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   'היומן' – 'ישראל-אגודת'יומון ובה טאונייבב
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 תקציר
גוף זה . 04-של המאה ה 04-שנות הב בירושליםהגיעה לשיא פעילותה ( י"פאג)הסתדרות העובדים החרדית  

קשרים להגוברת  ועל רקע התנגדות( י"פא) 'ישראל-אגודתפועלי 'של הסתדרות העובדים התפלג למעשה מ
כך שראשי נחת מ-איחשו גם  י"אנשי פאג. 04-עם גופים ציוניים במחצית השנייה של שנות ה י"רקמה פאש
ישוב יה'הפיכתם של עולי  עם  ,מן הציונות את דרך הבידול וההפרדההחלו לנטוש  (י"אגו) 'ישראל-אגודת'

לקראת הקמת  י"היהודי בא עם שאר היישובחיים משותפים קיים לורצונם , י"לרוב בתוך אגו 'החדש
זכתה בתמיכת רבים מאנשי ואף , י"חלק בלתי נפרד מאגו 04-בשנות הי "נותרה פאגאף על פי כן . המדינה

רוח היצרנות ועבודת  אתציבור זה  קרבבי קידמה "פאג. אנשי אמונה נאמניםיה חברשראו ב' ןהיש היישוב'
ה חברה כלכלית יהי "של פאגלוז פעילותה . לקיים את דרך ההיבדלות החרדיתפשרו לו שא   ,םהכפיי

הבחירות ערב  .זמתה ובכוחות עצמהומימקומות עבודה ובונה שיכונים יוצרת , המקימה מפעלים
 לאשחברה  ,גת האםלפי להתמודד בנפרד ממ"אנשי פאגהחליטו  ,במדינת ישראלשהתקיימו הראשונות 

 והנחית ,בשתי מערכות בחירות נהשלויי וכ"ממחנה אגוי "פרידה של פאגה. מפלגות ציוניות בגוש משותף
על ו, 04-בשנות ה י"של פאגעצמיים  ביטאוניםמחקר זה מתבסס על   .שהביאה לחיסולהמכה  קשה עליה 

נשי שבין יוצריו וכותביו היה לאואות צא בירושלים בימי מלחמת העצמיש', היומן' ,יומון החרדי הראשוןה
ומקצת  י"פאג עולמם של אנשי-השקפתעולה אלה רסומים פ  מ. הביע את עמדותיהםמקום מרכזי לי "פאג
שונים  של אישים עדויותעל , על מחקרים נוספים, זה מתבסס על ביטאונים אלהמאמר . תנועהה פעילותמ
 . ארכיוניחומר על ו

, 'היומן', 'קוממיות', 'עתידנו' ,חרדי פועל, ציונות, ירושלים, י"פא, י"פאג, י"אגו: מפתח-מילות
 .י"שיכון פאג, מלחמת העצמאות, מוקוטובסקי

 

Po’alei Agudath Israel (PAGI) - A Haredi workers’ organization  -   

as reflected in its bulletins and in ‘Hayoman’ of Agudath Israel 

Eldad Naor 
n@mayan.org.ileldad_ 

Abstract 
The highlight of activities of the Jerusalem PAGI Haredi Workers Organization took place 

during the 1940s. This organization broke off from PAI, the Agudat Israel Workers 

Organization, because of its growing opposition to relations that PAI had with Zionist bodies 

during the second half of the 1930. Also, PAGI members resented developments within PAI 

whereby its leaders were deserting the traditional ways of separation and segregation from 

Zionism, as PAGI became a majority within PAI. This trend within PAGI was due to the 

influx of new yishuv hadash (New Settlement) Haredi immigrants, who sought to live in 

shared communities with the general Jewish population, In spite of this resentment PAGI 

remained an integral part of PAI in the 1940s, and even gained the support of many among 

the yishuv yashan (Old Settlement) who viewed PAGI's members as devoted to the old Haredi 

traditional norms. PAGI was innovative by promoting productivity and manual labor, which 

allowed the Haredi community to remain segregated from the general public, as these jobs 

could be completed within the Haredi community. The core PAGI’s efforts was a company 

which established factories, jobs, and residential buildings.  In elections to the first Knesset, 

PAGI ran in a separate party from PAI, which joined a block together with Zionist parties. 

