
קבוצה של חברי : בתצלום
בסוף ימי  " השומר"

בארץהעותמאניהשלטון 



גנרלחייליידיעלהארץדרוםכיבושבעיקבות,1917-בהבריטיםשכוננוהצבאיהשלטוןעםישראלבארץהיהודיהיישובשל"הדבשירח"

עלישמורהחדשהבריטיהשלטוןכי,הארץיהודיהאמינואזעד.פ"תרפרעותפרוץעם,1920שלהפסחבחגאחתבבתהתנפץ,אלנבי

זותקווה.עליהםשיגןסדירכוחלהקיםכדי,העותמאניםמידיהארץבכיבוששהשתתפוהעברייםבגדודיםשישתמשוקיווביטחונם

הצבאיכוחםבהפעלתמאודופיגרוהעברייםבגדודיםלהשתמשהבריטיםסירבו,בירושליםשהתחוללו,פ"תרשבפרעותלאחרהתנפצה

יהודיורכושנפצעו216-ויהודיםשישהנרצחוהפרעותשלהימיםבארבעת.הערביםשגרמווההרסהביזה,האונס,הרצחמסעלהפסקת

.בלהבותעלהאונהרסרב

יציאת הערבים החוגגים מירושלים לנבי מוסא  : מימין
. בשובם העירה החל מסע הפרעות ביהודי העיר. 1920-ב

.  ישיבת תורת חיים אחרי שהפורעים עברו בה: משמאל



כי הערבים  , עוד לפני כן חששו היהודים בירושלים

שבו חלה אז גם  , עלולים לתקוף אותם בחג הפסח

עליית המוסלמים השנתית לאתר נבי מוסה במדבר  

הציוני הטיל אז על זאב  " ועד הצירים. "יהודה

בוטינסקי לארגן הגנה עצמית והוא אכן הצליח לרכז   'ז

נתן להם אימון ראשוני  , כמה עשרות צעירים יהודיים

אך כשפרצו המהומות בעיר  –בנשק וחימש אותם 

למרבה  . מנעו הבריטים את כניסתם לשם, העתיקה

20בוטינסקי עם 'עצרו הבריטים את ז, הביזיון

...  מאנשיו והאשימו דווקא אותם בגרימת המהומות

שנות  20-בוטינסקי ל'במשפט שנערך להם נדון ז

מאסר ואנשיו נדונו לשלוש שנות מאסר עם עבודת  

נדונו גם מספר  , כדי לשמור על דימוי של איזון... פרך

–ערבים למאסר על אונס ואילו ראשי המסיתים 

פשוט  , שנדונו גם הם למאסר–ביניהם המופתי 

.נמלטו מהארץ

–כשלושה חודשים לאחר מכן קיבלו כל הנידונים 

חנינה מטעם הנציב העליון  –יהודים וערבים כאחד 

בתקווה להחזיר  , הרברט סמואל: החדש של הארץ

.בוטינסקי בחצר כלא עכו לאחר מעצרו'ז.בכך את השקט לארץ



שנוכחברורהיהלכל.גדולהיהפ"תרמפרעותכולהבארץהיהודיהיישובשספגההלם

יהודיאירגוןלהקיםחייבים,ואחריהןהפרעותבעתהבריטייםהשלטונותשלהמבישהההתנהגות

.כולוהיישובלביטחוןשידאג,עצמאי

עודשהוקם,"השומר"אירגוןהיה,באבטחהבקביעותשעסק,עתבאותההיחידהיהודיהגוף

מעלליהםאך,פעיליםחבריםעשרותכמהרק"השומר"בהיוהכלבסך.העותמאניהשלטוןבימי

בסוףאזהיהכבר"השומר"שאלא.דאזהיהודיהעולםבכלשםלהםעשוהארץברחביבשמירה

סיפר,שוחטישראל,"השומר"ועדר"יו:התפרקהואבירושליםהפרעותלאחרוכחודשדרכו

הגנהבאירגוןוהנוערהפועליםאתלארגן...המסגרתהרחבתדרשוהחדשיםהתנאים"כי,בזמנו

'השומר'שחברי,ארציתהגנההסתדרותולהקים...'השומר'אירגוןאתלפרקהוחלטכןעל...כללי

מציבורחלקתהיהזאתהסתדרות...למחתרתותרד...הפעילהגרעיןאתבהנהלתהיהוו

מציבורמציבורהפועלים ,האחרונה"השומר"באסיפת,ואכן".ממלכתימידהבקנהולוחםהגנתיצבאילאירגוןבסיסותהיההמאורגןהפועלים

."העבודהאחדות"למפלגתהביטחוניותסמכויותיואתולהעבירהאירגוןאתלפרקהוחלט,1920במאיעדשיםבתלשהתקיימה

."השומר"אירגוןבסיסעל,"ההגנה"אירגוןהקמתעל,בכינרת"העבודהאחדות"בוועידתהוכרזמכןלאחרכחודש

אחדות"מנהיגישלבעיניהם:נכזבה,פעילותודרכיאתולהתוותהחדשהאירגוןלמנחילהפוך"השומר"אנשישלשתקוותםאלא

שכלהגנהאירגוןרצו"העבודהאחדות"בואילו–ומתנשאאליטיסטיגוףהיוהם,וגולומבטבנקין,גוריוןבןובראשם"העבודה

.הצידה"השומר"ראשינדחקווכך.עממיתמיליציהמעין,חלקבוייקחבארץהיהודיהציבור

העבודהגדוד"להקמתבמאמציםפתחווהם–בקלותנדחקיםאינם,שוחטוישראלמניהכמונמרציםאידיאליסטיםאולם

להבנההגיעוהםואכן.אירגונםשלהחמימהלמסגרתמחוץעצמםאתשמצאו,"השומר"חבריכלאתבולשלבכדי,"וההגנה

.איתםביחדהגדודאתהקימו1920ביוניוכבר–אלמוגויהודה(שדהלימים)לנדוברגיצחק-"החלוץ"אירגוןראשיעם

