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גילוי נאות

בדרכ כלל המאמרימ שאני כותב מתמקדימ ביב אזורימ או ערימ
בחו"ל שנכללימ בתחומ התמחותי כיועצ טיולימ .תוכ כדי הרהורימ על
הנושאימ שעליהמ אוכל לכתוב בעתיד הקרוב )ימי הקורונה( נזכרתי
בשיעורי הפרות שלי מהתיכונ .למענ האמת ,שיעורי הפרות לא היו
אצלי בעדיפות ראשונה אבל בכל זאת נשאר משהו .אני זוכר עד היומ
את הנייונ של המורה לפרות לפרש את השיר "הבריכה" שנכתב
על ידי המשורר הלאומי חיימ נחמנ ביאליק .משפט המפתח היה" :לא
צריכ לחפש את האושר רחוק כיוונ שבהרבה מקרימ הוא נמצא ממש
בקרבתכ" )כדאי אולי להטמיע את המחשבה הזאת כיוונ שהיא יכולה
לעזור בתחומימ רבימ ושונימ( .העברתי בדמיוני מעגל ברדיו של 30
ק"מ מביתי ,ונזכרתי שלפני כחודשיימ שילבתי במפגש השנתי של
חבריי לכיתה בתיכונ יור מודרכ במקווה ישראל.

החלטתי שהפעמ אחרוג ממנהגי ואכתוב על פנינה ירוקה שנמצאת
בפאתי העיר הגדולה תל אביב .למענ הגילוי הנאות אפר שאני
קשור למקומ משחר ילדותי .הוריי יפרו לי שכמה ימימ לאחר
שנולדתי הובאתי באמבולנ מבית החולימ בילינונ שבפתח תקווה
לביתי שבחולונ ,שהיה ברחוב בילינונ .כשהאמבולנ התקרב לחולונ
נפתחה אליו אש מקלעימ מהכפר הערבי תל עריש )כיומ המדרונ של
 1חלק מבוגרי הריאלית של קוגל  ,1965על רקע החזית הצפונית של בית
הכנסת במקווה ישראל .צילום :נחום חי
 2אנדרטה לבוגרי מקווה ישראל שנפלו במלחמת העצמאות.

גבעת הפילבוק שבתל גיבורימ( .האמבולנ התובב וחזר צפונה,
כדי לצאת מטווח הירי ,ואז הנהג החליט להיכנ לחולונ דרכ מקווה
ישראל .האמבולנ עבר דרכ השער שעל כביש ירושלימ ,ועשה דרכו
בשדרת התמרימ שעוד נתייח אליה בהמשכ .כשהייתי בבית הפר
היודי היינו יוצאימ מדי פעמ ,במגרת שיעורי החקלאות ,לעבודה בגנ
הירק של מקווה ישראל ,וכשהתבגרתי עבדתי בחופשת הקיצ בגנ הירק
המקומי )משימות שהיומ מוטלות על עובדימ זרימ( .בהמשכ שימש
מגרש הכדורל המקומי אותי ואת חבריי למשחקימ בופ השבוע.
אכנ ,יש לי נטימנטימ רבימ למקומ ,ואני מקוה שהוא יישאר כמות
שהוא ולא יהפוכ בעתיד למתחמ נדל"נ ולמקבצ של מגדלימ רבי קומות
שיתהדר בשמ אטרקטיבי כדוגמת "ביוני חולונ".