PAGI’s separation from the PAI camp and its failure in two electoral cycles led to its eventual 

demise. In addition to other sources, such as testimonies and archival materials, this article is 

based on PAGI’s own publications in the 1940s, and especially on the first Haredi daily 

newspaper, "Hayoman" (The Diary), published in Jerusalem during the War of Independence 

in which PAGI members had a critical role. These publications reflect PAGI’s members’ 

perspectives and activities during this time period. 

Key words: Agudat Israel, PAGI, PAI, Jerusalem, Zionism, Haredi worker, Mokotovski,  

War of Independence, PAGI housing project, 'Atideinu', 'Komemiyut', 'Hayoman'.  
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 מבוא

בשנות שקמה  םימי-קצרתחרדית ייחודית ופועלים  הסתדרותהיתה  (י"פאג) 'ישראל אגודתפועלי '

היא . הטרם נחקרה דיו ,בעיקר בירושלים ,"הישן"י דהחר מקרב היישוב 04-של המאה ה 04-ה

מבחינת . פעילות כלכלית ועבודת כפייםכלפי גישה חיובית לצד , תיציונ-אנטיגישה שמרנית דגלה ב

ואכן  ,(י"אגו) 'ישראל-אגודת'חלק מכהקמתה  םעאנשיה ראו אותה , י והמפלגתימקומה הארגונ

י לבין "בין פאגבר קו הש. יםבכירחלקם בתפקידים , בירושליםי "ם במרכז אגומעוריהיו הם 

שהפכה )לקראת הבחירות הראשונות לאסיפת הנבחרים הראשונה , 9101בינואר מן תסהי "אגו

זה הביא  צעד. ותפתשציונות הדתית ברשימה מפלגתית מה לאי "עת חברה אגו, (לכנסת הראשונה

ברשימה  לא הובטח מקום ראוי םציגיהנשל גםמה , יישמעכי קולם לא להבנה י "אנשי פאגאת 

כשהם מקצינים את עמדותיהם הסותרות את , יצאו לדרך מפלגתית עצמאית, משכך. החדשה

  . י"אגו כה שלדר

 (י"פא) 'ישראל-אגודתפועלי ' הסתדרות הפועלים הוותיקהשל י נימה עברּהה מניצבי "פאג 

וזאת , התנועה הציוניתששמרה על ריחוק מן  ,היהדות החרדיתאת הקו של  ואימצהי "של אגו

הקים בשאיפה לכי היא תומכת רה יציוניים והצהה המוסדותפעולה עם  שיתפהי ש"בניגוד לפא

מגעים עם ההנהגה הציונית שניהלה , י"אגו הנהגתגם הסתייגה מי "פאג. יתריבונמדינה יהודית 

כ "י עלון פנימי ואח"פאגאנשי הוציאו  04-הבמחצית שנות . התנגדותה לציונות אתלמעשה  הוזנח

ראשית דרכה של לי ראשון על מכ  יש בהם כדי ללמד אך , לא האריכו ימים ניהםש – טאוןיבגם 

י הזדמנות "מצאו אנשי פאג מאותמלחמת העצשפרצה לאחר . מה בעת ההיאיו-י ועל סדר"פאג

חרדי ראשון  יומון – 'היומן'נדירה לביטוי עמדותיהם הייחודיות ולהגברת כוחם עם ייסודו של 

האירועים תיאר את שפע היומון . י בירושלים"שראה אור בארץ ישראל ושיצא ביוזמת מרכז אגו

 מדינהמוקמת והעיר ה קשה על ממלח תתרגשמבה , סוערתבתקופה היסטורית שפקדו את הארץ 

ן מלהתרשם והציבור הזה חלק מעמדות  עמוד עלמאפשר לליונות היומון יגעיון ב .(9199, פרידמן)

ה על עמדותיו של ל היתהההשפעה שבזכות , י בלהט האירועים"נטי והייחודי של פאגתהאוהקול 

תחושה בשל הו, למוסדות המדינהזכרות נבגלל הבחירות ה 9101היומון נסגר בתחילת . עיתוןה

