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  מרים אהרוðי   : מאת 

  : רמת דוד רקע 

ּבֶ   1926בשלהי שðת   בעין  שתיים מהן עלו    (היום: עין סייפן).  שליד ðהלל  דההתיישבו שלוש קבוצות 
ב  קבע  של  הלהתיישבות  השרון  –מקום  קרבת  ָׂשרוðהו  קבוצת  שמה  קבוצת  את  שהסבה  לקבוצת  , 

באופן    דהעין ּבֶ ישבה ב  –  צת הצפוןקבו  –השלישית    כדי להגדיר עצמה מחדש במקום הקבע.   עייðות
  , ובהמשך עלתה להתיישבות בגוש זבולון והקימה את קיבוץ רמת יוחðן. זמðי

תרפ"ט מאורעות  הוחלט)1929(   בעקבות  ביטחו  ,,  וקבוצת    ,ðיותמסיבות  עייðות  קבוצת  את  להעביר 
הסמוכה לגבעה  יהיו  השרון  שבה  הערביםפחות  ,  השכðים  מצד  להתðכלויות    1931שðת  ב  .חשופות 

רמת    קיבל את השם,  על שתי קבוצותיו  ,יישובה עברו שתי הקבוצות יחד למקומן החדש על הגבעה.  
תקופת כהוðתו ðיתðה  (ב  ד הרעיון הציוðילויד ג'ורג', ראש ממשלת בריטðיה, אוהֵ - לכבודו של דוד  ,דוד

  .  )הצהרת בלפור

.  של ממש למעשה, בלי הפרדה –ביותר  ת קרובהחיו קבוצת השרון ועייðות זו בצד זו בשכðּו שðה  20- כ
רק ðקודת יישוב  בעצם  ת לעובדה כי השטח הכללי של הרמה יכול להכיל דעּו בשתי הקבוצות היתה מּו

  ". אחת ולא שתיים, אבל הן דחו את ההתייחסות לשאלה זו, בחיðת "ַּדָּיה לצרה בשעתּה

מיום   "דבר"  בעיתון  הומוריסטית  "הׁשֵ   25.3.1937רשימה  ע"י    םבשם  חתומה  ,  ג.א. המשולש", 
מתארת בלשון מושחזת את האבסורד בקיומן הצמוד של "השרון" ו"עייðות" על גבעה אחת ששמה  

היו שתי קבוצות, אחת השרון ואחת עייðות. לאחר התלבטות וגלגולים שוðים זכו  [...]  "  דוד":- "רמת
  –ל יד זה. מצריף זה וימיðה  לעבור להתיישבות למקום אחד, ואת צריפיהם בðו על גבעה אחת, זה ע

השרון. אם הם על גבעה אחת וצריפיהם זה על יד זה,    קבוצת  –בוצת עייðות ומצריף זה ושמאלה  ק
הרי בזה היו חוסכים הוצאות רבות! למשל, במקום שזקוקים הם    –  ?למה לא התמזגו לðקודה אחת

  ..."ן אחד עתה לשðי פעמוðים הקוראים לעבודה, אפשר היה לצאת ידי חובה בפעמו 

  
  

 1938מבט מכיוון מזרח,  ,  דוד -רמת 
 צילום: זולטן קלוגר 

 ...וכן הלאה  (עייðות)  מגדל סילו ורפת מימין   (קבוצת השרון),  מגדל סילו ורפת משמאל
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 אין איפה לבðות א.  
  

ות  שע הðפש  לעðיין  חשבון  הרציðית  הההתייחסות  שðות  בשלהי  השרון  קבוצת  מבחיðת  .  40- הגיעה 
. מצוקת  גדלהשאוכלוסיה  לקבוצה לא ðותר שטח מתאים להקמת מבðי מגורים, שðדרשו בדחיפות ל

לעז  אף  ואולי  עזיבה,  הרהורי  לכדי  משפחות  אצל כמה  הגיעה  בתחילתהדיור    1950  שðת   יבה ממש. 
  עמדה על הפרק תוספת בðייה דחופה ביותר עבור ילדים, וכן כמה בתים למגורי חברים. 

  לבðייה: - שטח - יןבקבוצה עלו שלוש הצעות לפתרון בעיית האֵ 

המבðים    .א את  לידיה  תקבל  עייðות  וקבוצת  מהלול  לשטח  ממקומה  תעבור  השרון  קבוצת 
 והשטח של השרון ברמת דוד.

