםנשאוהישן""היישובבניעצמםהתושבים

פרקמגלהחדשספרעברית.חקלאותעלוחלמוהחלוצים
קשריםוחושףשנה0003בתעירשלבתולדותיהידוע

אפילוואוליהארץמפתאתלשנותיכוליםשהיואידיאולוגיים
בתרפ"טהטבחאתלמנוע

שקלארחמואביה

הערה




.4091יוליבחודשבחברוןהיהודיביישובשררכבדבל

נפלוגדול"שרכיבישרוברחובותשנתלומודעות

אבינו""אברהםהכנסתבביתהקודשארוןעלבישראל"

הונףהבימהומעלאבללאותשחורהפרוכתנפרסה

בנימיןשלמותוהציונית.התנועהשלהכחוללבןדגלה

היהודיהעולםאתטלטלבלבד44בהיותוהרצל

החליטוצעיריםכמההאבות.עירתושביעלפסחהלאהאובדןותחושת

הרבהעיררבאפילובהכנות.ופתחוהכנסתבביתלזכרועצרתלקיים

ולשאתהציוניהמנהיגתמונתלצדלעמודלהזמנתםנענהמדיניחזקיהו

אהבוחברוןשלהיהודיםתושביהכלשלאאלאהספד.דברי

אירועשלקיומועלמחוהאשכנזיתהעדהרבניהרעיוןאת

ספורותשעותותוךהאדוקברובעמובהקלאומיצביוןבעל

והצעיריםבוטלההעצרתבקהילה.ציבוריתתסיסההתעוררה

נרותלאורשהתקייםומחתרתיצנועבכינוסלהסתפקנאלצו

הבתים.ממרתפיבאחד

מנהיגםלמותשלושיםבמלאתמכןלאחראחדיםשבועות

עצרתלקייםבליבםפיעמהשהציונותהחבורהבניהתעקשו

ראשיהשתתפובאזכרהלהפתעתםפומבית.הפעםנוספתאבל

התקבלהאףהאירועובמהלךכאחדוהאשכנזיתהספרדיתהעדה

אגודהייסודועלהקיימתהקרןעבורתרומותאיסוףעלהחלטה

בעיר.החינוךמערכתלשינויעברית

כדברלהיראותהייתהיכולהכזהאופיבעלתעצרת

באצבעהחלוציםממושבותבאחתהתקיימהאילוטבעי

התרחשהאירועכאמוראךבירושליםאפילוואוליהגליל

שלפיההרווחתלתפיסהבניגודבחברון.היהודיביישוב

הלאומיתמהרוחמנותקתהייתההקדמוניתהאבותעיר

שופכיםחדשיםגילוייםהיהודיהעםאתשסחפההחדשה

ברחובותשהתקיימהתוססתציוניתפעילותעלאור

חדצדדייםהיוהללושהרגשותנראהשם.היהודיים

דגםבביתוהתגלההרצלשלמותואחרישניםכמה

מימישמשךהאתרהמכפלהמערתמוקטן

בחברון.להתיישבהיהודיםאתהיוםועד

כמשתייכתבחברוןהקהילהאתלהגדיר"נהוג

העובדהנעלמההמחקרמספריאבלהישן'ל'יישוב

ביןמאודמענייןשילובהתקייםהזהשבמקום

אלמכיאסיורםד"ראומרללאומיות"מסורתיות

ליישובהציוניתהתנועהביןהגומליןיחסיאתשחקר

מתגלההנושאאת"כשלומדיםבחברון.היהודי

הקהילה.שלומפתיעחדשנישונהאופיפתאום

והדברהציוניתבתנועהרבענייןגילוחברוןיהודי

בפתיחתציוניותנוערתנועותבהקמתהתבטא

שסימלהציוני'ל'שקלובתרומותעברייםספרבתי

אףעלמדהיםדברזההציוני.בקונגרסהשתתפות

היאאמצעיםבעלתהייתהלאברובהשהקהילה

השקליםשכלומספריםלאומיותאספותקיימה

הרשימותלפיאחת.בשנהנמכרולהשהוקצו

מכספםתרמוהזוהאוכלוסייהמתוךאחוזתשעים

הציונית".לתנועההדל

ד"רשלספרונקראכךחברונה""ופנינו

שמוכרמל.בהוצאתאורשראהאלמכיאס

המאוחריםהכיסופיםאתמהדהדהספרשל

אחריחברוןכלפימצידההציונותשפיתחה

תרפ"טבפרעותחרבשםהיהודישהיישוב

מסמינרחניכיםשהשאירוכתובתהיאחברונה""ופנינו

בקבוצההיונוערבני"שבעיםהמצדה.בהרמיםבורקירותעלהעובדהנוער

הגיעהצאליםנחלדרךואזלמצדהבוקקמעיןרגלילמסעשיצאההזו

נטוששהיהאבינו''אברהםהכנסתבביתביקרו"הםאלמכיאס.אומרלחברון"

ותאריכיםשמותהמוןעודהופיעוהכנסתביתקירותעלכתובות.שםוהשאירו

בפלמ"ח.שהיווגיליתיאחריהןשהתחקיתידמויותמיניכלוהוזכרו

האבותולעירחילוניותנוערתנועותלאותןמהלכאורהמפתיע"גם

ביקרושהחניכיםכמוהלאומי.המוטיבאתחיפשושהןאומרתשליהתשובה

השורשיםאתלחפשיצאוגםהםכךובתלחיהמכביםבקברותבמצדה

צריךהמכפלהלמערתגםמבחינתםבחברון.היהודיהעםשלוההיסטוריה

פסוקילמלמלאוהשביעיתהמדרגהעללהתפללכדילאהחאקיבבגדילבוא

כאומה".שלנולעברלהתחברכדיאלאתהילים

רווחכוונתללאבנק
קבוצותמדריךקרייתארבעשאלמכיאסשנהלעשריםקרוב

היסטורייםומקומותלאירועיםאותוחשףמספרהואהזההעיסוקבחברון.