 .  י"אלא את עמדות פאג ,אינו מבטא את עמדותיהיומון הי כי "הנהגת אגוקרב בשהשתררה 

 זרמים בחברה החרדית ערב מלחמת העצמאות

דרגת בעמידה על תסייע  ,ערב מלחמת העצמאות יםה עקרונית בין קבוצות וזרמים חרדיחנהב

ה בין הזרם שמבדילמכריעה המידה ה אמת זוהימאחר ש, המפעל הציונין מהמעשית  םהסתייגות

הכולל את מרבית החסידויות ואת רובם , הזרם המתון. הּבשלבין הקיצונים זו חברה בהמתון 

, 'ישראל-אגודת'שמסגרתו הפוליטית המרכזית היתה הסתדרות  ,מתנגדים-המכריע של הליטאים

כפי שהראה  ,ציוניעמדה מסויגת אך מתונה ביחס למפעל ה 04-השל המאה  04-השנות מאז אימץ 

ציונית -אנטי חלקּה – לחלוטיןאחידה  ינהאשמדובר בעמדה  (.094-050: ט"תשמ, פונד) יוסף פונד

 ראש –ה מנהיגיבין הקשר  תחזקה 04-השנות מאז אמצע אם כי , ציונית-ציונית או א-וחלקה לא

יצחק מאיר י "וראש הוועד הפועל העולמי של אג-יושבו( 9101-9445)שה בלוי י בירושלים מ"אגו
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שיתוף אפשרי על ודוּבר עמם  ,י"הציונית באהתנועה מנהיגות לבין  (9199-9410)לוין ( מ"הרי)

 . רץהיהודי בא היישובבשאלת עתיד משותף בנושאים כמו עלייה וייצוג 

אמנם נטל  בלוי .מתוך חילוקי דעות ועם המנהיגות הציונית התנהל האל יםקשרגם אך 

אך המשיך להיות , י"בא היישוברוב נציגי שיתוף פעולה עם הדרגה לתמוך בב אותינוחלק בשיחות 

הקמתה של התנגדותו העקרונית לצהיר על שה, ת היישוב הישןועמדעם  9101-מזוהה עד מותו ב

ניסיונות להגיע כשנעשו , 9101-וב 9104בסוף  ,למשל ,כך היה. דינה יהודית בזהותה הציוניתמ

הבריטים ובהתנגדות המשותפת י "עועידת השולחן העגול ומנה כשז, להסכמות בעת המאורעות

-941: ט"תשנ, פונד)שאת לאחר סיום מלחמת העולם השנייה -וכך היה ביתר ,לספר הלבן השלישי

עם אנשי מתוך בחירה שדגלו בשיתוף פעולה  האת אליצחק מאיר לוין ייצג  ,בלוי לעומת(. 991

לוין ותומכיו המשיכו . ערב הקמת המדינה במיוחדו – התנועה הציונית למען ההצלה בזמן השואה

בדת הקמתה כחלק עּואך גם קיבלו את , לשאוף להקמת מדינה המנוהלת על פי חוקי ההלכה

חברו לוונשטיין עם עובדה זו ביטא לוין . מתרחש לנגד עיניהםבלתי נמנע ההיסטורי  תהליךמ

 (.090-040 ;910-910: ט"תשנ, פונד)ת והכרזת העצמאעל שניהם כשחתמו , (9115-9140)

אסטרטגיה של משא ומתן ולעתים של שיתוף  04-העוד בשנות י "אימצה אגוכך או אחרת 

מתוך הכרה שרק כך ניתן להגיע להישגים סקטוריאליים , פעולה עם התנועה הציונית ומוסדותיה

לעומת חרדים . על אופיו של היישוב היהודי בארץ, ולו באופן חלקי, וייתכן אף להשפיע, חרדיים

 ,חלקי קבוצות שהתקבצובקבוצות ו-תתשהיו מאורגנים ב ,עמדו החרדים הקיצונים, מתונים אלה