 . רמת דוד יעברו תכðון מחודש, כך שקבוצת השרון תוכל להמשיך לבðות שטחי  .ב
  שתי הקבוצות, השרון ועייðות, יתאחדו לקבוצה אחת.   .ג

  
במאי    1- שהתקיימה ביום יד' באייר תש"י, מוצאי ה  )ת חבריםאסיפ שיחה (כך קראו בקב' השרון לב

דיווח  1950 בן,  עייðות  שחר -צבי  עם  המגעים  על  השרון  זה  לחברי קבוצת  על  בעðיין  דחתה  עייðות   .
צבי: לדברי  המשמעות,  ההצעות.  שלוש  כל  את  מלהיכð "  הסף  עצמה  את  מסלקת  שעייðות    ס לאחר 

לביצוע הרעיון, מתערער כל הבסיס של רעיון העברת הðקודה, כי באין גורם ממשי שיקבל עליו את  
לברר באיזה אמצעים יש  אðו צריכים    הðכסים של הקבוצה העוברת, אין לבוא למוסדות ברעיון זה.

  . "לאחוז בכדי להðיע את עייðות להפריש לðו חלק מאדמתה לשיכון

   הסיכום

  :  ה)(מתוך פרוטוקול השיח

לאחר התשובה השלילית שðיתðה מצד קב' עייðות על כל שלוש האפשרויות, הððו פוðים לכל הגורמים  
קעות בגוש, המועצה האזורית,  שבאים בחשבון, כגון: ֶחבר הקבוצות, המרכז החקלאי, הוועדה לקר

  ומביאים לפðיהם את תעצומותיðו.  

   .קודותðון מחדש של שתי הðו דורשים תכðא  

   .קודהðו רואים את העברת הðכאפשרות הרדיקלית, א  

 ייðדון על מצב הבð האקטואלי.    הבעוד חודש ימים  

    
  

  1950  . בסוף אוגוסטהשרוןבעקבות פðייתה של קבוצת  קימה ועדת בירור  המזכירות ֶחֶבר הקבוצות  
  ו בקבוצת השרון ובעייðות. חברי השרון מצאהחברים  באו בפðי אסיפות  ו ועדה וה הו ðשלמו מסקðות  

הוועדה מטושטשות בצורה מעורפלת, שיכלו להשתמע לשðי  משהו:  - את מסקðות  ðוסחו  "המסקðות 
התחיל לðהל  בוצתי שיומן החיים הק  –ב"פðקס הקהילה"    26.8.50ביום    שמחה ארצי עיר  ההצדדין",  

הָר ש  חכאשר   האישי  תתגיש  בסיסמוגרף  קבוצת  - בזעזועים  גורל  על  להשפיע  שעתידים  קרקעיים 
    .השרון

דחתה על  עייðות  את ההצעה, אך שום דבר לא זז, כי    קבוצת השרוןאחרי הבהרות מהותיות, אישרה  
הðוספות  פשרה  ה  תוכל הצעאת  שללה בתקיפות  בהמשך  , ואת מסקðות הוועדה התðועתיתגם    הסף

  .  מזכירות ֶחֶבר הקבוצותגם את הצעות  קבוצת השרון ו תהעלהש

  עימה התקיימו ש  ðה,. ðוכח מצוקת הקבוצה השכֵ מושב ðהלללעזרתה של קבוצת השרון ðחלץ ביðתיים 
דוðם שבבעלותו.    80קבוצת השרון  עביר להיחסי ידידות עמוקים, החליט המושב ל   כל השðיםבמשך  

  .בשטח זה, על אף ריחוקו ממרכז היישוב ת שיכון ותיקיםמייד לבðיי גשוðיבקבוצת השרון 
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  ם איחוד ֵּד מתחילים לַק ב.  

בשיחה משותפת של מזכירויות  ו  ,של עייðותהðחרצת  בעמדה השוללת  ו סדקים  סתמð ה   1951ביðואר  
רציðי האפשרות של איחוד   ðדוðה בפעם הראשוðה באופן  ועדסוכם  .  ביðיהןשתי הקבוצות  ה  להקים 

  לדיון באסיפות   הצעה אפשרויות ותכין  את הלעומק  בחן  חברים מכל קבוצה, שת  12גדולה,  משותפת  
שחר, צביה רון, שמחה ארצי, סוðיה  - צבי בן  את  וועדה זו לðציגיה  כ. קבוצת השרון בחרה  הקבוצות

בוðין,  )מרגלית(  ðתðזון בðימין  גלעד,  דוברוב,  )אבðין(  חיים  דורי,  )ישראלי(  אביבה  שלמה  ðתן  , 
רובדי  ðיכר מאמץ לתת ביטוי לחירה זו  בב  שחר.- , תמי בןאברהם- ברמירובסקי, אריה ברזלי, אליעזר  

ו  בקבוצה  להגילים  עייðות    .והחברה  , החיðוךהמשק  תחומי ייצוג מאוזן  גברים, ,  בוועדהðציגי    כולם 
כהן,  :  היו ישעיהו  פרסמן,  יוסף  ברפל,  הלוי,  יוסף  אופירובסקי,  יוסלה  וילדר,  אלי אריה  זאב  עזר 
  חיים. - שמחה קרבס (קריב) ואברשה ברשמואל גביש, משה הרמתי, , )רבןיðוביץ' (רב

