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 מסעות הנוער לחברון עד תש"ח – 'ופנינו חברונה'

 יורם אלמכיאס וניבה בן שחר

  

 הקדמה

ציון דרך חשוב בבניית התודעה ידועים כמסעות בני הנוער לנגב ולמדבר יהודה 

לחבלי ארץ לא סטורית והלאומית של בני הנוער בראשית הציונות. החיבור יהה

ית ולאומית, חיזקו את התודעה סטוריבעיקר לאתרים בעלי משמעות ה ,נודעים

במהלך מסעות אלו טיילו בני הנוער בעיקר במדבר  הציונית של דור הקמת המדינה.

הרודיון  זור יהודה: בית לחם, בית צור,אך גם באתרים נוספים באובנגב,  יהודה

 ומערת חריתון, כפר עציון, חברון, יאטה, זיף, מעון ועוד.

 תנועות שונות ומזרמים מגוונים: תנועת 'מכבי',הגופים שעסקו בטיולים אלו היו מ

בני ' ,'ית"רב' ,'המחנות העולים', 'הנוער העובד', 'השומר הצעיר' מנסיה,תלמידי הגי

 .'הפלמ"ח'ו 'המשוטטים', חוגי 'עקיבא

תים לע טיולי ההר והמסעות למדבר יהודה גם סיור בעיר חברון.כללו פעמים רבות 

אך בחלק  ,או חזרה ממנו טיול במדבר יהודהבסיס יציאה לרק  משה חברוןיש

 ייחודיתמצביעות על תופעה  עדויות שונות תה חלק אורגני מהמסע.יהי מהמקרים

מסלול. התופעה בולטת הכוללים את חברון ברשימת אתרי השל ריבוי הטיולים 

מרוחקת של 'היישוב במיוחד לאור העובדה שחברון נחשבה מאז ומתמיד לעיר 

יחד עם זאת הייתה מוקד ה היישובית הציונית, אך יממרכזי העשי , המנותקתהישן'

 שוב החדש' וההתיישבות העובדת.ימשיכה לתנועות נוער מהזרמים של 'הי

, 'אברהם אבינו'אתריה: מערת המכפלה, בית הכנסת את הקבוצות פקדו את חברון ו

א היו גם כשל ,'אשל אברהם' ועוד. בני הנוער לא דילגו על ביקור בעיר האבות

 .ועד הקמת המדינה 1929משנת  ,יהודים בעיר והמוסדות היהודיים עמדו בשיממונם

כידוע, מאז מאורעות תרפ"ט לא התקיימה קהילה יהודית קבועה בעיר )למעט 

היו לו ומחוצה היהודי (, ובתי היהודים ברובע 1936-ל 1931תקופה קצרה בין 

 שוממים.

לים והמסעות לחברון מראשית המאה תופעת הטיו אתלסקור  השתדלנובמחקרנו 

 אחרים שעמדו לנתח ולהסביר את המניע ובעיקר ועד סוף שנות הארבעים, עשריםה

 תופעה ייחודית זו, ולעמוד על מקומה של חברון בתודעה הלאומית באותם הימים.

 כומה של ההרצאה בכנס 'מחקרי חברון תשע"א'.זה הוא פרי המחקר וסימאמר 
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  רוןחבראשית הטיולים ל

( 'אבנר'מפורסמים לחברון הוא טיולם של יצחק בן צבי )הראשונים והאחד הטיולים 

אבישר,  דודיחד עם: ב רחל. בטיול זה משתתפים אבנר ו1909ורחל ינאית בשנת 

שלושתם ילידי חברון ותלמידי הסמינר למורים בירושלים.  –מנשה מני ויצחק שמי 

יוון בית ושלים לכמיר ,קם יחפים(, בלילה)חל בהליכה ברגלאת הטיול הם מתחילים 

 'אנו עולים': רחל ינאית מתארת בספרה .לחם בואכה חברון

הפעם נפנה דרומה לחברון, ובדרך הזאת יילוו אלינו חברינו הצעירים תלמידי 

לפנות ערב אנו  הסמינר, ילידי הארץ, איתם אנו מתראים מדי יום ביומו...

 יוצאים לחברון.

גע. צינת הלילה מנעימה את דרכנו ותוך כדי הליכה ילהתיאנו הולכים בלי 

מתחרים ביניהם החברים בסיפורי אגדות על חברון ועל הסביבה. בייחוד 

גדול בזה כוחו של יצחק שמי. כל דיבור שלו מצלצל כדבר אגדה, ניבו העברי 

  1העסיסי...