העדה 'הארגונית של קורת הגג תחת  ,04-החלקם בראשית ימי המנדט וחלקם באמצע שנות 

ציונית חריפה ובלתי מתפשרת -עמדה אנטי יהה האלכל להמשותף . בירושלים 'החרדית

מוסדי הקשור -ארגוני-מגע עם כל גילוי או ביטוי פוליטימ ימנעותהבבדלות והיב התבטאהש

 .למפעל הציוני

ה ונשמע ,מקשה אחתהיו  אל – והקיצוניים המתונים – שני המחנותכי חשוב להדגיש 

שני המחנות  :זאת ועוד. (50-1: 9119, פרידמן) תמיד הרמונייםהיו א לם פוליפוניה של קולות שהמ

 – היה היישוב הישן הקיצוני 04-השל המאה  04-האם עד אמצע שנות . במשקלםהיו שווים  אל

שהחל  הרי – באיכותוהן בכמותו והן  ,המרכזי בחברה החרדית הכוח – בירושליםבעיקר רכז תשה

תהליך זה . לדומיננטי יותר בחברה החרדיתבהדרגה הפך הזרם המתון ( 9105)עלייה הרביעית המן 

ברור כבר היה , מת המדינה וקיום הבחירות הכלליות הראשונות לכנסתועם הק ,נמשך בעקביות

   .י"התאחד סביב אגוש, הזרם המתון םשרוב החברה החרדית נמנה ע

תום מלחמת בוההסתדרות הציונית היהודית י לבין נציגי הסוכנות "ראשי אגו ןבמגעים בי  

י "ביקשה אגו, י"דית באעצם להקמת מדינה יהותולנוכח המאבק הציוני המ ,העולם השנייה

ציוניות שאספו כספים הבמגביות  ואת חלקּה בדרךלהבטיח את צורכי הקהילה החרדית במדינה ש

השוללת כאמור , לא הביאוה לוותר על עמדתה העקרונית המגעים אל. ארץ ישראלהיישוב בלמען 

אשר נוסדה , מועצת גדולי התורה. חילוני-ה של מדינה יהודית על בסיס רעיון לאומיתקמהאת 

מלעצור את כ "בדנמנעה , החרדים ה נועצו הנציגים הפוליטייםואשר עמ, 9109-בארץ ישראל ב

, ןפרידמ) הצעות לסיכומים בנדוןנמנעה לאשר אף כי גם , המגעים עם המנהיגים הציונים

ונה לימים מה שכל  בסופו של דבר הבשילו  מגעים אלה(. 909-901: ד"תשמ, אונא; 9114:19-50

י "פשר לאגוא  ש המ – דמות המדינה לעתידעסק בשו 9109ביוני שהתקבל  ,"כתב הסטטוס קוומ"
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בתחילת . ובהמשך גם לממשלה הזמנית הראשונה ,להצטרף לדרישה להקמת מדינה יהודית

מו כ ,י להיכנס לכמה ממוסדותיה"דנו גדולי התורה בהצעת הסוכנות היהודית לאגו 9109נובמבר 

שלא י "נציגי אגווהורו ל, ה ולא לדחותהאת ההצע החליטו שלא לקבל הם. ועדת הביטחוןלולמשל 

; 90, 19-50:9114,  פרידמן)בהודעות פומביות נגדה לצאת  לאשונגד הקמת המדינה לפעול 

 ועידתשולאחר  ,9100-ב (.905-900, 50: 9114, כהן; 50: 9119, ןפרידמ; 05, א"תשנ, פרידמן

, י"מנות גם על שורות אגויכל להוהיישובי י 'כנסת ישראל'כי חבר ב החליטה 'ישראל-אגודת'

והגיע לשיאו עם פרישתם המוצהרת , וקיצונים נוספים 'נטורי קרתא'י לבין "התרחב הקרע בין אגו

 ,'טופס יציאה'על במקביל  חתוםלחייב י "עד להחלטה זו היה כל חבר אגו. י"של חוגים אלה מאגו

ן קו השבר ביאת  נההחלטה זו של הוועידה סימאך  ,'אלכנסת ישר'בו הצהיר כי אינו חלק מ

עם יותר עוד ק יהקרע העמ. (י"יוצג בידי אגוש)מחנה החרדי הלבין רוב החוגים הקיצוניים 

  (.9104 ,ארכיון ההגנה) 9105ת על מוסדות העדה החרדית בתחילשל חוגים אלה השתלטותם 

הקמתה של מדינה  יללולל שלכנס תחת כנפיה את כ 'ישראל-אגודת'במקביל המשיכה 

לשם כך המשיכו . ברור למדינה יהודית ברוח התורה וההלכהן חזותוך הצבת , לאומית וחילונית

