
 "חברת עולים" 

 

 של המאה העשרים.   30-הולנדית חלוצית שהוקמה בשנות ה-ציונית   ה "חברת עולים" הייתה תנוע

התנועה הוקמה תחת הדגל של "ציונות ללא תנאי" וראתה בחלוציות לא רק כלי להגשמת הציונות אלא גם כלי  

 סוציאליסטי. -לתיקון חברתי 

 

 

 . " העבודה קבוצת "; "עולים   חברת"  של ראשיתה

  את  והקימו, ם במקו" החלוץ" של  סניף, לוכם  באזור בהכשרה שהיו, ד הולנ חלוצים ילידי שבעה הקימו  1931 במאי

  12 בקבוצה היו  כבר  1932 במאי, הראשונה השנתית  באספתם". ולנדיה  עליה קיבוץ" כ( ע" קב" ) העבודה  קבוצת "

  לקשור   החליטו,  סרני   נצו א  עם   יחד  1932  בספטמבר  שנערך   במפנש  בארץ.   השתקעו  שכבר  ם חלוצי  שני   בהס   ,חברים

  קיבוץ        את "( מענית" כקבוצת ) יותר מאוחר להקים עתידה שהיתה, חרוד  בעין " החוגים" קבוצת  עם גורלם  את

 ."השיטה בית "

בחורות.    10-ו   בחורים  27  ע " בק  רעיןג ב  כבר   היו  1932  ובסוף",  הולנדים "ה  אל  אחדים  גרמניה   יוצאי  הצטרפו  בינתיים 

 .הולנד ילידי כלומר  "הולנדים"  רק בעתיד   לב לק להחלטה  הביאה וזו להסתגרות  נטייה בקבוצה  היתה  זאת בכל

  ומטרותיה  הקבוצה  של  קטנותה אף  שעל  אלא  זאת  אין . צ(")הפנ " יוצאי "הפדרציה של הצעירים היהודים בהולנד 

  שהיו ,  וחיכוכים  ויכוחים  כמובן  עורר   הדבר .  ממש  של   אחדות  בה  ליצור   הפריע   חבריה  של  השונה  מוצאם  , המשותפות

  בראש *  החלוץ"  של  הארצי  בכנס,  דבר  של  בסופו.  לשם  פרץ  השליח  והן  בארץ  ההולנדים  החלוצים  הן   בהם  מעורבים

  ייך ת להש  שיכול",  הולנדי  עלייה  קיבוץ" כ  הוכרזה  ע " קב(,  Zwolle)  ולהזו  בעיר (  1933  בספטמבר  21-22  ד" תרצ  השנה

  ראתה  לא  ע"שבקב  ההולנדים  קבוצת : נוספת סיבה  היתה ההסתגרות  תיילנט. בהולנד הכשרתו לב שקי מי כל  אליו

  יצאו   ממנה  נועהתה  של  אינטגרלי  כחלק  עדיין   היתה  גם  אלא,  ישראל-ץלאר  ועצמ  המועיד",  עלייה  קיבוץ" כ  רק  עצמה

  של  גג ה במסגרת  לבותוהש - " עולים חברת " -  חדש  שם 1932 צמבר דב  לעצמם  קבעו  כך  בשל . בהולנד  חבריה 

 ,צ"הפנ

  הציבו  םה  אך  בהולנד  הציוניות  ותד והאגו  הנוער   ות עונת  לשאר   מקבילים  היו  הם   זה  במובן.  "החלוץ "  כחברי  ןעדיי   אבל 

 ת: המטרו את  לעצמם 

 . שבהכשרה ים ההולנדי רים ב הח יןוב צ"הפנ חברי  בין  עג המ את  ולחזק  לקיים  (1
  עם  קשר וליצירת  הארץ  יעת דוי  השפה להפצת ,ולהגשמה לחלוציות החינוך לקידום  צ "הפנ בתוך לפעול   (2

 ישראל.  בארץ רים בהח

  לא " עולים  חברת" חברי  .המקוות התוצאות את  הניבו  לא אבל  צ"הפנ טאוני יבב מפורש ביטוי לידי באו אכן  הדברים 

  את  לקבל בעקשנות  סירבה  צ"הפנ ת הנהל ם שלדעת משום, הולנד  ידיל י של ניכר  מספר להכשרה  למשוך הצליחו 