 .גוש עציון בואכה חברון והריערוב טיולם יעבור דרך אל 

השביעית הם יבקרו ברובע היהודי, במערת המכפלה )עד המדרגה בעיר עצמה 

סטורי והמחקרי יאבנר יתמקד בעיקר בפן הה די אונקור.אבלבד!(, באשל אברהם ובוו

של הביקור, ואילו רחל תדגיש דווקא את הפן החווייתי. אצל שניהם בולטת הזיקה 

 העמוקה לעיר ולעברה. בין השאר כותבת רחל:

. על הר גבוה משתרעת העיר, הולכים וקרבים לחברוןאנו עולים בהר,  

ובמרומי ההרים מרחב רב של אדמות רמות. מה רבה אדמת ההר הברוכה, 

ורבים גם השדות הבלתי מעובדים. מעטים הישובים בסביבת חברון. כמה 

 ישובים עברים יכלו לקום כאן, מנקרת המחשבה ואינה מרפה...

ו פוגשים באנשי חברון: חסונים, השעה עוד מוקדמת ובמבואות העיר אנ

והיו בני עמנו היושבים פה כמותם!.. אילו זכינו  זקופי קומה, אנשי הר. ולואי

כי  – מציקה המחשבה ונוקבת –ו פה בהר והקימונו ישובים עיברים ופשטנ

  2אז הייתה עיר האבות בידינו.

 

היהודים  בנו בחברון: מערת המכפלה ורחובהעבר וההווה משכו את ל  

  3הייתה חברון היהודית בגדלותה... בחברון... אותה השעה

 

                                                 
 .49–48. עמ' 1962, ירושלים, אנו עוליםרחל ינאית בן צבי,  1
 רחל ינאית, שם, שם. 2
 .130עמ' , יד יצחק בן צבי, ירושלים תשכ"ו. 1920זכרונות ורשומות מהנעורים ועד יצחק בן צבי,  3
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מי שהיו נפוצים ביביקורים בעיר ביחס לייחודו של טיול זה הוא באופיו החריג 

להשתטח על קברי אבות. לפקוד את העיר ונהגו המבקרים היהודים בהם ש ,הביניים

הדחף  אלא ,ה לרגליהוא ביקור דתי במסגרת עליאין טיול מסוג אחר.  תוארכאן מ

יש כאן סגנון חדש שילך ויתפשט בשנים  .לאומיתערכי והמגמה היא  -סטורייהוא ה

להלן  בני הנוער.של שוב החדש ובעיקר יהבאות, סגנון טיול שהוא נחלתם של בני הי

הן בתקופת המנדט  1917מנית עד 'הן בתקופה העותו צביע על המשך מגמה זנ

 .1948–1917בשנים 

 

 ממצדה לחברון

ה כמובן מצדה. הטיול למצדה נחשב עדים המפורסמים בטיולי הנוער היד היאח

וס טיפבשבילים לא מוכרים, מיושב,  בלתילאחד הטיולים הנועזים: ההליכה במדבר 

מרשים. הטיולים טקס  בסיומו עריכתבהר ו ביקורוכמובן  בשביל הסוללה המסוכן

 הטיולים של בני הנוער.קבוע במסלול  יעדלמצדה נמשכו עד שנות החמישים והיו 

כתובות מאולתרות שהשאירו בני הנוער  העדויות המעניינות לטיולים אלו היאאחת 

 ,על קירות בור המים הדרומי שעל ההר. בעבר עיטרו את קירות הבור כתובות רבות

נמצא  ,עדיין היוםהקיימת שבהן, אחת המפורסמות ב 4אך כיום נותרו מהן מעטות.

 :כתוב

 נוער העובד ברביבים,ביקור סמינר ה

 נפש, דרך הנגב המתיישב,  70 

 זוארה, סדום, אום בריק, 

 , ופנינו חברונה

10/01/1943 . 

 

מה מקומה  עלה את השאלה:בשלב זה נ נתח מסע ספציפי זה.נתמקד ונעוד להלן 

או  ,של חברון במסגרת מסע זה ושכמותו? האם אכן הייתה אחד היעדים במסע

נקודת 'ופנינו חברונה'? אולי נקודת מוצא?  – ווןית כרק קריאהייתה זו  אשמ

לאתר ביקור  ההןאיסוף? אולי הכוונה היא לכפר עציון שהפך גם הוא בשנים 

 ה המחודשת על הקרקע?ילקראת העלי

מתי החלו המסעות למצדה, והאם ניתן  תחילהכדי לענות על שאלה זו יש לברר 

 חברון. לביקור בעיר ,לפחות חלקם ,לקשור מסעות אלו

                                                 
ארכיון ההגנה. על חלק מהכתובות בלמ"ח ובארכיון הפ שמורותחלק מכתובות אלו תועדו במצלמותיהם של המטיילים, וחלקן  4

 .קו עם השניםחנמוחלקן  ,רים עצמםאנו יודעים רק מפיהם של הסיי
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טבת תשכ"ו התפרסמה רשימה בעיתון 'דבר' בשם 'זכות ראשונים'. בט "ביום י