:  9114, פרידמן) נפרדת לקידום יעדיה בארץ ישראל מדיניתבפעילות  9104י גם בתחילת "נציגי אגו

-00: 0449, פונד; 910: ט"נתש, פונד; 019-051, ט"תשנ, פרידמן; 01-00: א"תשנ, פרידמן; 10-01

09.) 

אותה כלל בשגוני -רבמחנה היה  ,י"אגועמדה שבמרכזו  ,המחנה החרדי המתון, כאמור

, 'ישראל-אגודת'צעירי , מתנגדים-ליטאים, חרדים ממוצא גרמני, מפוליןשמוצאם תקופה חסידים 

( י"פא) 'ראליש-אגודתפועלי 'המקום להדגיש שהסתדרות זה . ואחרים 'ישראל-אגודתפועלי '

היו אדמה והעבודת לו ערך ייחסחלוצים ש היוי "אנשי פא. המחנה החרדי המתוןן היתה אז חלק מ

 היו םתפיסת עולמם ואורח חייהם היו חרדיים והאך , לשתף פעולה עם הקרנות הציוניות מוכנים

ותשובות  י"רבנים ומנהיגים באגו לאי "מתיישבי פאשל כפי שהעידו פניות , י"עדיין חלק מאגו

מחנה החרדי בהזדהותם תוך הי בלטו ב"אנשי פא (.901-904, 900-900: 0499, גבל)מהם שקיבלו 

על ו ,משמעות דתיתשיש לו גם היסטורי אירוע  כךבראו הם  .הקמת מדינה יהודיתלעם המאבק 

קיבלו חברי  04-מחצית שנות הכך קרה שב. דחפו לחיזוק שיתוף הפעולה עם המחנה הציוניכן 

כ ניהלו משא "אחו ,בגדרההכללית חיים עבודה באמצעות הסתדרות העובדים -י בקיבוץ חפץ"פא

עלו חברי הקיבוץ העובדה ש. קרןה הנהלתי "עלבסוף שאושרה , ל"ומתן ארוך לקבלת אדמות קק

 ההדגימ ,לפני הבחירות לקונגרס הציוני' שקלים' ושרכאף ו, 9100-בל "קקלהתיישבות על אדמות 

: 0499, גבל) י"אגוהישן ב היישובהתנגדות גדולה בחוגי  הי ועורר"פאשל קו הת אבאופן ברור 

י הסתדרות נפרדת "אנשי פאהיתה למבחינה ארגונית (. 090, 045, 941: ט"תשנ, פונד; 904-991

 ,גישה זוסביב  י"י לפא"שנתגלעו בין אגומחלוקות המתחים וה. ביטאון משלהם אף היה להםו

התרחשה כבר אחרי אולם התפתחות זו . ילוג המחנה החרדי המתוןלפולקרע הביאו בהמשך 

-אגודתפועלי שבתקופה הנדונה היו מסכימים  כךוכל החוקרים שעסקו ב ,מלחמת העצמאות

, פונד; 00-00: 9119, פרידמן; 949-49: ה"תשס, בקון)החברה החרדית ן חלק בלתי נפרד מ ישראל

      (.009: ט"נתש, פונד; 900-900: ע"תש, פונד; 01: 0449

ראתה אשר , בירושליםהיה שמרכזה , י"קבוצה קטנה מהסתדרות פאהיתה  אותה עתב          

י המתנגדת "בגידה בדרכה ההיסטורית של אגו ,ובמעשיהםי "של אנשי פא תהמתואר נטייהב

 04-המתחילת שנות קיימה היא , 04-הלהתגבש בסוף שנות קבוצה זו לאחר שהחלה . לציונות
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 'ישראל-אגודתפועלי 'היא , נפרדתהסתדרות הפכה בהמשך ל, י"פאזו של ת נפרדת ממסגר

  .י בסניפה הירושלמי"תחילה כחלק אורגני מאגובוהתקיימה  ,(י"פאג)הירושלמית 

 י"גורמים ומניעים בהקמת פאג

, י"כהסתדרות עובדים נפרדת מתוך הסניף המקומי של פאצמחה בעיר  ,י ירושלים"הסתדרות פאג

מפני החרדי הישן  יישובמן ההגנה והתבצרות של חוגים  לצעד שהיה זה  .י"אגולק מתנועת וכח

בתגובה  ,היי לפני מלחמת העולם השני"באקם גוף זה  .י להשלמה עם התנועה הציונית"ת פאינטי

בשנים בהן , מול השלטון הבריטי רץת כוחה באא לימאבקה  הנחוש של התנועה הציונית להגדל

המוני יהודים בארץ  ובתנופה ולדגלה נקבצהיתה אז הציונות . י"ת מול ערביי אגברה היריבו

גוברות בו  ,תחושה כי כוחו היחסי הולך ונחלש ציבור החרדיקרב העמיקה באותה עת הב. ל"ובחו

הסתגרות והתבדלות  תסתמנמובמקביל , שוב היהודי הכלליייכלפי התופעות של פתיחת ערוצים 

קהילה הבתוך דמוגרפיים נקשר לתהליכים בתחום זה חשוב גורם וד ע. בקרב המיעוט החרדי

עליות הרביעית ב ,04-וה 04-שנות הבמאירופה הגעתם של חרדים רבים בעקבות  ,י"החרדית בא

 היישובמכך גדל תוצאה כ. החדש היישובי בקהילות של "להתיישב ברחבי אשפנו , והחמישית

של הסתדרות השפיעה על כך גם התחזקותה . י"אגו תו רוב בתוךוהילזה וכוחו גבר עד חרדי הה

צי כחלושל העובדים את תדמיתם וביצרה פעילויות יזמה  ,קימה ארגוניםשה ,הכלליתהעובדים 

הישן על הסתדרות  היישובהכעס בחוגי , כאמור, היהי "להקמת פאגגורם ישיר . ויובונ היישוב

, בהמשך פורטפי שיכ. י"ופים ציוניים באקשרים עם גשקיימה  ,(י"פא)העובדים החרדית הוותיקה 

. ותיומי-היום דאגותיובאדם הפשוט ובים תמקדרעיונות חסידיים המתרמו גם  י"להקמת פאג

ביא להקמתה של הסתדרות עובדים ה ,י בירושלים"בסניף פא 04-נרקם בסוף שנות השהרעיון 

אר את ההתנגדות ית ,י"גממייסדי פאאחד  ,אברהם טרגר .04-י בתחילת שנות ה"אגו ךה בתוישני

 ,ראשית דרכםבמנו ש ,השל חברי זעוםם המספרואת  ,תנועהה כגורם חשוב להקמתלדרך הציונית 

 . (9115, פרידמן)בירושלים לדעתו אז שהיו י "אנשי פא 944-חברים מתוך כ 04-כ ,9109-ב

את  שידגיש י על שם מקוצר אחר"התעקשו אנשי פאג, למרות השם המלא הזהה

, עבריתדגם אחד של מדינה לרק  סכימההמ, ותבלי הנח" ישנה"חרדיות  :הייחודיים הםמאפייני

לנוכח כוחה העצום של . ציונית-מדינה חילוניתמכול וכול והשוללת  ,בלבד חוקי התורהיונהגו בה 

ומול ההסתדרות העובדים , חיים רבים-יתחומלרווחתו של העובד בשדאגה , ההסתדרות הכללית

החרדי הישן מתקיים  ביישובי להראות כי גם "ו אנשי פאגביקש, י"פא –יותר  החרדית הוותיקה

מספק להם , ותבונה להם דיר ,דואג לחבריו ,"פשוטים"ההמאגד את , יוצר ובונה פועלים-גוף

 .(עד כדי הקמת מפלגה נפרדת)ה פוליטית מבחינעבודה ומארגנם 

 י"פאג היתה מי

בקיץ י "אגולפני הבחירות הפנימיות שנערכו בעוד  כהסתדרות עצמאית ושליםי הוקמה ביר"פאג