הייזום וההקמה

היוזמה הראשונית להקמתו של חינוכ חקלאי בארצ ישראל נולדה בפריז
בשנת  .1860ב 17-במאי  1860התכנו כמה יהודימ שהיו במצב כלכלי
טוב מפיק כדי להתפנות לחשיבה ועשייה "ציונית" בביתו של קרל )או
שארל ,לחידי השפה הצרפתית( נטר ,והקימו את חברת "כל ישראל
חברימ" )כי"ח( .מטרתה הייתה לעודד התיישבות יהודימ בארצ ישראל.
היהודימ שישבו אז בארצ התרכזו בחמש ערימ :ירושלימ ,יפו ,חברונ,
צפת וטבריה ,והכינוי שהודבק להמ היה "היישוב הישנ" .המ התקיימו
מתרומות שנאפו בגולה )כפי החלוקה(.
בשנת  1867התגבשה קבוצה קטנה של יהודימ צעירימ בתוכ הקהילה
הירושלמית ,שהחליטה לטות מהתלמ וניתה לאתר אפשרויות כניה
למעגל העבודה )מזכיר במקצת את השיח הנוכחי בנושא התעוקה
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במגזר החרדי( .באותמ הימימ לא היו ענפימ כמו תעשייה ,תיירות והיי-
טק ,והעיוק העיקרי היה חקלאות ,אולמ עיוק זה חייב בעלות על
קרקע מחד וידע בתחומ החקלאות מאידכ .קבוצה זו פנתה לחברת כי"ח
בצרפת ,וזו החליטה לשלוח את קרל נטר לבדוק את השטח מקרוב.
קרל נטר נע ליור מעמיק במצרימ ובארצ ישראל .לאחר המפגש עמ
הקבוצה בירושלימ ) (1868חזר לצרפת כשהוא נחוש בדעתו להקימ
תשתית חקלאית עבור היהודימ בארצ ישראל.
הוא הצליח לשווק את הרעיונ שלו לחברת "כל ישראל חברימ" ,שישבה
בפריז .אדולפ כרמיה ,שהיה מדינאי יהודי-צרפתי ,אמר בנאומו לאחר
קבלת ההחלטה שבית הפר החקלאי אמור להכשיר את היהודימ
לעבודת אדמה ,שתאפשר את המשכ המורת של היהודימ שהתיישבו
כאנ בתקופות הבית הראשונ והבית השני ועקו בחקלאות ורעיית צאנ.
חברת כי"ח קבעה שמשכ הלימודימ יהיה שלוש שנימ ,ובמהלכנ יילמדו
גמ מקצועות עיוניימ בשפה הצרפתית בנופ ללימודי החקלאות,
והתלמידימ יתגוררו במקומ בתנאי פנימייה .לאחר שקיבל את תמיכתה
של חברת כי"ח הוא נפגש עמ השגריר של האימפריה העות'מאנית
בפריז .בעקבות השיחה הוא הגיע להכמ עמ הולטאנ הטורקי שלפיו
תוקצה קרקע להקמת בית פר חקלאי בחות השלטונ העות'מאני.
 30שנה לפני המשא ומתנ הזה התגבשה באימפריה העות'מאנית
תפיה שיש צורכ לפתח את החקלאות ואת החינוכ ברחבי האימפריה.
פיתוח החקלאות נועד לפק את צורכי המזונ של הנתינימ ואפ לאפשר
ייצוא של תוצרת חקלאית למדינות באירופה .הייצוא היה חשוב כדי
להזרימ כפימ לקופה המידלדלת של האימפריה .ההשקעות בחינוכ
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 1החזית הצפונית של בית הכנסת .צילום :רינה משל-גרוניס
 2הגמלון שמעל דלת הכניסה ,בחזית הצפונית של בית הכנסת.
צילום :רינה משל-גרוניס
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יוסף נייגו שניהל את בית הספר בין השנים  1902-1 91הרחיב וגיוון את
ענפי המשק החקלאי במקום על ידי הקמת לולים ,רפת ומחלבה.
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הנוער ברחבי האימפריה נועדו להפוכ את הנתינימ לאזרחימ מועילימ
ונאמנימ לשלטונ.
הבעיה של האימפריה הייתה שקופתה המידלדלת לא אפשרה השקעה
בפרויקטימ ,ככ שהיעדר תקצוב מנע את ההשקעות בחינוכ ובפיתוח
החקלאות .ההצעה של חברת כי"ח הצרפתית להקימ בית פר הגיעה
כמתנה משמיימ ונפלה על קרקע פורייה .כאנ המקומ לציינ ששיתופ
הפעולה בינ השלטונ העות'מאני לבינ חברת כי"ח הוביל בשנת 1904
לפתיחת בית פר החקלאי "אור יהודה" ,ליד איזמיר שבטורקיה.
השלטונ העות'מאני היה מרוצה מהעובדה שיוחל בהטמעת הפרויקט
מבלי שיצטרכ להוציא כפימ ממקורותיו .קרל נטר העדיפ לקבל שטח
ביפו ,הנ בגלל הריכוז של היהודימ במקומ והנ בגלל הקרבה לנמל יפו.
ביומו של המשא ומתנ נמר לחברת כי"ח שטח שוממ עתיר כורכר,
שגודלו היה  2,600דונמ ,בזיכיונ ל 99-שנימ .ברישיונ )פירמאנ( שקיבל
קרל נטר מהשלטונ העות'מאני נכללו התנאימ הבאימ:
א .בית הפר החקלאי יוקמ בפרק זמנ שיימשכ עד שנתיימ.

ב.
ג.
ד.
ה.

יוחכרו  2,600דונמ תמורת  750גרוש לשנה ,כל עוד השטח ישמש
לצרכיו של בית הפר.
בית הפר יהיה פטור ממ מעשר בגינ רכישת חומרימ וציוד
לשימושו.
מפר התלמידימ שיהיו בגילימ  16-13יוגבל ל.60-
התלמידימ בבית הפר חייבימ להיות נתינימ עות'מאנימ.

בשנת  1869הוחל בגיו כפימ באירופה לצורכ הקמתו של בית הפר.
צוות ההקמה בראשות קרל נטר התמקמ במערה שנחפרה באדמת
הכורכר עד שתתיימ בניית מבני הקבע .קרל נטר תכננ בקפידה את כל
המבנימ והמתקנימ העתידיימ של בית הפר )בית הנהלה ,בית מגורימ
למורימ ,יקב ,חדר אוכל ,רפת ,בית כנת( ,אולמ תקופת כהונתו הקצרה
לא אפשרה לו להשלימ את כל מה שתכננ לעשות .המתחמ המרכזי
עוצב בגנונ של ארמונ אירופי )מקבצ של מבנימ שנמצאימ מול שער
כניה כאשר שדרה רחבה מחברת בינ השער והמתחמ( .העצימ שניטעו
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בשדרה המקורית היו עצי תות שהיו נפוצימ בצרפת בגלל תרומתמ
העקיפה לתעשיית המשי .עצי התות לא נקלטו ,והמ הוחלפו מאוחר
יותר בדקלימ מזנ ושינגטוניה שהיו עמידימ יותר .המבנימ הראשונימ
נבנו מאבנ כורכר מקומית ,וגמ היומ ניתנ לראות את אותה אבנ ביית
בקטעי קירות שנחשפו .בית הפר נפתח בי"ד אדר תר"ל ),(15.2.1870
וקרל נטר היה המנהל הראשונ של המוד .שמו של בית הפר נלקח
מהתנ"כ ,שמ הוא מוזכר בשני פרקימ שונימ בפר ירמיהו .בפרק י"ז
פוק י"ג נכתב" :מקווה ישראל ה' כל עוזביכ יבשו יורי בארצ יכתבו
כי עזבו מקור מימ חיימ את ה'" .בפרק י"ד פוק ח נכתב" :מקווה
ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארצ וכאורח נטה ללונ".
המילה מקווה קשורה למימ ומשמעותה גמ "תקווה" .ניתנ לשייכ את
שתי המשמעויות לבית הפר :הקרבה של המתחמ לנחל איילונ כמקור
למי השקיה ,ולימוד החקלאות שהוא פתח של תקווה לחיבור לאדמה
ולפיתוח ענפ כלכלי ביי במשק של כל מדינה.

המנהלים הבולטים

במשכ  150שנות קיומו שימשו רבימ וטובימ כמנהלי בית הפר .בגלל
קוצר היריעה אתפק בציונ פועלמ של שלושת המנהלימ שהותירו
רישוממ יותר מהאחרימ .הראשונ היה כמובנ קרל נטר ,האיש שיזמ ,קידמ
את הרעיונ ,הקימ את בית הפר וניהל אותו בשלוש השנימ הראשונות
לקיומו .קרל נטר נולד בשטרבורג שבצרפת ב 14-בפטמבר ,1826
נפטר ביפו ב 2-באוקטובר  1882ונקבר במקווה ישראל.
המנהל השני שהטביע חותמו היה יופ נייגו שניהל את בית הפר בינ
השנימ  .1902-1891יופ נייגו שנולד בטורקיה היה אגרונומ במקצועו
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ולמד לימודי הוראה בפריז .משיימ את לימודיו נשלח ארצה וקיבל
עליו לנהל את בית הפר החקלאי מקווה ישראל .בית הפר תוכננ
במקור לקלוט כמה עשרות תלמידימ ,אבל יופ נייגו דאג לתופת
תלמידימ משמעותית בתקופה שבה ניהל את המוד .לזכותו יש לזקופ
את הקמת מרבית המבנימ והמתקנימ שתוכננו על ידי קרל נטר .אחת
הדוגמאות הבולטות היא הקמת היקב שהשתמש בענבימ שהניב כרמ
שנשתל במקומ לצורכ ייצור היינ.
היקב היה ממוקמ במרתפ שנחצב באדמת הכורכר על ידי קבוצת
חוצבימ שהגיעה מאיטליה ,וגמ אחרי שפעילותו המחרית הופקה
המשיכ לתפקד והיווה גמ את אחת מנקודות העצירה במלול של היור
שאורגנ על ידי מרכז המבקרימ .לאחרונה הוא הוכרז כמבנה מוכנ
ונגר לציבור בעקבות דקימ שהתגלו בקירותיו .הוא הרחיב וגיוונ את
ענפי המשק החקלאי במקומ על ידי הקמת לולימ ,רפת ומחלבה .תרומה
נופת שתיזקפ לזכותו היא הקמת בית הכנת בשנת .1896
מדובר במבנה דו-קומתי עשוי לבני כורכר )ללא שימוש בבטונ(,
שהקומה הראשונה שלו יועדה לתפילה וקריאה בפרייה ,והחדרימ
שבקומה השנייה שימשו כחדרי לימוד .ארונ הקודש הובא על ידי קרל
נטר לזכר אביו שנפטר שנה קודמ לכנ והמתינ עד להשלמת המבנה
בשנת  .1896בחזית הצפונית של המבנה )זו שפונה לשדרת הדקלימ
המפורמת( יש מזרקה ,ודלת הכניה לבית הכנת והגמלונ שמעליה
מרשימימ מאוד .בדלת הכניה ניתנ להבחינ במגנ דוד מצויר )בתוכו
צמד האותיות ממ ויוד ,שהנ ראשי התיבות של מקווה ישראל( ובציור
של לוחות הברית .על הגמלונ כתוב :מקווה ישראל ,ומתחתיו אזכור

2

לחברה המיידת " -חברת כל
ישראל חברימ" ,ומעל לזה שמה
של החברה בצרפתיתAlliance :
.Israelite Universelle

3
 1הופעה בפני תלמידים.
 2המתפרה.
 4 3לאחר שהתברר שבשל התרגשותו של הצלם החובב לא רואים את
הרצל בתמונה עם הקיסר הגרמני ,הוזעק הרצל לגג ביתו של הצלם,
ושם הוא צולם בפוזה שחיקתה את הסיטואציה שבה פגש את הקיסר.
הצלם השתמש בטכניקת פוטומונטז (הפוטושופ של פעם) כדי ליצור
מתוך שתי התמונות תמונה אחת שבה מופיעים שני המנהיגים.
צילוםDavid Wolfson :

בשנימ  2017-2016בוצע בבית
הכנת פרויקט של שימור
שבמגרתו הוחלפו חלונות
ומנורות .אחד האירועימ היותר
בולטימ בתקופת כהונתו של יופ
נייגו היה המפגש ההיטורי בינ
חוזה המדינה בנימינ זאב הרצל
לבינ הקיר הגרמני וילהלמ השני.
המפגש תוכננ להיות בירושלימ,
שאליה הגיע הקיר הגרמני כדי
4
לחנוכ את כניית הגואל בעיר
העתיקה .בנימינ זאב הרצל מיקד
את ביקורו היחיד בארצ למפגש עמ הקיר ,כיוונ שראה במפגש
הזה מעינ מקפצה מדינית שתגרור יוע של הקיר הגרמני בקידומ
ההתיישבות היהודית בארצ ישראל .הקיר הגרמני עמד בראש מעצמה
אירופית ,והרצל היה מעוניינ בהשגת הכמתו להתיישבות יהודית
בארצ ישראל ,וזאת לאור קשריו והשפעתו של הקיר על הולטאנ
הטורקי עבדול חאמיד השני.
הטורקימ ששלטו בארצ לא התלהבו מהביקור של הרצל שנתפ
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בעיניהמ כמהפכנ .הרצל הגיע לארצ ישראל עמ יפור כיוי של עיתונאי
שמייצג עיתונ וינאי שנועד לקר את ביקורו של הקיר הגרמני בארצ
ישראל .הוא נפגש עמ הקיר בפעמ הראשונה בטורקיה ,ושמ נקבעה
פגישה נופת בירושלימ .אפ שבשנת  1898כבר הייתה רכבת שנעה
על המילה בינ יפו לירושלימ )החלה לפעול בשנת  ,(1892בחר הקיר
הגרמני להתנהל בשיירה ארוכה של וימ וכרכרות בדרכ העתיקה
שחיברה את שתי הערימ הללו .השער הצפוני של מקווה ישראל משיק
לדרכ זו )כיומ עובר בתוואי שלה כביש ירושלימ שמפרו .(44
הרצל ,שהיה עיתונאי מנוה ,הבינ שתמונה טובה אחת עדיפה על אלפ
מילימ ,ובחר את נקודת ההשקה הנ"ל כתפאורה למפגש ההיטורי
בינו לבינ הקיר הגרמני ,כאשר משימת צילומ האירוע הוטלה על דוד
וולפונ שהיה מזכירו .יופ נייגו דאג לקבלת פנימ חגיגית הנ על ידי
קישוט הזירה בפרחימ והנ על ידי הצבת תלמידי בית הפר בקדמת
הבמה .משתמ הטק מיהר דוד וולפונ לצלמ דאוד בונג'י ביפו )אז
לא הייתה מצלמת פולארויד או מצלמה דיגיטלית( כדי שיפתח את
התמונה ,ואז התברר שבשל התרגשותו של הצלמ החובב לא רואימ
את הרצל בתמונה .הרצל הוזעק לגג ביתו של הצלמ ,ושמ הוא צולמ
בפוזה שחיקתה את היטואציה שבה פגש את הקיר .הצלמ השתמש
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בטכניקת פוטומונטז' )הפוטושופ של פעמ( כדי ליצור מתוכ שתי
התמונות תמונה אחת שבה מופיעימ שני המנהיגימ .בנקודה שבה
התנהל המפגש ההיטורי הוצב בשנת  2012פל שעוצב על ידי האומנ
מוטי מזרחי ,שהתב על אותה תמונה "מעובדת" .הפגישה המקורית
שנקבעה בירושלימ אכנ התקיימה ב 2-בנובמבר  ,1898ואליה הגיע
הרצל ברכבת .השיחות בינ הרצל לקיר היו קצרות ולא הביאו לתשובה
חיובית רשמית מנ הקיר ,אבל  19שנימ מאוחר יותר ,בדיוק באותו
תאריכ ,ניתנה הצהרת בלפור שהייתה אבנ דרכ חשובה בדרכ להקמת
מדינת היהודימ.
המנהל השלישי שהותיר את רישומו על בית הפר היה אליהו קראוזה,
שהתמנה לתפקיד בשנת  1914וכיהנ בו במשכ  42שנה .אליהו קראוזה
נולד בשנת  1878בברדיאנק שבחצי האי קרימ .הוא יימ בית פר
יודי במקומ הולדתו ,אכ משניה להתקבל לתיכונ נתקל בירוב של
השלטונות שבאותה תקופה לא אפשרו ליהודימ להתקבל לתיכונ.
 1מופע התעמלות אומנותית של התלמידים.
 2ביקורו של הלורד בלפור  1925במקווה ישראל.
 3ביקור ויצמן במקווה ישראל בשנת  .1946מימין קראוזה.

2

3
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אחיו הגדול שהיה רופא בבולגריה המליצ לו לעלות ארצה ולנות
להתקבל לבית הפר החקלאי מקווה ישראל .אליהו ואחיו אפרימ
עלו ארצה בשנת  .1892שני האחימ נקלטו ללימודימ במקווה ישראל.
אליהו יימ את לימודיו בהצטיינות וקיבל מלגה להמשיכ להשתלמ
בבית פר גבוה לחקלאות בצרפת .ביומ לימודיו הופנה על ידי יק"א
)ארגונ להתיישבות יהודית שנתמכ על ידי הברונ מורי הירש( לאיזמיר
שבטורקיה ,כדי להקימ עבור יהודי העיר בית פר חקלאי.

בשנת  ,1918עמ יומ המלחמה ,היה צריכ לארגנ את בית הפר מחדש.
עמ חידוש הלימודימ שינה אליהו קראוזה ,בתיאומ עמ חברת כי"ח,
את שפת ההוראה מצרפתית לעברית ,וזאת על רקע מלחמת השפות
והחייאת השפה העברית .אחד המחזורימ המענינימ יימ את לימודיו
בשנת  .1923הבוגרת הראשונה במחזור זה )עד אז הייתה הדרת נשימ(
הייתה עדה לרנר .בוגר אחר שעורר עניינ היה אחמד טוקאנ ,שהיה נצר
למשפחה מכובדת מאוד מהעיר שכמ )אחיו איברהימ ואחותו פדוא
נחשבימ למשוררימ הפלטינימ הבולטימ ,וקרובת משפחתו הייתה
המלכה עאליה שנישאה למלכ חויינ( .אחמד טוקאנ יישמ את מה
שלמד כאנ ,והפכ למנהל של בית הפר כדורי שהוקמ בטול כרמ בשנת
 ,1933ובהמשכ התקדמ ומילא שורה של תפקידי שר בממשלת ירדנ.

יוזמה נופת הייתה צירופנ של הנשימ לעבודה בשדה ולשמירה .אליהו
קראוזה ,שלא היה מודע לתפיות העולמ החדשות הללו ,הכימ לאמצ
אותנ .התוצאות לא אכזבו ,והחווה הפכה ליפור הצלחה .מניה שוחט,
שהובילה את המהלכימ ,החליפה את אליהו קראוזה בתפקיד מנהל
החווה ,ולימימ הקימה כאנ את ארגונ השומר.

בשנת  1926נוד במקווה ישראל ניפ של ארגונ ההגנה ,וכל התלמידימ
והמורימ עברו הכשרה צבאית.
בככ נוצר הקשר העמוק בינ בית הפר החקלאי למערכ הביטחונ ,שהגיע
לשיאו לקראת מלחמת העצמאות.

בתחילת המאה ה 20-עבר לנהל את חוות ג'רה שבגליל .כאנ בחווה
נחשפ אליהו קראוזה ליוזמות יצירתיות שהובילו להקמת קולקטיב
חקלאי ראשונ בארצ ולשילוב של עבודה עמ שמירה עברית.

בשנת  1914גר אליהו קראוזה מעגל והתמנה למנהל של בית הפר
החקלאי מקווה ישראל .הוא קיבל את הניהול בתקופה וערת שבה
התנהלה מלחמת העולמ הראשונה .המלחמה יצרה בעיה מאחר
שטורקיה הצטרפה לגרמניה כאשר צרפת הייתה מצידו השני של
המתר .ביטואציה הזאת כפימ שמקורמ בצרפת לא יכלו להגיע
ארצה .מה שייע לבית הפר החקלאי לשרוד היה הפירמאנ שנחתמ
עמ הקמתו מול השלטונ העות'מאני ,שלפיו תלמידי בית הפר ייחשבו
לאזרחימ עות'מאנימ .באותו הכמ נכתב שבכל מצב יישארו לפחות 20
תלמידימ .הידע הרב של אליהו קראוזה ייע בידו לשרוד את תקופת
המלחמה כיועצ לג'מאל פשה שהיה השליט העות'מאני של ארצ ישראל
ווריה .ג'מאל פשה שלח את אליהו קראוזה לחקור את האפשרות של
נטיעת עצימ בנגב ,והמחקר שעשה אליהו קראוזה שימש מאוחר יותר
לנטיעת עצימ בנגב.
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בוגרי בית הפר בנו את הקיבוצימ והמושבימ בגליל ובנגב ,והיה להמ
תפקיד משמעותי במלחמת העצמאות .המרתפ של היקב שימש מתחמ
לאימוני ירי ,היות שהדי היריות נבלעו בקירות הכורכר.
המגרייה של בית הפר שנועדה במקור לתיקונ ושיפור ציוד חקלאי
ששימש את בית הפר נוהלה על ידי המהנד דוד ליבוביצ ,שנמנה עמ
גל המורימ של בית הפר .דוד ליבוביצ פיתח כאנ את תותח הדוידקה
שהיה אחד מכלי הנשק המרשימימ של הצבא שבדרכ ,במהלכ מלחמת
העצמאות .דוד ליבוביצ נולד בשנת  ,1904וכשמלאו לו  23עלה ארצה
 1הבילויים במקווה ישראל בשנות ה .40-צילום :דוד אריאב
 2החזית הדרומית של בית הכנסת והחצר שבקדמתה.
 3אוסף של פריטים שהיו שימושיים מאוד בעבר מוצג בחדר הסמוך
למסגרייה .צילום :דוד אריאב

2

3

והתקבל כמורה בבית הפר מקווה ישראל .הוא היה מורה למכניקה
והיה גמ אחראי להפעלת המגרייה .במקביל הוא עבד תקופה מוימת
במפעל תע"ש שעק בפיתוח נשק עבור ארגונ ההגנה .לקראת ופ שנת
 1947הוא הגה את הרעיונ של הטלת חומר נפצ מרחוק ,והתוצר הופי
שהתקבל היה מרגמה בקוטר שלושה אינצ' שירתה פגז שמשקלו היה
 40ק"ג .טווח הירי היה  300מ' בלבד והנשק לא היה אמינ ,אבל הרעש
שהקימ הטיל את מוראו על הערבימ.
בכ הכול יוצרו שש מרגמות שלקחו חלק בקרבות רבימ במלחמת
השחרור .אותנ המרגמות הוצבו באתרימ שונימ ברחבי הארצ,
שהמפורמימ שביניהמ המ כיכר הדוידקה בירושלימ וצפת .דוד
ליבוביצ הרכיב בבית המלאכה גמ פצצות ורימוני יד .מקווה ישראל
שימש בי לפלוגת הנוטרימ שאבטחה את הדרכ לירושלימ .היחימ
עמ הערבימ שישבו בכפר יאזור ידעו עליות ומורדות והיו מורכבימ
מאוד מאז הוחלט על הקמת בית הפר בשטח שנמר לו על ידי

השלטונ העות'מאני .הפלחימ שישבו בכפר יאזור נהגו לזרוע חלקות
שהיו בתחומי השטח שהוקצה לבית הפר .המ לא קיבלו את העובדה
שהשטח אינו שייכ להמ ,אפ על פי שבשנת  1858קבע חוק הקרקעות
העות'מאני שהפלחימ לא יוכלו לעבד יותר אדמות שאיננ בבעלותמ.
במהלכ השנימ עד למלחמת העצמאות היו התנכלויות לא מעטות
מצד אנשי הכפר יאזור לבית הפר החקלאי )גנבה של יבולימ וציוד
חקלאי ,אלימות( ,אבל יש לציינ שהיו גמ משפחות משני צידי המתר
שקיימו יחי שכנות טובה .כמה פעמימ התלוננו אנשי בית הפר על
ה"פלישה" לאדמתמ ,והממשל העות'מאני "הביר" לאנשי יאזור את
המצב המשפטי מנקודת ראותו )כולל קנות( .ב 22-בינואר  1948נע
טנדר ובו שבעה נוטרימ בפיקודו של אליהו שמיר ליור אבטחה .אליהו
שמיר ,שהיה בוגר מקווה ישראל ואחיו של הופר משה שמיר ,וששת
חבריו ,נהרגו בעת מילוי תפקידמ ,ממארב בתוכ הכפר יאזור.
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כחודש לאחר מכנ יצא ממקווה ישראל כוח שתקפ את בית החרושת
לקרח ופוצצ כמה מבנימ במתחמ שבו שכנה מפקדתו של חנ לאמה.
ב 28-באפריל  1948יצאו ממקווה ישראל אנשי גדוד  52של חטיבת
גבעתי ,שתקפו את הכפר תל עריש )אחד הקרבות הקשימ והפחות
מוצלחימ שהתיימ בנפגעימ רבימ( .התרומה הגדולה של מקווה
ישראל להגנת המולדת מצאה ביטוי בהשתתפות הגבוהה של בוגרי
בית הפר במלחמה 12 .מבוגרי בית הפר שמצאו את מותמ במלחמה
מונצחימ באנדרטה שניצבת בגנ הבוטני .בתקופתו של אליהו קראוזה
הוא התבקש על ידי הנרייטה ולד שהייתה אחראית על עליית הנוער
לפתח מלול מיוחד עבור נוער דתי שיאפשר לתלמידימ הקפדה על
תפילות ,מזונ כשר ושמירה על השבת .הוא נענה לדרישה ,ומכאנ ואילכ
מתקיימימ מלול דתי ומלול חילוני זה לצד זה עד ימינו אלה .מקווה
ישראל מילא תפקיד חשוב בהקמתה של מדינת ישראל ,ויעיד על ככ
יותר מכל ציטוט מפיו של דוד בנ גוריונ ,ראש הממשלה הראשונ של
מדינת ישראל” :אלמלא הוקמ מקווה ישראל – פק אמ הייתה קמה
מדינת ישראל".
היו גמ כמה מורימ שהטביעו את חותממ בבית הפר .מאיר ויניק,
שהיה מהנד ,כימאי ,חקלאי ומורה ,הקימ במקווה ישראל תחנה לחקר
החקלאות ,שעקה בשני נושאימ עיקריימ :איתור פתרונות השקיה
ושיפור בתנובת פרי ההדר על ידי פיתוח שיטות לזיבול הקרקע .אדמ
מפורמ אחר היה המורה לטבע יהושע מרגולינ ,שמאוחר יותר כתב
פרי זואולוגיה ,הקימ את פינת החי הראשונה בתל אביב ונמנה עמ
צוות ההקמה של מינר אורנימ להכשרת מורימ לתנועה הקיבוצית.

 1המסגרייה שנוהלה על ידי דוד ליבוביץ ,וברקע הדוידקה שיוצרה על ידו
והייתה אחד מכלי הנשק הכבדים אז שלקחו חלק במלחמת העצמאות.
צילום :דוד אריאב
 2הבריכה העגולה שבחזית הצפונית של בית הכנסת .צילום :דוד אריאב
 3המדריך עמירם מסביר לבוגרי הריאלית קוגל  1965על בית הכנסת.
צילום :דוד אריאב
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3
הפינה הירוקה