תצלום  )1915-ישראל שוחט ב
מאתר ישראל נגלית לעין של  יד 

(.יצחק בן צבי



יהודייםצעיריםומאותהשלישיתהעלייהתקופתנפתחהימיםבאותם

גםלגדודהגיעו,שנימצד."וההגנההעבודהגדוד"אלזרמוארצהשהגיעו

לפעילותכהמשךהחדשהגוףאתשראו,לשעבר"השומר"מאנשירבים

,סודיותמטעמיכי,זאתעם,מספרשוחטישראל."השומר"שלהביטחונית

חוץשכלפיכך,לפרסםשלאהחלטנו(הגדודשלבשמו)'הגנה'המלהאת"

תחילתגם,איפוא,זוהיתה".בלבד'העבודהגדוד'בשםהאירגוןיופיע

גדודבתוךבמחתרתופעל"החשאיהקיבוץ"לכינוישזכההגוףשלדרכו

.העבודה

מפרעותבהרבהגדולההייתהשעוצמתם,1921מאורעותפרצוואז

במקומותימיםחמישהבמשךהתרחשואלהמאורעות.הקודמתהשנה

ונפצעויהודים47נרצחוובמהלכםוחדרהתקוהפתח,רחובות,יפו:שונים

ברור"כי,כךעלכתבשוחטוישראלפשוטהלאמהלומהזוהיתה.140

בימיהיישובהגנתאתעליושייטול,אחראיגוףעתהשדרוש,לכלהיה

לפקודתנכוןעמדחברכל...העבודהגדודעצמועלנטלזאתמשימה.זעם

,מתאימיםחבריםשלמיוחדתקבוצההוקמההפעולהיעילותלשם.ההגנה

'השומר'חבריעםיחד,זוקבוצהעל.ההגנהבשורותברוסיהעודשהיו

כדי,הארץברחבישוניםסתרמקומותוהכנתהנשקקנייתהוטלה,בעבר

בנו,קנולשעבר'השומר'חברי.'סליקים'ומחתרתייםמחסניםבהםלהקים

"...בגדודהחדשיםלחבריםניסיונםכלאתוהיקנו

החייליםאחרונישלבזכותם,1921במאורעותניצלהאביבתל
מהשלטונותרשותבקשתשללא,העברייםבגדודים

שניסהערביהמוןוהניסויפועםלגבולהחשו,הבריטיים
היהודיליישובעלהזהמעשה.בתושביהולפרועלתוכהלחדור
.הגדודיםשלסופיבפירוקכךעלהגיבוהבריטיםכי,ביוקר

.אביב-תלבחוףהעברייםהגדודיםשליחידה:בתמונה
(הציוניהארכיון,דבבןיעקב:תצלום)



הכלבסך . שנבע בעיקר מחוסר משאבים, מדישדוש" ההגנה"אירגוןבתחילה סבל 

ממשוחררי  , יוסף הכט–טיפל בהקמתו המעשית ובתפעולו רק אדם אחד שעבד בשכר 

הוא אומנם עשה את עבודתו נאמנה  ". אחדות העבודה"הגדודים העבריים ואיש 

,  באימון לוחמים ואף יצא עמהם בעצמו, בהשגת נשק, במינהלוהשקיע מאמצים רבים 

ולאחר מכן  " אחדות העבודה"אלא שהמשאבים של . לכל יישוב שהותקף ונזקק לעזרה

אף פעם לא הספיקו לכל  , "ההגנה"של " בעלי הבית"שהיו , הסתדרות העובדים

...  האירגוןשל " הימים הרזים"לא במקרה כונתה אותה תקופה . הצרכים

להיכנס ולעזור ככל האפשר  " הקיבוץ החשאי"שאפו אנשי , אל תוך הריק הזה בדיוק

על פי  " ההגנה"באימונים צבאיים ובבניית הכוח הצבאי של , בהסתרתו, בהשגת נשק

.  הכוונתם

מנגנון של  , יוסף הכט
... איש אחד



בארץמערביםרכישתוהיהנשקלהשגתאחדמקור

הבריטיםשלהקרבמשדותאותולאסוףשנהגו,ובסוריה

ישראליצא,1921-ב,ואזהספיקלאזהאולם.והעותמאנים

מעודפינשקשםלקנותוהחללאוסטריהעצמושוחט

הוטמןזהנשק.בזולאזשנמכרו,הראשונההעולםמלחמת

שנשלחו,חלולדרכיםבמכבשאו,חלולותריחייםאבניבתוך

.גלעדילכפרפרדותידיעלנגררוומשםביירותלנמל

רדףמשלוח.התרחבההעבודה"כי,בזכרונותיומספרשוחט

גםקנינו.ביותרהטוביםמהמיניםכליםרכשנו.משלוח

...יריהמכונותשל(.ג.ב–הכלבסך25)נכבדמספר

מחסני.והפתעותעיכוביםבלי,בסדרנתקבלוהמשלוחים

מהנשקחלקעבראלהוממחסניםלהתמלאהחלו'ההגנה'

".ולמושבותלקיבוצים

.כשרותבדרכיםתמידהושגלאהנשקלרכישתהמימון

שלזהבמטבעותאלף15שלמשודהגיעהואאחדבמקרה

בלשון.לירושליםמביירותשנסעו,ירושלמיםיהודיםחלפנים

הפרשהכונתה"החשאיהקיבוץ"חברישלהמחתרתית

.נשקלרכישתהופנההכסףורוב"הגדולהאקס"
נגרר לכפר גלעדי , מכבש דרכים המכיל נשק מוסתר



ראשיעםמלאבתיאום,באוסטריהשוחטשרכשהיריהמכונות25
האוסטריהצבאאתששימש,(בתצלום)"שוורצלוזה"מדגםהיו,"ההגנה"

אתושימשו"כבדנשק"לבזמנונחשבוהןבארץ.הראשונההעולםבמלחמת
המחתרתיהכינוי,אגב.העצמאותבמלחמתאפילוח"והפלמ"ההגנה"

