
  יפתח מזור

  קיבו� או קבוצה

  

כאשר נשאל הל� תמי� ברחוב "היודע אתה איזהו הקבו� הראשו�?" ללא ספק יענה 

"דגניה", א� א� נזיזו כחייל שחמט על ציר המקו� ונביאו לשלט המורה לדגניה, הוא ימצא כי על 

ונקבל ממנו  השלט כתוב "קבוצה". כאשר נזיזו הפע� על ציר הזמ� ונביאו שמוני� שנה אחורה

תה תשובה לשאלה, הוא ימצא לצידו את יוס  בוסל, מנהיגה של דגניה, מחוויר מתימהו� על או

  הכינוי "קיבו�" שדבק ליישובו.

למזלו של מיודענו דבר זה לא יכול להתרחש ומלבד זאת יוס  בוסל טבע בכינרת בתקופה שא  

  דאי נעלב מאוד.אחד בכלל לא ידע מה זה קיבו�, שכ� א� היה יוס  מבי� פשר הכינוי היה ו

  

  נפילוב מספר: העלייה השניה. איש הקבוצה תנחו� תראשיתה של קבוצת דגניה בתקופת 

, ישבנו על הגור�, אחרי עמל העונה בקציר, ונפתחה שיחה על עתידנו. 1909"והנה פע� אחת, בשנת 

באותה שיחה צ� לראשונה הרעיו� על משק עצמאי, חיי חברה עצמאיי� והש� "קבוצה" נשמע 

הייתה קובעת  )1(לראשונה בחלל העול�". ועוד מוסי  ואומר: "הישיבה הזאת על הגור� בכינרת

  גורל. החלטנו: אנו נקי� משק עצמאי שיתופי על אחריותנו ובלי מנהלי�."

  

 הגיעו היחסי� בי� פועלי חוות כינרת 1910 ' לא סת� כותב תנחו� "בלי מנהלי�", שכ� ב

גלוי. פרצה שביתה שהובילה ליישו� התוכנית לפירוק החווה.  לבי� הפקיד ברגמ� לידי קרע

ג'וני, ש� היא מקיימת משק עצמאי ' קבוצתו של תנחו� עוזבת לאדמות הסמוכות, אדמות או�

  לחלוטי�. מאוחר יותר ה� קוראי� ליישוב� "דגניה" על ש� חמשת מיני הדג�.

  א� כ� מקורה של "דגניה" בקונפליקט.

  

ו יותר נכו� א אנו מכירי�, קיבוציי� אשר –ת� יסודות קבוצתיי� דגניה לא החלה ע� או

  הללו התפתחו, צמחו ונפוצו לכל עבר, התעצבו מחדש ע� השני� וחוזר חלילה. הכרנו. ,לומר היו�

כ� התפשרו 'איש, אחר 15'10 מצמת באנשי�. תחילה דובר עלהקבוצה שאפה להיות קטנה ומצו

. רוח הקבוצה התבססה על אנשיהעל עשרות בודדות. הקבוצה הייתה מאוד בררנית בבחירת ה

 'קשר עמוק בי� אנשיה, גישה מוסרית ומשמעת פנימית בעבודה. בסיסה האידיאולוגי היה מגובש 

השתייכות ל"פועל הצעיר" (מאוחר יותר מפא"י), תנועה, אשר יותר ממפלגות אחרות, הדגישה את 

  יאלית. חשיבות תכונות הפרט, המתינות הפוליטית ושללה את הדוגמטיות הסוצ

הקבוצה הושפעה מאוד מרעיונותיו של א. ד. גורדו� בכל הקשור לתפישת מהות העבודה וערכיה. 

מבחינה כלכלית עמד המשק החקלאי במרכז חיי הקבוצה, לא היה מקו� לצאת ולעבוד מחו� 

למסגרתה. אנשי הקבוצה דגלו באוטונומיה מירבית, ה� לא נטו להצטר  לגו  ארצי חזק, שמא 

  יה� מרות והתחייבות לפעילות מחו� לקבוצה.תוטל על

כאמור, הקבוצה היא תוצר העלייה השניה, לאורה של קבוצת דגניה הוקמו קבוצת כינרת, דגניה 

  .)2(ענבי� ועוד'ב', קריית

  

  א� כ� מיהו הקיבו� הראשו�? באיזו תקופה הוק�? מי הגה אותו?



, "קרא בתחילה "קבוצה גדולהיהקיבו� הוא תוצר העלייה השלישית. את רעיו� הקיבו�, ש

. בספרו "הארוסי� עוד� )3(שלמה לבקובי� ,ה עוד בתקופת המלחמת העול� הראשונההעל

  : )5(בבית המוטור )4(שיח בי� שלמה לבקובי� לנח נפתולסקי'פורחי�" מתאר שמעו� קושניר דו

לבד השחור ואמר: אנו מסיירי� "ישבנו אל השולח� על שני ספסלי�. הסיר לבקובי� את כובע ה

כא� בשטח הכר� ואדמות הביצה זה כשעה. אמדנו כמה ימי עבודה יש להשקיע בכל אחת 

) לעבודות אילו ידרשו עוד עשרות פועלי�. השנה והשנה הבאה תהיינה …מהעבודות הדחופות. (

להיות  נרת צריכהישנות מעבר לקראת התיישבות נרחבת באר�. עולי� רבי� פורצי� ובאי�, כ

הצעיר" 'ציו� חברי� עתה במפלגה המחייבת פעולות גדולות, היינו שנינו ב"הפועל'מופת. אני וב�

ואתה אנו חברי  "אחדות העבודה". כעת יש לנו הצעה משותפת ואנו רוצי� לשמוע את דעת� 

  עליה. נח, לדעתי צריכה כינרת להיות קבוצה גדולה."

ישראל המתחדשת: רעיו� הקבוצה הקטנה מתגבש 'אר� ראו, כ� מתגבשי� רעיונותיה הגדולי� של

ר השכ את הדיוני� על מה דעתכ� להמשי� מוטור.'גדולה בתו� בית, רעיו� הקבוצה הבגור�

  ברפת? הדיפרנציאלי

רעיונו של שלמה לבקובי� " זאת אומרת שצה"קבובשלט המורה כיו� לכיוו� כינרת כתוב ג� כ� 

עד שהתנאי� הבשילו לעכלו ולהביאו לידי  ,תקבל בכינרת קבוצתו והוא נאל� לגנוז אותואינו ה

  מתי חלומו מתגש�?ביצוע. 

  

מסמנת את תחילתה של העלייה השלישית. לאר� מגיעות קבוצות של  1919העלייה של שנת 

עולי� מאורגנות ומגובשות. ה� מוצאי� אר� נכאי�, שבורה והרוסה שלאחר מלחמת העול� 

קבוצות ע� הזמ� מקבלות חלק מ .)6(הראשונה, וכל מעשיה� באר� מתרכזי� בחיפוש יו� עבודה

אלו עבודות יזומות מטע� המנדט הבריטי, בעיקר בסלילת כבישי�. קבוצה אחת יושבת על יד 

היא מכנה עצמה "גדוד העבודה על ש� יוס   צמח, –כינרת וסוללת את כביש טבריה 

  ".טרומפלדור

, שגר מעליה� בקבוצת כינרת, ניגש אליה� יו� אחד והציג לפניה� את רעיונו. בקובי�שלמה ל

ועבר יחד ע� גדוד  יזרעאל'ח לקבל אישור התיישבות במזרח עמקלאחר מאמצי� רבי� הצלי

   .היא הקבוצה הגדולה הראשונה ,"חרוד'עי�"שבות ליד מעיי� חרוד, ש� הוקמה יהעבודה להתי

עקרונות  ישראל ולאו דווקא ישובי� שיתופיי�.'מונה כללית באר�תחילה דובר על הקמת קו

טו את נתיב הרעיו� למסלול שהיה ו והתעצבו ע� הזמ�, צורכי השעה ה" התפתחגדולההקבוצה ה"

שלא כדר�  ,""קיבו� גדול וגדל :קרית קבעהי. סיסמת� הע"הקבוצה הקטנה"ניגודו של רעיו� 

העבודה היו חלק 'התרחב היו צו השעה. קיבוצי גדודהקבוצה הקטנה, גודל הישוב ויכולתו ל

חרוד הוקמו קבוצות 'וכלכלית, בעלת הנהגה מרכזית. לאחר הקמת עי� פוליטית, ממערכת חברתית

מגדוד חרוד ' קיבו� עי� חברי ופרש 1923בשנת  ועוד. אאלפ'ת, ביחפציבהגדולות נוספות כמו 

"הקיבו� הניחו את היסוד להקמת  1927 ' בו לזכות בעצמאות גדולה יותר, משו� רצונ� העבודה

ע� הזמ�  קיבו� לקבוצה חדי� וברורי� יותר, באותה תקופה היו ההבדלי� בי� ".המאוחד

  .לא קיימי�כלל  ה� ההבדלי� וכיו�שו טשטיה

  

לפני מספר חודשי� התפרסמה ידיעה בעיתו� על מתנדב לשעבר באחד הקיבוצי�, שהקי� 

שא�  נראה ,ננו פה באר�סיויעלה בגורלו של קיבו� זה, א� מנמה י באנגליה קיבו� משלו. לא ידוע



יו לשרוד י, שיכירו בו כנכס פוליטי אסטרטגי, סיכותומוסדתקציבית מהתמיכה  לא תהיה לו

   יי�.סאפ

  

על משבצת המקו� והזמ� של תקופתנו, ונותיר לו  מיודענו, ההל� התמי�,א� נעמיד את 

ר בסיפוק ולאמהחופש לסקור לאחור את כל המשבצות שהובילו אותו עד הלו�, אי� ספק כי יוכל 

'היו ליצירה אנושית מרתקת, אותנטית ומקורית של המפעל הציוני באר�כי הקיבו� והקבוצה 

  ישראל.

  

____________________________________________  

  הערות

  ישראלי.'לפועלי� חקלאיי� בחסות המשרד האר�חוות הכשרה  ' חוות כינרת .1

תחילה חשבו לקרוא לכל הקבוצות דגניה: דגניה ג' דגניה ד' וכ� הלאה על פי סדר הקמת�.  .2

הייתה דגניה ג', שחבריה אולצו לעזוב את אדמתה בסמו� לקבוצה כינרת. מקימיה  עברו 

  יזרעאל ש� הקימו את קבוצת גניגר.'לעמק

  מאוחר יותר שלמה לביא. .3

  נח נפתולסקי ממייסדיה של קבוצת כינרת, הקי� את הבסיס לבוטניקה של האר�. .4

  תהו� לשימוש חקלאי. ' חצר כינרת, בו שכנה המשאבה ששאבה מיל סמו�בית המוטור נמצא  .5

ו "רומ� רוסי" מופיעה חבורת העבודה על ש� פייגה, וממחישה את רוח יבספרו של מאיר של .6

  התקופה.

  

 