עובדותליהתגלוהשטחאתלומדשאניכדי"תוךתמיהתו.אתשעוררו

הדסההחוליםביתאתמכיריםכולנוהדסה.ביתלגבילמשלמעניינות

סיועשהעניקציוניאמריקנינשיםארגוןשאותומתברראבלבירושלים

נשלחובחברון.גםמרפאהלהקיםעצמועללקחיהודיותלקהילותהומניטרי

זהוציוניתלאומיתשליחותבזהראושחלקםואחיותרופאיםלשם הלאומיתבתודעהכיכבהשלאהעיר
ציוני.למיתוסלפתעהפכההמתעוררת
תרפ"טפרעותאחריבחברוןמטיילים

ברגר
חיים
אלבום
ביתמונה
מאוספי
צילומים

צבי
בן
יצחק
יד
התמונות
ארכיון
צילום

בנבנישתי
דוד
אוסף

הערה




תרפ"סבפרעותסלוניםאליעזרמשפחתביתהציונית.התנועהשלבפניהאגרוף
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;tgחודשיםלכמהלמילואיםלצאתכמועבורםהיה

שלחברוןסניףפתיחתאתלמשלקחיאוחור.באיזה

התושביםמספראתכשבודקיםאנגלו־פלשתינה׳.׳בנק

למהתמיההמעוררזההסוציו־אקונומי,ומעמדם

התבררהמחקרבמהלךכסף?שםישקיעבכללשמישהו

שהיהליבונטין,דודזלמןכלכלי;מיזםהיהלאשזהלי

כדיבחברוןהסניףאתלהקיםהחליטהבנק,ממייסדי

הון".לגרוףכדיולאשם,היהודיהיישובאתלחזק
הואהאחדצירים:שניסביבנעאלמכיאסשלספרו

בחברון,היהודיהיישובכלפיהציוניתהתנועהשליחסה
הקהילה.בתוככיהלאומיתההתעוררותאתמשרטטוהשני
גליעםבארץ,הציוניתהפעילותמתחילה"ב־2881

אלמכיאם.מסבירהמושבות",והקמתהראשונההעלייה

הציוניהקונגרסמתמסדתהציונותמכןלאחר"עשור

׳מדינתוהספרמוקמים,ציונייםגופיםנערך,הראשון

והשאלהומדינות.שפותמיניבכלמתפרסםהיהודים׳

ידעושםהתושביםרגע,היא:חברוןשלבהקשרשעולה

אואליהם,הגיעהציוניהסיפורשקורה?מהעלבכלל

שלחולאהישןהיישובשלסגורהבועהבתוךחיושהם

ולאעבריתדיברולאהחקלאיות,למושבותהבניםאת

היהמהנוספת:ושאלהקרקעות?ברכישתהתעניינו

החדשה?הציוניתהמנהיגותבעיניהאבותעירשלמעמדה

בכלל?"אםשם,היהודיליישובהתייחסההיאאיך

מאותכמהלשובישהללוהשאלותעללענותכדי

הוותיקהיישובפרופילאתולשרטטלאחור,שנים

קבוצתלעירהגיעהה־61המאהבראשיתבחברון.
אשכנזי,מלכיאלהרבמנהיגם,ספרד.ממגורשייהודים
שהתקיימההוותיקההקראיתמהקהילהשטחרכש

המתחםבמרכזהיהודים.חצראתעליווהקיםבחברון,

אבינו"."אברהםהכנסתביתאתמלכיאלהרבייסד

אשכנזית,קהילהגםבחברוןקמהכךאחרשנים300
הללוהקהילותשתיחב"ד.מחסידיברובהשהורכבה

החלוקה,כספיעלוהתבססותורהבלימודבעיקרעסקו

הישן.ביישובנהוגשהיהכפי
האחרותהקודשלערישחדרומודרניזציהתהליכי

היהודיהרובעלתוךחלחלושלאכמעטישראל,בארץ

המקוםמרכזילצומתנחשבהקדםשבימיהעירבחברון.
ובאר־שבעירושליםשכם,ביןהדרכיםנפגשותשבו

במאההייתההירדןעבראלעזהמנמלהנתיבעם

מרוחומנותקתומסחר,תעשייהממרכזימרוחקתה־91

תושביוגםשלהן,אתעשוהשניםזאת,ובכלהתקופה.

הלאומיתההתעוררותואלהחדשהעידןאלנפתחוחברון

היהודי.בעםשאחזה

לתמיכהמהתחלהנטוהספרדיתהקהילה"חברי

החםהלאומי"הרגשאלמכיאם.אומרהציונית",בתנועה

אייותר:מורכבזהחב"דחסידיאצלשם.יותרחזקהיה

מנהיגאבלבציונות,תמכהעצמהשהחצרלהגידאפשר

פעילבפירושהיהסלונים,יוסףיעקבהרבבחברון,חב"ד
עםענפיםקשריםקיימוהםמשפחתו.בניגםוכךציוני,

לחיזוקרבותופעלואותםאירחוהציונית,התנועהחברי
בתוךהתנועה.למוסדותבחברוןהיהודיהיישובביןהקשר

שהיוקרליןחסידישלקהילהגםהייתההאשכנזיתהעדה

הםבתחילהקטן.מיעוטהיוהםאבלאנטי־ציונים,ממש

להקמתהניסיוןכמוויוזמות,שינוייםלמנועהצליחועוד
השפעתםמכןלאחראבלבחברון,כי"חשלספרבית

לזניחה".הפכה

הראשונותבשנותיהשכברומצאחקראלמכיאס

לאומית,עבריתפעילותבחברוןפרחההציונותשל
הראשוניםהניצניםאתציוני.אופיבעלימוסדותוהוקמו

לזהותאפשרבעירהלאומיתהתודעההתפתחותשל

יהודההרבהציונותמבשריבתקופתלכן,קודםעוד

ביבאסיהודהוהרבבחברון,בהתיישבותשתמךאלקלעי

מאותהנוספותדמויותבעיר.להתגוררבעצמושעבר

והרב)ודא"ם(מניאליהוהרבבג׳איו,חייםכמותקופה,

קרקעותלרכישתרבותפעלושלזינגר,יוסףעקיבא
משהעםקשריםרקמואףהםהאבות.עירבסביבת

יורםד"ר

אלמכיאס

)למעלה(:

"המוסדות

היוהציוניים

שפתחואלו

בתיאתמחדש

הספרבחבתו
המלחמה,אחרי
תרומותוהזרימו

ומזוןכסףשל
ארה"ב.מיהודי

יכוללאאני
שכללהגיד

שרמחבתוילד

ותלהיהתקווה׳

אבלבבית,דגל

הציוניהסיפור

והתרחב"הלך

ופתחובחברוןלבקרהגיעושב־9381מונטיפיורי,ויהודית

יהודיה.עבורכיסםאת

ה־02המאהבראשיתהציונייםהמוסדותהקמת

הלאומית.לתנועהחברוןשלבקשרזינוקנקודתהיוותה

שהחדיר"מיהיישוב.צעיריהיובחזוןלהידבקהראשונים

עברית־רוחבעלימוריםהיולראשםהאלההרעיונותאת

לאומית
$TS1$עבריתלאומית$TS1$

$DN2$עבריתלאומית$DN2$ויעקבקפלןישראלכמולחברון,שנשלחו

התלמידיםאתלימדו"הםאלמכיאס.מספראלעזר",

העולםברחבילהתרחשותאותםוחשפוציוניות,מהי
ציונייםספרבתיבארץמוקמיםתקופהבאותההיהודי.

חברוןמנעריחלקישראל,ומקווההרצליההגימנסיהכמו
ופתאוםבירושלים,יליןדודבסמינרללמודהולכים

תנועהבעירנוצרתכךלהשפיע.מתחילההזוהרוח

טבעישבאופןתוססיםחבר׳המהפכנים,צעיריםשל

הםהוריהם.שלהחייםאורחאתומבקריםשאלותמעלים

מהתרדמהלצאתלהתעורר,העתשהגיעכךעלמדברים

היישוב".אתשמאפיינת

לאחרהחלהיותרועזהסוחפתציוניתהתפתחות

זאתמייחםאלמכיאסד"רהראשונה.העולםמלחמת

המלחמהבעקבותישראל:ארץיהודישספגוהקשהלמכה

בארץ,אחריםבמקומותוכמולהגיע,החלוקהכספיחדלו
זמןבתוךוממחלות.רבמעוניסבלבחברוןהיישובגם

"אובלבד.ל־057אישמ־005,1אוכלוסייתוצנחהקצר

אלמכיאס.אומרומתו",חלושהםאוברחו,שהיהודים

הגופיםבחברון?היישובאתמצילמיקורה?מה"ואז

הציוניים".

הציונייםלמוסדותוהאדוקהוותיקהיישובביןהרומן

אהבהכסיפורשלבבאותונראהלאהמודרניהאופיבעלי

"המוסדותומאולץ.תלותיקשרכמויותראלאמלבב,

שנזקקמיכלעבורבלעדיתכמעטלכתובתהפכוהאלה

ברירההייתהלאבחברוןליישובהנואש,במצבולעזרה.

ועדהארצישראלי,המשרדכמולגופיםלפנותאלא

היהודית.והסוכנותהלאומיהוועדגםובהמשףהצירים

הערה
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הספרבתיאתמהדששפתחואלוהיוהציונייםהמוסדות

ומזוןכסףשלתרומותוהזרימוהמלחמה,אחריבחברון
שהתחילומהוהתהדקו,הלכוהקשריםארה"ב.מיהודי

אניאמיתי.חיבורלכדיהבשילהומניטרי,חירוםכסיוע

דגלותלה׳התקווה'שרמחברוןילדשכללהגידיכוללא

והתרחב".הלךבהחלטשםהציוניהסיפוראבלבבית,

הצעיריםלסובתזזוהרבנים
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אלעינייםנשאוציוני,חינוךשספגוחברון,צעירי

חייהם.מאורחותללמודוניסווהחלוציםהמושבותעבר

האזוראתלהפוךשנועדוחקלאיותיוזמותמגווןהגוהם

היישוביםעבורתעשייתימרכזהנגב",ל"שער

אתלהגשיםכדיישראל.ארץשלבדרומההעתידיים

ב־0291חיצוני.אדםבכוחצורךישידעו,הםהחזון,

הצעירה,החבורהמנהיגישמי,ויצחקמנימנשהפנו
הארצישראליהמשרדשלהחקלאיתהמחלקהאל

משתלהבהקמתסיועוביקשוהציונית,בהסתדרות

הערךאתיודעיםכולכם"חברים!ופרי.זיתעצישל
ביישובורעננהחיהקבוצהבהכנסתשישהגרול

הינההזו"הפינהחברון.בניכתבוכאן",הרקוב

לתשומתעתהערזכתהשלאבארץיחידהפינה

בעלירביםצעיריםעסקנינו.מצדלההראוילב
הכיוהחלקומתנוונים,הולכיםפיזייםכוחות

חינוךמחוסרהארץאתעוזבמהםגדול

חיהדוגמהידיעלחקלאית.והשפעה

בהרבהעליהםלהשפיעיכוליםהיינו

ולהוציאהעבורהחיקאללקרבם

חקלאים".שלגדודמהם
בחיוב.נענתההפנייה

המחלקהמנהלאטינגר,עקיבא
עלימיםבאותםעמלהחקלאית,
בעלותקרקעותשלמקיףסקר
והקמתלחקלאות,פוטנציאל

7ע"מק7וגר,זו7טןצי7ום:
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1912בחברון,הרצליההגימנסיהשלטיולבחאקי.לבואצריךהמכפלהלמערתגם

לבדיקהמצוינתהזדמנותמבחינתוהיוותהמשתלה
נשלחהב־0291חברון.באזורהקרקעשלמקצועית

ההר.אדמתאתלעבודכדייזרעאלמעמקחלוציםקבוצת

נעריםהמחזה:עלבפליאההביטבחברוןהדתיהיישוב
עםהנערותמגרפה,אוחזיםקצריםבמכנסייםיהודים

הזרמהנטעשנרתעוהיווזורעות.שותלותוהסרפןהקוקו

הצעיריםאחרנמשך"ליבובקסמו.שנשבווהיווהמוזר,

מנשהתיארהמיוחדת",בתלבושתםשמהלכיםוהצעירות

מושכות"הצעירותחברון.מתושביאחדאתבכתביומני

הבחורים,מהקרקע.שורשיהםעלאותםועוקרותבקוצים

שבידירואההוא...עכשיובמעדרים.מכיםאחריהן,

האדמהשבהישראל,מבניהאלהוהצעירותהצעירים

במשתלהשנתלוהגדולותשהתקוותאלאלתחייה".