פירושובגרמניתשוורץכי,"שחורקה"היההללוהירייהלמכונותח"בפלמ
...שחור



הנשקבהסתרת"החשאיהקיבוץ"ידיעלהושקעמיוחדמאמץ

.שוניםבמקומות"סליקים"בנייתידיעלנעשההדבר.שהושג

לאנשיעיקריבסיסששימש,גלעדיבכפרנחפרשבהםהראשון

–שוחטמניהשלאחיהידיעלתוכנן"סליק"ה."החשאיהקיבוץ"
נחצבוהואמטריםעשרההיהעומקו.וילבושביץגדליהוהמהנדס

עלידעוגלעדיכפרמחבריארבעהשרק,כךכלרבהבסודיות

עוד"החשאיהקיבוץ"ידיעלנחפרו,הבאותהשניםבמהלך.קיומו

.בארץשוניםבמקומות"סליקים"21

,מלמודיוסף,"החשאיהקיבוץ"מחבריאחדסיפרהימיםברבות

:דבריוואלה.יוסףבתלכזה"סליק"נחפראיך,בזכרונותיו

והודיע',השומר'מוותיקי,אברמזוןאריהליקראהערביםבאחד"

להתחילעלילילהבאותוושעודבאוהלינשקמחסןהקמתעללי

שאלתיעל.מוחלטתסודיותעלהזהירניהוא.החפירהבעבודת

שאיש,לכךבעצמילדאוגשעליי,ענהבאוהלשכנייעליהיהמה

.באוהליהלילהיימצאלא

,לחודמהםאחדכל,חברייאללגשתהחלטתי...אסלקםכיצד.באוהלחבריילשניאומרמה:מוחיאתהוגעתי...נפשיאתידעתילא"

...ואינםנעלמוהשנייםאך...לבדילהשאירני,חברותנולמעןולבקשםהלילהליאהביםשליללהםלומר

איןאםלשמוע,האוהלליריעתמתחתאלאוזנומטהוהשניחופרכשהאחד,לחפורוהתחלנומבפניםהאוהלאתסגרנוואניאריה"

חמושאישראיתיריחניהמעייןבקרבת...חרודלעיןופנינומהמחנהיצאנו...העקבותוטושטשונשלמהכשהעבודה...מתקרבאיש

לאכאןלראותינדהםהואכיבפניוראיתי...לאוהלמשכנייאחדאתהכרתי,אליוכשהתקרבנו.הדרךבצדסלעעליושב,ברובה

נוהגהשלישישחברנולתמהוננוראינוכשהתקרבה.בכבדותהמתנהלתעגלהחריקתנשמעהואז...לראותואנימשנדהמתיפחות

,פגישתנועלחבריימשתמהויותרועוד(האוהלאל)העגלהמן(הנשקשל)הכבדהמשאאתשכמנועלגררנוובהתגנבבחשאי...בה

"...באוהלנונמצאשהמחסןלגלותתמהו

הקיבוץ  "של " סליק"ה
בכפר גלעדי" החשאי

(ויקיפדיה: תצלום)



פֹוְרֶבק-ֶלטֹוגנרל פאול אמיל פון 

ההכנות."ההגנה"עבורלוחמיםבהכשרת"החשאיהקיבוץ"פעל,נשקהשגתמלבד

הנשקקנייתענייןשסודראחרי":שוחטישראלמספר.מרובהבקפדנותנעשולכך

ספרביתלפתיחתובהכנותמדריכיםהשתלמותבשאלתלטפלהתחלתי,ומשלוחיו

אספתי,צבאייםספרבתיבענייניהבקיאיםאנשיםעםבמגעבאתי...במחתרתצבאי

".בגרמניההבטחוןשרסגןבפניהוצגתיולבסוף...חומר

תהילהלוקנההראשונההעולםשבמלחמת,פֹוְרֶבק-ֶלטֹופוןאמילפאולגנרלזההיה

.אפריקהבמזרחהבריטיםנגדביותרמוצלחתגרילהמלחמתבניהולרבה

למלחמהומומחההצבאיתבהשכלתוידועהיהזהגנרל"כי,בזכרונותיוכותבשוחט

או,צבאיספרביתלהקיםשברצונילווסיפרתיפעמיםמספראתונפגשתי.זעירה

"...פרטיזניתמלחמהניהולללמודובפרטצבאייםקורסים–דיוקליתר

,שטרלינגבלירותאובדולריםתשלוםתמורתזאתלעשותהסכיםפורבק-לטופון

אתלגרמניהלשלוחשוחטהורהזאתבעיקבות.גמורבסודיישמרשהדברבתנאי

.הגנרלאצלבלימודיושיתחילכדי(להלן)ר'לוקאצ(לוקא)ירחמיאל

הבטחתואתקייםהגנרל...ללימודיולוקאהתמסרבואועםמיד...":שוחטכותב

המלחמהענייניובכלמפותבהכנת,בטופוגרפיהפרקלוקאאתלימדהוא...במלואה

עלאחריםמומחיםועםהגנרלעםהתייעצנו.כשנהנמשכוהלימודים.הפרטיזנית

המדריכיםועלהלימודיםאופןעל,צבאיספרביתלהקמתהדרושיםהתנאים

".פרטיהלכלמוכנההיתההתוכנית...בוהדרושים



ולכןורסאיהסכםשלחמורותלמיגבלותנתוןהגרמניהצבאהיהימיםבאותם

אחתבבתלקלוטתוכלהיוםשבבוא,יעילהפיקודשדרתבהכשרתהתמקד

לשלטוןהנאציםכשעלוקרהשאכןמה)לוחםלכוחאותםולהפוךרביםטירונים

שלשובולפניעוד,1924-בוכבר"הקיבוץ"להנהגתחילחלהזוגישה.(בגרמניה

הכינויאתשקיבל,למפקדיםספרביתיוסףתלבקיבוץנוסד,ארצהלוקא

גדודמחבריעשרותכמההודרכושלוהיחידבמחזור."הצבאיתהאקדמיה"