המשותפת  ב הוועדה  הב  ðדוðו   1951פברואר    ךמהלבמפגשי  אפשרות  העקרוðיים  היבטים  עיקר  של 
המשתתפיםאיחוד.  ה הקבוצות  ,רוב  והתלבטות  ,משתי  בהיסוס  הקל  .  דיברו  החלק  רובם,  לדעת 

לביצוע יהיה   עðיחסית  ומורכב.    .פי המשקאיחוד  להיות קשה  צפוי  כדי להגיע אל  האיחוד החברתי 
ועדה מצומצמת    ההצעה להקיםוועדה  , התגבשה בומעשי  החברים עם הצעה שמאפשרת דיון ממשי

סֵכמטית  ויעילה תוכðית  שתעבד  עðפיו,    למבðה,  על  המאוחד  לאיחוד  המשק  ראשוðי  מתווה  וגם 
חיי  מיזוג החגים, חוגי הלימוד ו ו  ,החיðוךבתי הילדים ו,  המוסדות החברתייםמוסדות השירות וארגון  

  .  התרבות

השרון  אס קבוצת  ובחרה  יפת  ההצעה  את  עייðות":  אישרה  עם  לאיחוד  סֵכמה  להכðת  ה"ועדה  את 
הוועדה תסיים  באסיפה זאת: א.    עוד הוחלטשחר.  - צבי בןוחיים גלעד (מרכז), שלמה דורי, צביה רון  

תוך   עבודתה  ימים.  את  הצגת  ב.  חודש  "בירור  אחרי  הקבוצה  תקיים  האיחוד,  בשאלת  סֵכמת 
  .  ועל כל היבטי  "האיחוד

ועדת המתוֶ  וðמðעו מהתייחסות  חברי  על האיחוד  לדיון  כבסיס  ועובדות  ðתוðים  באיסוף  וה התרכזו 
הגבלת עבודת הוועדה  כן בשלושה תחומים: משק, חברה ושירותים.  וה הּולשאלות העקרוðיות. המתוֶ 

חברי הוועדה  חזרו  בתום שלושה חודשי עבודה מאומצים  רק    –  ים התבררה כבלתי ריאליתלחודש ימ 
   . על עבודתםודיווחו לקבוצה  

  

 השיחות בעיצומן ג.  

בשאלת    ברצף ארבע שיחות חברים כבדות משקלבקבוצת השרון  התקיימו    1951יוðי  חודש  במהלך  
מספר החברים שרצו להביע דעתם  ,  היתה כמעט מלאהבשיחות  החברים    ðוכחות  עייðות.עם  האיחוד  
  עד השעות הקטðות של הלילה.  ו בזו אחר זוðמשכ  שיחותוה  ,היה גדול

  : ðימקוהרבים באיחוד  התומכים

   .סבירה איðה  אחת  בחצר  אחת  תðועה  של  קבוצות  שתי  הימצאות  אובייקטיבית,  מבחיðה 
הðוכחי המצב  בהכרח  והמגביל,  החוðק    ,המשך  וליגרום  בלחיכוך  פוסקיםסכסוכים  ,  תי 

(הכווðה   המפלגתיים"  הקיבוצים  על  שעוברות  הקשות  הפירוד  "לתופעות  להגיע  שעלולים 
גבת).   כולל  המאוחד,  הקיבוץ  מקיבוצי  בכמה  המר  לפילוג  זהכמובן  לוותר    עדיף,  במצב 

גדול)  אומðם  ( ההשרוðי  בצער  הייחוד  האיðטימית  על  ועל  הקבוצה  קבוצה  יתרוðות  לטובת 
 . קה, גדולה וחזמאוחדת

 יכרת מכוח האדם שיש ברשותוð וסף,  המשק של קבוצת השרון גדול במידהðכוח העבודה  . ב
, שכבר עכשיו  . כתוצאה מכך ðכðסה עבודה שכירהעם עליית הגיל  של הוותיקים הולך ויורד 

וגם    היא וגדל  הולך  בו  כי מספר התלויים  בהיקף משמעותי. אי אפשר להקטין את המשק, 
לררמת החיים   לקבוצת השרון להתגבר על "הפגע הקשה של  .  דת לא תוכל  יאפשר  האיחוד 

   .בעðפים ומוסדות רביםל"קימוץ באðשים"  הודותעבודה שכירה",  
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 ועהðמהת התביעה  משקל  את  יגביר  הקבוצות)  האיחוד  הקבוצה    (ֶחֶבר  לרשות  להעמיד 
 . הישארל  שלהםרצון צעירים ולכוח משיכה לעשוי גם להוות ו המאוחדת גרעין ðוער להשלמה

 חבר לעðיי ו איחוד  תועלת  להצמיח  עשוי  הילדים  תאפשר  החיðוכי.    ןת  גדולה  ילדים  חברת 
ðפרדות  מגוון הרבה יותר רחב של ביטוי אישי וקבוצתי בהשוואה למה שאפשרי בשתי חברות  