הגורמיםנסגרה.היאבלבהשנהוכעבורמהרה,עדנכזבו

העצים,לזניהארמהשלהתאמהמאירביםהיולכך

כבדים.וחובותפנימייםסכסוכיםועד

לשפלבחברוןהיישובשלמצבוהידרדר1920בחורף

מנהיגיחללים.בושהפילההשחפתמחלתבשלהדש,

ונענונואשת,בקריאההדסהארגוןלהנהלתפנוהקהילה

למרימשוכללמרפאוביתנחתם,רשמיהוזהבחיוב.

שלהמסורותמיריהםנהנוהיהוריםרקלאבחברון.נפתח

זהכישהבינוהעיר,ערבייגםאלאהרפואי,הצוותאנשי

מקצועי.טיפוללקבלהמקום

הממשיתוהנוכחותהלאומית,הרוחשלעלייתה

עירןשלתחילתואתסימנוהחברוני,ברהובשקיבלה
אתשיאמרואלוהםהרבניםעודלאבהנהגה:חדש

"אחריהצעירה.השכבהרווקאאםכיהאחרונה,המילה

לוועדראשונותבחירותהבריטיםביוזמתנערכוהמלחמה
שהסתערו"מיאלמכיאס.מספרבעיר",היהודיהיישוב

אתלרענןשרצוהצעירים,החבר׳ההיוהתפקידיםעל

הוועד,ליו"רנבחרשאכןמני,מנשהבעיקרהיישוב

חלקיששלחברוןהבינוהםהמזכיר.שהיהשמי,ויצחק
הציוניתלתנועהנתנוולאהלאומית,בתודעהמיוחד

מדוברהריממש:שלמהפכהזוהיממנה.להתעלם

אלוהםהרבניםטבעיובאופןמסורתית,דתיתבקהילה

המפתיעהישן.ביישובכמקובלאותה,להנהיגשאמורים

מקוםנתנוהרבניםבמרד.לוולאההנהגהשחילופיהוא

ביקשוהציוניים,הגופיםעםהתכתבוואלהלצעירים,

וליזוםקרקעותלרכושוניסולחברון,מוריםלשלוח

מהפכניים".רעיונות

העבריתמהתרבותלטעוםגםרצוחברוןצעירי

במטרה"נהוראי",אגודתאתוהקימובארץ,המתפתחת

ספרייה,פתחוהםהיתרביןלעירם.מודרניתרוחלהחדיר

וערכובן־הלל,ומרדכיהעםאחדנמנותורמיהשעם

הרצאותחנוכה,חגיגותכמולאומי,אופיבעליאירועים

החדשיםהשחקניםגםאבלהווי.וערביהיסטוריות

משנותהחבולההקהילהאתלשקםהצליחולאבמגרש

כשהבריטיםב־2291,להידלדל.המשיכהוהיאהמלחמה,

שלמספרםכינמצאראשון,אוכלוסיןמפקדערכו

אלף17לעומת,457לכדיהצטמצםבחברוןהיהודים

חלקהיההחדשלשלטוןאלמכיאס,ד"רלדעתערבים.
דווקאביותר,הקרובההעיר"ירושלים,בכך.ניכר
בחברון,המנדט.בתקופתמדהימהבצורהמתפתחת

הקימוולאתשתיותשיפרולאהבריטיםזאת,לעומת
רומנו,בביתשיכנוהםשלהםהמשטרהתחנתאתמבנים.
הבריטים,מבחינתמהיהודים.הפקיעושאותומבנה
הברוןמהם,שהושפעההציוניתהמנהיגותמבחינתוגם
בה".להשקיעשווהשלאומנותקת,מרוחקתכעירנתפסה

היישובלשגשוגקריטיהיהחיצונייםממקורותפיתוח

נמוךבמקוםאותוהציבההציוניתהתנועהאךבחברון,
המשאביםהושקעוהיכן"כשבודקיםהעדיפויות.בסהר

ולהתיישבותלמושבותהופנושהםרואיםהללו,בשנים

הגלילואצבעיזרעאלעמקהחוף,מישורבאזורהחלוצית

מאזורקרקעות.לקנותיותרקלהיהשבהםמקומות

להתעלם".העדיפוההר
שקשוריםפרגמטיים־גיאוגרפייםמטעמיםנטעזד!
פאזור,ד!עדםי!תתאוכלוסייתולצפיפותהקרקעלפוריות
הישןהיישוםשלמהיהודיםלהתעלםהעדיפושאוליאו
הקדושות?והעדים

כשישבמקביל.נכוניםהיוהדבריםששניחושב"אני

להשקיע,איפהלהחליטוצריךמצומצם,כסףסכום
עבריתחלוציתלהתפתחותפוטנציאלבעלימקומות

׳מיושנת',עירוניתהתיישבותפניעללהערפהיזכו

אצלחיזקהלאהתושביםשלהמסורתיתהמנטליותגם

בשלברקבאזור.לתמוךהרצוןאתהציונותמנהיגי

ההרבאזורקרקעותלקנותהתחילומאודמאוחר

ממשהיהזהוגםעטרותמעלה־החמישה,קריית־ענבים,

עצום.בשטחקטנותנקודותכלום,

יצחקכמושונה,הייתהשגישתםמנהיגיםגם"היו

אוסישקין,מנחםאוהלאומי,הוועדיו"רששימשבן־צבי,
לתנ"ך,זיקהבעליהיוהםלישראל.הקיימתהקרןראש
היהכברזהאבלבחברון.שקורהמהעללהשפיעוניסו