וייזלפוןזאבבנימיןר"ד–האוסטריבצבאלשעברקציניםשניידיעלהעבודה

.האןאוטור"וד

חריטיוסףשלבפיקודם.1926-ברקפעילותואתחידשלמפקדיםהספרבית

למעלהבהםשהשתתפו,מחזוריםשלושהבוהתקיימו,ר'לוקאצירחמיאל,וסגנו

שוחטישראל.כמדריכיםבושימשו1924שלהקורסובוגריחניכיםמחמישים

נאמנים,מוכשריםחבריםההגנהשורותמביןבחרנו"כי,שניםלאחרסיפר

שאנו,הכרזנוהסוואהלשם...צבאיתבהדרכהלהשתלםשרצו,ומהימנים

"...התעמלותלמדריכיקורסיםמקיימים

הקורס"כי,שניםלאחרסיפר,שניאורסוןפנחס,הספרבביתהמדריכיםאחד

כשלושהנמשךמחזורכל.יוסף-לתלמחוץכךלשםשנבנהמיוחדבצריףהתקיים

לימדנו.לדעתי,גבוהההיתההלימודיםרמת.אישכעשריםומנהחודשים

(גרמנישמייסר)מקלעתת,אקדח,רובהותפעולאסטרטגיה,טקטיקה,שדאות

באימוניםהרבינו.שכפולבמכונתלחניכיוהחומראתהדפיסמדריךכל.ידורימון

באשמטווחיםגםנערכו.הגדודמחבריעשרותשיתפנובהם,ובלילהביוםבשטח

".בכךשנטלנוהסיכוןלמרות,חיה

הגנהמדריכיחברלהקיםהצלחנו"כי,בסיפוקמכןלאחרקבעשוחטישראל

עלההגנהחבריהתחנכו,1937עדכלומר,וינגייטתקופתועדלשמםראויים

".זהספרביתשלהלימודחומר

האקדמיה  "של אחד משלושת מחזורי " תמונת מחזור"
כיאה  , החניכים צולמו ללא חולצות. יוסף-בתל" הצבאית

...להסוואתם כמדריכי התעמלות



.בלבדיבשתיצבאיכוחלבנייתהצטמצםלא"הקיבוץ"ראשישלהחזון

זרועגםלואיןאם,מוגבלותכזהכוחשלשיכולותיוהבינוהםאזכבר

האמצעיםאחדאתיהודיתאוויריהבהקמתראינו",שוחטלדברי.אווירית

עלצבאית-טכניתעדיפותלהבטחת–ביותרהחשובלאאם–החשובים

,לשעבר'השומר'חברי,בחוריםשלקטנהחבורהאירגנתי...הערבים

"...ההגנהלמעןטיסהבשקידהללמודשהסכימו,נדבצביביניהם

נבעהטייסיםהכשרתעניין“כי,שניםלאחרסיפרשניאורסוןפנחס

ערבייאתלהדוףשהצליח,קלבריטימטוסעלינושהשאירהעזמהרושם

מהמטוסשנורתהאש.תקוהפתחאתגדולבכוחשתקפוקישק-אבו

."בבהלהנסוגווהםהרוגיםעשרותהתוקפיםבקרבהפילהכבדבמקלע

בכלנמצאלאשבה,המציאותלקרקעהתנפץהטובהרצוןשכלאלא

מארץחניכיםלקבלמוכןשהיה,לטיסהאחדספרביתאפילואירופה

טיסלקורסשהתקבלישראלמארץצעירשלאחדמקרהרקהיה...ישראל

.בגורלועלהמהברורולאמשםחזרלאהואאך–המועצותבברית

,30-הבשנותרקלהתבצעהחלואווירחיללהקים"הקיבוץ"שלתוכניותיו

אבל–"אווירון"התעופהוחברת"הארצישראליהתעופהקלוב"הקמתעם

.קייםהיהלאכברעצמו"הקיבוץ"אז

של  14מטייסת , שדומה לו, בריטי" בריסטול"מטוס 
הציל את פתח  , שחנתה ברמלה, חיל האוויר המלכותי

1921תקוה במאורעות 



היה  , לפעול" הקיבוץ"תחום בטחוני נוסף שבו שאפו ראשי 

: מספר שוחט. פיתוח מרכז תחזוקה לנשק ולייצור תחמושת

את כל  , בלתי לגליתשהיתה, שלנו' הגנה'קשה היה לספק ל"

. דבר שפגע קשות במגינים... כמות התחמושת הדרושה

רצינו לפתור שאלה זאת באופן רדיקלי והחלטנו להקים בארץ 

הצלחנו למצוא  ... בית מלאכה לתיקוני נשק וייצור תחמושת

,  מכונאי שעבד עוד ברוסיה בבית חרושת של נשק ותחמושת

הטלנו על שניים  ... איש רציני ושומר סוד, חבר ההסתדרות

...  מחברינו לעבוד במפעל זה ובראשו העמדנו את דוד פיש

לשם הסוואה הקימונו בית מלאכה לתיקון מכונות חקלאיות  

לא הרחק ... רכשנו מגרש... 'חרושת העמק'בשם , בעפולה

מאחורי  . ובית המלאכה הוקם... מתחנת הרכבת של עפולה

שלט זה הסתתר בית המלאכה האמיתי שייצר תחמושת  

..."במשך שנתיים רתחה כאן העבודה. ועסק בתיקוני הנשק

התעניינו בו היה ייצור חומרי  " הקיבוץ"תחום נוסף שראשי 

,  יבניןר משה "הם הצליחו לגייס את הכימאי ד. נפץ

שבמלחמת העולם הראשונה עבד בגרמניה בייצור חומרי  

הוא החל לרכוש מכונות וציוד למפעל מחתרתי לחומרי  . נפץ

נפסקה  –" חרושת העמק"כמו מפעל –אך מלאכתו , נפץ

".  חיכוכים בגדוד העבודה"בגלל מה ששוחט הגדיר כ, באמצע

במסווה  , שנועד לתיקון נשק ואחזקתו, בעפולה" חרושת העמק"מפעל 
של תחנת שירות לתחזוקת ציוד חקלאי