  . מספר ילדים קטןשבכל אחת מהן 

  
אבל    ברוך השרוðי לאיחוד,  ðיגשים  אðחðו  התלהבות  לא מתוך  ואמר:  תðאי  סיכם  התלהבות איððה 

האיחוד הוא כורח המציאות, לא ðוכל להמשיך במצב הðוכחי. לכן חשוב והכרחי  הכרחי למהלך הזה.  
הרבה   יעמדו  ואמוðה.  הכרה  לוויתורים,  ðכוðות  טוב,  רצון  מתוך  לקראתו  ללכת  וחשוב  לעשותו, 

האיחוד   של  בכוחו  עליהם.  להתגבר  בכוחðו  יש  אבל  האיחוד,  בדרך  התחדשות  גם    הביא לקשיים 
הקבוצה של  חברתית.    והתðערות  החברותויציבות  שתי  של  שוðותשלðו  מזיגה  הן  כי  אם  מזו  ,  ,  זו 

  תהיה הרבה יותר קלה מאשר התמזגות עם כל חברה אחרת שתזדמן לðו.  

חורן יעקב,  הוסיף:    דוד  אשדות  מתפלגת  שבו  שביום  לעובדה  משמעות  יש  תðועתית,  מבחיðה 
חיוðי להראות שמתוך רצון חופשי אפשר להגיע משתי קבוצות    ןה יש עðיימתאחדת רמת דוד. לתðוע

גדולה על עצמðו משימה  אðו מקבלים  תית   ,למשק אחד.  אוזן    ןוהתðועה  ותטה  הזה,  לצעד  ידה  את 
    קשבת לבקשתðו לתוספת חברים. ראייה זו את הדברים תוסיף לðו כוח וחוסן פðימי.

שðי המשקים דבוקים וצמודים יחד, אי אפשר    :טאפיזיתðימוק ברמה כמעט מ  הוסיף  שחר-וצבי בן
בעבר כזאת  כושר  שעת  לðו  היתה  לא  לאיחוד,  כשרה  השעה  עכשיו  עובדה.  זאת  ביðיהם.    ,להפריד 

כל לאטום את  והגורל דופק על דלתðו, ובגורל צריך להתחשב, אף חבר לא י ואולי גם לא תהיה בעתיד.  
  אוזðיו לדפיקות הגורל.  

לרעיון של    ת עקרוðית תðגדוביעו הבעיקר ברמה המעשית, אם כי היו גם כאלה שה  דיברו המתðגדים  
  :באפשרות ההצלחה של המהלך ותהטילו ספק ðגד הדוברים  רוב קיבוץ גדול. 

   יין    מתקייםבשתי הקבוצות  הדיוןðות בðורפיון רוח". אי אפשר לב מתוך "חוסר ברירה 
כזאת,   בגישה  הלבבות",  איתן  "הכשרת  ש בלי  גם  לעðיין  מה  מתלהבים  איðם  הצעירים 

 ואיðם רואים עצמם כמובילי המהלך ומחוייבים לשאת בעולו.  

   הובאו לא  מבוססת,  איðה  השכירה  העבודה  על  להתגבר  יאפשר  האיחוד  כאילו  ההðחה 
כן,   על  יתר  התוצאה.  תהיה  שזאת  לשכðע  היכולים  וחישובים  כי  ðתוðים  בשלב ðראה 

וכך, ולקיחת הלוואות.    השקעות כספיות ðיכרותא  דווקהאיחוד  הראשון יידרשו למהלך  
יהיה   רחוק  היותר  בעתיד  אם  בטוח  צמצום  גם  לא  השכירה,  בעבודה  וירידה  בהוצאות 

 שðוכל לעמוד בהחזר החובות.

   מזו משמעותית  גבוהה  השרון  בקבוצת  הרמה  והתרבות  החברה  החיðוך,  בתחומי 
להתðגד   עלולים  עייðות  אðשי  עייðות.  לא  שבקבוצת  החברה פעולה  לשתף  או  סדרי  עם 

השרון,   קבוצת  ידי  על  שיוצעו  שיטילו  והðיהול  ההשרוðים  או  האחריות  על  כל  את 
 . הקשייםתמודדות עם ההו

   מתברר  אישיות  משיחות בעייðות  חברים  ויותר  עם  רצון  שיותר  אין  ומצידם  אמיתי  כן 
מקודמים    םוהעðייðיאיðם משתתפים בשיחות הקבוצה בðושא  שם  רוב החברים    .באיחוד

בכלל  , בעצלתיים ל ב  .אם  אמיתי  שותף  מאמצי ,  "חתוðה"אין  את  להשקיע  טעם  אין 
 החיזור וההכðות הממושכות והמפורטות לקיומה. 

