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 קולות נשמעו כבר סער בקבוץ 1948 לנובמבר 19 באשר התכנסה  "בהלהארצית   במועצהאולם     

 : אחרים

 

 לגיוס ולא  תלא להיענו –" הוחלט ביחד עם המפלגה, הקבוץ הארצי והקבוץ המאוחד               

 לצאת לנח"ל".                  

 " חטיבת הנח"ל נתונה כולה בידי מפא"י".              

 " באופן רשמי מוחזקים בגרעין אילון משתמטים, לתנועה צפוי משפט ציבורי".              

 ".הנח"ל לא לפרסום ן" ההחלטה בעניי              

 

ששלושת ההכשרות    לכך גרם אשראז מה הביא לשנוי ולהקצנה בעמדתם של הקבה"א והקבה"מ      

 : לדעתי יש כאן שילוב של שני גורמים  -  הקשורות למפלגת מפ"ם לא חזרו למחנה האימונים?

היה כבר   –השנייההבטחוני השתפר לאחר קרבות "עשרת הימים" והסכמי ההפוגה  המצב - ראשית      

  .נראה כבר פחות חיוני  1931וגיוס ילידי  ברור שאין סכנה קיומית למדינת ישראל

-16-8 מיום ) בן־גוריוןבתשובתו של  הבהירות חוסרהגובר בין מפלגות מפא"י ומפ"ם,   המתח -  תשני      

למרותו של  פים כפו ויהי כאשר נים הגרעי עתיד על שליטה מאיבוד החששו לגבי שלמות הגרעינים (1948

 . משרד הבטחון

 

ידענו והבנו שמבחינה  .התנועה צו את קיימנו אך בשלמותולא מילאנו את צו הגיוס  ואנו ,נעשה המעשה     

את המעשה בכך  הצדקנו .התנועה מוסדות על סמכנו  אךרשמית אנו יכולים להיחשב כעריקים ומשתמטים, 

 נחשבוזאת  עםו רשמי  גיוס תהליך לעבור נדרשו לאש ,הספר בארץ ביישובי חבריםל שווה במעמד אנוש

 .כמסגרת המיועדת להתיישבות על שלמות הגרעין מרנוש זה מעשהב וכי . מבחינתנו, כלוחמים

   

להכשרה חקלאית   םבשלמותהאימון הבסיסי   בתום יצאו ,האימונים להשלמת שחזרו הגרעינים     

חלקם יצאו לאחר מכן להקמת ישובים חדשים כמו 'תל קציר' של הכשרת הצופים וראש  .במשקים אימוניםלו

 .והסוללים ארז קבוץ כמו קיימים ישובים להשלמת עברו חלקםהנקרה, 

  להזיק רק ויכול"ל מיותר נח ל גיוס"א להבנה כי המאבק בוהקבהאת מוסדות התנועה  הביאהעובדה זו      

  .לתנועה
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ראש מדור   ,אלי שימרוני שלח 1949לינואר  13ב  .נושא ההכשרות שלא השלימו את גיוסן לא נשכח     

ולרמטכ"ל בעניין קביעת מעמדו של הנח"ל בצבא   בן־גוריון נייר עמדה לדוד  ,הנח"ל במשרד הבטחון

 :ההכשרות נושא את עלה הובמדינה ובמסמך זה 

הודות לכך שהנח"ל עמד   התחזק ההתיישבות לענייני"מעמדו של הנח"ל בצבור הקרוב      

במבחן השמירה של גרעיני ההתיישבות. ליד מדור הנח"ל במשרד הבטחון הוקמה מועצה  

ציבורית מייעצת המורכבת מבאי כוח תנועות הנוער, הזרמים ההתיישבותיים, המוסדות  

   ,"חהפלמ פולמוס בעקבות המסגרת את המחרימה"ם למפ פרטהמיישבים ועליית הנוער.  

להם בחינוך הנוער להתיישבות וגם  שענייןבנח"ל כל הגורמים הציבוריים בארץ  משתתפים

הסלחני לתופעת  היחס, ואלמלא  במפ"ם מצדד חלק נכבד )אנשי השוה"צ( במסגרת הנח"ל 

 מכבר מגיעים"ם מפ חברי גם היו של גרעינים וחברות נוער הכפופים למרות מפ"ם, העריקות

 ".חיובית להחלטה

 ": הסלחני היחסאנקדוטה זו מסבירה את "  ואולי

  הוא, ברחו גרעינים ששלשה לו  ואמרו בן־גוריון אל כשבאו כי, מנרה גרעין 'עריקי'מ אחד  ,זהבי דוד מספר 

 . " אותם צריכים ם ש, מצוין: " הייתה תשובתו  ,לעין גב ולאיילון  ,למנרה :לו השיבו כאשר? לאן שאל

 

נציגי השוה"צ לא הביעו   (, 1949לינואר  18)ואכן כבר בישיבה של ועדת הבטחון של מועצת המדינה      

 ", המסגרת  את לפורר עלול  שזה ידענו כי ל"לנח  להצטרף רצינו לא בהתחלה" –התנגדות לנח"ל 

 "במקום הפלמ"ח הוקמה מסגרת חדשה אשר הולכת ומקבלת את אותם העקרונות". 

 הגורמים כל מצד"ל לנח  החיובי היחס  את לציין יש יו"ר הועדה בדברי הסיכום: "   ,דובדבני יחיאל ואמר    

 וההתיישבות."  הנוער בענייני הקשורים

 

  את לשחרר אפשרותלדיון ב "להנח בענייןהבטחון  במשרדישיבה מיוחדת  התקיימה 1949למרץ   24 ב       

  :בן־גוריוןרה"מ דוד  שאלבמהלך הישיבה  . 1948 ביוני גיוסם עם שהופסקו הלימודים להשלמת 1931 ילידי

שימרוני ראש  אלי לו וענה )הנח"ל( ? זו צורה קבלו לא בראשונה אשר אלה של להתפייסותם גרם מה" 

 עצמו את הוכיח העניין   - בעיקר אחת סיבה ובגלל בערך חודשיים לפני התפייסו הם"  –מדור הנח"ל 

   ".עליו לפסוח היה יכול לא בהתיישבות הקשור שכל כזאת במידה חיוני

  

לכך   הביאהבערכו החיובי של הנח"ל לשימור מסגרת ההכשרות  "אוהקבהמוסדות התנועה  הכרתואכן      

 בקיבוציהתנועה הבוגרים עברו למסגרת הנח"ל ולהכשרה חקלאית  גרעיניהגיוס הבאים של  מחזורישכל 

אך   ,אילון בקבוץ חקלאית בהכשרה  היה שכבר גבולות גרעין לגבי מדי מאוחר הגיעהאך הכרה זו  .התנועה

 שלא במסגרת הנח"ל.
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, "צהשוהשל  הנוער תותנוע כנגד משפטיים  אמצעים או  אכיפה פעולות כל ננקטו שלא העובדה, לדעתי       

הנוער העובד ומחנות העולים אשר חבריהם לא חזרו למחנה האימונים וגם לא כנגד המתגייסים עצמם,  

לא   ,"מוהקבה "א הקבה, ותהתנוע הנהגת .זה באוכ לנושא פומבי מלתת להימנע  רצו  הצדדים שני כי הייתה

        ,מצד שני .מהצבא  לעריקה מכך גרוע או צבאי משרות למשתמטיםבצבור כנותני הכשר  ףרצו להיחש

  גםיש לזכור כי  .לכותרות  שוביעלה  זה רגישלא רצה שנושא  ,"חהפלמ פרוק הוא הרקע כי הביןש בן־גוריון 

ממסגרות שהיו בפקוד הפלמ"ח ליחידות  לעבור נדרשו אשר"ח הפלמ חברי נגד אכיפה פעולות ננקטו לא

  תיעוד נראה שכל הדיונים בנושא כאוב זה התקיימו בסובלנות ובסלחנות מאחורי הקלעים וללא  .וסרבו צה"ל

"לבסוף הריני מציע לזמן פגישה מצומצמת   -מסודר, ואולי רמז לכך הוא בסיום מכתבו של אלי שימרוני: 

 ".מכתב שלשאין להקיפם במסגרת  הדבריםשל מספר חברים אשר ילבנו את 

הנושא לא הוזכר בעיתונות  .להסכמות הגיעו והצדדים  ההדורים יושרו התוצאה מתברר כי  במבחן     

 ובפועל זה מה שקרה: 

  החברים .המקום  הגנת על ץהקבו חברי עם יחד  נלחםו נשאר בקבוץ מנרה הנצור מנרה גרעין       

הוכרו כלוחמי מלחמת השחרור וגם זכו באות 'מלחמת   חבריוש בקבוץ כחברים נתקבלו שנשארו

 הקוממיות'.  

  הצטרפו 1948 אוגוסט בסוף םהאימוני מחנהל חזרו של הנוער העובד שלא גינוסרהכשרת  חברי       

  הקימו  הם 1949 בנובמבר .המלחמה בתקופת חולתה קיבוץ בהגנת השתתפו אשר םהכשרת לחברי

הפלמ"ח שהועברו  יוצאי עםובפלמ"ח  ששרתועם חברי הכשרת יגור  יחדקיבוץ משאבי שדה  את

 . 1947 ההתיישבות בחולות חלוצה ב מניסיון

אפשרויות: להמשיך בהכשרה כגוף  שתי לכאורה עמדוהו ,גרעין גבולות –הגרעין שלנו  בפני   

בקיבוץ אילון,   (1949  למאי 29 ב)בכנס גרעין  "ל.לנח  כהכשרהעצמאי ולצאת להתיישבות או להתגייס 

  יוצא הגרעין כי נקבע לחברה המחלקה עם לנו שהייתה בפגישהדיווחה מזכירות הגרעין: " 

 שיששל התנועה והסכמה שבשתיקה של משרד הבטחון  החלטה זו הייתהשחושב  אני ."לעצמאות

המשלט  יישובי במסגרת קבוץ להקים ליציאהלהתייחס אלינו כאל הכשרה מגויסת ולהכין אותנו 

 שהוקמו לאורך גבולות המדינה.

, צהשוה"  קיבוצי  ראשון, אלפא לבית החקלאית ההכשרה השלמת לשם הגרעין  הועבר  1949 בסתיו       

 קיבוץ להקמת הנדרש כל את בו ללמוד היה ניתן .קיבוצי חברתי עשיר וניסיוןענפי משק מפותחים  עם קיבוץ

 .עצמאי
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אלפא   בביתהגדול של הגרעין   בכנס    

  עלו, ( 23-12-1949 י" תש  בחנוכה)

 :נושאים שלשה לדיון

 "ל נח או התיישבות .1

 לגרעין  1932  ילידי צרוף .2

 ההתיישבות מקום .3

 הייתה התנועה עמדת, הראשון הסעיף לגבי

" הנכסים שאנו  –: כפי שביטא המדריך שלנו

צוברים הם למען העם ובזה רוצה אני  

 ביחס הגרעין של  הנחיתות רגש  את לסלק

  בשטח מתחרטת אינה התנועה, לעריקות

 לנו אין התנועה בלי, החלטתה על זה

 ". קיום

בבדיקת האפשרות להתגייס  המצדדים

כגרעין לנח"ל נאחזו בעיקר בטענה שאנו  

והשרות   להגשמה לצאת בכדי מדי צעירים

"י מפא"ל, הנח מפני לפחד מה: "אין שאמר מי והיה. בנח"ל ייתן לנו אפשרות להכשרה של שנה נוספת

 ".החלוציות  בשאלת כך כל גרועה אינה

לא יוכל   נערייתכן שנוכל תמיד להתחמק ,  לא"שאמרה אחת החברות:  כפי ו ,העריקה נושא גם  עלה      

   ."ההשתמטות באווירתלעמוד 

 והנה  הנימוק המרכזי היה שהשרות בנח"ל יפורר את הגרעין, ."להנח נושא את דחו החברים מרבית אך

 : החברים מדברי ציטוטים כמה

 ". אותנו  להרוס אפשרות יש  צבאית למרות נכנס אם, הקרייריזם  סכנת לנו אורבת"בנח"ל 

 " פה פיתחון לנו יהיה ולא לצבא להצטרף קצר  זמן כעבור פקודה לנו לתת אפשר"ל לנח נכנס"אם 

 מחייך מעלינו".  בן־גוריון –"יפוררו אותנו לחלוטין ולא יתנו לנו כל הקלות 

 הגדולה ביותר". במידה התנועה צווי את נמלא שבו  במקום הוא  כיום"מקומנו 

   !להתיישבות יוצאיםתומכי הנח"ל הוחלט:  6כנגד   44של   וברוב

לדרוש   הוחלטכן  ועלחברים בשנה הראשונה   60התנאים להתיישבות היה שהגרעין ימנה לפחות  אחד       

 . בערים להדרכהשנשארו  1932 ילידי החבריםמהתנועה לשחרר את 
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היו   .להתיישבות מקום  לבחור חופשיים שאנו שחשבו רבים היו  עדיין שלנו בגרעין :ההתיישבות מקום    

  המקום את ולקבל פסיביים  להיות או מסוים מקום ולדרוש  אקטיביים להיות עלינו האם רבים ויכוחים בינינו

  קבוץ)כיום  הלבנון גבול שעל' אירביןכשהיינו באיילון רוב החברים דיברו על התיישבות ב ' .לנו שיציעו

  .(אדמית

  שנתיישבהקבה"א  המלצתולדון ב 1  באירביןאת ההחלטה הקודמת על התיישבות  לשנות כדינקרא  הכנס  

'  )כיום מושב משמר איילון(. אך  קובאבבפרוזדור ירושלים ליד קבוץ הראל בסמוך לכפר הערבי הנטוש  'אל 

.                '  בעמק בית שאן סמרייה' –בית אלפא  קיבוץל קרוב במקוםרוב החברים היו בעד להתיישב 

 )כיום מושב 'שדי תרומות'(.      

 תוצאותיה:נערכה הצבעה ואלה היו 

 28 -סמריה   

 4 –אזור הנגב  

 3  –אירבין  

 1-קובאב -אל 

 

רק תומך אחד היא שיצאה   לה השהי ההצעה ודווקא הנייר על נשארה'  סמרייה' על ההחלטה למעשה  

   .לפועל

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 ת ע"י משרד הבטחון המקום לא אושר להתיישבו  1
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 המטה הכללי לשר הבטחון את  העביר(, 1950 למרץ 22 ב)  אלפא בבית הכנס  לאחר חודשים לשהש      

"מ ק 2 כ, 200משלט   – .  מקום שני בסדר העדיפויות היה בדחיפות ליישבם יש אשר המקומות רשימת

 . הראל לקיבוץ צפונית
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  -להתיישבות. הרי זאת הייתה פסגת שאיפותינו  העלייה אישור את רבה בהתרגשות קיבלנו בגרעין     

  הראל ליד התנועה של נוסף  קבוץ להקים הקבה"א שהיה מאוד מעוניין הקמת קיבוץ חדש בארץ ישראל. 

 וההגנהלהתיישבות של הסוכנות היהודית  המחלקה, המרכז החקלאי .ההתיישבות תהליכי כל בזירוז החל

המקום לקראת   אתשיר למאי על מנת להכ 2חברים יצאה ב  8בת  חלוץקבוצת ,   למשימה נרתמוהמרחבית 

 . 1950למאי  5שנקבע ל ל"ג בעומר  היום העליי

 

 

 

לפני היציאה לעצמאות  כמחווה    

)לצערי  קיבל הגרעין טיול לאילת 

ביום   . (להשתתף יכולתי לא הרב

האחרון בדרך חזרה לבית אלפא 

 כביש על מזרחהפנו המשאיות 

, לאחר העזוב המנדטורי ירושלים

 מספר קילומטרים הגיעו לשלט 

 כאשר 'אין מעבר לפניך  גבול'

מנזר לטרון ומשמאלם גבעה  למולם

מוקפת גדרות תייל מסולעת 

      –ומחורצת בתעלות קשר 

   .200 משלט

 

 בדרך מאילת                                                                                

חברים מספרים שקשה היה להם לדמיין קבוץ על גבעות הטרשים שמסביב אחרי שהתרגלו למרחבי       

י כאשר שאלו עמק יזרעאל , חברי מזכירות הגרעין שביקרו כבר במקום עם נציגי המרכז החקלאי סיפרו כ

 כאן יהיו האדמות שלכם. –איפוא יהיו אדמות הקיבוץ הצביעו להם על אדמות עמק אילון 

    – יבוציביתם הק להיות   ימים ספורים  תוךשל הגרעין עם המקום שיהפוך  הראשוןהיה זה המפגש       

 !  החלום הגשמת
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 מבט מנקודת הגבול.  –מנזר לטרון 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 .                                  1949צילום אויר אוקטובר  200משלט  
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עלה    1950למאי  5 ב  

"קיבוץ ארצישראלי  

 . 200 במשלט להתיישבות 2" ט"ז

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  –קבוץ נחשון הוא  –הקיבוצים הארצישראליים של התנועה נקראו לפי סדר עלייתם להתיישבות עד לקבלת השם הרשמי  2

 .  של השומר הצעיר  16הקיבוץ הארצישראלי ה 
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 דבר  סוף

 היינו כבר שנה ךו ת .3( נחשון מבצע)ע"ש  נחשון קיבוץ להיות הפכנוארצישראלי ט"ז  בוץימק        

   .וקומונה, מזכירות וועדות משותפת מקלחת,  מכבסה גן ירק ופלחה, לול,,רפת  עם ,דבר לכל קבוץ

  המרחבית גנההה  פיקוד   תחת הועברנוו. 4א סוג משלט ישוביימ צבא יוצאי" כ נחשבנו"ל בצה         

 . , היחידה המרחבית נקראה ' גוש רמלה'המרכז פיקוד של

  נשלחו חברים 5"זיםמאנשלח לקורס  1949, חבר הגרעין שכבר בדצמבר מונה מפקד  למקום        

 ,עצמנו על שמרנו,  הירדני הלגיון תנועות על קבועה תצפית קיימנו ,הצבא במקצועות להשתלמויות

על הגבול החדש שנוצר עם סיום   שמרנו כך - המדינה לשטח שחדרו במסתננים ופגענו למארבים יצאנו

ביצענו את   .ויטבתה גונןנחל עוז,  –הנח"ל שקמו אחרינו  יישובי כמו נהגנו למעשהמלחמת העצמאות. 

 . הבטחון ממשרד מסוים  בממון זכינו  וגםכל המשימות הצבאיות שהוטלו עלינו 

  מכן ולאחר ,נחשון קבוץ של העיתון ,"על הרכס"  תמאות גיליונו ןיב .ונעלם נגוז"עריקה" ה נושא       

,אגדות המקום וסיפורי    העלייההרבה סיפורים על הגרעין, על יום  סופרו ,הקיבוץ של האינטרנטי באתר

 ."טאבו"  הפך למעין  זהכל החלטה  לאלאך בכל אלה לא מוזכר הנושא בשמו,  ,ראשונים

 ? "ואולי לא היו הדברים מעולם"     

 
 לפרוץ את הדרך לירושלים.   ןראשון המבצעים בניסיו 3
 ,יקבל פנקס שחרורים ויועבר למערך המילואים שנים בישוב  4המשמעות היא שכל מי שהשלים  4
 מפקדי אזורים )ישובים( במסגרת ההגנה המרחבית  5
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בקרב הפוליטי שניטש בין מפא"י ומפ"ם עם קום המדינה אנחנו היינו חלק   למעשה כי        

 את לרגע שכחנו לאזאת  עםאך  ,"לוהנח"ח הפלמ בין , תנפלנו בין הכיסאו –מהקורבנות הפוליטיים 

 .ולתנועה למדינה חובתנו

 :הקבוץ של העלייה יום ממגילת קטעים בשני אסייםלהבהיר יותר את הרגשתנו בימים ההם,  כדיו       

 " הגדולה השומרית למשפחה  נצר הננו, חושלנו ובשביליה גדלנו באורה, הזאת הארץ בני"הננו    

איילון, דמי אחינו אשר מסרו את נפשם על  ועמק "תקענו יתד על משלט הצופה פני לטרון   

 כובד את נדע ידוע, לזכרם ראויים להיות נדר נדרנו, הזאת האדמה מן  זועקיםשחרור ירושלים 

  ."מבטחם בנו נותנים שולחינו כי על הננו וגאים האחריות

 

 :זה מאמר לכתיבת בו שנעזרתי מי לכל  גדולה תודה

 נחשון  קבוץ ארכיון

 "לצה ארכיון

 יערי  יד  ארכיון

 "חהפלמ מוזיאון

 "לפקודה תמיד אנחנו"  –עזתי  אהרן

 "פנינו אל השמש העולה" -המדהים מספרו דליתירבות  -פז  שאול

 .רבה סבלנות וגילו שעזרו והילדיםשעזרה בעריכה  ארנה, דרורה  –  ואחרונים