ותיקיםמיישוביםאםאליושהגיעו,צעיריםמאותהעבודהגדודמשךהראשונותבשנותיו

רביםאך,חברים650-מלמעלהבגדודהיובשיאו.אזשהחלההשלישיתמהעלייהואם

תסיסהשלימיםאלההיו.איש3000-כהכלבסךבועברואומדןולפיוהלכובאו

.ומיזוגיםפילוגיםשלשורהבכנפיההביאהוזאתבגדודפוסקתבלתיחברתית

בעלייהמרוסיהשעלו"החלוץ"חבריהשתתפובו,הגדודייסודעםהיההראשוןהמיזוג

הקיבוץאתהגדודייסדימיםבאותם.שהתפרק"השומר"ארגוןוחברי–השלישית

הגדודחברישלנוספתקבוצההגיעהכןאחריחודשיםשלושה.חרודעין–שלוהראשון

אזאולם,אחדכגוףהקיבוציםשניפעלובתחילה.יוסףתלקיבוץאתבסמוךוהקימה

:קבוצותלשתיהתפלגווהם–הקיבוץעקרונותלגבי,החבריםביןדעותחילוקיהתעוררו

שאף,חרודבעיןהשנייההעלייהמאנשיהיוחבריושרוב,הימניהזרם."שמאל"ו"ימין"

,השמאליהזרם.לאומייםובערכיםכלכליתבהתבססותשיתמקד,גדולקיבוץלבנות

-כללקומונהליצורשאף,השלישיתהעלייהמאנשיהיוחבריוורוביוסףבתלשהתמקד

.ישראלארץבכלסוציאליסטיתחברתיתמהפיכהלמעןשתילחםארצית

שניביןשהפרידה,ההסתדרותתיווךאתהצריכוהקבוצותשתיביןהמריםהוויכוחים

מהגדודפרשוחרודעיןאנשיואילוהעבודהבגדודנשארויוסףתלאנשי.הקיבוצים

."המאוחדהקיבוץ"השםאתשקיבל,נפרדארציגוףוהקימו1923-ב

ראשישלחשדנותםגםגברה,יוסףבתל"השמאל"שלהקיצוניותשגברהככל

קיים,סדראיןהגדודשבמינהלטענותלהישמעהחלו.העבודהגדודכלפיההסתדרות

יצאוגוריוןבןובראשםההסתדרותמנהיגי.נמוךבגדודהעבודהופריוןכספיםבזבוז

הזריםאזשעד"הברזאתסגרו"ופשוטהעבודהגדודנגדגלוילמסעמסוייםבשלב

.עבודההזמנותלגדוד

:  תצלום)1924-בן גוריון ב
(.לשכת העיתונות הממשלתית



הגדודביןלמתיחותוהוסיפה–"החשאיהקיבוץ"פרשתפרצה,החיכוךשלמוקדםבשלבכבר

.להסתדרות

הסודיותבמעטפתסדקיםלהופיעהחלו,"הקיבוץ"חשאיותעללשמורהגדולהמאמץלמרות

לתהותהחלו,חבריהםשלהביטחוניתבפעילותשותפושלאהעבודהגדודאנשי.האירגוןשל

"העבודהאחדות"וההסתדרותלהנהגתלהגיעהחלובנושאשמועות.בכךולדוןהמתרחשעל

וכלמכל"הקיבוץ"ראשיהכחישואומנםבתחילה.לעומקהנושאאתלבדוקהוחלטמהרהועד

,זיידשאלכסנדרעד,והלכוהתרחבושלהםהסודיותבמעטפתהסדקיםאך,קיומודבראת

פנדורהתיבתאתופתח–העבודהגדודראשיעםהסתכסך,"הקיבוץ"ו"השומר"חברשהיה

...הזאת

בנפרדהילדיםלינתבענייןדעותחילוקיבגללאך,גלעדיכפרמייסדיביןהיהזיידאלכסנדר

קירטעחיתלשקיבוץאלא.מחדששהוקםחי-תללקיבוץוהצטרףממנופרש,מהוריהם

חלקהחליט,מסוייםבשלב.אחריםייצורואמצעיבקרקעמחסורבגללבעיקר,כלכליתמבחינה

אתלקבלמאודרצוכי,לספחםשמחוגלעדיכפרחברי.גלעדיכפרעםלהתאחדחיתלמחברי

.זיידאלכסנדרכולל,חיתלותיקיהתנגדותלמרותוהיהקםוהאיחוד–אדמותיהם

,גוריוןבןאתלעזרתםוהזעיקו–העבודהמגדודפרישהעלמיידהכריזולאיחודהמתנגדים

מסוכןכגורם"החשאיהקיבוץ"קיוםאתלכלולגלות–בגדודלפגועכדיההזדמנותאתשניצל

.להסתדרות

,לראשונה,רשמיתגוריוןבןחשף1926ביולי31-בשהתקיימהההסתדרותמועצתבישיבת

והוועדסערהחוללודבריו.פעילותועלפרטיםומסר"החשאיהקיבוץ"שלקיומודבראת

.לעומקוהנושאאתשתבדוק,מיוחדתועדהלמנותהחליטההסתדרותשלהפועל

אלכסנדר זייד



אלקינדפרשתבגללקשהפנימימשברהעבודהגדודעברזאתלהתפתחותבמקביל

כמחווה."הקיבוץ"לענייןהבדיקהועדתלהקמתלהתנגדעליוהיקשהוהדבר(להלן)

הבנהתוך.הגדודשלנציגלהונוסףהמקוריהוועדההרכבשונההעבודהלגדוד

…"חי-תללענייניהוועדה":"נייטראלי"שםלוועדהניתן,רגישבנושאשמדובר
מאורגנתמחתרתקיימתהעבודהגדודבתוך:משמעותיות-חדהיוהוועדהמסקנות