האטרקטיביות הגדולה כיומ של מקווה ישראל מיוחת לעובדה שבתוכ
גוש אורבני גדול וצפופ שמוכר כגוש דנ ניתנ למצוא כאנ קצת שלווה
ורוגע וליהנות מפריחה וריחות של כפר )אפילו הריח מהרפת נתפ
כריח ניחוח יחית לעשנ שבערימ שמביב( .הצמחייה במקווה ישראל
מחייבת התייחות מיוחדת.
אחת הדוגמאות הבולטות היא עצ הפיקו הבנגלי .גובהו של העצ
שנשתל בשנת  1888כ 15-מ' ,קוטר הצמרת  30מ' וקוטר הגזע מגיע
לכשני מ' .לעצ יש גזע מרכזי ,וביבו מפר רב של גזעימ משניימ
שהתפתחו משורשי אוויר שהתפצלו מענפיו וניתנ לחשוב בטעות
שמדובר בעצימ נופימ .העצ שפיתח מפר רב של "צאצאימ" משתרע
על שטח של כמעט דונמ.
הגנ הבוטני של מקווה ישראל מצדיק לבדו את הביקור במקומ .הפרויקט
של פיתוח הגנ החל בשנימ  ,1924-1923כאשר אליהו קראוזה ניהל את
בית הפר .באותנ השנימ נשתלו כאנ בעיקר עצי אשל ושיטה ,אבל
השתילימ הללו לא שרדו ,ולמעשה העצ היחיד ששרד מאותה תקופה
היה ארז הלבנונ .כעבור כמה שנימ הוחלט להשקיע יותר מחשבה בתכנונ
הגנ הבוטני ,ואז הוקצה שטח של כ 80-דונמ ,והוא חולק לחלקות שבכל
אחת נשתלו שתילימ מוג אחד .מדי שנה היו נוטעימ כאנ זנימ נופימ
שפותחו במשתלה המקומית או במשתלות אחרות בארצ .בגנ ניתנ
למצוא למעלה מ 1,200-זנימ ,והוא משמש הנ את התלמידימ שלומדימ
בבית הפר והנ מורימ לגננות ולבוטניקה בביבה האורבנית שובבת
את מקווה ישראל.

לאחר קום המדינה

לאחר הקמתה של מדינת ישראל עבר ניהול בית הפר לידי חברה
בבעלות משותפת של מדינת ישראל וחברת אליאנ )הזכויות על
הקרקע נותרו בידי חברת אליאנ( .בשנת  1976נחקק בכנת "חוק
בית הפר החקלאי מקווה ישראל ,תשל"ו ,"1976-שאמור להבטיח את
המשכ התפקוד של בית הפר במקומ ולחומ שינויימ בייעוד הקרקע.

לפי החוק ניתנ להעביר מילת ברזל ,דרכ ו/או צנרת בשטחי בית הפר,
אבל לא להשתמש בקרקע לבנייה שאינה משרתת את מטרות בית
הפר .אני מקווה שחוק זה יאפשר גמ לדורות הבאימ ליהנות מהמקומ,
ושגורלו יהיה שונה מזה של גימניה הרצליה שנהרה לטובת הקמתו
של מגדל שלומ.
ניתנ לבקר כיומ באתר בליווי הדרכה שתואמה מראש מול מרכז
המבקרימ .היורימ מתבצעימ בימי חול.
כיומ לומדימ כאנ כ 1,500-תלמידימ בשלוש מגרות עיקריות:
א .בית פר תיכונ שש שנתי חילוני
ב .תיכונ חקלאי דתי
ג .בית פר שש שנתי ישראלי-צרפתי של רשת אליאנ

סגירת המעגל

מדי שנה אני מארגנ מפגש של בוגרי המגמה הריאלית בבית פר התיכונ
ע"ש קוגל בחולונ ,מחזור  .1965היינו  34תלמידימ בכיתה ,אבל כעשרה
מאיתנו כבר הלכו לעולממ ,ומבינ הנותרימ חלק אינמ מאותרימ ככ
שאינמ מודעימ למפגש השנתי .המפגש כולל כמו כל אירוע חגיגי בארצ
הקודש ארוחה במעדה ,אבל משתדלימ שכל מפגש ישלב גמ משהו
תרבותי-נוטלגי שרובנו מצאו בו עניינ .בפברואר  2020נבחר בית
הפר מקווה ישראל כעוגנ התרבותי של המפגש .הזמנו יור מאורגנ
במרכז המבקרימ ,וקיבלנו מדריכ מלווה עתיר ידע שהפכ את היור בנ
השעתיימ למרתק .חבריי לכיתה נהנו מאוד ,והמקנה היחידה הייתה
שצריכ היה להקצות עוד זמנ כדי למצות את החוויה עד תומה .היור
המודרכ מתאימ גמ לביקור של משפחה עמ ילדימ ונכדימ ,כתחליפ או
כתופת לארוחה טובה .
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