  
ם ðיטעו  עצי: שðי  גððית- במטפורה חקלאית   מראש - ידוע - התחושה של כישלוןðיסח את    ליפא הלפרין

לזה. תחילה הדבר לא הורגש, שðיהם  בקרב זה  גדולה מדי  גדלו והתפתחו, אבל אחר כך התחילו  ה 
צמיחההעðפי  לעיוותי  וגרמו  זה  של  לגדילתו  זה  להפריע  אור.  ם  חדירת  מðעה  ועðפים    הצפיפות 

עלים ולהשיר  להתðוון  החלו  אלהששורשים  ה.  תחתוðים  ומיðרלים    באלה  הסתבכו  מים  על  התחרו 
. לאור כל זאת, חשב הðוטע הðבון להפוך את שðיהם לעץ גדול בעל גזע  של שðי העצים ðפגעה  צמיחהוה

כזאת קיימת רק על הðייר: שðי  אפשרות  אבל גילה ש,  מאוחדðמרץ  אחד, מערכת שורשים אחת וðוף  
  . צריך למצוא פתרון אחר – ביצוע- האיחוד איðו בר עצים לא יוכלו להיות לאחד, 
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כולם  סחור.  - אל ðדבר סחור"חברים,  ת פה לשותקים:  להיובסוף אחת השיחות  העזה    סוðיה ðתðזון
ש באמת  יודעים  הגדול  החברתי  ðמצאהקושי  הביןבאי ההסכמות    ,במישור  ההבðות  ,  אישיות- ובאי 

בלב    בעיקר המכרסמים  ולחששות  לספקות  מעðה  ייתן  מי  המשותפים.  ובמוסדות  השירות  בעðפי 
   "...ת?רֹורבים, בעיקר בקרב החבֵ 

  
  

לשיחות   השרון,במקביל  האיחודגם  ðערכו    בקבוצת  בשאלת  קבוצה  שיחות  שתי  כאן  בעייðות  גם   .
ההיגיון   אי  על  התומכים  מבðי  בקיומן  דיברו  מוסדות,  כפל  עם  דוד,  רמת  בשטח  קבוצות  שתי  של 

דיברו   כאן  גם  ומכוðות.  ציוד  בקיום  כמה  ציבור,  הקושי  שכירה,  בעבודה  התלות  על  בכאב  חברים 
  ילדים קטðה, הסיכוי להיחלץ מתקיעות חברתית.  פעילות חיðוכית בחברת 

אמר בסיום דבריו: שðי משקים זה על יד זה, זהו פשע, זהו חוסר ðיצול של אפשרויות    יוסף פרסמן
דור שðי לקבוצה לאותו שביל   ðכðס  ðחמץ.    –יצירה! כשרואים את העזובה בחצר, ורואים איך  הלב 

[...] כל החו  לכף חובה.  ידוðו אותðו  כחזון.  ילדיðו  צריך לראות את האיחוד  כבוד בקבוצה,  תר לחיי 
  לקראת זה אðי שואף.   –החתירה לחיזוק היסודות ולחידוש הקבוצה 

  תחומים:   לושהדיברו בעיקר בש  המתðגדים

 חיתות מספרית, ובעיקר  הð–  כים ההמחסור בðיהוליים, מספר המחðודלות חיי    זעוםכוחות ה
יהיה כאן    –יחסית לקבוצת השרון  והתרבות  החברה   עייðות. "לא  יביאו להיעלמות קבוצת 

 . יעל וולוצקיאיחוד, אלא בליעה", הגדירה זאת 

  ותðתח הרבה  כבר  עברה  וגלגולים- הקבוצה  וðחלה"דרכים  "למðוחה  משהגיעו  עתה,  אין  .   ,
"גלגול" ðוסף   –לכל מהלך בחיים ישðו הזמן הðכון  .  , "להיקלט מחדש"לחברים כוח לעבור 

 , לא יוכל להיעשות עתה. שðים 25- בראשית הדרך, לפðי קרוב לשלא ðעשה מהלך 

   הרבה יש  השרון  של  בקבוצת  מצבם  יורע  הוותק,  בחישובי  רב.  ותק  שצברו  רבים  חברים 
זכויות  , שיפור  הדיור  קידום מימוש זכויותיהם למועד  חברי עייðות, יידחה  מ הריהוט ושאר 

 . 1תלויות ותק 
  

  

ðוספת ב  בקבוצת השרוןואחרוðה    שיחה  (- מוצ"ש, ב' מðחםהתקיימה  שלושה  ).  4.8.1951אב תשי"א 
  מאיר מðדל דגðיה א', מ יעקב-אבא בן: לקחו בה חלק פעיל הקבוצות ֶחֶברמזכירות  מוערכים מ םחברי

באותו ערב התקיימה גם שיחה עם חברי מזכירות התðועה    גבע.מ  קðטרוביץ'  וגרישהקרית עðבים,  מ
בין קבוצת  ראתה לעצמה צורך להשתתף בבירור שאלת האיחוד  התðועה    אמר:  מאיר מðדל  בעייðות.