פורסמוכאשראולם.המועצותבריתעםהקשורה,מהפכנייםרעיונותבעלת,וחמושה

גדודהתפלג,לפרסומןקודםעודכי,מעשיערךלהןהיהלאכבר,אלומסקנות

.1926בדצמבר,שובהעבודה

והלכוהקצינו,אלקינדמנחםעמדשבראשה,הגדודשל"השמאל"בקבוצתרבים

שם,המועצותלבריתוירדוהארץאתעזבו1927-שבכךכדיעד,הקומוניזםלעבר

.עקרונותיהםאתשתאםבנוסחקיבוץקריםהאיבחציהקימו

נפגעההיאבתחילה.מרהיה,וחברותחברים80-כשמנתה,זוקבוצהגורל

,השנייההעולםבמלחמתהיהוסופה30-השנותשלהסטאליניסטייםמהטיהורים

.נרצחובושנותרוהקיבוץחבריואחרוניהנאציםבידינכבשקריםהאיחציכאשר

שנמצאו,שלוהאחרונותהפלוגותשלושכאשר,1929-בסופיתנעלםהעבודהגדוד

נוסדשכאמור,"המאוחדהקיבוץ"עםהתאחדו,רחלורמתגלעדיכפר,יוסףבתל

.חרודבעיןשהתמקמו"הימין"אנשיביוזמת

אלקינדמנחם 



ולפתע–ט"תרפמאורעותפרצו1929באוגוסט23-ב

עלשקפאה,המדולדלת"ההגנה"כי,לדעתהכלנוכחו

מאזהארץשעברההשקטשנותבשמונהשמריה

"הסחורהאתלספק"מסוגלתאינה,א"תרפמאורעות

המחסור.בארץהיהודיליישוב(נאותהאבטחהכלומר)

כלגדולהיההואבחיפהאך,הארץבכלאזהורגשבנשק

שבידיהנשקשכל,הגנהעמדותבעירשנמצאו,כך

.מקלות...היהאנשיהן

נרצחו,ימיםשישההכלבסךשנמשכו,אלהבמאורעות

ושכונותויישוביםנפצעו339,יהודים133הארץברחבי

הייתההפגיעה.ונחרבונעזבוהארץברחבייהודיםשל

חברילתמונהנכנסולולי,יותראףקשהלהיותעלולה

לעזרתשנחלצו,לשעבר"החשאיהקיבוץ"ו"השומר"

,מהעברחשבונותללא-ובחיפהבגלילבעיקר–היישוב

גדוליםשהיו,שלהםהמוסתריםהנשקמחסניאתפתחו

שלנכבדותכמויותושלחו,"ההגנה"שלמאלהבהרבה

.לחיפהבעיקר,נשק

לעגזההיה"כי,אומרגולדשטייןיעקבההיסטוריון

,1929מאורעותפרוץעם'ההגנה'נאלצהכאשר,הגורל

לבואולבקשםגלעדיבכפר'השומר'לשרידילפנות

."ובאנשיםבנשקוהכפריהעירוניהיישובשללעזרתו

הוצבו בה , במאמץ להפסיק את ההתנגשויות בין יהודים לערבים בחיפה
חיילי  : בתצלום". ברהם"חיילי צי בריטיים שהגיעו באוניית המערכה 

.  לקראת צאתם לשטח, מזרח-הצי מתארגנים בתחנת הרכבת חיפה
(.בספריית הקונגרסמאטסוןאוסף : צילום)



,מניההייתה,לחיפהגלעדימכפרביותרהמשמעותיהנשקמשלוחבהעברתשטיפלהמי

לצבועודאגהסגורהמשאיתבהשאלהמניהקיבלהההעברהלצורך.שוחטישראלשלאשתו

והתחזולבניםחלוקיםלבשושלהוהצוותהיא.אמבולנסשלחזותלהלתתכדי,בלבןאותה

מהעל.לדרךויצא–המשאיתוברצפתבדפנותהוחבאהנשק.חוליםהמעביריםכרופאים

שהוצבהבריטיצבאאנשיפלוגתפתאוםצצהלחיפהבכניסה":שוחטישראלמספראזשאירע

אתאיבדהלאהיאאך,מניהשלמלוויהבלבקמהגדולהחרדה...לעירהבאיםאתלבדוקכדי

אנשי.דםזובעדוידיוופניומצחואתפצעהגילוחובסכיןממלוויהבאחדבחרה,רוחהקור

אותההעבירהכזהובאופןהמשאיתאתלעכבואיןקשהפצועשהואבטוחיםהיוהאנגליהצבא

עצמההעמידההנשקהעברתאחרי.דיבכךאמרהלאמניהאך...הפיקוחתחנתדרךמניה

מניה.ובפרבריהבעירהמגןעמדותביןלמקשרתאותהשמינה,בעיר'ההגנה'מפקדלרשות

היא...מוותבסכנתהייתהפעםולאוציודנשקהעבירה,למקוםממקוםובלילהביוםהתרוצצה

..."המאורעותגמרעדבכךהמשיכה

ירייהמכונותשתי,רובים300-כימיםבאותםלחיפהגלעדימכפרהועברוהכלבסך

"ההגנה"מפקד,פתיעקב.תחמושתשלגדולהוכמותאקדחיםשלרבותעשרות,"שוורצלוזה"

ערכוהיהמהלתאראין.ממשעינינואורו",הנשקהגיעכאשרכיסיפר,ימיםבאותםבחיפה

."ביטחוןהרגשתבנונסכהותחמושתברוביםשהתעשרנוהידיעהעצםשהרי.בשבילנו

,עלתהאףאוליאו,שווההיתהשחולקההרוביםכמות"כי,זהבענייןמוסיףגולדשטייןיעקב

השוואה.יחדיוהגדולותהעריםבשלוש'ההגנה'שלברשותהמצויהשהיתההרוביםכמותעל

בימיהמתגונןהיישובלרשותוהועמד,אנשיםקומץידי-עלשאורגןהמפעלגודלאתמשקפתזו

!"1929מאורעות

.  30-מניה שוחט בשנות ה
תצלום מאתר ישראל נגלית  )

(.לעין של  יד יצחק בן צבי



במיבנההחמוריםהליקוייםאתכללעיןחשפוהקשים1929מאורעות

האירגוןאתמחדשלבנותהצורךאתהיישובלהנהגתוהבהירו"ההגנה"