  שיצאו  יחסית -המעטים צ" הפנ חברי  ם שג מכך אוכזבו  כן  כמו . להגשמה  משמעי -וחד ון ומכ חינוך  לאמץ הצעותיהם 

  ן שאי ,  מכך   הסיקו  הוותיקים "  עולים  רתב ח"  חברי".  החלוץ" ל   טרף צלה  וסירבו   םיאליזצלסו  זיקה  כל   דחו  להכשרה  עתה

  הציונית  ההגשמה רעיון להפצת יותר  מבטיחה חלופית רת גמס לחפש ועליהם הפניצ  במסגרת לפעול  סיכוי 

  וד בניג  זה היה  אמנם . באמסטרדם היהודים ( AJC) ס "האי חב  מאות  ן בי למצוא  חשבו  את ז ואת , והסוציאליסטית

"  עולים  רתבח" ב" החלוץ " חברי של םשהישארות שגרסו , והנהלתו  בזוולה" החלוץ " של הארצי הכנס של לדעתו

  את  ההולנדים  החברים של  שעזיבתם, סברו זה ולעומת . ס "האי  ת רבמסג גס  לפעול  מהס מונע  זה  ואין הכרחית

- " תגרום לבדידותו של "החלוץ" ותחליש את השפעתו על הפעילות הציונית בהולנד בעתיד. אולם על םעולי רת בח"

, מעשה שהיו לו תוצאות ארוכות טווח  1933אף החלטת הכנס עזב חלק מחברי "החלוץ" את "חברת עולים" בסוף 

 של ניכור מתמשך בין ארגוני החלוצים לבין עצמם ובין "החלוץ" לפנ"צ. 

 



 ". עולים  חכרת"  של  ותה נהתארג

 

  של  הגישה בעלת ", עולים ת רחב" לבין  ישראל בארץ העבודה תנועת  עם המזדהה הסוציאליסטי" החלוץ"  בין  הקרע

 . 1933 בדצמבר  מוגמרת הלעובד הפך ", תנאי ללא  ציונות"

  ר בח  להיות בלא םג  ועבודה ישראל לארץ לעלייה סרטיפיקט לקבל שניתן, נטען  חודש מאותו* רך דב " של ליוןיבג  

  הבהוס ואף ; והקליטה העלייה בסיכוי  פגיעה משום בה  אין * החלוץ"ל  ייכות תהש אי  כן ועל ", הכללית ותרהסתדה"ה

".  ית גתמפל  מבחינה ניטרלית  שהיא ', עולים  חברה' הוקמה רב לא  זמן לפני" ש, לכך הקוראים  של  לבם שומת ת

  לבין   ונותי צ  ן בי  ודג ני  ליצור  ם ציו ר  שאין,  בכך   יםנורדהי-ל   ידי  על  הוסברה"  עולים   חברת"  של  הניטרליות  של   חשיבותה

  דים נהול יםנציו כמו, הייםד נור. ולהגוה  הארץ יד יהו בין ד וגני  להתפתח עלול  מכך כי , בגולה ולא  בארץ לא , חלוציות 

.  תהמשותפ  העיקרית   במטרהת  הדבקו  בה   שנעלמה   וכמעט  המפלגתיות   בגלל   במשבר   נמצאת   ת ושהציונ  סבר ,  רבים 

  החלוץ  על ", סוציאלית מעברה" מעין  שהיא  או , ם לפליטי מקלט כמקום ישראל  ארץ נראית  רבים  עבור , כך  בשל 

 .  זה מצב  לשנות כדי  לארץ   לעלות י דההולנ

  התנועה  להנהגת  האופוזיציה  את ם ג אלא  הציונית  הפועלים ועת נלת האיבה  את רק לא בדבריו  ביטא  הייםדנור

  החוברת  את פרסמה" עולים  רת בח"ש  אפוא  מפליא  זה ן אי  ד.הולנ לציוני אופיינית  התשהי  איבה, העולמית  הציונית 

  ם החלוצי בין  הפצה לצורך  בגרמנית  כתובה כשהיא, נשטייןרב 'פ  של עטו  מפרי ", פירושה ומה נאית ללא ותנציו"

 . "נאית ללא  ציונות"ה  של המרכיבים  את  הוא םג  כלל " עולים רתבח " תקנון . הגרמנית דוברי

 

   

 של יגאל בנימין "נאמנים לעצמם ולדרכם". ו כתבה זו לקוחה מספר

  י.ג



 

  

 

  

  



 