מבית הכותב, מ. ניב, טוען כי הראשון שיזם מסע למצדה הוא המורה ח.א. זוטא 

. בתגובה 1923הגיע עם תלמידיו למצדה בשנת והוא  ,למורים המדרש העברי

את  (.!)1912עוד בשנת  ,צדהלרשימה זו פרסם אביעזר ילין כתבה על מסע קודם למ

שהוא עמד  ,'מכבי'המסע ארגן הוא עצמו במסגרת הפעילות של אגודת הספורט 

 עברה הקבוצה במסעה. ש ן במסע זה הוא המסלוליבראשה. המעני

 כך מפרט ילין בסקירתו:

המסע שכינויו 'הנגבה' נמשך אחד עשר יום וכלל את האתרים האלה: בית לחם, "

מצדה, חברון, דביר )היא קרית ספר היא דהרייה(, באר עין גדי, תקוע, חצצון תמר, 

 5.", אשקלון, גדרה, עקרון, חולדה...שבע ,רוחמה...עזה

 

כמובן הביקור בחברון. מסתבר שלא הייתה זו גיחה קצרה לעיר כאן הוא עניין לב ה

ן , אלא הביקור בעיר היה חלק אורגני ומשמעותי מוממנה המשיכו מיד דרומה

 המסע. 

 כך: פורסם 16.3.1913מיום  'הצבי'בעיתון  במודעת הפרסום לטיול זה,

עורכת טיול לשבועיים ימים, מכ"ח אדר שני ועד  'מכבי'אגודת ההתעמלות 

 י"א ניסן. 

לעין גדי, מסדה, חברון, באר שבע, עזה, אשקלון, ג'יממה, באר טוביה 

 )קוסטינה( וליתר מושבות יהודה...

יותיו וכך, יפרסם אריה סלומון, ממשתתפי מסע זה, את חויותר מחמישים שנה אחר 

 :2ראו איור  .'דבר'מהטיול מעל דפי עיתון 

 

                                                 
 ממשתתפי מסע זה: אליעזר ליפא סוקניק, יהודה בכר, דוד אבישר, יעקב גוטמן ) אחיו של נחום גוטמן(, אריה סלומון ועוד. 5



5 

 

 
 (1/4/1966)דבר  וצילום משתתפיו 1912-תיאור טיול לדרום הארץ כולל חברון ב :1איור 

 

ע והיו לו מטרות ביקור בחברון היה חלק אורגני מהמסמהדברים עולה בבירור כי ה

קברי 'לה לרגל י, גם כאן אין מדובר בעלישל הזוג בן צבי ובטיול וכשלעצמו. כמ

החיבור  אלא מטעמי ידיעת הארץ וממניעים לאומיים., ממניעים דתייםאבות' 

, סטוריים שבו, בעיקר עין גדי ומצדהיהמעניין בין הטיול במדבר יהודה והאתרים הה

יטוי גם בטיולים בשנים נו חיבור ייחודי שיבוא לידי בילבין ביקור בעיר חברון, ה

  הבאות.

 

בשנים אלו הוא 'הגימנסיה הרצליה'.  מוסד נוסף שהכליל את חברון במסלולי טיוליו

ימים( בימי חופשת הפסח  עשר-שניםהגימנסיה ערכה טיולים ארוכים )כ ידוע לנו כי

, ראשית אל המושבות בדרום ואחר כך גם 1911מדי שנה. טיולים אלו החלו בשנת 

מרוחק  הוחלט בהנהלת המוסד לצאת לטיול 1913ות בצפון. בשנת אל המושב

שבע, עזה, בית גוברין והר  יחסית אל 'ארץ יהודה': ירושלים, בית לחם, חברון, באר

טוב. המגמה המרכזית בטיול הייתה לחשוף את הנערים לאזור ימי התפארת של 
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מיד הגימנסיה עדות מעניינת במיוחד היא יומן אישי שכתב תל  6עבר העם בארץ.

א, לא הסתפק בתיאור "שהיה תלמיד בכתה י ,ברוך .1913ברוך בן יהודה בשנת 

חוויותיו מהביקור באתרים  אתגם  והוא תיאר ,מסלול הטיול ואתריו בלבד

העתיקים והמרשימים. הביקור במערת המכפלה בחברון השאיר עליו רושם עז 

 :גיסא בון מאידךאך אכזבה מרה ותחושת על גיסא, והתרגשות רבה מחד

הנה אנו עומדים כולנו במסדרון, אסור לצעוד צעד קדימה, ושם מרחוק בתוך "

ין קופצים להם ערבים וערביות קטנים ועושים מה שהם רוצים, ולנו היהודים, יהבנ

 7"כנס!יבני בניהם של אותם האנשים הקדושים, אסור פה לה

 

 העשרים והשלושיםשנות 

מטרות פנחס כהן.  על ידילנוער בחיפה  'שוטטיםאגודת המ'הוקמה  1916בשנת 

רך השיטוט בה ובמקורותיה, להכיר את הארץ ד –האגודה היו בעיקר חינוכיות 

ואורי ין חניכיו של כהן היו זאב וילנאי, עזריאל ברושי ב ספר התנ"ך.בעיקר דרך 

גם כללה  והתנועהקיסרי. עם השנים התפתחה האגודה, נפתחו סניפים נוספים 

  8ים לאגודות מבוגרים.טיול

 

הסתפקו בביקור  הם .בודדים ומשפחותהמשיכו לבקר בחברון בתקופה זו  במקביל

נראים בני משפחת בכר למשל,  3באיור במדרגה השביעית שבמערת המכפלה. 