עליתר.הארץברחבישיותקףמקוםבכלבמהירותלהגיבשיוכלבאופן

עלרקלאהמוטלתלאומיתמשימההיאשזאתברורהיה:כן

.הארץיהודיכלעלאלאהסוציאליסטיותוהמפלגותההסתדרות

הלאומיועד"ל"הגנה"בהטיפולסמכות1930-בהועברהזאתבעיקבות

שלטונותידיעלוהוכרכלליותבבחירותשנבחר,"ישראלכנסתשל

אזמונתה"ההגנה"ניהוללצורך.כולוהיהודיהיישובכמייצגהמנדט

הפוליטיתהקשתגוניכלאתשייצגוחבריםשישהבתארציתמפקדה

1938-ב.השמאלומפלגותהימיןמפלגותביןאיזוןתוך,היישובשל

המפקדהלראששמונה-רטנריוחנן'פרופ–נייטרליאדםלהםנוסף

כלאתלארגןהוטלשעליו,כללימטההוקם1939-וב(א"רמ)הארצית

עמדהלאומיהוועדשבראשמאחר."ההגנה"שלהמיבצעיתהפעילות

אלא."ההגנה"של"העליוןמפקד"לנחשבהוא,גוריוןבןדודאז

אחדשהיה,גולומבאליהובידיהארציתהמפקדהנשלטהשלמעשה

.האירגוןשלהעליונהלסמכותנחשבאך,בההשמאלנציגמשלושת

הקיבוץ"ו"השומר"אנשיהיוהזאתהפעילותבכלמעורבהיהשלאמי

.(להלן)שוחטישראלובראשם–"החשאי

אליהו גולומברטנריוחנן 



גדודפרשיותבגלל,בארץהשמאלממנהיגיכאחדמעמדואתשאיבדמי

שכן.הללוהגופיםבראששעמד,שוחטישראלהיה,"החשאיהקיבוץ"והעבודה

עשו"העבודהאחדות"וההסתדרותבהנהגותוחבריווהנוטרהנוקםגוריוןבן

.משמעותיציבוריתפקידמכלשוחטאתלהדירכדיהכל

מאורעותאחרירק.גוריוןלבןשוחטישראלביןמוחלטכמעטנתקהיהבתחילה

,"הגנה"לנאמנותםאת"החשאיהקיבוץ"ו"השומר"ותיקיהוכיחובהם,1929

אליוהזמינניגוריוןבן"כי,מכןלאחרסיפרשוחט.השנייםביןהקשרחודש

'השומר'ארגוןחברישלהציבוריתמההתנהגותרצונושביעותאתלפניוהביע

',ההגנה'בראששעמדואלהשעשובשגיאהנוכחשכעת,והוסיף,במאורעות

העבראתלשכוחליהציעהוא.זהבשטחהמוכשריםהחבריםאתשהרחיקו

בשיתוףנוסףניסיוןלעשותנכונותהבעתי...משותפתבעבודהשובולהתחיל

...בתוהועלההכלאך',ההגנה'לוועדצורפנוואניגוריוןבן...'הגנה'בפעולה

.ביצועלכללבאולאהןאך,החלטותנתקבלואמנם.ממקומהזזהלאהעגלה

".'ההגנה'ועדאתשנינועזבנולסוף

במרכזלפעולהוזמןאומנםהוא1930-ב.להנהגהשוחטעודחזרלאמאז

עלולשהואחשששובהתעורר1934-שבעד,רבותבועשהואכן"הפועל"

זאתעם.משםסולקוהוא–"קיבוץ"לדומהחשאיארגוןהזההגוףבתוךלהקים

"לתעופההארצישראליהקלוב"ר"יושימש:החברתיתבפעילותוהמשיך

אגודההקים,(..."המעופףהגמל"הכינויאתשוחטלונתןהקמתושבעת)

שלהמשפטיליועץשוחטמונה,המדינהקוםעם.ועודערבית-יהודיתלידידות

תפקיד,המשטרהמשרדעללממונהנעשה1952-ובשטריתשלוםבכורהשר

.ימיוסוףעדשימשבו

תצלום מאתר ישראל  . )1960-ישראל שוחט ב
(.נגלית לעין של  יד יצחק בן צבי



ארכיון . )1952-בן צבי בינאיתעם רחל ( מימין)מניה שוחט 
(איזנשטרקאוסף התצלומים של יהודה , המדינה

בשנתכבר.מנוחותמיעלהיולאשוחטישראלשלהפרטייםחייוגם

חייהםאופיעלדעותחילוקיבגלל,מניה,מאשתונפרדהוא1921

לכפרועברהילדיהםשניאתמניהנטלהזאתבעיקבות.המשותפים

לאהשניים,זאתעם.אביבבתלביתואתאזקבעהואואילוגלעדי

פעולהושיתוףהדדיתהערכהשלקשרעלהשניםכלושמרוהתגרשו

.ופוליטיאידיאולוגי

רחבהפרשנותנתן"שוחטישראלכי,אומרגולנימוטיההיסטוריון

מאישהיותר,אםלעתיםראהבמניה"ו"שלוהנישואיןלחיימאוד

משוגותיואתלקבלסופיתאיןנכונותהייתהבמניהואילו...אהובה

"...שניהלהנוספותהיחסיםמערכותואת

להתגוררמניהחזרהכאשר,1948עדנמשךביניהםהפיזיהפירוד

נפטרהמניה.נפרדולאהםמותםועדומאזאביב-בתלישראלעם

שניהם.מכןלאחרחודשיםכמהנפטרוישראל1961בתחילת

.גלעדיכפרשלהעלמיןשבבית,"השומר"בחלקתיחדיוכיוםקבורים



.ופיקודאירגון,ניהולביכולותואםמנהיגותבכישרוןאם,לבבאומץאם–שוניםבתחומיםדופןיוצאיבחבריםהתברך"החשאיהקיבוץ"

."לוקא"כינושחבריו,ר'לוקאצירחמיאל–בהםביותרהבולטיםאחדשלהמפותליםחייובסיפורזומצגתלסייםבחרנו

