
הפסקת צהרים של חקלאים יהודיים בחצי האי  
קיבוץ  "שחי ב,  ציור של  מאיר אקסלרוד. קרים

אשר הוקם שם על ידי  , (להלן" )וויו נובה
של  20-הפורשים מגדוד העבודה בסוף שנות ה

(מיכאל יחילביץ, מאוסף נכדו. )המאה הקודמת



היכה בהלם את כל העולם  1920-ב, חי-מותו של יוסף טרומפלדור בתל

היהודי של אותם ימים ובראש וראשונה את מאות הצעירים והצעירות  

כבר. ברוסיה" החלוץ"שאותם הנהיג טרומפלדור כאחד מראשי , היהודיים

שם פיתח טרומפלדור את הרעיון של הקמת  

שיעמידו את עצמם , של צעירים" גדודי עבודה"

לרשות העם , שלוש-לתקופה של שנתיים

ועלו  –השתכנעו " החלוץ"רבים מחברי . היהודי

העלייה  "ארצה במה שכונה לאחר מכן 

".  השלישית

היו צעירים אלה אחוזים בלהט  , מלכתחילה

כי הדרך להקמת  , סוציאליסטי ומשוכנעים-ציוני

מדינה יהודית אידיאלית בארץ ישראל היא  

הגשמת האידיאל הקומוניסטי של קומונות  

כדי להגשים  . חקלאיות על ידי הקמת קיבוצים

כאחת " כיבוש העבודה"זאת הם ראו צורך ב

ואכן עם בואם ארצה  . ממשימותיהם הראשונות

שלא בחלו בכל  , "גדודי עבודה"הם התחלקו ל

החל מבניית  , עבודה קשה שהוצעה להם

שכונת תלפיות בירושלים וכלה בסלילת כבישים  

.  ברחבי הארץ הקימו כתשעים  , כחצי שנה לאחר נפילתו של טרומפלדור, 1920בקיץ 

תנועה ארצית  , צמח-שעבדו אז בסלילת הכביש טבריה, מחניכיו

".גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור: "הנושאת את שמו

סוללים כביש בעמק יזרעאל" גדוד העבודה"חברי : בתצלום



קיבוץ תל יוסף בימיו הראשונים

שהתחלקו,חברים600-כהגדודמנהכבר1920בסוף

החקלאיתבחווההתמקמהאחתפלוגה.פלוגותלארבע

שלישית,העיןבראששנייה,טבריהשליד,מגדלדאז

מגדלמפלוגתחלקעל.גלעדיבכפרורביעיתבירושלים

–חרודעיןקיבוץאתלהקיםהמשימה1922-בהוטלה
.יוסףתלקיבוץאתוהקימההתפצלהמהםוקבוצה

מקימיביןאידיאולוגייםדעותחילוקיצצוהזמןבמשך

נטה,"הימין"הכינויאתשקיבל,האחדחלקם.יוסףתל

העבודהאחדותמפלגתבמסגרתלהתמסד

לצמצם,זהולצורךהעובדיםשלהכלליתוההסתדרות

אנשי.האידיאלית"הכלליתהקומונה"רעיוןאת

-כלילהיותהגדודעלכי,אמרו,לעומתם,"השמאל"

ויותריותרונטו–בארץהסוציאליזםלהגשמתהמאבק

.לקומוניזם



.מאודמורכבתהייתהדמותו.אלקינדמנדל-מנחםעמד"השמאל"פלגבראש

הדיבורבכושררביםלבבותוכבששהרשים,כריזמטיאדםהיההואאחדמצד

ומהיררציונליסט,מזגקר,חריףהגיוןבעלשהיהעליוסיפרו.שלווהשיכנוע

,ליבובכלשהאמין,קשוחבולשביקימנהיגמעיןהיההוא,שנימצד.מחשבה

.הקומוניזםבדרךהליכהידיעלרקתבואהארץגאולתכי

ציבורשלהמנהיגיםמראשיאחדשלמזהירעתידלוניבאוימיםבאותם

צורהללבושבארץהיהודיהציבורהחלעתשבאותהאלא.בארץהפועלים

יהודיםהמונימפוליןארצהשהביאה,"השלישיתהעליה"ימיאלההיו.חדשה

יהודים.ובמלאכהבמסחרועסקוחופשיתביוזמהשדגלו,הבינייםממעמד

בגדודהחלוציםשלהסוציאליסטימהאידיאליזםמאודרחוקיםהיואלה

הארץתהיהלאשלהםישראלארץכי,אלקינדהביןמהרהועדהעבודה

שההכנסות,אחתכלליתבקומונהמאוגדיםפועליהשכלארץ:חלםשעליה

.צרכםככלממנהמקבליםוהםאחתלקופהנכנסותמעבודתם

"הימין"שפלגככלאך,האידיאולוגיתדרכועללהיאבקניסההואבתחילה

אחדות"ומפלגתהכלליתההסתדרותבמסגרתלהתמסדנטהיוסףבתל

,לובצר.להתייאשהתחילהוא,(י"מפאעםלבסוףשהתמזגה)"העבודה

האמצעיםאתלקבוצתולהפנותבבקשההמועצותלבריתלפנותהחליט

.1919-בשהוקמה,פלשתינהשלהקומוניסטיתהמפלגה–פ"לפקשהקדישה

מנדל אלקינד-מנחם



היושבשטורמןלמנחםפרט)למוסקבההעבודהגדודמשלחת
קבוצתאתשייצג,שוחטישראל-עומד.(נסעשלא,משמאל

ידיעלהעבודהבגדודשהוקמה,המחתרתית"החשאיהקיבוץ"
פלגאתשייצג,אלקינדמנחם-לומשמאל."השומר"יוצאי

.מכונאידב-מימין.בגדוד"השמאל"

"השמאל"פלגשלמשלחתהמועצותלבריתיצאה1926-ב

ישראל:חבריםשלושהמנתההמשלחת.העבודהבגדוד

אחדלכלאולם."(מאכנו)"מכונאיודבאלקינדמנחם,שוחט

איש,שוחטישראל.זאתבנסיעהמשלומטרותהיומהם

לוחםמחתרתיכוחהעבודהבגדודלהקיםשתיכנן,"השומר"

להשיגרצה,"הגנה"לכתחליף,"(החשאיהקיבוץ)"

זאתתמורת.עברייםטייסיםואימוןצבאיסיועמהסובייטים

לעשותשיתבקשככלחתרניתפעילותבארץלבצעמוכןהיה

מהסובייטיםלהשיגרצהאלקינדמנחם.הסובייטיםידיעל

תמרת,להתקיים"השמאל"לפלגשתאפשר,כספיתתמיכה

,במשלחתהשלישיהחבר.ישראלבארץהקומוניזםהפצת

...(להלן)לעצמורקכנראהדאג,מכונאי

הבינלאומיהאיגוד–הקומינטרןהיההשלושהפנושאליוהגוף

ומשםבמוסקבהנמצאשמרכזו,הקומוניסטיותהמפלגותשל

בארץכולל,בעולםהקומוניסטיותהמפלגותכלעלשלט

.ישראל

בידנועלהנקלהעללא":שוחטישראלסיפרמכןלאחרשנים

'שפרופלהמלצההודותאך,(מ"לבריה)כניסההיתרלהשיג

הסובייטיהצירבפניבזמנועלייהמליץאיינשטיין(אלברט)

שנהלאחר,לבסוףהצלחנו,אחריםוגורמיםלאישיםוהודות

היתראתלהשיג,שונותהמלצותוהשגתודרישותחקירותשל

".הנכסףהכניסה



:שוחטישראללספרממשיך

כרטיסיםקיבלנו.לבביתהייתההפניםקבלת.למוסקבההגענו1927באפריל"

העממיותהחגיגותאתראינו.האדומהבכיכרבמאיהאחדבמצעדלחזות

...שעשועים,ריקודים,מצעדים,ופועלותפונליםאלפיםעשרותבהןשהשתתפו

.כחולמיםהיינו.חדשעולםנפתחולפנינו

שמרכזיםקולחוזים)חקלאייםבקיבוצים...חרושתבבתי...חינוךבמוסדותביקרנו"

ממשלתשלגבוהיםפקידיםאצללראיונותונתקבלנו(אחדבקיבוץפועליםאלפי

לדברי.שמוטריליסר,כזה"גבוהפקיד"עלבמיוחדמספרשוחט".המועצות-ברית

אינוהואאך,"המועצותבריתממשלתשלהצמרתאנשיביןאזהיההוא",שוחט

ששמה,הסובייטיתהחשאיתהמשטרה)או.פ.ג.האוראשסגןזהשהיהמספר

הסובייטיהביוןראשובעצם(.ב.ג.לקשובוהוחלף.ד.ו.ק.לנזמןאחריהוחלף

זהטריליסר"ש,מספרכןהוא.'אברמוביץמאירששמו,יהודיושהיהימיםבאותם

לשאלותיוענהשוחט."למטרהתמידקלעוושאלותיוישראלבארץמאודהתעניין

נבהלאלקינד",שוחטלדברי."הגנה"העלמידעביקשכשטריליסרגם,היסוסבלא

שאני,בעבריתליואמרהתאפקלאהוא.בעיניוהייתיימנימידייותר,מדבריי

אתדווקארבהבהקשבהשמעטריליסר:פלאזהראהאך.הקואתמקלקל

...'משותפתעבודהלעבודרוצההייתיאיתודווקא':ואמר...דבריי

מתחמקשאלקינדלבשמתי.המשלחתשלהמשותפתהעבודהנגמרהבזה"

לינודע.ופעולתועבודתואתממנימכסהשהואהרגשתי.איתימשותפתמעבודה

הקומוניסטיתהמפלגהשלהיהודיתהמחלקה)הייבסקציהראשיעםנפגששהוא

"...גמורהבסודיותתוכניותמתכנןאיתםויחד(הסובייטית

טריליסר' מאיר אברמוביץ



,הציונותנגדבמאבק,המועצותבריתיהודישלליבםאללהגיעכדי
דער",העיתוןשם.להםהמיועדביידישעיתוןהייבסקציההוציאה

שם,"פראבדה"שלהמדוייקהתרגוםהוא,"(האמת)""עמעס
ביידישאומנם.המועצותבריתשלהקומוניסטיתהמפלגהבטאון
שמיליםמאחראבל,"אמתדער"להיותצריךהשםהיה,תקנית
הקודששפתהיותהבגלל,הייבסקציהבעיניפסולותהיועבריות

בעיתוןכתבוהם,הציונותעלהמועדפתוהשפההיהודיתהדתשל
.ביידישאותיותשלפונטיתבכסותעבריתמילהכל

1918-בהוקמה,אלקינדהתקשרשעימההייבסקציה

כדי,המועצותבבריתהקומוניסטיתהמפלגהידיעל

לצורך.היהודיםבקרבהקומוניזםרעיונותאתלהטמיע

והבונדהציוניותהמפלגותנגדהייבסקציהנאבקהזה

ככלועשתה(ציוניתאנטיסוציאליסטיתיהודיתמפלגה)

לעולםמ"בריהיהודיביןהקשראתלנתקיכולתה

.תבלברחביהיהודי

,אלקינדבראשות,ציוניםיהודיםשקבוצתהעובדה

כךכדיעדישראלבארץהציונותמהגשמתהתאכזבה

פשוט,המועצותלבריתעזרהבבקשתפנתהשהיא

אבל.הציונותנגדבמאבקההייבסקציהלידישיחקה

–פ"פקשלמקומהאתלתפוסלאלקינדלסייעבמקום
ראו–דאזפלשתינהשלהקומוניסטיתהמפלגה

פזהזדמנותהייבסקציהשלהממולחיםהעסקנים

והגישונפשםשנואתהציונותעלמהלומהלהנחית

ולהקיםהמועצותלבריתלחזור:נגדיתהצעהלמשלחת

.קריםהאיבחצי,שלהםהאידיאליםפיעלקיבוץ



.מקריתהיתהלאהעבודהגדודשלהקיבוץלהקמתקריםהאיבחציהבחירה

.19-ההמאהבתחילתכברבאיזורהתחילהיהודיםשלחקלאיתהתיישבותשכן

הצארהיה,האדמהמעבודתולהתפרנסכאןלהתיישבהיהודיםאתשדחףמי

כאשראך.המעטהבלשון,גדוליהודיםאוהבהיהלאהוא.הראשוןאלכסנדר

השליטהלרוסיהעברה,1795-בואוסטריהפרוסיה,רוסיהביןפוליןחולקה

.זעירהובמלאכהבמסחרבעיקרשעסקו,רביםיהודיםישבושם,פוליןבמזרח

ובבעליבסוחריםיתחרוושםרוסיהללביהגרושהםחששהראשוןאלכסנדר

שהיהודיםרצהלאשהוא,טענהגםיש.בפרנסתםויפגעוהרוסייםהמלאכה

קבעהוא,זאתלמנועכדי."הקדושהרוסיה"שלפרבוסלאבי-הנוצריבאופייפגמו

לצאתנאסרהיהודיםשעל,"מושבתחום"יהיולרוסיהשסופחופוליןששטחי

יוצארק.אדמותלרכושנאסרהיהודיםעל:כןעליתר.רוסיהלרחביממנו

,חרסוןלפלךלצאתמוכניםשהיויהודים:הגלולהאתהמתיקאחדמהכלל

לכךהסיבה.ולעבדןאדמותשםלקבלהורשו,קריםהאילחצימצפוןהנושק

ביקשוהצארביותרדלילהאזהייתהאוקראינהבדרוםשהאוכלוסייה,הייתה

עלמחדשייכבשלאשהאיזורלהבטיחכדי,לונאמניםבתושביםאותהלעבות

החאןבאמצעות18-ההמאהעדבושהחזיקה,העותמאניתהאימפריהידי

הייתהאוקראינהלדרוםהמושבמתחוםיהודיםהעברת.קריםשלהמוסלמי

נמצאושבוהכלכליהלחץאתלהקטיןהבטיחהשהיאמכיווןגםלצאררצויה

מסויימתכלכליתתמיכההבטיחאפילוהצאר.המושבלתחוםהצמודיםהיהודים

.שםלהתיישבשיבואוליהודים

הקימו,חרסוןבפלךהתיישבו,בחיובלהצעהנענויהודיםאלף17-כ,ואכן

.ומצליחיםמנוסיםלאיכריםונעשוכפרים20-מלמעלה

הצאר אלכסנדר הראשון



לאחר,אחרתקצתבצורה,עצמועלחזרסיפוראותו

אזעדהתפרנסוהיהודיםשרובמאחר.הסובייטיתהמהפיכה

האידיאולוגיהבגללשנאסרועיסוקים–וממלאכהזעירממסחר

זכויותאתוהןפרנסתםאתהןבעליהםאיבדו-הקומוניסטית

שללנדידהספונטניתגרםהכלכליהלחץ.שלהםהאזרח

כדי,קריםהאיחציואלאוקראינהלדרוםיחסיתרביםיהודים

הללוהמתיישביםזכולאבתחילה.מחקלאותשםלהתפרנס

בסךוהקימונאיםלהישגיםהגיעוזאתלמרותאךסיועלכל

אירגוןלעזרתםבא1923-ב.פורחיםיישובים40-כהכל

זהלצורךגייסהאירגון.באמריקההפילנתרופיהיהודיוינט'הג

דולרמיליון200-בכשהסתכמו,ב"בארהיהודיםשלתרומות

לשלטוןוינט'הגביןשנחתםהסכםבעיקבות.ימינובערכי

מוכניםשהיוויהודיםהתופעההתמסדה,1923-בהסובייטי

שליחסיתנדיבבסיועזכוהחדשיםלקולחוזיםלעבור

ההגירהלצורכיתחבורה,חינםודלקקרקעות:השלטונות

קיבלוהיהודיםהמתיישביםכל:כןעליתר.ממסיםופטורים

נוסףאלהכלועל.מהםשנשללוהאזרחזכויותאתבחזרה

.עמלםמפריליהנותלהםשאיפשר,וינט'הגשלהנדיבהסיוע

יהודייםיישוביםכמאתייםזאתבדרךהוקמוהכלבסך

.האיזורברחבימבוססיםחקלאיים

באחד הקולחוזים היהודיים  , איכר יהודי בעת קציר
בחצי האי קרים20-שהוקמו בשנות ה



פעלחבריהמשלושתאחדוכללחלוטיןהמשלחתהתפרקה,למעשה

רקחזראלקינד.שוחטהיהארצהשחזרבהםהראשון.עצמאיבאורח

:שוחטלדברי.ארצהחזרלאבכללמכונאיואילומכןלאחרכחודשיים

חדלהוא.למוסקבהבואנואחריאחדיםימיםמהאופקנעלםהוא"

השתדלהוא.הפרטייםלענייניווהתמסרהמשלחתבעבודתלהתעניין

כדי,הרפואיתלפקולטה,מוסקבהשלבאוניברסיטהכתלמידלהתקבל

".המועצותבבריתלהסתדר

.במוסקבהעליהםשעברממהמאומהבשובםגילולאואלקינדשוחט

שניהלוהדיוניםעלשוניםפרטיםלהתגלותהחלוהזמןבמשךאולם

להקיםהמפתיעהההצעהאתאלקינדכשקיבלכי,נודעהשארבין.שם

אלא.מהזמןהענייןאתושקלבמקוםבוהשיבלאהוא,בקריםקיבוץ

על"יובש"ש,"השמאל"פלגשלהכלכלימצבוהתדרדרעתשבאותה

מזכירימיםבאותםשהיה,גוריוןבןידיעלובעיקרההסתדרותידי

קומוניסטיםוחבריובאלקינדשראה,גוריוןבן.העובדיםהסתדרות

הקבוצהאתודירדרעבודההזמנותמהםמנע,אותםרדף,מושבעים

.חמורכלכלילמשבר

אתמקבלהואכילייבסקציהלהודיעאלקינדנאלץדברשלבסופו

לבריתלחזור"השמאל"פלגחבריאתלשכנעוהחל–הצעתה

.בארץלבנותרצושכההקיבוץאתשםולהקיםהמועצות

ובו  , קטע מהמכתב הראשון ששיגר אלקינד אל הקומינטרן
של גדוד העבודה" השמאל"ביקש סיוע לפלג 



לימים)הורוביץדוד,העבודהגדודבהנהגתאלקינדשלשותפו

,"שליהאתמול"בספרומספר,(ישראלבנקשלהראשוןהנגיד

לבריתבחזרהלרדתהחלטתועלאלקינדהודעתאתקיבלאיך

,אביב-בתלהורוביץשההעתבאותה.עליההגיבוכיצדהמועצות

בצריפיםוהתגוררובעירשעבדוהעבודהגדודמאנשיחלקעם

לשוחחממנווביקשלשםהגיעאלקינד,לדבריו.היםשפתליד

כי,בגלויליסיפרואלקינדהחוףעלהתיישבנו".עינייםבארבע

.לרוסיהלרדתהחליטוהגדודחבריממיטבחבריםוקבוצתהוא

.כאןמדיניתבפעולהלהמשיךנוטהואינומהארץהתייאשהוא

מאורגןקולקטיבשלליצירהעצמואתלהקדישרוצההוא

בתנאיולאהמועצותבבריתרקלדעתואפשרישקיומו,כקומונה

בשלבהןלירידהשההכנותהתבררמדבריו…קפיטליסטיתארץ

כמתווכתשימשהבארץהקומוניסטיתושהמפלגהמתקדם

.הזהלמסעהטכנייםובסידוריםלרוסיההכניסהאישורבהשגת

הגדרתיאותו,מעשהועלדעתיאתמאלקינדהסתרתילא

"…ולאומיתציבוריתמבחינהבגידהכמעשהבשיחתנו

דוד הורוביץ  



הורוביץדודרקלא.גדולהבתדהמההעבודהגדודחבריעלנפלהבקריםקיבוץלהקיםהחלטתועלאלקינדשלהודעתו

במלחמתהשריוןחילומיסדאלוףלימים)שדה-לנדוברגיצחק,"השמאל"פלגלהנהגתנוסףשותףגם.לתוכניתוהתנגד

לרעיוןהתנגדו"השמאל"ממחנהחבריםסתםגם.מהציונות"עריקה"כשראהמהאתלמנועיכולתוככלעשה(העצמאות

מהחברים80-ל60ביןהסכימודברשלשבסופו,כךכלרבההייתהאלקינדשלהשפעתואבל.הארץאתלעזובוסירבו

.המועצותלבריתולחזוראליולהצטרף

והיאהארץאתלעזובסירבבעלה:אלקינדלקבוצתלהצטרףהחלטתהעלכבדאישימחירשילמה,קושנירשירה,מהםאחת

היהמהיוצאיםלהיפרדכדילנמלשבאוהחבריםביןכי,סיפרהשניםלאחר.בנותיהשלושעםלרוסיהויצאהממנוהתגרשה

.להםיחסרלאמאומה.איתיובואיהילדיםאתקחי!מהאוניהרדי,שירה,לישמעי":לפניהשהתחנן,שדה-לנדוברגיצחק

.לתחנוניונעתרהלאהיאאבל–"...סטאליניסטימעצרבמחנההחופשאת(לשווא)תחפשיעודאתאבל,שאתבדההלוואי

שהגיעה לאודסה  , בה הפליגה הקבוצה הראשונה של חבורת אלקינד, "לנין"אוניית הקיטור הסובייטית 
.1930הקבוצה השנייה הגיעה כעבור כשבועיים והשאר הגיעו לקרים עד סוף . 1928ביוני 21-ב



בתחילהעמדוהסובייטייםהשלטונות

אלקינדלחבורתלסייעבהבטחתם

לההיקצוהם.קריםהאיבחצילהתערות

עדר,יבפטורהבמחוזקרקעדונםאלף13

,סוסים,לול,רפת,כבשים500של

אשראיואפילועבודהכלי,טרקטור

בתחילהאולם.התבססותםלתקופת

באחוזהלהתגוררהקבוצהחברינאלצו

.להםשהוקצהבשטחשנמצאהעזובה

היתהשלהםהראשונותהמשימותאחת

יכלולאעברישם.שלהםליישובשםמתן

לעבריתהייבסקציהרגישותבגלללתת

כדי,לתתרצולאהםיידיאורוסיושם

דברשלבסופו.שלהםהייחודאתלהדגיש

"חדשהדרך)""נובהוויו"בשםבחרו

שזכתה,הבינלאומיתהאספרנטובשפת

לימיעד,אוהדליחסהמועצותבברית

מפת ויקיפדיה.(30-השנותשלהגדוליםהטיהורים



קיבוץשלבמיבנהשלהםהיישובאתהקבוצהחבריאירגנו,מלכתחילה

,ילדיםבית,משותפתמכבסה,משותףאוכל-חדר,משותףמטבח:בארץ

נכנסוהיישובהכנסותכל:והעיקר.הוריהםבביתולאבולנים"דייריו"ש

הקיוםלהוצאותכיסויהחבריםקיבלושממנה,אחתמשותפתלקופה

זאתכלואת.עבריתנותרהשלהםהיומיומיתהדיבורשפתאפילו.שלהם

עבודהרצופותשהיו,בקריםשלהםהראשונותבשנתייםכבראירגנוהם

התגוררוהםבתחילה:אזאורגנושלהםהמגוריםאפילו.ומפרכתקשה

בתיםלעצמםבנוהםהזמןבמשךאך,הרעועיםהאחוזהבבתיבמשותף

שגידלוהתבואהבתבןמעורבמבוץידיהםבמושלבנומלבניםנפרדים

.היישובבשדות

10-ב.בעמלםשכרלראותהחלוהם,הראשונותהקשותהשנתייםלאחר

,נובהוויועלגדולהכתבהמוסקבהמעיתוניאחדפירסם1930בספטמבר

פיעללהכירהקל...איש158כיוםמונההקומונה":השארביןנאמרבה

הקטר5000אדמתהשטח...שלהםהרעפיםוגגותהחדשיםבנייניה

-המושקעההון....(דונם14,000)1400מעובדיםמהם,(דונם50,000)

-עופות,1628-כבשים,92-ועגלותפרות:ישלקומונה.רובל140,000

"...הקטר5-ירקותגן,(דונם50)הקטר5-כרם,40-חזירים,900

,הציונותנגדהייבסקציהמאבקלטובתתוםעדנוצלואלההישגים

ומארץמהציונותשהתאכזבוציוניםשלזאתקבוצהראו":שתמציתו

"...הקומוניסטיתהמועצותבבריתדווקאמעוליםלהישגיםוהגיעו–ישראל

,המועצותבבריתלביקורומאירופהמאמריקהשהגיעהיהודיתאישיותכל

.חגגההייבסקציהשלוהתעמולה–נובהבוויולסיורהובאה

שהופץ בברית  , "קולחוז יהודי"שער של ספר ילדים בשם 
כנראה כחלק מהתעמולה  , 30-המועצות בתחילת שנות ה

.של הייבסקציה למשיכת יהודים לחקלאות



(1930-1931)ימיםבאותםנובהלוויונשלח,הזההתעמולהממסעכחלק

מנההצוות."קיבוץ"ההישגיאתלתארכדי,צייריםארבעהשלצוות

:במוסקבההציורלאמנותהגבוההטכניהספרביתשלבוגריםארבעה

אתתיעדוהם.זביןולבולטקביץ'זלידיה,גורשמןמיכאל,אקסלרודמאיר

מוויוהציוריםכל).החברהוחייהתרבות,העבודה,בקיבוץיום-היוםחיי

,יחילביץמיכאל,נכדושלמהאוסף,אקסלרודשלהםאלהבעמודיםנובה

.(בעצמוציירשהוא

"קומונארד""קומונארקה"

הפעוטון רוקד

הפסקת צהרים בשדה



חזירים וסוסים, טרקטור

פינה בקומונה

בניית בתים למשפחות בקומונה



ילדים משחקים בכדור

קונצרט בשדה

קומונארד חוזר הביתה  
מהעבודה בשדה



מביעיםציוריוולכןתעמולהלצורכיפעלהצייריםצוותכי,לזכוריש

,זאתלעומת,שירה.בקומונהלאווירהאופייניתשאינהאופטימיות

,המאכזב,הראשוןהרושםעל"העבודהגדודבעקבות"בספרהמספרת

לא...בלילהמאוחרבאנו":לשםכשהגיעה,נובהוויועליהשעשתה

שדה:האסוןאתראיתיכברבבוקרלמחרתאך,בחושךדברראיתי

הלםגגושעל,גדולוביתאחדעץ,קלועותבקתותשלוש,אינסופישלג

כבידודשימשאחדחדר.הילדיםביתהיהכאן...הקרועהפחהרףללא

כמהבעזרת...המטבחגםהיההגדולבבית...שהצטננואלהעבור

שנקראהפינהגםהייתה...מקלחתהקימוברזנטוחתיכתקרשים

התבשלתמידועליהםפרימוסיםשנישםעמדו...'הילדיםמטבח'

אורזובהצנצנתועודסוכרמלאהצנצנתניצבההמדףעל.משהו

כדי,ברפתלנההמשגיחה.קרהיההחורף.ברפתהיהעצוב...אמיתי

"...רגליהןעלתקפאלאהפרותשצואתלשמור

אחד:שירהשלבחייהמשמעותישינויהציורצוותהביאדברשלבסופו

וכשחזרלונישאההיא.בההתאהב,גורשמןמיכאל,הציירים

.לקיבוץעודחזרהולא–בנותיהעםביחדאיתונסעה,למוסקבה

שעת רחצה  
בבית הילדים 



היהלאוהחשדןהריכוזיהסובייטיהמשטר.רבזמןמעמדהחזיקלאנובהוויוחבריעםהקומוניזםשל"הדבשירח"

ידיעלשנקבעומהכלליםפעםמידיהחורגים,אינדיווידואליסטיםשחבריו,שלםיישובשללקיומולהסכיםמסוגל

"קיבוץ"הצעדיאתלהצרהשלטונותהחלו,1930מאז,בהדרגה,וכך.הקומוניסטיתהמפלגהשלהתיאורטיקנים

.הדופןיוצא

שירה.גזירהלארץאותםגררכיעל,אלקינדנגדהטרוניותביניהםגברו,החבריםעלהכבידוהשלטוןשצעדיככל

:לעברואצבעהושטתתוך,לוואמראליוניגש,האוכלבחדראותושראה,מהםאחדכי,מספריהבאחדמספרת

שבההחורבהאלהלכושניהם...אלקינדאתלרצוחהאורווהשלהלילהשומרעםנדברהשירה"כי,שלישי

רגעבאותוכי,הדלתעללדפוקצורךהיהלאכבראבל,רובהואתדרךהשומר.משפחתועםאלקינדהתגורר

החשאיתהמשטרה).או.פ.הגאנשי':אמרה,נשימהבקוצר.בוכייהכשהיאמהבית(אלקינדשלאשתו)מניהפרצה

"...'מדועלומרבליאותולקחו(הסובייטית

,וֵאיליאורי , מניה ושני ילדיהם, אלקינד
תצלום שנעשה לפני שירדו לקרים. שנולדו בארץ

ראששומרלךהזמן!שליהעיניםמולתשוטטאל!אלקינדמנדל"

שרוצים,כאלהכאןיש.שלךבחורבהלךושבהחשאיתמהמשטרה

.שבהםהראשוןואני–טובשכולולעולםאותךלשלוחמאודםבכל

יודעאינני!למעשייאחראילהיותיכולאינניכי,עיניימנגדהיעלם

!"זאתאעשהאבל,מתיי

,דעתהאתרםבקוללהביעהיססהלאפעםשאף,עצמהשירהגם

היה,עצמךלגבירקעיוורהייתאילו":לאלקינדימיםבאותםאמרה

מה.אישממאהלמעלהלכאןסחבתאתהאבל.בלבדאסונךזה

כזהדברהרשיתאיך...'החלומותבעל',אתה?לעצמךחשבת

."אותךאהרוגשאנילךדע?לעצמך

בגוףכביכול,מספרתהיאבספרה.עושההיא–אומרתוכששירה



הוועדהידיעלהדחתועם,1931במרץהחלולאלקינדהסובייטיהשלטוןהתנכלויות

בחבלהשהואשםלאחר,הקומונהכראשמתפקידוהקומוניסטיתהמפלגהשלהמחוזית

.אשמהמכלאזזוכההואאך,פלילייםהליכיםנגדונפתחוזאתבעיקבות.השדותבזריעת

עםנובהוויואתועזב–העבההרמזאתאלקינדהבין,זאתעם

מפעלשלהתיכנוןבמחלקתשםעבד,למוסקבהעברהוא.משפחתו

במקבילעבדה,מניה,אשתו.המשקלמיכוןבמכוןולמדתעשייתי

במערכתלעבודמסוייםבשלבעברשאלקינדאומריםיש.ילדיםכרופאת

קורבןנפלהוא1937בדצמבר,מקוםמכל."עמעסדער"האידיהעיתון

פ"פקמחבריכמהעםביחדוהואשםנעצר,סטאליןשלהטיהוריםלאחד

–בחקירתו.המועצותבריתנגד"ציונית-בריטיתקנוניה"בבהשתתפות
ונראהנגדוההאשמותבכלהודההוא–עינוייםתוךנעשתהשבוודאי

בפברואר19-ב.הקומונהמחברישלושההפלילאףחוקריושבלחץ

גםלהורגהוצאו1940-ב.להורגהוצאביוםובולמוותנדוןהוא1938

.הודאתובעיקבותכנראהשנעצרוהקומונהחברישלושת

שלמשכורתהעלנשענתכשהיא,לבדהנותרהאלקינדשלמשפחתו

.ילדיםכרופאתמעבודתהמניה

,אורי,הבכורהבןגוייס,1941-בהמועצותלבריתהנאציםפלישתעם

בחזיתנפלהואמכןלאחרשנה.האדוםלצבא,יוסף-בתלשנולד

.סטלינגרד

שנולד , עם בנם השלישי, אלקינד ואשתו מניה
לאחר שהמשפחה עזבה את וויו נובה, 1937-ב

רק.יהודיהלאאשהנשאשם,רחוקהבעירעבודהוקיבלמהנדסנעשה,אילי,השניהבן

.במוסקבהמניהעםאזנותרהצעירהבן



משפחה טטארית

שינוייםלהכניסהשלטונותהחלו,מהקיבוץאלקינדשללסילוקובמקביל

הגרעיןאתלדללהחלוהםראשוןכצעד.נובהוויושלהאירגוניבמיבנה

לא,חדשיםחבריםצירוףידיעל,ישראלמארץשהגיעוהחבריםשלהקשה

היסודעקרונותאתבהדרגהשינוגםהם.וטטאריםאוקראיניםכגון,יהודים

שונה1933ובתחילתבוטלוהילדיםוביתהמשותףהאוכלחדר:הקיבוץשל

היתרמתןידיעל,הקיבוץשלביותרהמשמעותייםהיסודותאחדאפילו

עבודהעל,מהםאחדלכלשכרותשלוםפרטיברכושלהחזיקלחברים

.היישובשלהמשותפיםבשדות

הושלמו,נובהוויושלהייחודיותלביטולשהביאו,הללוהתהליכיםכל

בבריתמרביםאחדלקולחוזהקיבוץשלהסופיתהפיכתועם,1934-ב

לחלוטיןרוסישםוקביעת"נובהוויו"השםבמחיקתלווהזהצעד.המועצות

.)עמיםאחוות("נארודובדרוזבה":במקומו
הם.לעזובמהמייסדיםרביםהחלוהללוהמשמעותייםהשינוייםבעיקבות

אבל,המועצותמבריתהיציאהמיגבלותבגלל,ארצהלחזוריכלולאאומנם

להםומצאוברוסיהאחרותגדולותלעריםאולמוסקבהעברוהםזהבמקום

.בחקלאותמאשריותרנוחותעבודות



לחצי-השואהואיתם–הנאציםהגיעו,1941בנובמבר,ואז

פלישתלאחרחודשיםכחמישהכברזההיה.קריםהאי

ככלאזעשוהסובייטייםוהשלטונותהמועצותלבריתהגרמנים

ייצורואמצעיהתעשייהמפעליאתמזרחהלהעביריכולתם

הועברוזאתבמסגרת.להיכבשהעתידיםמהשטחיםחקלאיים

,קריםברחביהיהודייםמהחקלאיםאחוזכשישיםגםמזרחה

שהיה,שינדלרויקטור,מהםאחד.נובהוויומתושביחלקכולל

,בתיה,אמוכי,אזניצל,מהארץשהגיעוהילדיםמקבוצת

,היישובשלהגדולהפרותעדרעלהאחראיתשהייתה

העדראתלהצעיד,לאיזורהנאציםהתקרבותעםהתבקשה

ואמםמאיהאחותו,ויקטור.הסכנהלטווחמחוץאל,הרחק

שלבסופואותםשהביא,ארוךרגלילמסעהפרותעדרעםיצאו

משפחהרק.המלחמהתוםעדשהושם,הקווקזלהרידבר

גםשטיפלה,סגלמשפחת,נובהבוויואזנשארהאחתיהודית

למקומותשעזבו,בקומונהאחריםחבריםמילדיבשלושה

והטטאריםלאוקראיניםמידיייותרהיהזהגםאבל.אחרים

עלהשתלטושהגרמניםלאחר:המקוםאתאזשאיכלסו

כוח.היהודיתהמשפחהעלבקולחוזמישהוהלשין,האיזור

מותהאלאותהוהשליךהמשפחהאתלכד,לשםיצאגרמני

אלקינדשלחלומםהמרלסופוהגיעכך.המקומיתהבארלתוך

.בקריםהקיבוץעלוחבריו

1941טור גרמני ממונע מתקדם בחצי האי קרים בסתיו של 



הציג את עצמו ושאל מי  , הוא ניגש אל המדברים. שמע בלובי שיחה באידיש, במוסקבהבהיותו במלון

כי גם הם היו שם וירדו  , שהוא מתל יוסףצייןהתפתחה שיחה וההתרגשות הלכה וגדלה כשהוא. הם

...עם אלקינד

הקיש על , למחרת הלך לשם, ואכן. אמרו לו מייד ונתנו לו את כתובתה, "אתה מוכרח לפגוש את מניה"

,  כששמעה מי הוא. מניה–שיער בהיר , נמוכת קומה, הדלת וכשנפתחה ראה לפניו אשה כבת שישים

הוליכה אותו דרך מסדרון של דירה משותפת למספר דיירים  , הניחה אצבע על שפתיה כרמז שישתוק

.שלא היה בבית, בו התגוררה עם בנה הצעיר, והכניסה אותו לחדרה

עבריתדיברוהם.שהכירהחבריםועליוסףתלעלועודעודלשמועוביקשהמאודנרגשתהייתהמניה

מוטל.אמרה,"עבריתדיברתילאשניםעשרותכבר".עבריתמדברתהיאאיך,עצמהעלתמההומניה

.לספרמפסיקולאצילומיםלהמראה

לאלקינדקרהמה":שואלשמוטלעד,רבותשאלותשואלהואואףהצעירהבןנכנסשיחהכדיתוך\

למשפחתו,לעצמואלקינדעוללמה,אוי":נאנחת,נבוכהמניה"?אתכםשירדוהגדודאנשישארואיפה

שתייםבשעה1937-שב,אספראחדדבררק.לנושקרהמהכלאתלספרכוחליאין.הקבוצהולכל

אותוראיתילאומאז–החוצהלצאתלאלקינדשקראואנשיםשלושהונכנסוהדלתעלדפקו,בלילה

ולא

תמיר( מוטל)מרדכי 

שנועד  , סטליניזציה-בהליך עמוק של דה, וב'כרושצ, פתח שליט ברית המועצות דאז, עשרים שנה לאחר מותו של אלקינד, 1958-ב

...בנובמבר באותה שנה זוכה אלקינד מכל ההאשמות שהועלו נגדו וקיבל ריהביליטציה מוחלטת4-וב–לבטל את העוולות של סטאלין 

כדי לברר מה עלה  , לנסוע למוסקבה, תמיר( מוטל)מרדכי , החליט חבר קיבוץ תל יוסף, בעיקבות השינוי באווירה בברית המועצות

.  שנעלם שם בימי הטיהורים הגדולים של סטאלין, בגורלו של אחיו

מת,בסיבירבהיותו,שאלקינדמודיעיםהםובומהשלטונותריהבילטציהמכתבקיבלתישנתייםלפנירק.ממנושמעתיולא

.(.ג.ב.נכוןהיהלאשזהברורכברכיום)..."ממחלה

אתךהפגישהאחרי.אתמולשלמהפגישהנרגשתכולי.בביתלשבתיכולתילא".במלוןמוטלאתלבקרמניהבאה,בערבלמחרת

."ארצהלעלותרצונםאתהביעוהם.ישראלעלרבותושוחחנובנישניעםישבתי

...יוסףתלבארכיוןכיוםהנמצא,ביומנוהכללרשוםממהרומוטללדרכואישנפרדיםומוטלמניה,מסתיימתהנרגשתהשיחה



היולאכבר,1989-בהמועצותבריתהתפרקהכאשר

נפטרורובם.בחייםשנותרואלקינדמקבוצתהרבה

בתקופתלהורגהוצאואחרים,גילאובריאותמסיבות

רק.הנאציםידיעלנרצחואו,סטאליןשלהטיהורים

נפתחהכאשר,וכך.טובהלשיבההגיעומעטים

ניצלו,ארצהלעלותהמועצותבריתליהודיהאפשרות

–אומריםיש.אלקינדמקבוצתמעטיםרקאותה
למרות.גורשמןשירההייתהמהםאחת.בלבדארבעה

כשנפתחומייד-1989-בארצהעלתההיא,(83)גילה

מהרהועדבאשקלוןהשתקעההיאבואהעם.השערים

ששניים,באידישנוספיםספריםכמהלאורהוציאה

ימים,2001-בנפטרההיא.לעבריתתורגמומהם

.שנה95להשמלאולפניספורים

שירה גורשמן
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.  נוף בחצי האי קרים: בתמונה
(מאיר אקסלרוד: ציור)