ש מפðי  לעייðות,  מקומיתהשרון  רק  איðה  האיחוד  להחשיבות  יש  ברמה  גם  מאוד  גדולה  חשיבות    . 
תðועות  איחוד  בפðי  עומדים  כשאðו  בעיקר עתה,  מזכירות  2התðועתית,  כאיש אחד  .  התðועה תומכת 

הכרח  הזה  איחוד ב ממש  בו  דווורואה  אבל  כך  ,  משום  לקא  מפðי  לה  ðו חשוב  הקבוצות  את  זהיר 
חברה גדולה  הקמת  ו  , תוספת חברים: הקמת משק גדוליהןשהאיחוד יפתור את כל בעיות   האשליה

ו ההשקעות  הגדלת  כבדו  ליטיידרשו  כספי  כל    יידרשו.  עול  מצד  גדולים  ומאמצים  זמן  למהלך 
  .  לצפות ממðה לעזרה משמעותיתהחברים. התðועה עומדת בפðי משימות רבות ומורכבות, אין 

זאת  החברים  בדברי   בשיחה  דעתם  הם  שהביעו  אכזבה.  עזר  כי,  הבהירוðשמעה  רציðית  בלי  ה 
יהיה קשה עד בלתי אפשרי לבצע את מהלך האיחוד. אם התðועה אכן תומכת    ,התðועהומחוייבות של  

מתל  במהלך כפיים  במחיאות  רק  ולא  לאביב- באמת  חייבת  היא  לקבוצות ,  הפיזי,    עזור  בתכðון 
ת  ולדאוג לתוספת גרעין השלמה של צעירים. שלושבכל שלביו    , לגבות את המהלךהחברתי והפיððסי

  ðמðעו מלהבטיח עזרה כלשהי, מלבד תמיכה ערכית ומורלית.   ðציגי התðועה

  

 
  .תן הרשות לעיין ולשתף בחומרי הארכיון הרלווðטייםעל מ דוד- לריðה שחר בארכיון רמת תודתי ðתוðה  1
  
שהתפלגו מהקיבוץ המאוחד, לבין  הקיבוצים  –באותו זמן התðהלו מגעים לאיחוד בין "איחוד הקיבוצים"   2
ֶחֶבר הקבוצות", התðועה שאליה השתייכו השרון ועייðות. גם דברי דוד חורן לעיל על "החשיבות לתðועה"  "

 ים". הוכרזה רשמית תðועת "איחוד הקבוצות והקיבוצ 1951טורי זה. באוקטובר מתייחסים למהלך היס
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  ד. לקראת הכרעה 

המשק  מרכז שלח  ללא יוצא מן הכלל, כל החברים,  אתהצבעה שתף בכדי ל שעת ההכרעה הגיעה. 
  ים שðמצאו מסיבות שוðות מחוץ לבית: ות והחברמכתב אל כל החבר שלמה דורי

  

  ðייה לכל חברי קבוצת השרון באשר הם שם פ

  9.9.1951, ח' אלול תשי"א, קבוצת השרון

  שלום רב לך....... יקירי! 
  ) יתקיים משאל בעðיין האיחוד עם עייðות. 14/9ביום ו' (

  ק או מכתב אקספרס מה דעתך בעðיין זה. אðו מבקשים אותך לעðות מייד במבר
  כתוב ברור אם את(ה) בעד או ðגד האיחוד. 

  .אין ðמðעיםהקבוצה החליטה שבשאלה זו 
  עðה מייד! 

  בב"ח, 
  שלמה דורי 

  

  הצבעה ה   . ה 

  :עצמה שעסקו בהצבעה המכרעת שיחות חבריםשתי  טרם ההצבעה, התקיימו בקבוצת השרון
  .דרשהרוב הð, באיזה אופןתיערך ההצבעה,  מתי

  שמחה ארצי:  רשם " פðקס הקהילה"ב

  י"ד אב תשי"א 
 ]16.8.51 [  

  הערב התבררה הפרוצדורה בה יðקטו בקשר עם המשאל שייערך בעðיין איחוד שתי הקבוצות. 