ללמודוהחללבדוארצהעלה15בגיל.(באוקראינהקובלשליד'לוקאץבעיירה–אחרתגירסהלפי)שבקווקזבטשקנט1898-בנולדהוא

לצבאהתנדבולוקא–הראשונההעולםלמלחמת,בארץאזששלטו,העותמאניםהצטרפוכךכדיתוך.אביב-בתל"הרצליה"בגימנסיה

מעיןוהחברותיהנאהלוקאהיהאזשכבראלא.איזמירלידצבאיבבסיסטירוניםלהדריךונשלחקציניםקורסעברהוא.העותמאני
.בסוריהנידחלתפקידוהועבר–(גנרלשלבת–אחרתגירסהלפי)נשואהאישהבזרועותנתפסוכך.היפהלמיןחיבהעם"פלייבוי"

–אצלוכרגילאך.משפחהלוקאהקים,כךכדיתוך."השומר"לארגוןהתקבלהצבאיניסיונוובזכותלגליליצא,ארצהחזרהמלחמהבתום
,בןהיהכברומשהשלריבהלמרות."השומר"בחברהיההואשגם,אליוביץמשהשלאשתו,בריבההתאהבהוא:פשוטהבדרךלא

.בניםשנילהםונולדולונישאה,לוקאאחריריבההלכה

.  ר'לוקאצירחמיאל 
1925-תצלום מ

1920-בלוקא

ריבה ובניהם דוד  , לוקא
1928-וגדעון ב

שותףהואליבואומץבזכות."החשאיקיבוץ"לדרכוקצרההיתהומשםהעבודהלגדודלוקאהצטרף"השומר"חבריכשאר

כיעל,בייתופיקהערביהמשטרהקציןורצחהירושלמיםמהחלפניםהזהבמטבעותשודכגון,שוניםבמיבצעיםמהרהעד

בפניוהישרוירהביפוברחובבייתופיקאלניגשלוקאכימסופר.ביפוהעוליםבביתיהודיםידיובמורצח1921במאורעות

..."אדםשלבגבויוריםלא'השומר'בכי"–

רקלאבגרמניהספגלוקאשכן.צבאבוניםאיךשםללמודכדילגרמניהנשלחכאשרלוקאשלבחייואירעהחדהתפנית

בביתהדריךהואבתחילהאומנם.נלהבקומוניסטנעשהארצהובשובו–קומוניסטיותדעותגםאלא,צבאיותידיעות

ונעשההקיצוניותדעותיובגלל,העבודהמגדודסולקמהרהעדאך,יוסףבתל"הקיבוץ"ידיעלשנפתחלמפקדיםהספר

אותועצרו,זאתלפעילותועריםשהיו,המנדטשלטונות.(פ"פק)הפלשתינאיתהקומוניסטיתבמפלגהומתסיספעילחבר

הצבאיתבאקדמיהלמדהואשם.המועצותלברית,איפוא,ירדוומשפחתולוקא.הארץאתשיעזובבתנאירקשוחררוהוא

שבעתאלא.הסובייטיוהביוןהקומוניסטיתהמפלגהמטעםשונותלמשימותנשלחפעםומידיבמוסקבהפרונזהשםעל

במחנהמאסרשנותלחמשונדון"המהפכהאויב"כהורשע,נעצרהוא30-הבשנותסטאליןשלהגדוליםהטיהורים

,האדוםלצבאגוייס,44בןכברהיהכיאף,1942-באך,משפחתואלוחזרבחייםנותראומנםלוקא.בסיבירעבודה

פעםומידישונותלמשימותנשלחנשלחשלם .נהרגושםלסטלינגראדנשלח

.94בגילמותהעד,גלעדיבכפרמאזהתגוררההיא.1989-בלהיפתחהמועצותמבריתהעלייהשעריהחלוכאשרארצהחזרהריבה

אפילוג



מקורות

.10.7.85, 136גיליון ,"כותרת ראשית", חייו ומותו של הטרוריסט העברי הראשון, כצמןאבי 

".  הגנה"ב" הקיבוץ החשאי"פרשת , חסקיןגילי 

.51-33' עמ, 1987מרץ , הוצאת יד יצחק בן צבי, 43"קתדרה", גוריון וגדוד העבודה-בן: עצובנצחון, זאב צחור
ש

דצמבר  , הוצאת יד יצחק בן צבי, 58" קתדרה", בגדוד העבודה" הקיבוץ החשאי"ועדת הבירור על ,זאב צחור

.128-154' עמ, 1990

והוצאת  " כתר"הוצאת , 6פרק ', כרך ט, ההיסטוריה של ארץ ישראל, התפתחות ארגוני המגן והמחתרת, יגאל עילם

.1982ירושלים , יד יצחק בן צבי
ש

.301' עמ1957תל אביב , הוצאת דביר, "השומר"ספר , במחתרת, בגדוד העבודה, יוסף מלמוד

הוצאת יד יצחק , 52" קתדרה", השומרי להגנת העיר'ט בחיפה ותרומתם של אנשי "מאורעות תרפ, יעקב גולדשטיין

.149' עמ1989יולי , בן צבי

.3-79' עמ, 1957תל אביב , הוצאת דביר, "השומר"ספר , שליחות ודרך, ישראל שוחט

.1' עמ, 2003, 3חוברת " ישראל", עלייתה הקצרה ונפילתה הארוכה: מניה, מוטי גולני

.395' עמ, 1957תל אביב , הוצאת דביר, "השומר"ספר , 1929, פנחס שניאורסון

.2018, "כתר"הוצאת , מדינה בכל מחיר, תום שגב

א



המופיעיםבחומריםשימושלצורךיוצריםזכויותבעליבאיתורמאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

בחומריוצריםזכויותכבעליזכותכםנפגעהלדעתכםאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשההשימוש.במצגת

שםציינואנא.ביצירההשימושמעשייתלחדולובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנואנא,זאתבמצגתהמופיע

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילוםוצרפוטלפוןומספרמלא


