
הגאוגרפיה,לחקרישראלבפרסכץיוסיפרופסורשלזכייתו

ולהגיעלהצפיןהתירוץהיאישראל,ארץוידעהארכיאולוגיה

בביתהכפר,שלבלב-לבונפגשיםאנותבור.שבכפרלביתו

הארוכהדרכואתלנומתאריוסיהמרתקת,בשיחהכץ.משפחת

שניְממעשיםמרשיםבאופןשוזרתאשרהמחקר,בעולם

מאמריםמ-150ולמעלהספרים27לפרסוםוהובילהמציאות,

עםוצמודהיפהבשותפותהכולובאנגלית.בעבריתאקדמיים,

לאשרותידבראיןמשותפת.שפהולרותילי"יש-רעייתורותי

היום".וכליוםכליחד,שאנחנוהשניםב-42בומעורבתהייתה

הקיבוץ"תנועתהוקרה:בדבריפגישתנואתפותחברוכינחום

לתחוםשנכנסכמיכץ.יוסילפרופסורהרבהחייבתהדתי

כמהיודעאנישכיוםלהודותחייבאנייחסית,מאוחרבגיל

שכותביוכמהידועה,הייתהלאהזוהתנועהשלההיסטוריה

הספריםבזכותהזה.בתחוםהמחקריםאתמחפשיםההיסטוריה

הואהדתי.הקיבוץעלחשובחומרמוצאיםהחוקריםיוסי,של

אתהניחו-האידיאולוגיהצדאתיותרשחקר-פישמןואריה

שמנוסחיםהללו,המחקריםבזכותכך.אחרשבאולדבריםהיסוד

כמקורות,הזההמידעעללהתבססהחוקריכולמדעית,בצורה

בשפע".לצטטממהויש

מחקרמובילמחקרמובילמחקר

הדוקטורטאתהגשתי1983"בשנתהדרך:תחילתעלמספריוסי

בארץוהתיישבותקרקעלרכישותפרטיותביוזמותשעסקשלי,

הזהלתחוםאותיששאבמההשנייה.העלייהבתקופתישראל

נכתבושלאידועיםשאינםדבריםלחשוףהאפשרותהייתה

אפרת.היישובשלהמייסדיםביןאזהיינודבר.כמעטעליהם

כשסיימתיהדוקטורט.אתהתחלתילדירה,החוזהעלכשחתמנו

להתחילהזדמנותשזואזחשבתילאפרת.עברנובדיוקאותו,

אתהכרתילאלגור.באתיאליוהאזורעלדווקאחדשמחקר

נפילתסיפורמלבדבאזור,ההתיישבותיהמפעלשלההיסטוריה

הזדהותלעצמיליצורהנראהככלרציתימודע,לאבאופןהגוש.

הכרתיאותוז"ל,קנוהלדבעםנפגשתיהמחקר.דרךהמקוםעם

אותוושאלתיבירושלים,משהקרייתבשכונתמילדותיעוד

אמנםכיענהדבעציון.גושעלולכתובלחקורמהעודישהאם

זונחקרה.לאעדייןההיסטוריהאבלנכתב,הכולהמלחמהעל

ההיסטוריהעללכתובלהתחילהדרך''ברכתמבחינתיהייתה

עציון.גוששלההתיישבותית

דרךעציון,גושהשםאתלימיםשקיבלהמרחב,אתבחנתי

ההתיישבותעלוהשפיעושפעלווהארגונייםהמוסדייםהכוחות

שלהעלייהדרךרקהמציאותאתלראותהיהאפשראישם.

מכלולאתלראותשצריךהבנתילקרקע.אברהם''קבוצת

קבעמיהאדמה,אתרכשמילמשללגלותניסיתיהגורמים:

שהתיישבוהקבוצותנקבעווכיצדשםיתיישבהדתישהקיבוץ

כמובןאךהעות'מאנית,מהתקופהעודלחקורהתחלתיב'גוש'.

ה'גוש'.נוצרשאזהמנדטבתקופתעסקהמחקרעיקר

הארכיוןאתאזוסידרושעבדומיעציון.כפרשללארכיוןהגעתי

ציפורהקנוהל,דב-עמנולאשכבר'השלישייה',חבריהיו

שעתובתוכוקבוע,יוםסדרלהםהיהגרינשפן.ונפתליביליג

שלאקטןאחדותנורכלביםקורשםהיההתה.עםהביסקוויט

'הדםעםלחבר'המוזרקצתהיהשזהחושבאניחימם...ממש

לאכמוני,שאחד-עציוןכפרשלוהבניםהחברים-הכחול'

עקיבא,בבנילאוגםקיבוץחברהיהלאשמעולםמשלהם,

הרגשתיהזמןכלשלהם.ההיסטוריהעלספרוכותבחוקר

נרתעושמעטלטריטוריה,מסוימתחדירהבזהשרואהמישיש

ידידותשליחסיםעלשמרנוותמידהלאההמשכתיאבלממני,

והערכה.

המקוםעםלהזדהות

תבורכפרועדעציוןמגושוהתיישבותמחקרשלמסע

ברוכינחוםוד"ראריבןנילי שלמפגשמתעדת פרידריבה

כץורותייוסיפרופסור עם



1 עציון,ובגושחברוןבהריהיהודיתההתיישבותעצמו,הספראת

)1988/9(.בקנדהשלנוהראשונההשבתוןשנתבמהלךכתבתי

מזוודותלוקחאנילמההבינולאהתעופהשבשדהזוכראני

החומרכלאתידבתיקישמתיקריאה.חומריעםשלמות

עמושיעלהאחדתיקילדלכלונתתיהצילומים,וכלהארכיוני

המטוס.בבטןלאיבודילךשהחומרפחדתילמטוס.

החקלאיהמרכזאתגיליתיעציון,גושעלהספרהכנתכדיתוך

הייתישלו.הארכיוןאתלחפשוהתחלתיהמזרחי''הפועלשל

בינםההבדלמהלהביןניסיתיכלום...יודעשלאהתם,כמו

'הקיבוץשנקראתתנועהשישהבנתיגםאז'המזרחי'.לבין

מהלהביןאפשראישבלעדיהרחבהמסגרתהייתהזוהדתי'.

להתלבטמהליהיהלאהספר,אתכשסיימתיעציון.בגושקרה

ומתמקדהמחקראתלהשליםהולךשאניידעתי-ההמשךלגבי

עלמבטמנקודתשלההשורשיםשלגביהדתי,הקיבוץבתנועת

אז.עדכתבלאאחדאףההתיישבות,

מכןלאחרהארכיונאית.עםביבנהבארכיוןלהתנחלהתחלתי

אזהיוהארכיוניםוקיבוץ.קיבוץכלשלבארכיוניםעברתי

שהקיםז"ל,יעיראפריםעםהרבהישבתיהתהוותם.בתחילת

החומרלשימוררבותעשההואצבי.בטירתהארכיוןאתוניהל

הדתילקיבוץהקשוריםשוניםנושאיםושלבפרט,צביטירתשל

שכןכחולים,עבודהבגדיעםלארכיוןמגיעהיהאפריםבכלל.

1992.אילן,ברהוצאת1

בימילקיבוציםמגיעהייתיאנידבר.לכלעבודהמקוםבוראה

וחוזרלישניתןבחדרישןהלילה,עדמהבוקרעובדראשון,

שישי.בימירקהביתה

המוןמצלםחומר,מחפשעצמיאתמצאתיתקופהבאותה

הקיבוץבתולדותמרכזייםאנשיםומראייןנפגשמסמכים,

בנושאסדרלישעשהז"ל,נחלוןאהרוןהיהמהםאחדהדתי.

הספרהואשאספתימהכלשלהתוצרהגושית.ההתיישבות

2המנדט.בתקופתהדתיהקיבוץ-הארץבבנייןועבודהתורה

הלא-דתיים,הקיבוציםעםליחסיםבספרשלםפרקהקדשתי

ביןהפעולהשיתופיעללמדתיכךמתוךשאן.ביתבעמקבעיקר

הנחילהדתיהקיבוץאיךהראיתיוהחילונים.הדתייםהקיבוצים

סובלנות.עלשמירהתוךהאזורייםלמפעליםהשבתרעיוןאת

שלרחבהתמונהקיבלתיהדתי,הקיבוץעלהמחקרכדיתוך

והלאה.השלושיםמשנותישראלבארץההתיישבותיהמפעל

ובהםהמיישבים,המוסדותאתגםלהכירליאפשרההעבודה

היסודקרןלהתיישבות,המחלקההסוכנות,לישראל,קיימתקרן

שנעשתהההתיישבותבתוךעמוקעצמיאתמצאתיועוד.

מרחב'זמן,שללהמשגההגעתיגםכךהלאומי.ההוןידיעל

למפעליביחסגםשנכונההמשגה-התיישבותי'במפעלוחברה

ובעולם".בארץאחריםהתיישבות

1996.אילן,ברהוצאת2

המזרחי''הפועלשלהחקלאיהמרכזאתגיליתיעציון,גושעלהספרהכנתכדיתוך

שישהבנתיגםאזכלום...יודעשלאהתם,כמוהייתישלו.הארכיוןאתלחפשוהתחלתי

לגבילהתלבטמהליהיהלאהספר,אתכשסיימתיהדתי'.'הקיבוץשנקראתתנועה

הדתיהקיבוץבתנועתומתמקדהמחקראתלהשליםהולךשאניידעתי-ההמשך



הקק"ללחקרמובילהקבה"דחקר

בהתיישבותמעיסוקניתקת.לאוהפרסומיםהמחקריםשרשרת

-לישראלהקיימתבקרןלהתמקדותכץעברהדתיהקיבוץשל

קק"ל.

שעשתהמהאתולהציגלחקורצריךהבאשהספרברורלי"היה

משךאותיאבלקק"ל,עלגדלוכולםישראל.ארץבגאולתקק"ל

להרחיבהתחלתיקרקעות.לקנייתקק"לשלהאדירהמאמץ

היסודות:אתלהביןמנתעלקק"לעלהמחקריםאתויותריותר

שבמדינתהסיבהמהשלה?הפעולהעקרונותצמחומאיפה

למסקנההגעתיציבורית?בבעלותהןמהקרקעות93%ישראל

זו 3ת".ֻתִמְצלִרכֵּמִָתלֹאץרֶָאָה"וְמהתורה:באיםשהיסודות

העבודה.מתנועתחילוניםאנשיםידיעלגםשנשמעהאמירה

קרקעות,למכורב-1948מוכניםהיולאהעבודהתנועתאנשי

הערך'זהכלפיו:התריסוהםעליהם.לחץגוריוןשבןלמרות

עלהמחקריםבעקבותהארץ!".אתמוכריםלאעליו.שגדלנו

4ספרים.שניפרסמתיקק"ל

בארץשישעלהשממנומסמךגיליתיקק"ל,עלהמחקרבמהלך

חשפתיליורשים.הגיעלאשמעולםהשואהקורבנותשלרכוש

הכלליובאפוטרופוסבקק"לנמצאיםהיתרשביןהעובדהאת

שליחותהרגשתיקיומם.עלידעלאאחדשאףנעדרים,תיקי

עלחקירהועדתשתוקםכדינאבקתיהזה.הסיפורבחשיפת

הנשכח.הרכוששלהבעליםאתלאתרותנסההאלההתיקים

בקרקעותעצוםהוןבישראלשישגיליתידברשלבסופו

ממצאיבעקבותהשואה.לקורבנותהשייךבנקים,ובחשבונות

החברההוקמהכיועץ,שימשתילההפרלמנטרית,החקירהועדת

אתלאתרתפקידההשואה.נספישלנכסיםולהשבתלאיתור

הרכושושוויהכספיםאתולהעבירקיימים,שהםככלהיורשים,

בתרומתיגאהאנישואה.ניצולילטובתיימצא,לאשבעליו

השואה.קורבנותעםהצדקלעשייתהעצומה

בנושאיםרבההתעמקותכולל 5זה,בענייןשפרסמתיהספר

יותרלהתענייןהתחלתיומרחב.למשפט-היסטוריההמשיקים

הנושאיםשלושתביןהשקהישנהבהםאחריםבנושאיםויותר

המצבהשלבסיפורהלעיסוקבמקרה,דיהגעתי,כךהאלו.