כברבחברוןהצעיריםב־5291לגוסס.אספיריןלתתכמו

עתידלחפשכדיעזבוופשוטמתרומם,לאשהעסקהבינו

בחוץ".שלהםהכוחותאתולהשקיעיותרטוב

התנפץלדרקיוםהמודל
חייהם.אתבכךהצילואוליחברוןאתשעזבוהיהודים

הרצחניותהפרעותבעירהשתוללו(1929)תרפ"טבקיץ

שנותאלפישלרצףוגרעוהקהילה,אתלחלוטיןשריסקו

קורבןנפלויהודים67הקודש.בעיריהודיתהתיישבות
לעקורהבריטיהשלטוןהחליטשבעקבותיוהנורא,לטבח
ממקומה.חברוןשלהיהודיתהקהילהאת

הכוהארץברחבישהתחוללוהקשיםהפוגרומים

באותהשהומנהיגיורובהעברי.היישובאתבתדהמה

עלהוכרזשבוה־61,הציוניהקונגרסלרגלבציריךעת
כמוהיותרפ"ט"מאורעותהיהודית.הסוכנותהקמת

אלמכיאס.אומרהציונית",התנועהשלבפניהאגרוף

מהבחינהגםהמצבבהערכתשגו"המנהיגים

tg;הפעלתשלבמחדלשהתבטאמההביטחונית,

צי7ום:

באדיבות
ביתמונה
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 כמעט אז שעד הערבית, לשאלה ביחס וגם ההגנה, >

 היישוב בכירי של היעדרותם מחשבה. לה הוקדשה לא

 האירועים השאננות. גודל על להעיד יכולה מהארץ

 התנועה מסלול של מהדש חישוב הצריכו האלה

הציונית".
 שלל מבין ביותר המזעזע שהיה בחברון, הטבח

 "פתאום רבות. תהיות עורר גם האלימות, ההתפרצויות

 האמין העברי היישוב הזו? בעיר כך קרה איך שאלו,

 לקבל באים הערבים - חברון שהציגה המעורב במודל

 סחורה קונים היהודים היהודית, במרפאה טיפול

 דו־ של מופת היה בעיר היומיומי החיים מרקם מהערבים.

 הארץ. בכל כך לחיות אפשר שאולי תקווה נתן וזה קיום,

 הלאומיות תרפ״א, במאורעות כן, לפני שנים שמונה

 חברון אבל לתסוס, התחילה כבר הארץ ערביי בקרב

 למופתי. התנגדו בכלל שם התושבים שלווה. נשארה

 ואת בתרפ״ט, שם שקרה מה את מבינים לא היום עד

 כהן, הלל פרופ׳ של מחקר יש המאורעות. של עוצמתם

 בהתעוררות ראו חברון שערביי משום קרה שזה שטוען
עליהם". איום הציונית

 הוא לחברון הציונות של הקשר טראגי: משהו בכך יש

 היה לא הוא שני ומצד המאורעות, את שתדלק זה

עצמו. על להגן יוכל שהיישוב בדי חזק מספיק

 בחברון היהודי שהיישוב היא שלי הטענה ככה. "ממש

 הוא הזה הטבח הערבים ומבחינת ציוניים, ממניעים פעל

הציונית". בישות מלחמה

 העיר יהודי שספגו המכה עוצמת אלמכיאם, לדברי

 והריחוק הניתוק כלפיה. לאומיים רגשות לפיתוח הביאה

 ההיסטורית, לחברון געגוע יצרו הממשית, מחברון הפיזי

 לא אחת שאלה האסימון. נפל תרפ״ט אחרי "רק הסמלית.

 השקענו אילו קורה היה מה - היישוב לראשי מנוח נתנה

שונה?" היה המצב האם חברון? של בפיתוחה יותר

 מחלקת מנהל וייץ, יוסף לימים אמר זו ברוח דברים

 בלב מפרפר אחורה, במבט "עתה, בקק״ל: הקרקעות

 להתקיים המשתלה הוסיפה שאילו ייתכן נוגה. הרהור

 ומתפתחת, גדלה עקשנית, נחשונית קבוצה ולידה בחברון

 לא בחברון, היהודי היישוב על הפורענויות באות היו לא

 במדינת משתלבת הייתה וחברון בתש״ח, ולא בתרפ״ט

וחיפה". כיפו אז ישראל

 הגשת בעקבות התחזקה לחברון הרומנטית הכמיהה

 ממשלת שמינתה הוועדה פיל. ועדת של מסקנותיה

 את לראשונה העלתה ׳36 בשנת המאוחדת הממלכה

 יהודה כשחבלי מדינות, לשתי הארץ חלוקת רעיון

 תחת נשארת וירושלים הערבי, בשטה נמצאים ושומרון

 שנסכים למה היישוב: את הרגיז "זה בריטי. שלטון

 שרק יקר, רכוש כמו ממש האלה? המקומות על לוותר

 חברון כך לחסר, הופך פתאום הוא ממך הילקחו עם

 בתודעה ומרכזי מיוחד מקום לתפוס זמן באותו מתחילה

 בסקירות בעיתונים, בכתבות ביטוי לידי בא זה הלאומית.

 מתרחש ובשירה. בספרות בגלויות, בציורים, היסטוריות,

 היישוב מערי אחת רק לא כבר היא חברון תדמיתי: מהפך

 פתאום השורשים. את התנ״ך, את מסמלת אלא הישן,

 היה לא כבר זה אבל כלפיה. לאומי רגש איזה מתעורר

יהודים". בה נותרו לא כי רלוונטי,

 מלככב רחוקה הייתה לכן קודם שעשור העיר

 למיתוס לפתע הפכה המתעוררת, הלאומית בתודעה

 שהתקיים ,20ה־ בקונגרס הראשונה. מהשורה ציוני
 קברות מצדה, בין השוואה כצנלסון ברל ערך בציריך,

 שסיפור אף אלו. לכל לשוב ותבע וחברון, המכבים

 קרבות כלל לא בתרפ״ט חברון קהילת של נפילתה

 ממשולש נפרד בלתי חלק כצנלסון בו ראה מפוארים,

 עומדת כשברקע נאמרים שהדברים לזכור "צריך הגבורה,

 תהליך, עברו הציונות מנהיגי פיל. ועדת של הצעתה

 הייתם איפה היא השאלה בחברון. נזכרו הם ופתאום

אלמכיאס. ד״ר אומר קודם?",

 הציוני לפנתאון חברון את שהכניסה נוספת התבטאות

 הציונית בוועידה אוסישקין, מנחם של מפיו נשמעה

 איש של ייסורים היו בגלות שסבלנו "הייסורים בווינה:

 תל־חי, חדרה, סבלנו: בארצנו גם והנה (...)למות הנוטה

 תחייה!". טל השקונו האלה הנקיים דמי אולם ועוד. חברון

 אחת בשורה נמצאת והדחויה האדוקה הברון קהילת כן,

 בתל־חי. הקרב וגיבורי חדרה של הקדחת חללי עם

 לחברון, חכמיהה בין הפעי אח לחפביד אפשר איך

שם? חיחודי חיישוב את לחחיות ניסיון בל היעדר לבין

 להבין צריך אבל מענה, לה לתת שקשה שאלה "זאת

 מקום בחברון ראו לא עדיין אובייקטיבית שמבחינה

 דוגמה לך אתן להשקעה. הולמת תמורה לתת שיכול

שם קם 1927ב־ עציון: גוש באזור מההתיישבות מעניינת

בחברון שהקים הבנק לסניף מגיע ליבונסין זלמן היישוב. את לחזק רצון אלא כלכלי מיזם לא
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 מאורעות בעקבות ננטש הוא שגם מגדל־עדר, היישוב

 ׳אל הברת נוסדה המאורעות אחרי שנים שש תרפ״ט.

 את הקימה שבהמשך - חברון הר אל כלומר, - ההר׳

 ׳גוש להם וקראה ורבדים, משואות־יצחק כפר־עציון,

 בעבר, העירוניים השכנים שקיבלו ליחס בניגוד חברון׳.

 ואימצה האלה ביישובים כלכלית תמכה הציונית התנועה

 חקלאיות, חדשות, פנים הביאו הם כי למה? אותם.

הציוני". להווי שהתאימו סוציאליסטיות,

 נושנים געגועים העדיפו הציונית התנועה ראשי בעוד
 כארבעים שמנתה קטנה קבוצה המציאות, שינוי פני על

 הזה הניסיון .1931ב־ לחברון עצמאית שבה משפחות

 הערבי המרד אירועי ימים: האריך לא היישוב לחידוש

 את אילצו השלושים, שנות של השנייה במחצית הגדול,

 ללא שם התיישבו "הם האבות. עיר את לעזוב הקהילה

 המקורי, היישוב מנהיגי וגם הציוניים, המוסדות תמיכת
 הייתה זו למהלך. התנגדו סלונים, יוסף יעקב הרב כמו

 שבתוכה אלא לחברון, הביתה לחזור שרצתה הבורה

 השתמשו אלה אינטרסים. בעלי של קבוצה גם הייתה

 במעטפה משהו עוד לגרוף כדי כלוגו, חברון של בשם

 לפני שהייתה התרומות כספי הזרמת את ולהמשיך

 המחודש ביישוב הכללית הרוח זאת, עם ויחד תרפ״ט.

 הדסה ומרפאת הספר בתי עברית־לאומית. יותר הייתה

 ׳גורי בשם ציונית נוער תנועת הוקמה ונפתחו, שבו
 לפעול לראשונה החל ההגנה וארגון יהודה׳,

ביישוב".
 את ליישב הרעיון עלה שוב 1943ב־

 הציונית. התנועה מטעם הפעם חברון,
 הסוכנות יו״ר היה ליוזמה המתנגדים אחד

 ׳67שב־ בן־גוריון אותו - בן־גוריון דוד
 מלחמת אחרי "מיד בעיר. להתנחל קרא

 לבקר הראשון היה הוא הימים ששת

 כתב בבית, ישב הוא ואז המכפלה. במערת

ודרש: ירושלים׳, של בשם'אחותה מאמי
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בן־גוריון יזרעאל. בעמק להשקיע העדיף

 מבתי אחד הפוליטי. מהנופך להתנתק אפשר אי
2018 בחברון, המריבה

 חברון את ליישב הזמן עכשיו הם, בעודו בברזל תכו

 שלו, האידיאולוגית ההשקפה הייתה זו יהודים. באלפי

 כראש או הסוכנות כיו״ר הברז, על ישב הוא עוד כל אבל

 מנקודת הדברים את לבחון צריך היה בן־גוריון ממשלה,

 גם מאוד, מעשית תפיסה בעל כאדם ריאלית. מבט

 בעמק או בגליל קרקעות ברכישת להשקיע העדיף הוא

יזרעאל".

נוהרים הנערים
 הצפוף, הגטו יושבי חברון אנשי - חששתי אשר ״הוא
 זוהר הועם מסכנים. מלאכה ובעלי חנוונים הם, רוכלים

 עבודת של ניצוץ עוד שאין אני מתעצבת בעיניי, ההרים

 ופשטנו זכינו אילו (...)בחברון היהודית בקהילה התחייה

 המחשבה מציקה - עבריים יישובים והקימונו בהר פה
בידינו". האבות עיר הייתה אז כי - ונוקבת
 אז בן־צבי, ינאית רחל כתבה הללו הרשמים את

 בשנת לחברון שערכה טיול בתום לישנסקי, עדיין

 דוד העיר, ילידי היו למסע משותפיה שניים .1908

 עתיד שלימים מי - יצחק נוסף, חבר שמי. ויצחק אבישר

 נמשך יומיים מירושלים. עמה הגיע - לבעלה להפוך

 בשוק היהודי, ברובע ביקור היתר בין שכלל הטיול,

 בכתביה הביעה ינאית רחל המכפלה. ובמערת הערבי

 התאכזבה אך הפוריים, והעמקים מההרים רבה התפעלות

 אופייה לבין העיר של ההיסטורי ההוד בין מהפער קשות

 את סימן הזה הטיול זאת, ובכל הנושנה. הקהילה של

 בחברון היהודי היישוב בין מופלאה ידידות של תחילתה

 בולטות לדמויות בהמשך שהפכו בן־צבי, הזוג לבני

שם. הציונית בפעילות

 ההר טרשי בין אהבה סיפור שרקם נוסף מלכותי זוג

 הגימנסיה של טיול צפורה. ורעייתו משה - שרת הזוג היה

 בשכבות שלמדו השניים, בן הפגיש 1913ב־ הרצליה

 היה זה הטיול, סוף "לקראת החינוכי. במוסד שונות

ממרא, אלוני ליד מקרוב משה את וראיתי הכרתי בחברון,

הערה
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 חששו "הבריטים
 ינצלו שהיהודים

 כדי המסעות את

 את ולעצב ״יקרק״י לקנות
 בניג המפה

 1 להחלטות
 החל ועדות

 מדריכי בתגובה,

 דחופה] אספה וו קיימו טיולים
 כי הכריזו שבה

 ־גטו יקבלו לא
 מאז טיולים־. של

 ■ לאזור המסעות
 ■ דווקא ההר גב

 על] לוותר סירוב 1 מתוך תוגברו,
■ התנ״ך״ ארץ

מערת
המכפלה
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שרת וציפורה משה ההר. טרשי בין אהבה סיפור

 על לוותר סירוב מתוך תוגברו, דווקא ההר גב לאזור
 השייכות תחושת שמבחינת לזכור צריך התנ״ך. ארץ

 לשאר ושומרון יהודה בין חלוקה אז הייתה לא הלאומית,
 כשרוצים כי במיוחד, מעניינים הללו הטיולים הארץ.
 לתנועות ללכת צריך היישוב, של הרוה נשבה לאן לדעת
 מדברים. מה על שם, מרגישים מה לשמוע - הנוער

 הזדהות חשו הן כי לחברון, נהרו הציוניות הנוער ותנועות
המקום". עם חזקה

 עם כמזותד! היום נתפסות חברון נעלמה. הזו ההזדהות
הקיצוני. הדתי הימין

 מצד גם מחודשת, התעניינות של גל יש "דווקא
 מכינות בחברון, חינוך לימי מגיע הצבא החילוני. הציבור

 נכון, אבל בשטח. לסיורים באות חילוניות קדם־צבאיות
 המכפלה במערת היום שמבקר מי של המוחלט הרוב

 בעבר אחרים. קדושים במקומות גם וכך דתי, ציבור זה
 שם מקיימים היו לאומי, לאתר נחשב רחל קבר גם

 לא שהתנתקו לכך גרם הפוליטי הנושא להרצל. אזכרות
 מהתנ״ך. גם אלא ושומרון, ביהודה מההתנחלויות רק

 החליטו שטחים והחזרת בדו־קיום שדוגלות התנועות
 בנקודות שנמצאת המורשת מכל התנתקות על למעשה
 בין עצום פער יש לכן זאת. להבין בלי אפילו אולי האלה,

בחברון, הנוכחית המציאות לבין בספר המתואר
שלה". הפוליטי הנופך על

 ביתר השבוע הורגש הזה הפוליטי הנופך
 בנט נפתלי הביטחון ששר לאחר שאת,
 הדשה יהודית שכונה תכנון על הורה

בשמאל, בחברון. הסיטונאי השוק במתחם
 ובימין הזה, הצעד נגד יצאו כצפוי,
 שהייתה קרקע על "מדובר בירכו.
 חלק והייתה הספרדית, לעדה שייכת

תרפ״ט. מאורעות עד היהודי מהרובע
 המשתלה את הקימו שבו השטח זה

בכובעו אלמכיאס מספר המדוברת",

בן־צבי ויצחק רחל מופלאה. ידידות של תחילתה שהוא טיול

 לנו היו משותפים ועניינים אוהלים, ראשי היינו שנינו
 עם אבל בזיכרונותיה. צפורה כתבה הטיול", הנהלת עם
 והתואר, הבלורית יפי של בעיניהם לניצוצות הכבוד כל

 החלטתם עצם היא מהכתבים העולה העיקרית הבשורה
 העבריות עם ביותר המזוהה המוסד הגימנסיה, מנהלי של

 האבות. בעיר לטיול התלמידים את להוציא המתחדשת,
 למקצוע תשתית והיוו שנה, מדי נערכו אלו מעין מסעות
ציוני. ספר בית בכל לשגור שהפך הארץ", "ידיעת

 מאז יהודים מתושבים יתומה נשארה אמנם חברון
 קבוצות בה לבקר המשיכו מכן לאחר גם אבל ',36 שנת

 תנועת העובד, הנוער הצעיר, השומר חברי כמו מגוונות
 העולים, המחנות בחיפה, הריאלי הספר בית מכבי,

 ר״ד כאמור איתר לכך ייחודית עדות ועוד. הפלמ״ח
 אבינו". "אברהם הכנסת בית קירות על אלמכיאס
 רשימות נראות ישן, צילום מסרט שפיתח בתמונות

 בחינה באבן. שנחרתו חניכים ושמות נוער תנועות של
 שנות מחצית עד נערכו לחברון טיולים כי מגלה שלהם

 מסע שעשתה קבוצה הייתה 1912ב־ ״כבר הארבעים.
 שהם ברור לי בחברון. בילתה השבת ואת דרומה, מפרך

 היהודית". הקהילה אצל התארחו
 למגזר ששייך כאירוע כאוזן מתנגן כחברון" "שכת
מאוד. מסוים

 היו לחברון שהגיעו האנשים אז אבל "נכון,
 למשל כמו מובהקת, חילונית לאומית השקפה בעלת

 של אביו סוקניק, ליפא אליעזר המפורסם הארכיאולוג
שם". היה גוטמן נחום של אחיו גם ידין. יגאל

 האוסר צו הבריטים הוציאו הארבעים שנות באמצע
 שהיהודים חששו "הם ושומרון. יהודה באזורי טיולים על

 ולנסות קרקעות לקנות כדי האלו המסעות את ינצלו
 ועדות של להחלטות בניגוד המפה את לעצב

 כמו מובילים טיולים מדריכי בתגובה, החלוקה.
 שבה דחופה אספה קיימו בנבנישתי ודוד וילנאי זאב

המסעות מאז טיולים/ של ׳גטו יקבלו לא כי הכריזו

 בביתו התגלה
 הרצל של
 מותו. אחרי

של מוקטן דגם
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דרך. כמורה
 העיר, בתוך בתים לגאול ניסיונות נעשו אז גם האם

 היהודית האוכלוסייה את להגדיל שאיפה מתוך
במקום?
 היישוב אנשי בעיקר. פרטיות אלו, מעין יוזמות "היו

 וחיפשו היהודי, הרובע בתחומי הסתפקו לא בחברון הישן
 היה היוזמן שמעון בשם חשוב יזם אופקים. לפתוח

 שבין בדרך היהודי, לרובע מחוץ בית שבנו מהראשונים
 גם וישנו הקסבה. נקרא שהיום באזור לבאר־שבע, חברון

 משאר במראהו שוגה מאוד, מודרני בית - רומנו בית
 או מהרובע. רחוק ,1876ב־ נבנה הוא היהודי. הרובע בתי

 לדבר קשה הדסה. לבית והפך ,1893ב־ שהוקם המבנה
 הפרויקטים מאחורי ציוני או לאומי מניע של במונחים

 את והקימו יפו חומות את שפרצו היהודים כמו האלה.
 משכנות־שאננים את שהקימו הירושלמים או נווה־צדק,

 מי היו בהחלט אבל בתים, גאולת אז לזה קראו לא הם -
היהודי". הגטו גבולות את לפרוץ שחיפשו

גוטמן ולא שטמפפר לא
 במחלקה מלמד דרך, ומורה חוקר ),49(אלמכיאס ד״ר

 ישראל, אורות האקדמית במכללה ישראל ארץ ללימודי
 לחקור שלו המניעים אחד ועוד. בירושלים פלך בתיכון

 הרצון היה אומר, הוא לחברון, הציונות בין הקשר את
 על דבר כמעט נכתב לא כה "עד החסר. את למלא

 כך הד־צדדי. היה נכתב שכן ומה שם, הציונית הפעילות
 כוחות את מהעיר גירש היהודי שהיישוב נטען למשל
 אנטי־ציוניים. מטעמים תרפ״ט, מאורעות ערב ההגנה

 הוא מחקר היעדר בכלל, בסיס. שום לה שאין טענה זו
 מדברים כולם ההר. בגב אתרים מאוד הרבה של נחלתם

 אבל ולנגב, למצדה הנוער תנועות של הטיולים על
 להרודיון הטיולים אחר להתחקות בדעתו העלה מישהו
הציוני". מהסיפור חלק הם גם רחל? ולקבר

 עבודת במסגרת הנושא את אלמכיאס חקר תחילה
 הסיפור עם קשה להם "היה חיפה. באוניברסיטת תזה
 מרתק, כך כל היה הוא אבל וחברון, הציונות על

 שאני העובדה גבוה. ציון לעבודה נתנה שהאוניברסיטה
 מסוים לצד לכאורה ומשויך דתי־לאומי קריית־ארבע, תושב

 הנושא. הטמעת על הקשתה אולי הפוליטית, המפה של
למחקר". שלי התפיסה בין מוחלטת הפרדה עושה אני אבל

 בר־אילן, באוניברסיטת אלמכיאס עשה הדוקטורט את
 בתולדות המתמחה כהן־הטב, קובי פרופ׳ של בהנחייתו
 את וליווה ופתוח, מכיל היה "הוא החדשה. בעת הציונות
 חברון כי מאליו, מובן לא זה הסוף. עד ביסודיות המחקר

 פרופסור אקדמיה. אנשי להרבה אדום סדין היום היא
 עליה להסתכל עלול כזה נושא על עבודה לקרוא שצריך

 לצערי, הראשונה. המילה לפני עוד פוליטיים במשקפיים
 כל ולקבל פתוחה להיות מתיימרת שהאקדמיה למרות
 שנמנעו אנשים של מקרים מכיר אני הוא, באשר מחקר

 שלהם שהעבודה מהחשש חברון, כמו נושאים על מלכתוב
יפה. תתקבל לא

 המדינה, הקמת לפני שהתרחשו אירועים "כשחוקרים
 ואסור מושגים, של אחר לעולם שנכנסים להבין חייבים

 של בכלים אז של הברון את לבחון אפשר אי לערבב.
 דווקא אחרת. טרמינולוגיה אחרת, שפה ממש זו היום.

 ומאיר חברון על חדש מבט מאפשר חקרתי שאני הסיפור
 במושגים שבויים שנהיה בלי לגמרי, שונה באור אותה

העכשוויים". הפוליטיים
 המוחלטת המושגית ההפרדה גם אלמכיאס, לדברי

 "אלו רענון. דורשת החדש" ל״יישוב הישן" "היישוב בין
 חברון שתושבי נכון היסטורי. עוול שעושים מונחים
 שם היו אבל הכרונולוגי, במובן הישן ליישוב שייכים
 הקטן בכיס ששמו רחבה, לאומית ראייה בעלי אנשים
 מהחלוקה מעורבב יותר הרבה העסק מהחלוצים. הרבה

 הרב כמו ציוני, וגם הב״דניק להיות יכול אדם - המוכרת
 הארץ שמיישבי אמר מי לדוגמה. סלונים דן אליעזר
קצרות? מכנסיים עם בלורית יפי להיות חייבים

והשלישית, השנייה העלייה אנשי ארצה "כשהגיעו
 יהודי העבר. כנחלת בצד, התורה את לשים ביקשו הם

 וגם תורה אנשי גם להיות שאפשר סברו לעומתם חברון
 את משחרר אני באקדמיה, מלמד כשאני עמל. אנשי

 על שר איינשטיין אריק הקיימות. המקובעות התפיסות
 - פתח־תקווה את שהקימו וחבורתו סלומון משה יואל

 הרב היו הם בפועל ברנט/ וזרח בא, וגוטמן בא, ׳שטמפפר
 סלומון. משה יואל והרב שטמפפר יהושע הרב ברנט, זרח

 שהמחקר ממה מגוונת יותר הרבה ההיסטורית התמונה
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