 9.(2 )ראה איור 1921-בביקורם במערת המכפלה ב

                                                 
 .129רע"ח, ירושלים, תשנ"ב. עמ' ת-אהור פראוור, דרכו של הטיול לידיעת הארץ תרמ"ח 6
סיפורה של הגימנסיה )בעריכת ב. בן יהודה וא. אופק(, תל אביב,  -. בתוךיומן לימות הטיול לדרום הארץברוך בן יהודה,  7

 .123–112תש"ל. עמ' 
תל , 7319–1921, לאור התפתחותו באפיק העממי בשנים ידיעת הארץ כתחום חינוכי בתרבות הציוניתטימי בן יוסף,  8

 .119–89. עמ' 2003אביב, 
 פחה מראות שביקורם כלל גם את הרובע היהודי בחברון.תמונות נוספות מאוסף המש 9
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ספרית יונס  -ובאדיבות המרכז למדיה דיגיטליתבכר )באדיבות משפ' אריה  : משפ' בכר בשערי מערת המכפלה2ר איו

 (וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה.

 

אגודת  –ונתן שלם מירושלים את אמא"י  בנבנישתי דודהקימו  1924בשנת 

, לרבות אתרים חברי האגודה טיילו בעשרות אתרים בארץ ישראלית.משוטטים ארץ 

ללמוד את הפרקים את התנ"ך וגולת הכותרת בטיולים הייתה לפתוח  מקראיים.

חברי  טוילים ביותר על ידיזורים הממן הא עים לאתר. אזור יהודה ושומרון היההנוג

 ,מובילי האגודה, שלם ובנבנישתי שוכנים אתרים מקראיים רבים. האגודה, שכן בו

 .סטורית והלאומית של הנועריראו בטיולים אלו מרכיב חיוני בפיתוח התודעה הה

 אגודת המשוטטים:מטרת הסיורים של  את 1927-שלם באר נתן יכך ת

הטיולים כחלק מן הספורט מפתחים את השרירים, מסייעים להתגבשותם 

מוש בהרים הוא ישל האופי והרצון, והחינוך הפיסי המתקבל על ידי הש

הטהור והנשגב שבכל החינוכים הפיסיים. הצלחתו של חינוך זה תלויה 

טואלית המתקבלת ממגוון השיטוט בהרים בהרבה בסיפוק הדרישה האינטלק

ובעמקים. מפתח את הרגשות ומעורר את המחשבות, והוא מראה בעליל את 

הקשר העז והאורגני שבין הטבע, מדעיו ותולדותיו, עד שיכולים אנו לומר 

בבטחה, כי בית הספר של המרחב משלים באופן הרמוני את הקתדרה של 

 דת המשוטטים.המדע. בית ספר כזה שואפת להיות אגו
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 נציגחברון. לו להר חברוןבשנים אלו התקיימו טיולים רבים למדבר יהודה, 

קיומו של טיול את דבר פרסמה ועדת התרבות  1.12.1927ביום  מספר דוגמאות:

 ל'חברון וסביבתה' בהובלתו של עזריאל ברושי:

בצהריים, ביקור במקומות  13:00-יציאה מירושלים ביום שישי ב -בתוכנית

, ביניהם גם שדות מלחמות החשמונאים, בית זכריה סטוריים שונים בדרךיה

בקרו את המקומות החשובים ביותר שם י 10.לשבת חברונה ויגיעובית צור 

 .מוצ"ש יחזרו ירושלימהוב

 

 1929-ל 1921זור. שנות השקט בין יה מאוד לטיולים באיהייתה שנה פור 1929שנת 

-זור. בחודשים פברוארוהם הרבו להגיע לא ,בקרב המטייליםטחון ייצרו תחושת ב

תון 'הארץ' רשימות ורשמים של סיורי ימאי של אותה שנה פרסם דויד בנבנישתי בע

  11.המשוטטים בהר חברון

גם  וכפרים יאטה, סמוע, זיף ומדבר יהודה, אך חלקם הגיעאת רוב הטיולים סבבו 

 לחברון:

-. יצאו באוטומובילים ביום ו' בטיול לחברון וסביבותיה, מטעם אגודת המשוטטים"

וחצי,  אחה"צ מבי"ס למל וישובו במוצ"ש. על המשתתפים להביא תנ"ך, אוכל ליום 3

  12".שתי שמיכות וצפחת מים...

 

 :את אתרי הביקור בחברון אחד הטיולים אף מפרט

 טיול של אגודת המשוטטים

ביום הטיול אל חברון וסביבותיה שלא יצא לפועל בשבוע שעבר, יתקיים 

אחה"צ מחצר  15:00. המשתתפים יוצאים בשעה 16/2/29שישי ז' באדר 

 ביה"ס למל. 

בדרך מבקרים את אלוני ממרא, לינה בחברון. למחרתו, סיור בגיטו, מערת 

המכפלה, הבריכות העתיקות ואשל אברהם. אח"כ יוצאים ברגל אל הכפר בני 

ילים ירושליימה. נעים, ביקור בנבי לוט ומשם חוזרים לחברון ובאוטומוב

  13.מוריה סמא"י ביהמ" 150מחיר 

 

                                                 
 של המחבריםהדגשה  10
 .2968, 2927, 2923, 2895, 2893גליונות -'הארץ' 11
 .6.2.1929'דבר',  12
 .14.2.1929'הארץ'  13
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הסיור. החיבור כיים שעסקו באתרי "הפרקים התנ הבסיס לסיורים אלו היה

סטורית למקומות המקראיים, ומובילי הסיורים ראו ילמקורות העצים את הזיקה הה

בכך מעלה ומטרה עליונה. חיזוק הקשר לארץ דרך הביקור בעיר האבות, על שלל 

סטוריה יסטוריים, היה הציר המרכזי שסביבו התגבשו גם תחומי ההיהה אתריה

 והארכיאולוגיה ושאר הנושאים שעסקו בהם בסיורים אלו.

יחד עם זאת חשוב לציין כי מדובר כאן בתופעה מיוחדת. עד לשנים אלו 

מערת המכפלה מתוך מניע דתי אמוני את בודדים וקבוצות את עיר האבות ופקדו 

מהות יהשתטחות על קברי האבות והאו התפילה ב'פתחו של גן עדן'. מעלת מובהק

יקבר קשו להיהיו משאת נפשם של יהודים רבים במשך דורות. היו אף כאלה שב

ביקר ש ,מהמפורסמים שבהם הוא הרמב"ןסמוך לקברי האבות משום מעלת המקום. 

 14סמוך לקברי האבות.קנה חלקת קבר ועל פי עדותו  ,1267בשנת  בחברון

ביקורים וטיולים מסוג חדש. יולי הנוער והמשוטטים יצרו בשנים אלו ט

ה, אך האופי הוא חילוני יאמנם עם התנ"ך ביד אחת, ומורשת עיר האבות ביד השני

קברי צדיקים, וגם לתפילה על קברי שם ביקור בל םמובהק. אין מדובר בטיולי

סטורית יחלק מהמורשת ההלהיות  הפכהשני בלבד. חברון מקום מהיה האבות 

חלק מהמרכיב החיוני לבניית התודעה הלאומית של  והיוותה ,היהודית לדורותיה

בני הנוער. במסעות הושם דגש על השורשים, נחלת שבט יהודה, תעוזתו של כלב בן 

שאר אירועים על אחזות היהודית העיקשת בעיר וייפונה, ביסוס מלכות בית דוד, הה

של התנועה  ועקיבתי סיון אמ  ילאומי. היה זה חלק מנ סטוריים בעלי אופייה

לעיר המרכזית בדרום הציונית לחבר את חברון למפעל הציוני בארץ ולהופכה 

 15הארץ.

 

, בחברוןגם בשנים שלאחר מאורעות תרפ"ט, כאשר כבר לא הייתה קהילה יהודית 

 מקיימת 1932-בלדוגמה:  המשיכו בודדים, משפחות וקבוצות לפקוד אותה.

ירדן ליריחו, לבריכות שלמה, לקבר רחל, להסתדרות צעירות עבריות טיול לחברון, 

  16ים המלח.לו

'המחנות העולים' בירושלים מחנה קיץ  תנועת הנוער עורך סניף 1935בשנת 

הצעירים,  הסניףחברון. מדריכי -חניכים בעין ערוב שעל אם הדרך ירושלים שבעיםל

לבית לחם, מעין ערוב חניכיהם לטיולים ברגל )!(  את הובילואורי יפה ותמר ירדני, 

הגיעם לחברון, יבקרו במערת המכפלה וכנראה גם ברובע בחברון. למערת חריתון ול

                                                 
 .356–298הביניים, ראה בספר חברון עמ'  ה לרגל למערת המכפלה בימייעליו ועל תופעת העלי 14
 .285–269עמ'  ראה בהרחבה מאמרי 'פעילות ציונית בחברון עד תרפ"ט', מחקרי יהודה ושומרון, קובץ כ. 15
 .28.9.1932'דבר'  16
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הזה ויזרזו אותם  הנדירהיהודי השומם. השוטרים הבריטים ייבהלו מאוד מהמראה 

  17 חזרה לעין ערוב.בלעזוב את המקום 

 ים במסעות לחברון עוד נרחיב להלן.תנועת המחנות העולשל  העל מעורבות

 

ם בחברון אהרון שכטמן ונח דגוני עם חבורת צעירים, שימשיכו אית ביקרו 1936-ב

 .(5-ו 4)איורים  הלאה גם למדבר יהודה ולים המלח

   
 ארכיון ההגנה(באדיבות  ) ריו בחברוןאהרון שכטמן וחב: 3איור 

 

  
 ארכיון ההגנה(בות באדי ) נח דגוני וחבורתו בחברון: 4איור 

 

                                                 
 .19.7.2011הדברים אושרו על ידי מיכה טלמון מגני עומר, שהיה חניך במחנה זה, בראיון מיום  . 30עמ'  2004יפה,  17

בפלמ"ח ומפקד הגליל פלוגה ג' (, יליד יבנאל, חניך ומדריך בתנועת המחנות העולים, מפקד 2003–1916) -אורי יפה
תמר  העליון המזרחי במלחמת העצמאות. ממקימי קיבוץ מעוז חיים ולימים ראש המועצה האזורית עמק בית שאן.

. הצטרפה 1935ירדני. הצטרפה למחנות העולים בשנת ילידת ירושלים, בתו של הסופר ואיש הרוח יעקב  –ירדני )יפה( 
 .2007לפלוגת העבודה בסדום ואח"כ עם אורי לגרעין מייסדי מעוז חיים. נפטרה בשנת 
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 מ"חומסעות הפל שנות הארבעים

האם חברון המשיכה להיות מוקד  :הייתה המחקראחת השאלות שעמדו במוקד 

לטיולי תנועות הנוער גם בשנות הארבעים, עד לראשית מלחמת העצמאות? כידוע, 

אתרי הטיולים בקרב תנועות הנוער השונות: הנוער העובד, המחנות העולים , 

 ,סטורית עמוקהיעיר וכלל מסעות הפלמ"ח, היו אתרים בעלי עוצמה ההשומר הצ

והביקור בהם נועד לחזק את התודעה הלאומית של בני הנוער. האתרים היו מדבר 

, זור ההרבנגב ועוד. חלק מהטיולים היו בא יהודה, עין גדי, מצדה, תל חי, המכתשים

  חברון: רחל, גוש עציון, ודרום הר סבסטיה, בית לחם וקבר כגון

חיים רון מפקדנו, החדיר בנו באמצעות התנ"ך והרגליים, את הקשר החי עם 

הרי יהודה, חברון והנגב. ריגשה מיוחדת התעוררה -חבלי הארץ בהם צעדנו

עם הצעידה בעקבות מקומות ושמות מוכרים ששמרו על שמם התנכ"י, 

? כך לעיתים בשימוש מה בלשון הפלאחים, אולי חלק מהם צאצאי אבותינו

  18.דבר זיף, כרמל, מעון או בעין גדיהיה במ

 

 זור הפעילות שלנו בנחלתו הקדומה של שבט יהודה.באותם הימים היה א

ככל שעלינו מזרחה לעבר במת ההר בואכה חברון, נתגלה לנו, כי חלק מן 

הישובים הערביים הקיימים וכן יישובים שחרבו בתקופות קדומות ושרידיהם 

ו על שמותיהם העבריים בשלמות או בשיבוש קל בלבד המצויים בשטח, שמר

בפי התושבים המקומיים מדור לדור. חיים רון מפקד המחלקה היטיב 

אמצעות קריאה וציטוט מפרקי להחדיר בנו את הקשר העמוק עם הארץ ב

 19.התנ"ך

 

 מה היה חלקה של העיר חברון במסעות אלה?

 כגון ספרי הפלוגות ,יםשהתפרסמה עם השנ 'המסעותשבספרות ' אצייןראשית 

מוזכרים  אין, או הספר 'והלכתם בארץ' השונות )בעיקר פלוגות הסיירים ג' וה'(

כרים מסעות למדבר יהודה שיצאו מאזור חברון או מסעות לחברון. כן מוזכמעט 

וכן  ,מדבר יהודה לאח ביותר לגשת ממנו וזור נהסתיימו בו. אזור הר חברון הוא אש

זכור מפורש , כמעט ואין אעם זאתזור. הגישה אל הא הקל על ירושלים-ברוןכביש ח

 אתריה.בעל טיול בעיר עצמה ו

                                                 
 .20עמ'  1987רון  18
 .25–24עמ'  1987רון  19
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איינו לצורך מחקר ויש לציין שגם מטיילים ותיקים ומובילי מסעות שר שנית,

בדלו כולם לחיים י)יזה לא זוכרים מסעות שכללו ביקור בעיר עצמה. כך טוענים 

 פלד ועוד.מנשה הראל, עזריה אלון, אלעד ארוכים( 

שנים רוויות מתח ביטחוני היו  1940–1936שהשנים עוד חשוב לציין 

טיולים באזורים  הקשה על קיומם של 1939–1936ערבי בשנים המרד ה ופוליטי.

על המוסדות המיישבים לחיזוק  הופעל לחץ ,זאת ועודייה ערבית. מרובי אוכלוס

ורי יהודה ושומרון, עקב , ובמיוחד באזדלילה התיישבות יהודית זה באזוריהאחי

שהוציאה את כל אזור ההר המרכזי משטח המדינה  1937הצעת החלוקה משנת 

חמור מטעם השלטונות הבריטים  יסוראהיהודית. פועל יוצא של הצעה זו היה 

שפורסמו על ידי הבריטים זה  של 'תקנת הקרקעות' לטייל באזור. אחת המשמעויות

זור זה טייל באביהודה ושומרון. מי שנתפס מזורי טיול ה על אייתה הגבלה מכבר

ת לא נמנעו מלהמשיך ולטייל גם הן קבוצוואולם, הן בודדים  גורש או נאסר.

 20זורים אלו.בא

ישנם רמזים ברורים על ביקורי נוער אמור לעיל, הולמרות כל יחד עם זאת 

 בחברון. 

מינר הנוער ס מסעאת את כתובת בור המים הדרומי במצדה המציינת  הזכרתילעיל 

 .6איור  ראו ,שיעדו האחרון היה 'חברונה!' ,1943העובד משנת 

 
 )צילום: יורם אלמכיאס( כתובת מבור המים הדרומי במצדהה: 5איור מס' 

                                                 
 .100–96עמ' , 1987רון,  פולמוס הטיולים בתקופה זו ראה: על 20
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טאונה של תנועת הנוער העובד 'במעלה' פרסם מספר מאמרים המתארים יכמו כן ב

ים בפירוש שחברון את המסעות והסמינרים הראשונים למדבר יהודה. חלקם מציינ

 הייתה חלק מהמסע המתואר בכתובת זו:

 20.1.1943המסע נגבה 

לימוד והתכוננות לפעולת  חמשה שבועות עסק הסמינריון הארצי בעיון,

ההדרכה, את השבוע השישי הקדשנו למסע למדבר, לנגב....בשעה שלוש 

ים לפנות בוקר יצאנו לדרך... אנו עוברים לכביש המוליך לבאר שבע, צפופ

מצינת הליל אנו מפליגים למרחב... הגענו אך  ורועדיםבשתי מכוניות משא 

עוד דרך רבה  ..זווירה. הצופה מעל פסגת ההרים אל פני ים המלח.-לראש

 ...לפנינו!

קבוצת החלוץ ואחריה המחנה כולו עולה בשביל הנחש בין הרים ומגיעים 

עומדים לרגליך,  למצדה. הנך מצדה! מה לא נאמר עדיין? דוממים ונפעמים

הוד והדר לדממת מצדה. חרדת קודש לסלעיך ושרידי חומותיך חסד הגורל 

 שהותיר לנו את מצבת הזכרון בנצח דממת המדבר!...

בתוך מערות  . .. עם לילה הגענו לבריכת זפריה...ירדנו מצדה לשוב לבתינו

בלילה יצאנו בחורף. בשעה שלוש  מצאנו מפלט מהקור הגדול השורר כאן

והגענו אחר עשר שעות הליכה מאומצת ומייגעת. עתה אנו חוצים  21חברוןל

 22אנו נוסעים לתל אביב. ...את רחובות ירושלים

 

 שופך אור על נושא זה.לאחרונה נחשפתי למידע מסוג חדש ה

בית כנסת זה בחברון.  'אברהם אבינו'ראשיתו של הסיפור בשיקומו של בית הכנסת 

רון עד מאורעות תרפ"ט. ככל רובע היהודי של חבהיה מוקד הקהילה הספרדית ב

בית הכנסת עמד שלם בשיממונו עד ראשית שנות החמישים. בית הכנסת הידוע, 

 דיר עיזים ואתר אשפה.  ד תחת השלטון הירדני ובמקומו הוקמונחרב עד היסו

החל פרופ' בן ציון טבגר בעבודות חשיפה של אתר בית הכנסת.  1975משנת 

ויותיו ובו העלה על הכתב את חו ,סם לימים את ספרו 'חברון שלי'פרופ' טבגר פר

אך פרופ' טבגר לא היה היחיד שהתעניין  23.ואת סיפור שיקומו של בית הכנסת

תלמידי ישיבת ניר שבקרית ארבע, בנושא. במקביל אליו פעלה קבוצה מצומצמת מ

 ידות במקום. הרב זלמן קורן, שחקר לעומק את תולדות בית הכנסת וערך מד ביוזמת

                                                 
 של המחבריםהדגשה ה 21
 .6עמ'  2–1"במעלה" מס'  2.1.432"המסע נגבה"  22
 .1999טבגר,  23
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עסק הרב קורן בפינוי האשפה יחד עם תלמידו שמואל  בהןשים באחת הפעמ