   הוחלט:

 ייערך משאל גלוי בין החברים.  .א
 כל חבר צריך להביע את דעתו, ואין הוא יכול להימðע.    .ב
 משאל.  האחרי האחוז אשר יכריע בשאלה ייקבע   .ג
  . טובה פיðל ואריה איזðוורגðבחרה ועדה שתבצע את המשאל והם:   .ד
  
  

הזאת   אלול תשי"א,  בהחלטת השיחה  (ז'  לא תמו המחלוקות. כעבור שלושה שבועות  ),  8.9.51בזה 
גלעדדיווח   הוועדות  ב  כי  לחברים  חיים  בין  שהתקיימה  משותפת  הקבוצות  ישיבה  בשאלת  בשתי 

ת קבוצת השרון להכריע בשאלת הרוב  החלטהתðגדות חד משמעית ל   קבוצת עייðותהביעה    ,האיחוד
רק   המשאל.  הדרוש  הוחלטלאחר  סוער,  דיון  את    בתום  הðדרשלקבוע  עוד  המשאל.    לפðי  הרוב 

  .  75%הוחלט, שהרוב הזה יעמוד על 
  

  

  . 14.9.51  ,תשי"אי"ג אלול ביום שישי,  במקביל בקבוצת השרון ובעייðותהמשאל על האיחוד ðערך 

השרון בהצבעהה  בקבוצת  הקבוצה   143מתוך    חברים   136  שתתפו  מחוץ    7(תשובת    חברי  חברים 
  לקבוצה לא הגיעה במועד): 

  86: בעד
  ð :44גד

  ðמðעים.  7למרות החלטת הקבוצה שאין ðמðעים בהצבעה, היו  
  . 66.2%בהחסרתם מהספירה, עמד שיעור התמיכה על  

  . לא הושגהרוב המיוחס שעליו הוחלט  
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  . חברי הקבוצה  103מתוך  יםחבר  101השתתפו  עייðות קבוצתבהצבעה ב
    54בעד הצביעו 

  ð40גד 
  7 ים:ðמðע 

  בלבד.  57.5%- גיע שיעור התמיכה להבהחסרת הðמðעים מהספירה, 
  

  אחרי העמל העצום שהושקע, אמר העם את דברו.  
  ד בין קבוצת השרון לקבוצת עייðות ðכשל. הðיסיון לאחֵ 

  

 ð .השרון   יתוח ההצבעה בקבוצת ו  

  התוצאה הסופית ברורה, ובכל זאת מעðיין לתת מבט ðוסף בדף ההצבעה (הגלויה!) השמור בארכיון
  . טובה פיðלבכתב ידה המסודר של  יפעת. הרישום הוא
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  הדף הזה מלמד: 

   ,יכי הקבוצה וגרעין    –החברים הצעירים    45, מבין  84.4%רוב מוחלטðים, חðלא    " שגב"ב)
  עם עייðות. איחודתמכו ב –כולל ðמðעים) 

  י שליש מתומכי האיחוד היוðורק כשליש חברות.  גברים- חברים כמעט ש 

 .י שליש חברות ורק כשליש חבריםðגדי האיחוד: כשðהמצב הפוך אצל מת 

   שואים    16היוð גד  צביעה  השהצבעתם התפצלה: בת הזוג  זוגותðהצביע    בן הזוג איחוד וה
אטקה  ðחמן תרדיון, דבורה ו אברהם עדיðי, ה וחי ברוך השרוðי, מלכה ובעד. בין אלה היו: 

חוה  חיים גלעד,  רוחמה ו אברומצ'ה יזרעאלי, יוðיðה וליפא ליסר, רוזה וישראל, - יצחק בןו
לבב ועוד. רק אצל - יקותיאל ברחיה ו שלמה דורי,  יפה ויוסף דאובר,  , שרה ו ישראל ברוןו

  היה מצב הפוך.  ,ומשה וייס (פיין) צפרירה ,זוג אחד
  
  שהחששות וההסתייגויות מהאיחוד עם עייðות היו בעיקר   ברורמעðייðת הזאת  אישית הה הההצבעמ

   ת.החברֹו רוב עּוָלם ðשאו בתחומי החיðוך ומוסדות השירות, שבבðושאים החברתיים ו
  

מרגישים    הערה: חבר  וכל  חברה  כל  במיטבה:  ההשרוðית  הדמוקרטיה  את  לראות  ומאלף  חשוב 
חופשי את דעתם. איש איðו מבקש מחסה בהצבעה חשאית בקלפי, איש  בטוחים לבטא בגלוי ובאופן  

איðו חושש להביע עמדה אישית עצמאית, אפילו אם בן/בת זוגו חושבים ומתבטאים אחרת. יש כבוד  
  לדעתו של כל אדם: חבר מבוגר או חבר צעיר, גבר או אשה, ותיק או חדש בקבוצה. 

  
  

  המשך בלתי צפוי ז.  

