כאן היה ביתי
-

בֵּ ית הָ ע ֲָרבָ ה
("קבוצת החוגים בצפון ים המלח – בית הערבה")
)8/9/1939( 21/3/1940 - 20/5/1948

ערך :דב בן-שי

הרי מואב

פרק שלישי

בית הערבה

1938
 24לאוגוסט – יהודה קופילביץ'  ,ישראל אבן נור ודוד אטשטיין משגרים תזכיר
להקמת יישוב קיבוצי בשטח הזיכיון של מפעל האשלג למזכירות הקיבוץ
המאוחד ותנועת "מחנות העולים" .רשויות ההגנה והנהלת חברת האשלג
חוברים במאמץ להקים את בית הערבה.

כשלושה ק"מ מצפון לשפך הירדן ,ליד מכון השאיבה ששימש את מפעל האשלג של נובומייסקי ,הבחין
אגרונום המפעל פרידוביץ' (שהיה מועסק במחנה חב' האשלג כגנן) ,שבמקום בו נשפכו מים מתוקים החלו לגדול
צמחים .משה אייזיקוביץ' ,חבר רמת רחל ,נשלח לאזור ב 17-לינואר  1939כדי לבחון אם ניתן להכשירו
לגידולים חקלאיים שיצדיקו הקמת ישוב .תוצאות הניסוי היו חיוביות וראשוני חברי בית הערבה הגיעו למקום.
חברי בית הערבה בנו ערוגות והזרימו לתוכן מים מהירדן,
אשר הדיחו את המלחים הרווים בקרקע.
מרכז הוועדת המשק שלמזכירות הקבוץ המאוחד אמר:
"הכל בלבול מוח :אם תזרעו  -לא ינבוט ,אם ינבוט  -לא יגדל ,אם יגדל  -לא ייקצר".
כל הספקנים התבדו ,ובגדול.

שטיפת קרקע

אדמה לפני שטיפה 1940

בשנת  1939נעתר נובומייסקי לדרישת הפועלים והקיבוץ הראשון על אדמת המלחה הוקם תחת חסות ועל אדמת מפעל
האשלג .לא בסדום ולא בסאפי ,ואף לא בעבר הירדן המזרחי .על גדת הירדן ,צפונית למפעל האשלג ,שטח המיועד להיות
מדינה ערבית על פי תכנית החלוקה .מבחינת ההסברים לבריטים היה זה מחנה חקלאי שאמור לספק מזון טרי למפעל .מבחינת
הקיבוץ המאוחד היה זה שלב חדש בהגשמה בים המלח.
מרשימות שנותרו מפרי עטו של משה אייזיקוביץ':
"אסור להם לשטחי קרקע גדולים להישאר בשממתם .ואשר גזר המדע כי אדמה מלוחה זו לא תופרה – נפר בכח רצוננו והתמדתנו.
מתוך אמונה זו בכוחנו ,עליתי הנה ב 17 -בינואר  39והתחלתי בהכשרת חלקת קרקע בגודל דונם וחצי לזריעה .היתה זו החלקה
המלוחה ביותר (כ  17%מלחים) ,חלקה אשר לדעת הכל לא תצמיח".
לקופילביץ' (ראש ההקבוצה שהפליגה להקים את המפעל בסדום) ,פרידוביץ' (אגרונום/גנן חברת האשלג) ואייזק (יצחק אייזיקוביץ' –
חקלאי מקבוץ רמת רחל) נמצא מדען מהתחנה לחקר החקלאות ברחובות אשר תמך בהם – ד"ר שלמה רביקוביץ'.
לאחר זמן הצטרף וילי אגמון (בומבך) אל אייזיק .הוא הגיע ל"מגדל המים" בלילות .ביום המשיך לעבוד בסבלות ,בהעמסת שקי
הפוטאש על המשאיות.
בשעות הפנאי שלו עזר לאייזיק בעבודות השטיפה.
כאשר אייזק סבר שטעמו של המלח פג במקצת – הוא טעם את האדמה לאחר השטיפות – הביא זבל אורגני ,וזרע את האדמה.
הוא ניסה לגדל ירקות – בצל ירוק ,חסה ,גזר ,צנונית .בשלב מאוחר ניסה לגדל חצילים ,עגבניות ומלפפונים .תירס ,תלתן
ואספסת.
כמויות אדירות של מים נדרשו לשטוף את האדמה ,עד  7000קוב לדונם ( בהמשך למדו להסתפק ב  4500קוב לדונם ).
באחד הערבים ישבו פרידוביץ' אייזיק ווילי ועלתה האפשרות לגידול דגי מאכל בבריכות ,ומהמחשבה הוציאו את הרעיון לפועל.
וכך נולד גם ענף המידגה שהיה אחד הענפים החשובים ביותר בבית הערבה

1

סוחב
דליים

 1939חלום והתגשמות
משה אייזיקוביץ' ( אייזיק ) שומר לילה בחברת האשלג.
 17ינואר 1939מתיישב במקום ( ליד מגדל המים של המפעל וכ  1ק"מ
ממערב לערוץ הירדן ).

אביב 1939
השקיה – יצחקי משקע את המלחים מאדמת המדבר
2

5

עבודת
חמורים

שוטף
קרקע

ושוב
סוחב

עובד
לבד

(גמלים)

3

6

4

ממלא
ערוגות
במים

7

מתפלל
ומקווה

ביום כפור  1939מנתה הקבוצה  12איש.
בסוף השנה הראשונה מנתה הקבוצה  130נפש ( כולל תינוק אחד ).
התלות בחברת האשלג הייתה רבה ,המפעל ספק למקום חשמל ומים.
בחנוכה תש"ב נבנו  9בתי קבע.
את המים קבלה  /קנתה סדום מעין-חוחן ( 'צאפיה' – נחל זרד) ,שהיתה בשטח עבר הירדן – מזרחית
לים המלח.

בית הערבה והמפעל בצפון קבלו מים משתי משאבות שהיו בנהר הירדן:
אחת של המפעל – לשטיפת הבריכות מהמלחים ,ואשר ייעדוה ,לאחר מכן,
להצפת הבריכות היבשות ,כמחסום נגד טנקים  -במקרה חרום.
והשניה של הקבוץ.
בית הערבה שמשה תחנת מעבר לעולים של עליה ב' מעירק.
ב  1947היו בבית הערבה  130חברים ועוד  37ילדים.
הם הצליחו לעבד  600דונם ,שמהם  475דונם היו בריכות דגים.
היו  17בתים ,מטעי כרם ,גידול מספוא וגידול ירקות.
תמונת רקע :שטיפת האדמה ע"י בנית ערוגות עפר והצפתן במי הירדן

ביום כ"ה בתשרי ת"ש  8/9/1939הוכרז על הקמת הקבוץ החדש "בית הערבה".
על ידי חלוצי תנועת הנוער "המחנות העולים" כשכונה להספקת מזון טרי לעובדי מפעל האשלג כדי לעקוף את
האיסור של ממשלת המנדט לישוב יהודים באזור.

ב י"א אדר ת"ש 21/3/1940
ונטעו עצי תמר שהובאו מכנרת.

( יום תל חי )

נורתה אבן הפנה לבית הקבע הראשון -

ביום כ"ה בתשרי ת"ש  8/9/1939הוכרז על הקמת הקבוץ החדש "בית הערבה".
ב י"א אדר ת"ש  21/3/1940נורתה אבן הפנה לבית הקבע הראשון -
ונטעו עצי תמר שהובאו מכנרת.

מגילת היסוד של קיבוץ בית הערבה 1 ,במאי 1939
"אנו בונים בית בערבה ,בערבות הארץ ובערבות האדם .כה אמר ה'' :והיה יען אומרים לכם
אוכלת אדם את ומשכלת גויים היית ,לכן אדם לא תאכלי עוד וגוייך לא תשכלי ,נאום ה'
אלוהים .והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב גויים'.
קודרים היו פני העולם כולו .קודר היה גורל אחים בארצות הגולה ,קודרת היתה אמונתנו,
מתנכרת ואכזרית ,אבל מניחים אנחנו אבן פינה זו כששימחה בלבנו .כי אמרנו :בית
אנחנו בונים לחברת אדם חדשה אשר לשלום פניה ולאושר כל אדם ,בית אנחנו בונים לכל
נער עברי בארץ אשר לבו איתנו .ישוב חדש הוקם בארץ .ארץ חדשה כבשנו לנחלה ,ארץ
אשר לא היתה עד עתה .יש חקלאי חדש על אדמה לא עובדה עוד וקשה ,מלחה ומאוררה,
אשר לא ידעה יד אכר עברי עד היום .שמחים היינו -כי ראינו והנה כוח בנו ,כי למלחמה
יצאנו בטבע קשה וחזק .הלחם אשר ברוב עמל נוציא מאדמתנו ימתק לנו ,כי בזעתנו זכינו
בו ,כי מתחלקים היינו בו ,כי בעולם של גזל אכלנו ביושר ובצדק לחם .באשר ראינו והנה
טובים ויפים חיינו ,אמיתיים וישרים הם ,וייטיבו בעינינו ונאמר :מי יתן ויבוא כל אדם ויחיה
כמונו .היום אנו מייסדים את ערבות יריחו ,יבואו הבאים ויציבו דלתיים ופתחו שערים.
ולערבות יריחו התחלנו לקרוא בית".

"ליום יריית אבן הפינה לבית הראשון בקבוצת החוגים בצפון ים המלח  ,קודרים היו פני העולם
כולו ,קודר היה גורל אחים בארצות הגולה ,קודרת היתה אדמתנו ,מתנכרת ואכזרית ,כאשר
היינו מניחים בי"א באדר א` תש` את אבן הפינה לביתנו הראשון בערבות יריחו .ואולי לכן
מניחים היינו אבן פינה זו כשהשמחה בלבנו .כי אמרנו בית אנחנו בונים לחברת אדם חדשה
אשר לשלום פניה ולאשר כל האדם .בית אנחנו בונים ליהודי שהוא דווי ,נדכא ,ונרדף ועשוק
בכל .בית אנחנו בונים לכל נער עברי בארץ אשר לבו איתנו .שמחה היתה בלבנו כי אמרנו:
ישוב חדש הוקם בארץ  ,ארץ חדשה כבשנו לנחלה .ארץ אשר לא לנו היתה עד עתה .ישוב
חדש נוסף לישוב העברי בארץ ,להסתדרות העובדים ,למחנות העולים ,ולקבוץ המאוחד.
העמיסו נערים עבריים בארץ ,בנים לאבות בלא מולדת  ,בנים לאבות חסרי קרקע מפעל חדש
על כתפיהם כי רכות ,למען תחשלנה ותגדלנה הכתפים והיו איתנות .שמחים היינו כי ראינו
והנה כח בנו .כי למלחמה יצאנו בטבע קשה וחזק ותעל סערת המלחמה בקרבנו  ,ותיטב בעיננו
באשר אמרנו  :הלחם אשר ברב עמל נוציא מאדמתנו ימתק לנו ,כי בזעתנו זכינו לו ,כי
מתחלקים היינו בו ,כי בעולם של גזל אכלנו בצדק וביושר לחם .לכן קראנו לכל ששמח
בשמחתנו לשמוח איתנו היום ,אשר נועד להפרת הקללה.
היום אנו מייסדים את ערבות יריחו .יבואו הבאים והציבו דלתיים ופתחו שערים!"

מתוך "שותפות במעשה הבריאה" ,צביקה דרור

שמחה בלאס – מהנדס מים – הביא את התכנית להקמת מכון המים ליד הירדן ,סמוך למכון המים של חברת האשלג.
מקום שנקרא "הטרנספורמטור" ( השנאי למנועי השאיבה ).
כמעט  4שבועות לקח להניח את קו המים ,מצינורות של  2צול ,מהירדן ועד למגדל.
ליד המגדל הועמדו חביות ,שבתוכן אבנים וחצץ – ששימשו כפילטר ( מסנן ).
חברת האשלג סרבה לחבר את המנוע של המשאבה לחשמל ,לכן נקנה מנוע דיזל.

אפיק הירדן ממנו שאבו את המים 1941

הירדן הדרומי

הירדן וצנור היניקה 1943

ה"טרנספורמטור"
מקום השאיבה של מי הירדן לבית הערבה
על גגו בנו עמדת תצפית ושמירה
כאן היתה נקודת הפלאזה – שחיה ושיט על הירדן
באזור זה – בו נעשה הירדן רחב ורדוד ,מבריחים ערבים היו חוצים את הגבול.
ציר המבריחים גרם להרבה דאגות ,ואף גבה קורבנות.
בימי שלום היו קונים פרות לבשר ,ומצרכים שהיו זולים מבירושלים.
בימי המתח הביטחוני ,קנו גם נשק.
אנשי המוסד לעליה ב' – פתחו כאן "נתיב העפלה ביבשה".
ביום שישי ,י"ג בניסן ת"ש 16 ,בדצמבר  ,1940נתקלה קבוצה שיצאה לכרות עצים בירדן במבריחים.
המבריחים פתחו באש ,שנים נהרגו ,יעקב לביא וזאב לוונטל (פיט).
השלישי – רפאל גת (וגנר) – בב"ש ( בן בלי שם ) ,נפצע ,קפץ למים וניצל.

שפך הירדן בצפון ים המלח

יום אחד ( כשמונה חודשים לאחר שאייזיק הגיע ) קמו ארבעה חברי הקבוצה (*) שעבדו במפעל בצפון – אהרון חפץ ,אליעזר
שנקר,שלמה לוי ונתנאל כהן ( "כונקה").
לקחו כלי רכב מהמפעל ,העמיסו עליו אוהלים וציוד ראשוני ונסעו למגדל המים ,הורידו מטענם.
בלילה כבר ישנו על דרגשים ומזרונים .למחרת הקימו מקלחת.
לימים היקצו חדר בחלקו העליון של המגדל לדוד וחנה קורן ,זוג נשוי.

חנה ודוד (קורונל) קורן ובנם גדעון ז"ל

(*) המיסדים היו חברי "מחנות העולים" בוגרי גימנסיות.
התנועה קמה ב  1930מאיחוד "החוגים" (המקור בגימנסית הרצליה) ו" -ליגיון הצופים" ונקראו החוגיסטים או הגימנזיסטים.

האהלים הראשונים בשטח 1940
פורסם :יום שישי ,ד' באייר תשנ"ד – 15.4.1994

מימין אוהלי הפלמ"ח
משמאל הצריפים של חברי הקיבוץ

אהלים ראשונים

אוהלים בפינה הצפונית
מאחור הטרנספורמטור
1940

שטיפת המים מהמלחים נעשתה על ידי
בניית ערוגות עפר אותן היו מציפים במי
הירדן אשר נשאבו לצורך זה.
במשך כחצי שנה הוסיפו מים לערוגות
והם חלחלו לכוון הירדן.
חלק מהערוגות הוגבהו דפנותיהן – והן
שמשו לגידול דגים ( תוצר לוואי – זבל
אורגני ).

שטיפת הקרקע 1940

שטיפת הקרקע ליד המסגריה 1940

כמויות המים לשטיפת הקרקע היו
גדולות מאד.
בשנת  1940נחפרה בעבודת ידיים
קשה ,תעלה מאפיק הירדן להנחת קו
צינורות " 5מברזל.

אליהו פשר

בנית תעלות מים להצפה ולהשקיה

ענף המדגה היה ענף חשוב
ובנוסף הוא שימש לשטיפת הקרקע ולדישונה לפני הפיכתה לקרקע לגידולי שדה
בנית בריכת דגים 1944

אוספים דגים

1943

בריכת דגים 1943

גידול דגים

בריכות הדגים שימשו
לשטיפת הקרקע ולגידול דגים

שיט בין הדגים

בריכת דגים  -באופק עין חוגלה 1944

חריש ראשון

חריש שטח שטוף 1940

זריעה בשטחים
שנשטפו מהמלח

אסוף תפוחי אדמה 1943

שטיפת תפוחי אדמה
בתעלות 1944

יבוש תפוחי אדמה 1942

"עגבנית בית הערבה"
היו למושג בכל הארץ

היבולים הגיעו ל  9טון לדונם עגבניות
( בעמק הירדן היה היבול הממוצע  2.5טון לדונם )

קטיף עגבנית 1943
העברת עגבניות לסככת המיון

סככה למיון עגבניות 1943

טעימות בשטח

אריזת עגבניות

הפסקת אוכל בשטח העגבניות

יוסף צ'רנינסקי נוטע

נטיעות

בננות בערוגות 1943

חקלאות לאחר שטיפת הקרקע

פריקת המשאבה לקו
הראשון 1940

מכון המים הראשון
ליד הירדן

הובלת הצנורות לקו
הראשון 1939-40
מכון המים הראשון
ליד הירדן
חפירה לקו המים
הראשון 1939-40
(באמצע)

חפירה לקו המים
בשטח המחנה
1939-40

מאלבומה של אלישב ליטן

מכון המים הראשון
ליד הירדן

פרות לבשר

הרפת

מגדל המים

מאלבומה של
אלישבע ליטן

מאלבומה של אלישבע ליטן

מאלבומה של אלישבע ליטן

מאלבומה של אלישבע ליטן

מאלבומה של אלישבע ליטן

דליה

הדס בתה של דליה

שרה אגמון

רות

ירדנה

טו' בשבט

בריאות
רופא היה בשכונת העובדים של חברת האשלג.

תחילה היתה הקדחת .את מקווי המים ,בו שכן האנופלס ,ריססו בנפט או בסולר ,זה לא תמיד עזר.
"שושנת יריחו" גם היא היתה נפוצה .נושא המחלה היה זבוב החול ,שמצא מקום מסתור בפתחי האיוורור של הבתים.
ד"ר קצנלבוגן ( רופא עור ) מצא את החיסון ל"שושנת יריחו".
זבוב החול לא היה קיים בשכונת העובדים של חברת האשלג.

שושנת יריחו
בבית הערבה לא היתה מטפלת לילדים .אחת החברות נשלחה לשבוע הסתכלות לעמק בית שאן.
אך מכיון שלא סמכו עליה עד הסוף – הביאו מטפלת מנוסה.
לקראת הלידה ,נשלחו היולדות כחודש לפני הלידה ,לירושלים .ולאחר הלידה ,נקלטו האם והתינוק לחצי שנה ברמת רחל.
היולדת הראשונה הייתה בטי אבן-נור שילדה את מיכל ,ולאחריה חנה קורן שילדה את גדעון (שטבע בבור נקוז שפכים ברפת,
בכסלו תש"ג (.))1942
חברים חלו בצהבת .אבל המחלה האופינית היתה – אבנים בכליות ,בגלל אבוד נוזלים בחום הכבד.
לאחר מחקר ממושך של ד"ר שטייג מבלינסון – בוטלה משמעת המים.
רופא שיניים מירושלים נתן טיפול חינם לאנשי בית הערבה.
הילדים – בגלל מרחקם מילדים אחרים – חלו במעט מחלות ,כולל מחלות ילדים .החום לא השפיע על התפתחותם.

ובימים ההם אין "פריג'ידר" בישראל.
כדי להתקיים במקום לוהט זה,
הוקם מפעל לייצור בלוקים של קרח.
מוצאים ארגז ,שמים בתוכו בלוק קרח ענק ויש מקרר.

בית החרושת לקרח

תחבורה פנימית

עגלת החצר
עם צוציק וקופית
1943

צוציק מימין קופית משמאל – או להפך

צוציק וקופית
עם אורי גבעון 1943

הטנדר הראשון 1944
( עלה  50לא"י )

אחד השירותים החשובים בבית הערבה היתה המכבסה
מתקן למים רכים הותקן עבורה

בית יציקה לרעפים

בית יציקה לבלוקים

חדר האוכל

ירושלים – נקודת המפגש
של מבקשי ה"טרמפ" לכיוון
בית הערבה ,על שיירת
משאיות התובלה.

דור ההמשך
מיכל
יעל

ירדנה

משה

פלמ"ח
הפלמ"ח היה חלק אינטגרלי מבית הערבה – מפקדת פלוגת הפלמ"ח של מרחב ירושלים ,פלוגה ח' מוקמה בבית הערבה .חברי הקיבוץ
שירתו בפלמ"ח כמגויסים והקיבוץ שימש בסיס לפלמ"ח.
בית הערבה היתה בסיס יציאה ובסיס הספקה למסעותיו במדבר יהודה ולמצדה (מסעות שהיו כלולים בתכנית האימונים השגרתית).
מרחבי הקיבוץ הפכו להיות שטח אימונים ושדה מטווחים .עין פשחה המרוחקת המנותקת והמבודדת  ,התאימו לכך.
סליקים של הפלמ"ח היו מפוזרים סביב חופו המערבי של ים המלח :הם נחפרו בסדום וסביבתה ,קליה ,המפעל בצפון ובבית הערבה.
בבית הערבה היו סליקים בשרותי בית הילדים ,בתא ביקורת ביוב (גם בבית הילדים) ,מתחת לחביות הדלק והשמן ,תחת רצפת
הרפת ,במחסן הבגדים ,במקלט שבשוכנת האהלים וגם סליק ששוקע במי הירדן.
לעיתים שהו באזור למעלה מ 400-פלמ"חניקים.
מידי פעם היו אנשי הפלמ"ח נתפסים ע"י המשטרה ,ואפילו נעצרים – כשנמצא ברשותם נשק ותחמושת.
חלק מהנשק הוברח ע"י בנו של ראש עירית יריחו ,במשאיתו ,ללא ידיעתו ,כאשר נשכר להובלת הזבל מרמת רחל.
הנהלת חברת האשלג לא ראתה בעין יפה את פעילותו של הפלמ"ח ,פן יבולע לה ,והוא היה צריך להסתיר מפניהם את פעילותו.
ב 4-במאי  1944קבלה מזכירות הקבוץ המאוחד החלטה שלא תוכנס יחידת פלמ"ח לשטח הזכיון בלי ידיעת ההנהלה והסכמתה.
אך ההסכמות בין הפלמ"ח ובית הערבה נותרו בעינן ושיתוף הפעולה נמשך.
אנשי הפלמ"ח המשיכו להיות מעורבים בענפי המשק השונים .אנשי הפלמ"ח עבדו במפעל כסבלים בפריקת שקי האשלג.

ב  17ביוני  – 1946ליל הגשרים (מבצע "מרכלת") פעל הפלמ"ח באזור.
גשר אלנבי שעל הירדן ,סמוך ליריחו ,היה אחד מ 11 -הגשרים שפוצצו באותו לילה .בסיס היציאה והחזרה היה בית הערבה .היחידה
מנתה  36לוחמים בפיקוד המ"מ "כידוני" (חיים בר לב) .לאחר הפעולה שבו לבית הערבה ,עלו על ספינה ,שטו לעין טרייבה (עין סמר –
בחוף מצוקי_דרגות) ,ללא השארת עקבות.
חיפוש הצבא הבריטי ,אחרי מבצעי הפעולה ,התקיים ב  18ביוני .1946

 30 9/4/1948מאנשי הפלמ"ח עזבו את ים המלח.
 18/4/1948ההגנה פיטרה את עובדי המפעל בצפון .אך הם נתבעו להשאר במקום ולהגן עליו.
בהמשך פטרה הנהלת המפעל את רוב עובדיה ,מהסיבה שנכנסה להפסדים כספיים ,כי לא יכלה
להעביר את התוצרת של המפעל לירושלים ,ומירושלים לנמל חיפה או לנמל תל אביב.
למרות המצב – לא נוצר נתק בין המפעל לבין בית הערבה.
החלו ההכנות לנסיגה – בשיטת האדמה החרוכה  -מהצפון לסדום ששם הייתה המפקדה של
המרחב ( בראשות ישורון ) .סדום נבחרה ל"ארח" את המפקדה ,משיקולים פוליטיים וצבאיים כי היא
נמצאת במדינה היהודית – לפי החלוקה ,והיתה אפשרות להגיש עזרה מהנגב.
לרשות הגנת המרחב עמדו:
בצפון :שתי פלוגות על ציודן המלא ומחלקה עם נשק כבד מסייע ובנוסף הכח שבבית הערבה
והפלמ"ח שישב בקליה.
בדרום :פלוגה אחת על ציודה המלא ומחלקת נשק כבד.
הוחלט להכין לפינוי את הנשים והילדים – קדמו להחלטה – ויכוחים והתחבטויות רבים.

אנשי בית-הערבה רצו להקים ישוב נוסף בקליה ,ששטחה נמצא
על אדמת הזיכיון של המפעל ואנשי הפלמ"ח ישבו בה.
לאומתם נובומייסקי רצה לבנות נקודה בעין-ערס בדרום.

בית הערבה

קליה

המרכז למיפוי ישראל

קבוץ קליה
העכשוי

1948
מלון 'הירדן' ביריחו ,השייך לראש העיריה ,סברי חלף ,שימש מרכז לכנופיות ביריחו :תושבי יריחו משבט
"העביד" .לבדואים מואדי עוג'ה ולסורים שהגיעו לשם.
הכנופיות היו נתונות להשפעת עבד-אל-קאדר-אל-חוסייני.
גם בתחילת  1948היו יחסי ידידות בין כמה מערביי הסביבה ,שהמשיכו לספק לבית הערבה סוכר ,אורז,
שעורה ,דורה וגם כדורי רובה – עד לפנוי הישוב.
באפריל  1948חששו לסגירת המפעל בסדום.
ביום ו'  9/4/1948לא הגיע שיירת המשאיות של "ההובלה" מירושלים בגלל התקהלויות של אחרי התפילה
במסגדים בעזריה ואבו-דיס.
מאותו יום פסקו השיירות לבית הערבה ונותק הקשר היבשתי.

הקשר עם הישוב נמשך בדרך האויר.

סופה של ההתישבות היהודית בצפון ים-המלח מאי 1948

לבדם ,עם אחריות לאנשי חברת האשלג שפוטרו על ידי הנהגת החברה עם סיום המנדט ,ללא סיוע חיצוני מספיק ועם מידע חלקי על
הנעשה בארץ ומעט אמון באנשי החברה העוסקים במשא ומתן מול הירדנים ועם פיקוד צבאי שאינו קשוב לצרכיהם ,נאלצו אנשי ים
המלח להמתין עד להגעת הפקודה לסגת מצפון ים המלח ולנטוש את בתיהם.
כך מצאו את עצמם תושבי צפון ים המלח בלב מלחמה ,שאת אותותיה לא ראו בצורת נשק אלא בסגנון של משא ומתן לא ידוע וחשאי
בין גורמים בעלי אינטרסים ידועים וסמויים .ספרו של דויד קורן הוא עדות כתובה אחת לאותה תקופה .רבים טענו מאז כי על בית
הערבה ועל מפעל האשלג והשכונה העברית ניתן היה להילחם ולהגן ,וכי ההחלטה לחתום על הסכם הכניעה לא היתה ברשות ומתוך
הבנה מלאה והיא זו שהובילה לפקודה על הנסיגה.
ברגע בו התקבלה הפקודה לסגת ,עמדו המתישבים מול המציאות הקשה במלוא עוצמתה .הפקודה היתה ברורה – יש לפנות את צפון
ים-המלח ולסגת לדרום ,לסדום.
המומים ומתקשים לקבל את הגזרה אספו אנשי בית הערבה את מעט החפצים שיכלו לשאת ,והשאירו אחריהם בתים מוארים כדי
להסתיר את דבר העזיבה מהירדנים .חלקם שברו חלונות והרסו את חדריהם .אחרים הותירו חדרים מסודרים ונפרדו בשקט .לאחר
עיכוב קל שנועד לאפשר לחברים לחזור ולשחרר את הפרות שלא יגוועו ברעב ,נאספו כולם על סירות בחוף והחלו לנוע לכיוון סדום.
דויד קורן תאר את תחושתו הקשה כשהוא יושב על " ָמעּונָה" ,דוברה המחוברת לסירה ונגררת אחריה" :אנו מובלים .התרנגולות
מקפצות בינינו ומטילות לשלשת בכל מקום .נוצות מתעופפות .נזכרתי בימי ילדותי ,כשהלכתי עם אבי ז"ל לשחיטת הכפרות בלילה
שלפני יום הכיפורים .גם שם התעופפו נוצות ,תרנגולות פרפרו ולשלשת היתה פזורה על האדמה .כאן אין דם ,התנחמתי".
המתח בין התעוזה להתישב בלב השממה וליצור בה חיים לבין הרצון להאבק ולשמור על גבולות הארץ בא לידי ביטוי בחיי היום יום
בבית הערבה ,והועמד למבחן בימי מלחמת השחרור .בסופו של דבר ,ולאור ההתרחשויות בגוש עציון ,ולאור מיתוס תל חי עליו גדלו
בוגרי תנעות הנוער ,היה סיפורה של בית הערבה סיפרו אחר .גורלם של התושבים בחוף הצפוני של ים המלח לא הועמד במבחן הקרב
היות ומראש הועמדו התושבים מול ברירת שבי וקרב כמעט אבוד .מה היו מועילים כמה עשרות לוחמים מול כוחות עדיפים ומקיפים
ללא סיוע משמעותי שכנראה לא ניתן היה לתת? מן הצד השני עומדת התחושה כי הנסיגה נבעה משיקול דעת מוטעה .לדעת דויד קורן
לא היה בכוונת הירדנים לתקוף את המחנה ,ויתכן שאף לא עמדו לרשותם הכוחות המתאימים לעניין זה.
כשדנו בבית הערבה על פינוי הילדים היו שהעלו את אפשרות "מצדה" ושל "קרב טוברוק" .אחרים העלו את אפשרות ה"אדמה חרוכה".
עד כדי כך ראו אנשי בית הערבה ערך בלחימה על ביתם ועל האחיזה בצפון ים המלח .במקביל ,ראו חברים את המאבק בראי כללי,
וטענו כי העיקר הוא הקרב הגדול על עתידו של הישוב היהודי בארץ ישראל ולא הקרב האחד על צפון ים המלח.
הוויכוח על העקירה מצפון ים המלח המשיך עוד עשרות שנים אחר-כך .בין אלה הטוענים עד היום כי ניתן היה להגן על האזור לבין אלה
הטוענים כי הנסיגה היתה חלק בלתי נפרד מהמלחמה עומדות עובדות לא ידועות והחלטות שנסיבותיהן בסערת המלחמה קשות
לניתוח ולהסבר מלא.

"בסימן קריעה" הוא עדות מזוית הראיה של אחד שהיה שם ,חש את הדברים וראה אותם ממקומו הוא .תרומתו להבנת חייהם של
חלוצים העוסקים במלאכת הבראת אדמה ומנסים לקרוא בין השורות בתהליך מדיני מסובך ומורכב גדולה ,ואין ללמוד על אירועי
מלחמת השחרור בים המלח ללא קריאה מעמיקה ומלאה של עדות זו.
על ההתרחשויות בחוף הצפוני כתב צבי שמאלי ,שהיה אחד ממפקדי ההגנה באזור בזמן המלחמה:
"יום שישי 14 ,במאי ,עודנו בצפון ים-המלח .יום ככל הימים ובכל זאת מיוחד במינו .יום של מתח רב ,ודממה רבה מסביב ,דממה לפני
הסער .אותה שעה לא ידענו כלל מה תהא עוצמת הסערה ,ואם תעקרנו חלילה ממקומנו ,ולאן ניעקר .מקץ רגעים אחדים קלט המקלט
את דבר ההכרזה על הקמת המדינה.

למחרת יום ה 9-באפריל ,יום שנכבש הקסטל בהרי ירושלים בידי יהודים ,נותקנו מהישוב העברי בארץ :חבל ים-המלח ,הצפון והדרום
כאחד .נפסק הקשר בין פועלי חברת האשלג היהודים למשפחותיהם בירושלים .רק מגדלי ירושלים נזדקרו במרחקים מעל רכסי ההרים
על פני יריעת השמים האדומים משמש השוקעת.
ירושלים המנותקת ,סבל המשפחות היושבות שם ,הקרבות בעיר וחוסר הידיעה על האנשים הקרובים - ,כל אלה עוררו עצבנות רבה
בקרב הפועלים .עד מהרה שותקה התחבורה כליל ולא חודשה עוד .רק בעלי כנף עמדו לנו ,ובאוויר נפתח נתיב המקשר אותנו עם
העולם .הלכי רוח קשים פשטו אז במחנה.
אם כי הניתוק בא לפתע פתאום ,לא חסרו מזונות במחנה הפועלים .אך הטבק אזל עד מהרה כולו .המעשנים הסתובבו כמוכי עצבים...
ואולם הרעה הקשה ביותר באה מאת חברת האשלג ,זו שפועליה נתנו שנות חיים לפיתוחה ,בספגם לקרבם כלור וכל מיני גזים אחרים.
בעוד הללו מר ליבם עליהם שמנותקים הם ,גדושי צרות וחסרי כל ידיעה מן הבית – קמה חברת האשלג והגישה להם שי :פיטורים
בכתב נאה ובלשון צנע .ותאריך הפיטורים ב –  15במאי דווקא .כשמן למדורה היו מכתבי פיטורים אלה לציבור פועלי ים המלח.
הפועל אשר עבד במקום שלא היה ביתו ,חדל איפה לראותו גם כמקום עבודתו .החלה תקופה נוראה של התפרקות .הארגון בתוך
שורות ההגנה היה רופף .והיו מן הפועלים שנשבעו אותה שעה שלא תדרוך עוד כף רגלם על אדמת בית החרושת .ועתה היתה אך
שאיפה אחת בליבם – לצאת מכאן.
ואצלנו בבית הערבה ,עוד כל החברים והילדים במקום .עבדו ושמרו על הקיים ,ובעיקר שקדו על הקמת הביצורים .מה שלא נעשה
כמעט בכל תחום המפעל כולו נעשה בשטח בית הערבה במרץ ובקדחתנות .תעלות ועמדות ,מקלטים ומחסנים .אף שלא טעמנו טעם
אש ,למדנו מנסיונם של אחרים.
עמוק בלב קיננה החרדה :מה יהיה? איך נהדוף את האויב וכיצד נתגונן בפניו? הסטאנים והרובים היו מעטים .ואולם בעצם הימים ההם
היו חברים ,מן המעולים ש"במשוגעים" ,שיצאו לעבוד בטרקטור בשטחים רחוקים צפונה ,כדי לשטוף עוד קרקע ו"לכבוש" עוד מרחב...

מדרום לשכונה העברית ,במלון ,שכנה מחלקת הפלמ"ח .בחורים ובחורות מלאי בטחון ,קנאים ,עליזים .להם לא עבודה כאן ,לא
משפחה וילדים ,אף לא יחסים עם חברת האשלג .רק עמדה ,רובה ובראן ודרך שדה לפניהם.
...ברגעים הקשים לא עמדה לנו חלוציותם של הפועלים העברים בים המלח .עמד אז ציבור גדול של פרטים מפוררים .איש איש ,כשהוא
ישוב על צרור צרותיו .אמנם ,השעה דוחקת ,והפצצות מן המטוסים לא יבחינו בך אם אתה פועל מפוטר או לא ,ואף לא יתחשבו בכל
החשבונות הרבים שבינך לבין חברת האשלג .יש הכרח להתחפר ,להקים ביצורים .ואולם" :מה לי כי אחפור כאן עמדות ,כי אשפוך עוד
זיעה ,לשם מה? להגן על המפעל שלי ,על רכושי? כן ,קבר אחפור לו ...שישרף עם"...
אך לעומת אלה היה קומץ אנשים אשר ראה בעין פקוחה לפני מה אנו עומדים".
"ליל שבת 14 ,במאי .חדר האוכל ערוך כרגיל בלילות שבת .על השולחנות מפות לבנות .עוד מהדהדים באוזניים המילים המשונות:
מדינת ישראל (מושג בלתי רגיל) ,שהוכרז עליה לפני שעות מספר .בעמדות מסביב ניצבים השומרים ,ומן המגדלים הצפוניים מוסרים כי
אורות של מכוניות לעשרות מתקרבות אל גשר אלנבי .כביש רבת עמון-גשר אלנבי המה כל אותו לילה .בבוקר מסרו השומרים כי
בשעה ארבע פלשה הזרוע המשוריינת של עבדאללה בדרך לגשר אלנבי ו"כבשה" את יריחו העיר ,וחלק גדול מן השיירה פנה צפונה
לשכם .באותו בוקר ישבנו עוד כולנו בבית הערבה .עוד מעט והילדים קמו כרגיל ,זה רטוב ושני בוכה ושלישי צוחק .העובדות מוציאות
אותם לאור השמש ,קרני שמש אביב נשברות על זהב תלתליהם המנושבות ברוח קלילה ,ופניהם מלאות נהרה...
"והפקודה באה .בשעה האחרונה עוד הספקנו להוציא את הילדים .במקום שחנה המטוס לפני צאתו אלינו היתה הפצצה .לתוך כלי זה
טענו את הילדים והתינוקות ,כשהם מייללים וצועקים ובוכים .י .חברנו התישב במטוס בפיסוק רגליים ,שומר על הילדים לבל יתקרבו
לפתח .וכך המריאו .היו שלום !"
למחרת ,ב –  17במאי ,הגיעו שוב שליחי עבדאללה .הפעם כמעט שהיה ברור מה עומד להתרחש ...לאחר ישיבה משך שעות רבות
חזרו נציגי ממשלת עבר הירדן למקומם ,בהשאירם אחריהם בצפון ים המלח תעודת אבל מחרידה .איך? כיצד? האנחנו ניכנע? מדוע
הוזנחנו? אבל הימים היו לאחר טבח גוש עציון .מלחמה היא ,עלינו לסגת ,לקצר את הקווים .כך הוסבר בערב ,בהתאסף כל זקני העדה
בצפון ים המלח.
...באותו לילה לא באו מטוסים ,ואנחנו כאן עם רב :נשים ,זקנים ותשושים וחולים למיניהם .העצבנות היתה רבה ...למחרת ,בשעה
עשר ,באה מכונית קטנה של האוייב ,יצא קצין גבוה ומסר להנהלה שבמקום כי יבואו בעוד יומיים.
"בשעות הצהריים כינסנו אסיפה גדולה במחנה .מתוך הקהל התבלטו פרצופים מבוהלים ונרגשים ,עיניים יוקדות אומרות לבלעך חי .אך
בתוך הציבור הפרוע הזה ישבו חברים מתונים שלא איבדו את עשתונותיהם .חמש שעות נמשכה האסיפה .ראשיתה ברעש גדול
ובהתפרצויות ,וסופה בשקט .יצאנו אז בהחלטה נחושה לעמוד עמידה נכונה ,כפי שהננו .נבחרה ועדה שתפקח על הנשק ועל השמירה.
כמו כן נעשה הכל להוצאת החולים והמיותרים מן המקום .באותו לילה נתפסו שוב על העמדות ,לרבות מקור המים ליד הירדן...
אולם בו בלילה הגיעתנו ההוראה :לפנות את המקום ולחבל במפעל"

מכתבו של צבי שמאלי נחתם ב 4 -בנובמבר ,1948 ,עם סיום המצור על סדום .שמאלי חותם את עדותו האישית במילים הבאות:
" כן ,חדשים עברו מאז ,כסיוט לילה .והנה עתה היתה המציאות לחלום פלא .כי הנה  ,בערב חשוון אפל ,כאשר רוח סערה נשבה בעוז,
והים במימיו העכורים העלה גלים מקציפים – הגיעו פתאום הבחורים מן הנגב לסדום – בדרך היבשה באו"...
***
סופה של ההתישבות בצפון ים המלח מאי 1948
שיירת הלוחמים שנטשה את הצפון בליל ה –  20למאי היתה סיום טראגי לאחיזה היהודית בצפון ים המלח ,שהחלה עם נובומייסקי
ומוסיה לנגוצקי בשנת .1925
האנשים הבודדים שהתגייסו להקמת מפעל שהוא חלום אישי של נובומייסקי איש סיביר הביאו תוך מעט שנים לתקומתה שכונת
משפחות בשנת  ,1933להקמת מחנה עובדים בן מאות פועלים בסדום .הם תרמו להקמת מפעל תוסס ששינה את סביבת ים המלח
בתנאים קשים ,ולקיבוץ מיוחד ,בית הערבה ,שהפך את המושג כיבוש השממה מסיסמא לעובדה מוכחת .אותם אנשים שפופים על
הסירות הנסוגות דרומה בדממה ובכאב העניקו במהלך שנות פעילותם בצפון ים המלח כבוד ,גאווה ופרנסה למאות משפחות – יהודים
וערבים ,באזור ים המלח וברחבי הארץ כולה.
לאחר  23שנות נוכחות ומאבק על חופי ים המלח ננטש החוף הצפוני .אנשי חברת האשלג ,השכונה העברית וקיבוץ בית הערבה
השאירו מאחור בית ,משק ,ובית קברות קטן ,בו נותרו אלה ששילמו בחייהם את מחירו של חלום הקמת בית באדמת המלחה

אודי איזק http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryID=1587734

במהלך מלחמת העצמאות פונו ילדי בית הערבה לקיבוץ שפיים .פינוי הילדים היה מאורע כואב ומורכב .הדיונים הקשים בקיבוץ
לקראת מתקפה צפויה כללו טיעונים בעד ונגד שקישור בין מצבה של בית הערבה לבין מצבו של המפעל הציוני כולו .בזמן שישובים
אחרים הותקפו בחזיתות השונות כשהילדים במקום ,נתבקשו אנשי בית הערבה להמנע מכך היות ולא היה לאן לפנות את הילדים
במקרה של נסיגה או כניעה .הלבטים הובילו להכרעה – פינוי הילדים ,לא לפני שמטה ההגנה הותיר את ההחלטה בידי החברים,
וחלק מאנשי הקיבוץ המאוחד ביקשו שלא לפנות את הילדים בכדי שהדבר לא יפגע בנכונות החברים ללחום.
בית הערבה פונתה ממרבית הילדים לפני הנסיגה לסדום .ילדים נוספים ירדו לסדום ,ומשם פונו לפנים הארץ .חלק מהחברים שירדו
בסירות לדרום ים המלח בליל ה 20-למאי השתתפו בקרבות מלחמת השחרור .חלקם נשארו בסדום להגן עליה ,ורק לאחר המלחמה
חברו למשפחותיהם.
כתוצאה ממה שקרה בגוש עציון הוחלט שהורה אחד מכל משפחה ישאר במרכז :תל אביב או שפים והשני ירד לסדום להלחם.
אודי איזק http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?EntryId=1587962

במאי  1948נחסמה הדרך לירושלים והמפעל שותק .הקשר היחידי אליו נשמר באמצעות מטוסים קלים.
ב 14-למאי מבחינים חברי בית הערבה בשיירות גדולות של שריון ,תותחים ורכבי צבא שנעים מכיוון גשר
אלנבי לעבר ירושלים .החשש לגורל הקיבוץ והמפעל גובר ,ונובומייסקי מנסה להשיג אצל עבדאללה מלך
ירדן הסכמה לניטראליות האזור.
חנוכת גשר אלנבי בשנת 1918

גשר אלנבי

ב 15-למאי  1948מתקבלת פקודה להוציא את האוכלוסיה הבלתי לוחמת מבית הערבה .שלושה ימים
אחר כך ניתנת פקודת ה"הגנה" לפנות את בית הערבה ומתחיל פינוי אווירי של החברים למרכז הארץ.
ב 20-לחודש מאי  ,י' אייר תש"ח ,נעזב קיבוץ בית הערבה ולוחמיו האחרונים מפליגים בדרך הים לסדום.

 14/5/1948יום הכרזת המדינה על ידי בן גוריון ,החלו בפינוי הילדים ונשים ,מטוס ראשון הגיעה
ופנה חלק מהם לשפיים.
ביום זה החלו צבאות ערב הסדירים ,להעביר שיירות דרך גשר אלנבי ,לבית שאן ולירושלים.
ביום זה נפל גוש עציון.

 16/5/1948נמשך פינוי הילדים והנשים – במטוס אחד – שנאלץ לנחות בעין שמר.
 18/5/1948נמשך פינוי הילדים והנשים בטיסה נוספת.
אושרה על ידי הפקוד העליון של ההגנה התנגדות בסדום – לנסיון כבוש המקום על ידי הערבים.
 20/5/1948יום ה' י' באייר תש"ח בוצע הפינוי לסדום על גבי ה'מעונות' – סירות נגררות ללא מנוע
– לאחר  9שנות התישבות במקום.

אנשי בית הערבה נעקרו בצו הפקוד העליון של הישוב היהודי.

כברי

גשר הזיו

חברי בית הערבה
הצפינו והתפצלו -
לכברי ולגשר הזיו
בית הערבה

מפה משנת 1861

עיתון 'דבר'
1949

את קבר האחים הקימו אלה שחזרו לאתר בית-הערבה לאחר מלחמת ששת הימים .בית הקברות
המקורי חולל על ידי הערבים לאחר הנסיגה מחוף הצפוני במאי  .1948על המצבה המקורית ציינו
המנציחים את השמות:
נמרוד שכטר ,לוחם פלמ"ח שנהרג בתאונת אימונים; יעקב לביא וזאב לוונטל ,חברי קיבוץ שנרצחו
ביריות על גדת הירדן; אברהם בן-אברהם ,מעפיל אלמוני מעיראק שמת עם הגיעו לארץ המובטחת;
גדעון קורנל ,בנם של דויד וחנה קורן ,ממייסדי הקיבוץ .בגיל שנתיים טבע בבור ברפת.
בשלב מאוחר יותר הוקמה מצבה המתארת באופן אישי יותר את שמות המתים .שמו האמיתי של
המעפיל האלמוני "אברהם בן-אברהם" התברר כאליהו עבד-אל נאבי.

בית העלמין שנותר בעת הנטישה
אודי איזק http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?EntryId=1603597&r=1

קבר האחים

גשר עבדאללה
גשר עבדאללה הוקם על ידי חוסיין מלך ירדן לזכר סבו שנרצח בירושלים בשל המדיניות הפייסנית שהוביל מול
ישראל הצעירה .הגשר נועד לקצר ולייעל את הדרך מרבת-עמון לירושלים.
את הגשר פוצצו חיילי צה"ל במהלך מלחמת ששת-הימים כדי למנוע תנועה קלה של חיילי הלגיון משני צידי
הירדן .הגשר ניצב מפוצץ באותו מקום גם היום ,לא רחוק מקבר האחים של בית-הערבה.
עד היום ניתן לראות לאורך הכביש הישן שלטי אבן ירדניים המכוונים לעבר אתר הטבילה הנמצא מעט צפונה
מכאן.
מהגשר מוביל כביש הממשיך מערבה ,ומתחבר לצומת בית הערבה ,סמוך לצומת בין כביש  90לכביש .1

ציוניו דרך...
1938
 24לאוגוסט – יהודה קופילביץ' ,ישראל אבן נור ודוד אטשטיין משגרים תזכיר להקמת יישוב קיבוצי בשטח הזיכיון של מפעל האשלג למזכירות הקיבוץ
המאוחד ותנועת "מחנות העולים" רשויות ההגנה והנהלת חברת האשלג חוברים במאמץ להקים את בית הערבה.
1939
 17לינואר – יצחק אייזיקוביץ משתקע בצפון ים המלח ופותח בניסויים לשטיפת הקרקע ומצטרף אליו וילי אגמון.
 15לאוגוסט  -ארבעה בוגרי "המחנות העולים" שעבדו במפעל בצפון מצטרפים לאייזק.
 8לספטמבר – טקס ההכרזה הרשמי על היישוב החדש.
1940
מרץ –  45בוגרי חברת הנוער ב' מאשדות יעקב מצטרפים לקיבוץ.
 21למרץ – הנחת אבן הפינה  -יא באדר תש' ( יום תל חי ) למבנה הראשון ,יומיים לאחר מכן נטיעת עצי תמר ראשונים.
 6ביוני – לידה ראשונה ,מיכל (רמות ) בת לבטי ושרוליק אבן נור.
 6באוגוסט – משה כהן שולח יד בנפשו.
נובמבר – חג המים  :נסתיימה הנחת קו המים ,צינורות בקוטר " 5מן הירדן אל השטח.
 20דצמבר – זאב לוונטל ויעקב לביא נרצחים בידי ערבים בשעת עבודתם בכריתת עצים ליד הירדן.
דצמבר – מתוך רשימת האינוונטר ( מצאי ) לסיכום השנה  :בלול  250עופות ו 133-ברווזים.
1941
 18לינואר – מיכל אבן נור וגדעון קורנל ( קורן ) ,הילדים הראשונים הגיעו הביתה מרמת רחל – מקום בית הילדים.
פברואר – אפריל – במשק  :מתקינים את הסידורים לשטיפת החלקה הראשונה (כ 150 -דונם) ,מאכלסים את בריכות הדגים ,נוטעים בננות ליד חדר האוכל
ויבולים ראשונים של עגבניות.
יוני – חג האור  :היישוב מתחבר לקו חשמל של החברה.
 19בדצמבר – בחנוכה נערכת "חנוכת הבית" לתשעת בתי המגורים הראשונים בקיבוץ.
דצמבר – מצאי בסיכום השנה  2 :פרות ברפת 150 ,דונם אדמה שטופה.
1942
מרץ – חברים יוצאים לטייל להר נבו ,על כך נענשים באסיפת הקיבוץ ויורדים למועמדות.
מאי – מחלקת מסתערבים של הפלמ"ח שוהה במקום 4 ,חברים מתוכם חברה אחת מתגייסים לחטיבה ומצטרפים למגויס הראשון יוסקה רעיף (שינדלר)
נובמבר – גדעון הפעוט ,בנם של חנה ודוד קורן ,טובע בבור ספיגה ברפת וקבור בבית העלמין של הקיבוץ.
דצמבר – מתוך סיכום השנה " :במרוצת השנה נולדו  4תינוקות".

1943
ינואר – נוטעים כרם ואושר רשמית שם הקיבוץ :
"קבוצת החוגים בצפון ים המלח – בית הערבה".
 30באפריל – שניים מהמתגייסים לצבא הבריטי ,גד שוורצר ומוטקה דרוקר נספו באסון הטבעת אונית הצבא הבריטי שהובילה גייסות לאירופה.
ספטמבר – חברת האשלג מכירה בקיבוץ כישות עצמאית ,מתחילים בהכנת תוכנית אספקת מים ליישוב.
אוקטובר – נובמבר – לראשונה נקלטים עולים משארית הפליטה.
1944
ספטמבר – שאיבה ראשונה של מי הירדן לבריכת הדגים ,בריכת "זאב א" על שם זאב לוונטל שנרצח.
אוקטובר – במאזן השנתי " :השטח החקלאי המעובד מגיע ל 74-דונם ובהכשרה נמצאים  160דונם נוספים ".
1945
פברואר – נשרף חדר האוכל.
יולי -אוגוסט –  6חברים יוצאים לשליחויות שונות בגולה.
1946
יוני – ראשוני המתגייסים לצבא הבריטי משתחררים וחוזרים.
 16יוני – "החיפוש שהקדים את "השבת השחורה" .כוחות הצבא הבריטי שאליהם נלווים אנשי בולשת ומשטרה עורכים בבית הערבה חיפוש אחר
נשק בלתי חוקי .מרבית הבחורים נכלאים בלטרון .
אוגוסט – מאכלסים בריכה נוספת בדגים "זאב ב"  160 ,דונם נכנסים למעגל השטח המעובד.
אוקטובר – "באסיפה השנתית" מחליטים להגדיל את מספר החברים העובדים בעבודות חוץ (כשכירים) בחברת האשלג.
 19בנובמבר – במסגרת "חג השבע" חונכים את חדר האוכל החדש ,לאחר שהקודם נשרף.
1947
מרץ – קבוצת מעפילים מעיראק מוברחת ארצה ע"י אנשי פלמ"ח ואחד מהמעפילים נפטר בעודו רוכן ונושק לאדמת ארץ ישראל .הוא נטמן כאלמוני
בבית העלמין של הקיבוץ ולאחרונה זוהו פרטיו האישיים.
אוקטובר – מצטרפים חברים מ"הכשרת מעוז"  33בוגרי התנועה והפלמ"ח.
במאזן השנתי  :יש במקום  206נפש  120 :חברים  46,ילדים  40,אנשי פלמ"ח.
 250דונם אדמה מעובדת ושטופה.
 500דונם בריכות דגים ( 60דונם בתהליך שטיפה).
ענפים  :חצירים ,גן ירק ,משתלת ורדים ,סובטרופיים ,בננות ,תמרים ,עגבניות ,רפת ,לול ,בריכות דגים.
בחצר – עצי נוי ,דשאים ,שדרת ברושים ,סדנאות מלאכה :למסגריה ,נגריה ,יצור רעפים ובלוקים.
בבית העלמין  5קברים.
מלחמת העצמאות החלה.