הם גילו על לם. להפתעתם ת אחד מראשי העמודים שנותרו על ת  מאור, הם חשפו א

שהשאירו מבקרים בבית הכנסת שפקדו את הרובע  אחד מהעמודים כתובות רבות

ת בית הכנסת השומם. הפתיעה היהודי החרב והחליטו להנציח את ביקורם על קירו

 .1944שנחקקה על הקיר בשנת  אותם במיוחד כתובת לא שגרתית

בכתובת מצוין ביקורו של חיים חפץ מתנועת 'המחנות העולים' ביום 

. הרב קורן הנרגש חש כי מדובר בכתובת בעלת משמעות (7 ')ראה איור מס 1.3.1944

כתובות ו ל בית הכנסת נשכחהפעילות לשיקומו ש סטורית והחליט לצלמה. עםיה

. כתובות ומחקו אותןהאלו, הגורמים שעסקו בשיקומו של בית הכנסת התעלמו מ

 המחקר ה.יסיפורם של המבקרים הרבים בבית הכנסת כמעט ונעלם בתהום הנשי

 .הנוכחי גילה והעלה מחדש את תופעת הטיולים והביקורים בחברון

.

 
  

)צילום: הרב זלמן קורן.  ותמונת אורי יפה ותמר ירדני ם אבינו בחברון: כתובת מעמוד בית הכנסת אברה6איור 

 התמונה באדיבות משפ' יפה(

 

חיים חפץ היה בן למשפחה ירושלמית ותיקה משכונת תל ארזה. אביו עסק בנפחות 

חיים, אברהם ויעקב היו כולם חניכים  :ופרנס את משפחתו בדוחק. שלושת האחים
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וככל הנראה היה המדריך שהוביל  ,ם היה המבוגר בהםבתנועת המחנות העולים. חיי

 .1944את קבוצת המחנות העולים לחברון בשנת 

כאמור לאחר שנים רבות ברשותו של הרב זלמן קורן.גם  תיאת התמונה מצא

הוא לא נתן דעתו לשמות הנוספים המופיעים בתמונה. בקלות ניתן להבחין 

ותמר יפה )ירדני(. הלוא מדובר  בכתובת בולטת המציינת את שמם של אורי יפה

באותו אורי יפה המפורסם, מפקד פלוגה ג' מפורצי מעלה פלמ"ח בעין ירקעם! גם 

 . במלואושמה של תמר חברתו )ולימים אשתו( מופיע לצדו 

במסגרת  1935ר בשנת ה בביקורם בעימתי נכתבה כתובת זו? ייתכן כי נכתב

מעלה את ולא ירדני,  יפה ,תמרים, ואולם ציון שם משפחתה של המחנות העול

 על כל פנים יש כאן חיזוק לטענה .ארבעיםפשרות שמדובר בביקור אחר בשנות ההא

ער בעלי זיקה , ושהיו אלו טיולי נולים לחברון נמשכו עד לסוף שנות הארבעיםשטיו

  התגבשותה.מחיזוק התודעה הלאומית שלהם וכחלק מ ,סטוריתיה

וביץ, מרים יינס, בנימין אטינגר ים: יצחק הרשקכתובות נוספות מעידות כי החבר

בוצות על עוד ק יסופרוייתכן כי בעתיד  1944-וב 1935-ועוד, ביקרו בבית הכנסת ב

 שנים.נוער שפקדו את העיר באותן 

 

 סיכום

ומחקרים חשובים  ,עם השנים הולכת ומתגברת ההתעניינות בעברה של עיר האבות

 ,ילות הציונית בחברון הוא נושא חדש ומפתיענערכים במסגרות השונות. נושא הפע

דש על העיר חברון וקהילתה הממתין עוד למחקר מקיף ומעמיק שישפוך אור ח

במאמר מצומצם זה, הוא  סקרתישק מסעות הנוער לחברון, . פרבמאה העשרים

נדבך חשוב בהבנת מרכזיותה של חברון בתודעה הלאומית הציונית. בניגוד לתפיסה 

ובמיוחד  ,ה הציוניתיהמנותק מהעשי 'יישוב ישן'ה את חברון כמרכז הרוא ,הרווחת

, מציג עובדות פ"ט והשפעתן על העיר, בא מחקר זהלאור תוצאות מאורעות תר

 יה שונה על עיר האבות חברון.יומציע זווית רא

 

 

 :מקורות רשימת

 , כתר, ירושלים, תש"ל.ספר חברוןאבישר עודד )עורך(,  .1

 ן הפלמ"ח.ארכיון ההגנה, ארכיו .2

 .'דבר', ארכיון עיתון 'הארץ'ארכיון עיתון  .3



16 

 

בן יוסף טימי, ידיעת הארץ כתחום חינוכי בתרבות הציונית, לאור  .4

, חיבור לשם קבלת התואר ד"ר, 1921-1973התפתחותו באפיק העממי בשנים 

 תל אביב. .2003אוניברסיטת , 

ק בן צבי, , יד יצח1920זכרונות ורשומות מהנעורים ועד , בן צבי יצחק .5

 .130ירושלים תשכ"ו. עמ' 
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, יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1900-1967ים המלח ומדבר יהודה, , נאור מרדכי .9
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, סיפורה של מחלקת סיירים בפלמ"ח. 'והלכתם בארץ'רון חיים )עורך(,  .10
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