בתי'חוקשבמרכזומשפטיבהסדרהמעוגןנושא-הצבאית

הגעתיפעמים.מספרמאזשתוקן1949,משנתצבאיים'קברות

מחברההישראליתהחברהאתשהפכושהשינוייםלמסקנה

בשינוייםמשתקפיםאינדיבידואליסטיתלחברהקולקטיביסטית

זאתלראותשניתןכפישמסביבןוהמרחבהצבאיותבמצבות

6בספר.פורסםהזההמחקרגםהצבאיים.הקברותבבתי

כג.כה,ויקרא3

לאוהארץ2001;מדינה,בטרםלישראלקימתהקרן-הקרקעבחזית4

בחקיקהעקרונותיהוהחלתלישראלקיימתקרןמורשת-לצמיתותתימכר

מאגנס.הוצאת2002;בישראל,

הוצאתבישראל,המצויהשואהקרבנותשלרכושםלגורל-שנשכחרכוש5

2000.ושם,יד

הביטחון,משרדהוצאתבישראל,הצבאיתהמצבהשלסיפורה-ואבןלב6ֿ

.2007

בחו"לקהילהלחקרמובילקק"לחקר

השבתון,בשנותהתחברהבשרשרת,-ומפתיעה-נוספתחוליה

בקנדה.שהווילדיהםיוסירותי,שבהן

להתחקותואנוכי,רותיהתחלנו,הדתי,הקיבוץלחקר"בהמשך

וגילינוובשוויוניות,בשיתוףשחיותבעולםשונותקבוצותאחר

הקומונהל'הוטרים',במקרההגענוכךכאלה.מעטלאשקיימות

של'הקהילהזומבחינתי,המערבי.בעולםביותרהגדולה

עצמנואתמצאנווכךאותהלמדנוהזו,לקהילהחברנוהקהילות'.

אתמאודמזכירהה'הוטרים'שלהקהילה 7ספרים.עליהכותבים

ה'הוטרים'אצלוהשוויוניותהשיתוףפעם.שלהדתיהקיבוץ

הרעיוןהאנאבפטיסטית.הנוצריתמדתםמובהקבאופןנובעים

והשליחים.ישושלהקדומהבנצרותכמולחיותהואשלהם

מענייןהשוואתימחקרלחרדים.דמיוןהרבהגםאצלםמצאתי

והטלפוןהאינטרנטבחדירתעוסקשנה,לפנישהשלמתי

והחברההחרדיתלחברהבהשוואהה'הוטרים'לקהילותהחכם

הציונית-דתית".

שאתההחומריםעםמלאההזדהותתמידלךישהאם

בהם?עוסק

מסעאיזשהועברתיקק"ל,ומחקרהדתיהקיבוץמחקר"דרך

משהבקרייתההסתדרותבשיכוןלילדותהביתה,אותישהחזיר

בנגרייה.קואופרטיבחברשהיהאבאעםגדלתיבירושלים.

ערכיעלגדלתיהעירונית.הקואופרציהמחסידיהיההוא

שלתקופהבאותהלמעשה,במועט.וההסתפקותהשוויון

זוכראנילמועט.מעברהיהלאגםוהשישיםהחמישיםשנות

אדום.חוליםקופתפנקסעםהגעתימאיר,בנתיבשלמדשכנער

קרייתשיכוןאתלהכירצריךהכחול!הפנקסאתהכרתילא

בנותהיוהדירותכלל,בדרךלהבין.כדיימיםאותםשלמשה

יצחקוהסופרהמחנךהיתר,ביןגרו,שםחדרים.שתיים-שלוש

הרבשלוהוריודינור,בן-ציוןהחינוךשרמאיר(,של)אביושלו

אךחילונים,ידיעלאוכלסהשיכוןשלרוב-רובושילת.יצחק

ביתבבנייתמלאיםשותפיםהיווהםדינקותאגירסהלהםהייתה

לאומעולםהשכניםבבתיויוצאיםנכנסיםהיינוכילדים,הכנסת.

שקיבלנו.בסנדוויץ'הריבהאוהחמאהעלישהכשראיזהביררנו

רצולאעקיבאבניכאשראישיבאופןנפגעתישמאודזוכראני

הפרטתנגדהצעירהשומרעםיחדלהפגיןשלהםלחניכיםלאשר

הייתהשעלולהרפורמה-ב-2009הממשלהשיזמההקרקעות
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