1948
אפריל – דרך היבשה מים המלח לירושלים מנותקת.
 13למאי – נערכה פגישה גורלית בשטח זיכיון המפעל בין מפקד הלגיון הערבי  ,ראש ממשלת "עבר – הירדן" ופמליה מכובדת עימהם ממקורבי חצר המלך
עבדאללה להיפגש עם נובומייסקי ואנשיו ע"מ לסכם להשאיר רק את מפעל האשלג מחוץ למלחמה ,דבר שבלבל את תושבי בית הערבה שמא סוגרים עסקה
מאחורי גבם ואלה הפנו מכתבים ומברקים ל"הנהלת העם" בראשותו של דוד בן – גוריון.
 14למאי – הכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל.
 15למאי  -מועד עזיבת הצבא האנגלי וסיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ,המתינו לשווא לתגבורת צבאית.
 16-17למאי – התכנסו לאסיפה כללית והוחלט  :שלא מפנים את המקום ,תובעים מהפיקוד העליון תוספת כוח לשם עמידה בפני מתקפה ,מכינים אפשרות
של נסיגה ואדמה חרוכה ,מתוך דאגה לילדים מפנים את הילדים והאמהות.
 18למאי – יצא מהפיקוד העליון מברק בהול אל מפקד החבל  " :לא ידוע לנו על כניעה .הוסכם שהאזור יוצא מאזור הקרבות .אין להסכים למסור את הנשק.
אם לא תהיה ברירה – יש להשמיד את הנשק.".
ככל הנראה מברק זה לא הגיע ליעדו.
 19למאי – במפקדת החבל מתקבלת הפקודה להעביר את הנשק והתחמושת לסדום ,דלק ,כלי עבודה ומזון ,לסגור את תחנת האלחוט ,כל חבר לוקח רק
תרמיל קטן עם חפצים אישיים.
היה מי שנכנס לחדרו ומיד החל שובר ומנפץ מחמת הזעם ,היה מי שנתיישב על המיטה וקפא במקומו .דמעות נושרות .....
המיפקד התקיים ב 11 -בלילה ,הם הגיחו מחדריהם שתוקים ,התפרקו בכי חרישי עם עצמם.
 20למאי – יום הפינוי  :עולים לסירות ופונים דרומה לסדום ,דממה כבדה רבצה על כלי השיט ,שקט שלאחר הסערה אפף את החברים .שיירות הסירות
מנותקת מכל קשר עם הנעשה בארץ שייטה בדממה ואיטיות דרומה ,דרומה.
באותה שעה פשטו קבוצות גדולות של השכנים הערבים על המשק ועל המגורים והחלו בוזזים ומפרקים את כל הבא ליד.
בסירות ישבו אנשים שחוחים שעולמם חרב עליהם ,עלבון והרגשת נבגדות חלחלו בהם במעורב .הם נעקרו מביתם .הדבר היחיד שקשר אותם אל העתיד היו
המחשבות על משפחתם וילדיהם.
1967
לאחר מלחמת ששת הימים חברו חברי גשר הזיו וכברי לבקר במקום ששוחרר ,בחרדת קודש ,עם דמעות כבושות צעדו על בהונות רגליהם על קרקע חשופה
שנותרו עליה כצלקות שברי מבנה ועץ מיותם – צער עולם עטף אותם.
הם לא חזרו לחיות בבית הערבה ,אף לא לאחר מלחמת ששת הימים.אנשים שנקרעו פעם מאדמתם וממפעל חייהם מתקשים לחיות עם החשש שמא יקרעו
שנית.

בית הערבה
מילים :חיים חפר ועמוס קינן
אֲ נִ י זֹוכֵר את בֵ ית הָ ע ֲָרבָ ה,
ִפסתִ -מ ְדבָ ר צְ רּובָ ה ְבארץ חֲ ֵרבָ ה.
זֹורםָ ,ש ֵקט כְ מֹו חֲ לֹום
י ְר ֵדן ֵ
ְו ָים המלח ֵמתִ ,מכָאן וְעד ִל ְסדֹום.
אֹותך
ָ
ה ִמ ְדבָ ר כִ סָ ה
ְבאָ בָ ק לָ בָ ן וָרך
עֵ ץ ָירֹק ְבארץ חֲ ֵרבָ ה,
אֵ יך נִ ְשכח את בֵ ית-הָ ע ֲָרבָ ה?

אני זוכר את ים המלח שם,
המים הכבדים ,גלים בלחשם.
אסדת אשלג לוהטת מן החום
וכל הנצורים -
עוברים את ים המוות לסדום.
המדבר כיסה אותה,
באבק לבן ורך
עץ ירוק בארץ חרבה,
איך נשכח את בית הערבה.

בית מול הר נבו
מספורי בית הערבה
ישראל אבן נור

שותפות במעשה
הבריאה
הסיפור של בית הערבה

צביקה דרור
הוצאת הקיבוץ המאוחד 1994

בסימן קריעה
ימיה האחרונים של בית
הערבה תש"ח

דוד קורן
עם עובד ,בשנת 1983

ההגנה על סדום
1948 – 1934
דוד קורן

ההוצאה לאור –
משרד הבטחון
תשמ"ט 1989

מהנהר ריין לים המלח
הושע קאופמן
הוצאת "עיר ותכלת"
תשס"ו 2005

מחלום למציאות
סיפורה של חברת האשלג
1952-1930

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האונ' העברית י-ם ,תשס"ז

פנקס חבל ים המלח :
למטייל ולמדריך
בן-ציון אשל
הוצאת קרית ספר בע"מ

אדם בערבה
פרקי עלילות
מחיי ייהודה אלמוג
שמעון קושניר
הוצאת "עם עובד" 1973

חבל סדום :
צוער ,ים המלח והככר /
יהודה קופלביץ (אלמוג)
וב .צ .ונסקי (אשל)
הוצאת הקבוץ המאוחד 1945

מהפכה בסדום
השפעתה של חברת האשלג
הארצישראלית על פיתוח אזור ים
המלח וארץ ישראל 1948-1930

הילה טל

מקורות:
ויקיפדיה
עמוד ענן
תפוז – הבלוגיה אודי איזק
 - YNETכתבות ותמונות של אודי איזק

http://he.wikipedia.org/
http://amudanan.co.il/
http://www.tapuz.co.il/blog/
http://www.ynet.co.il

אוסף מטסון  -מחלקת הצילום של המושבה האמריקאית – ספרית הקונגרס
http://he.danielventura.wikia.com/wiki/Dead_Sea_album_Pictures_1934-1937

אלבום התמונות של אלישבע ליטן
אוסף צילומי חנן הרצברגר

דוד קורן  -בסימן קריעה ימיה האחרונים של בית הערבה תש"ח ,עם עובד ,בשנת 1983
צביקה דרור  -שותפות במעשה הבריאה הסיפור של בית הערבה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד 1994

תודה לנדב מן " -ביתמונה" מרחביה
על האישור להעתקה מתוך אלבום "בית הערבה" ומאתר ynet
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תודה לאודי איזק – מנהל מח' חינוך מועצה מקומית מגילות ים המלח
על האישור לשמוש בחומרים שלו שפורסמו באינטרנט

תודה לירדנה תמיר
ילידת בית הערבה
שפונתה מבית הערבה בגיל 7
על שנתנה מאוסף צילומי אביה –
חנן הרצברגר ז"ל איש בית הערבה

ירדנה עם אמה רות 1942

חנן הרצברגר אשתו רות
1942-1943
ירדנה וטרי

תודה לאלישבע ליטן
חברת בית הערבה מ 1943
 ...מורה לעברית בסדום
 ...אחות בנטישה של בית הערבה ( על המעונה לסדום )
על עזרה בהשגת חומרים
על עזרה בהגהה
וממפונות בית הערבה 1948

הר נבו

בית הערבה
היום