המשאל ðדחקו קצת מפðי חגי תשרי, אבל חברים רבים המשיכו לחשוב  התדהמה וההלם מתוצאות  
סוף שבוע   עייðות. לקראת  לעשות אחרי קריסתו של מהלך האיחוד עם  וðכון  בקדחתðות מה אפשר 

בגבת והעלה בפðיו את הרעיון שהגה    חיים גבתיברגל אל    דוד חורןסוכות, בשבת אחר הצהריים, הלך  
  איחוד בין קבוצת השרון לבין חברי הפלג המפא"י בגבת. שðת אחרי המשאל: - בלילות ללא 

הרעיון הðועז הפתיע את חיים, אבל מצא חן בעיðיו. אחרי החג צירפו השðיים עוד כמה חברים לצוות  
ל ראשוðי  מתווה  בזריזות  וגיבשו  יעיל,  ðובמבר  רעיון  חשיבה  בתחילת  רעיון    1951איחוד.  הובא 

  רון וחברי מפא"י בגבת. בפðי חברי קבוצת הש במקבילהאיחוד 

בשתי הקבוצות היתה תגובה ðלהבת, כמעט ללא הסתייגויות. אישי ציבור ששותפו בסוד "החתוðה  
לבון  –החדשה"   ופðחס  אפרתי  יוסף  וכן  הרצפלד,  אשכול,  הם  לוי  גם  הביעו  החקלאות,  שר   ,

עת כיעד למקומו  התלהבות והבטיחו תמיכה ברעיון ועזרה בביצוע. עוד באותו חודש סומðה גבעת יפ
  .גבת-איחוד השרוןשל הקיבוץ החדש שיקום: 

  המהלך התקדם בקצב סוחף. כבר בתחילת דצמבר התקיים המשאל בעד/ðגד האיחוד. 

  את האירועים כדלקמן: שמחה ארציב"פðקס הקהילה" תיעד 

  ו' כסלו 
 ]5.12.51 [  

  . את האיחוד איתðו חברים חייבו 96היום ðמסר לðו מגבת על תוצאות המשאל שהתקיים אצלם. 
  חבר עוד לא הביעו את דעתם.   20- חבר ðמצאים מחוץ לבית ולא השתתפו במשאל. כ 15

  הערב התקיימה אצלðו שיחה. הוחלט לקיים משאל, גם אם לא יהיה מלא.  
  כמו כן ðבחרה משלחת, שתייצג הקבוצה בישיבת הבירור שמתקיימת מחר.  

  ות הקבוצה. הרכב המשלחת כולל חברים מכל הגילים ושכב

  .  80- ושמספרם הגיע ל  בעשר וחצי בלילה התקיים משאל בין החברים שהשתתפו בשיחה,
  שðי חברים עברו את החדרים ושאלו את פי החברים שלא השתתפו בשיחה.  

השאלה היתה: האם היðך בעד איחוד עם גבת, מתוך מחשבה לעזוב את ðקודתðו, ויחד להקים ðקודת  
    יישוב חדשה בקרבת מקום.
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  חבר  113   השתתפו במשאל:
  חבר   105   בעד ההצעה היו: 

  חברים   ð   2גד:
  חברים   ð   6מðעו:

  

ודרשה   להחלטות  התðגדה  עייðות  קבוצת  מהומה.  קמה  עייðות,  לחברי  ðמסרה  הידיעה  כאשר 
איחוד לצרף גם אותה לאיחוד ביðיהן. לðציגי  - ממזכירות התðועה לחייב את קבוצת השרון ואת גבת

שðה,    25היו לא מעט חברים שהתקשו לעזוב את היישוב שבו חיו    –ת לרעיון זה  ה פתיחּו השרון הית 
ðטישת חבריהם גבת דחו בתקיפות  - והיו שחשו אשמה על  ðציגי  לדרך מקבוצת עייðות לגורלם, אבל 

  ה לא תהיה, אין מה לדבר!היֹ   –את צירוף עייðות לאיחוד 

  היה לעובדה, הגיע שלב הביצוע. גבת  - בכך ירד העðיין מסדר היום, איחוד השרון

  
  אחרית דבר ח.  

איחוד ליפעת.  - , החלה ההעברה של קבוצת השרון וגבת 15.7.1954ביום חמישי, י"ד בתמוז תשי"ד, 
  היה זה מבצע לוגיסטי אדיר, שאודותיו עוד יסופר. 

ברי  שðים: ח 25למחרת, בערב שבת, ט"ו בתמוז, ðערכה מסיבת הפרידה בין שותפים לדרך ארוכה בת 
  לב: - מילים ספורות ברגשת שמחה ארציקבוצת השרון וחברי קבוצת השרון. ב"פðקס הקהילה" כתב 

  

  ] 16.7.54[ ט"ו תמוז 
  הערב התקיימה מסיבת הפרידה של הקבוצה עם קבוצת עייðות.  

ֵרִעים, אך כשהגיעו רגעי הפרידה ðצבט הלב, וðקשרו דמעות בעיðי רבים  - היתה תוכðית רשמית וֶׁשֶבת
  ברים. מהח

  

  

והמשך הסיפור? הלא הוא כתוב בספר דברי הימים היפעתי, והמתעðייðים יכולים לקרוא עליו באתר  
  "כך ðולדה יפעת" וברשימות וסיפורים ðוספים.  חיים גבתייפעת ברשת ברשימתו המעולה של 

  

  מרים אהרוðי 

  2018, תמוז תשע"חי"ד ב
  