 היישובאנשי התריסו קמת התנועה החדשה בה. י"בא י"אגו ולקראת כינוס ועידת( 9104)ה "תש

הנהגת גם נגד אלא , בעיניהם פסוליםיו הש ,עמדותיה ומעשיה ,י"פאנגד הישן בירושלים לא רק 

 יישובבתוך ההפועלים והעובדים שחיו  רבקי פעלה ב"פאג. ההנהגה הציוניתומגעיה עם י "אגו

שעלו  ,יוצאי חסידויותדווקא היו , כולל ראשיו, י"אף שרבים מאנשי פאג) והישן והזדהו עם בידול

, החרדים שהגיעו בעשורים האחרונים כלומר – החדש היישובמול אנשי ( 04-בשנות ה י מפולין"לא
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פרשו מהסתדרות ש ,י"מקימי פאג. י"ופא, מ לוין"הריי בראשות "מיוצגים בהנהגות אגווהיו 

תקים מפעלים ש חברה כלכליתהמתבססת על מסגרת חדשה לעצמם להקים ביקשו  ,י"פא

חיים חרדיים נבדלים משאר  נהללהמשיך ול יאפשרו לופרנסה לפועל החרדי וו ציעיצרניים שי

מסגרתו מו ובהיישבנפרד מרוב  04-מאז שנות ה שחי המחנה החרדיכפי שעשה , היהודי היישוב

על תרומות ותמיכות לא יתבססו  החיים נבדלים אלשובלבד  ,'כנסת ישראל'היא  –הארגונית 

כ "אחו ,בפוליןעוד י "פא קרב אנשיה בננקטגישה עקרונית זו . יםאלא על יגיע כפי, תורה יללומד

 תיישבותהגם וספה לה כאמור ני "באאך , 04-הבתחילת שנות תנועה זו  הקמומאז ה ,י"בא

להמשיך ולקיים אורח ביקשו י "אנשי פאג, ברוח הישוב הישןשאלא . ועבודה חקלאית חלוצית

י ושל "רכיהן של פאד, ואכן .תציוני-אנטיהגישה התוך שימור , חרדית-החברה הלאן מ חיים נבדל

יומון גם ב כך-אחרי ו"טאוני פאגיבביטוי בבהמשך קיבלה והיריבות ביניהן  ,סופיתי נפרדו "פאג

 . י"אגו

גם יוכלו לזכות הם , מפעלים יצרניים נפרדיםעובדים החרדים האמינו כי באמצעות ה

לבנות חיים של תורה שלמים ומקיפים ואליו ישתייכו רק אלה "תאפשר להם רוחנית שבעצמאות 

מעשי הקרבה "גם אם משמעותם היא  ,"ששאר רוח להם ונכונים לשעבד כל הוויתם למען חזונם

הדגשת  (.0-9: 'ג 'עתידנו', "י והמבנה שלה"פאג", ג"ב שבט תש"כ, סקימוקוטוב) "שיידרשו

מנגנוני לגם  –ובהיבט אחר , מנגנוני הציונותיש לשמכל כפיפות מכוונת לכוח  החיים העצמאיים

הישן ולאפשר לו  ביישובלארגן את הפועל החרדי אפוא היתה  המחשבה הייחודית. י"אגו

 ,פונד) עצמאותו כחרדי מאמיןהבטחת מחויב לשיהיה ון ארגמסגרת להתפרנס מעבודת כפיים ב

במרכזה של קבוצה ייחודית זו עמד הוגה הדעות אברהם (. 10-10: ס"תש, באואר; 059: ט"תשנ

למעשה איש הרוח והיה , (9191-9190) "כי טוב ליהוא"בהמשך כונה ש, מוקוטובסקיאליהו 

 ניהל 04-בשנות ה(. את ייצוגה כלפי חוץ מללס  , "שר החוץ"בה כונה אז )הקבוצה של רעיונות הו

לצדו פעל איש הארגון . י"ובמקביל היה פעיל בפאג"( שילה)"ס חרדי לבנים "מוקוטובסקי בי

ועמם  ,המפעלים שהקימהאת שניהל בפועל את החברה הכלכלית ו (9111-9141) אברהם טרגר

שלושת "נו ברחוב החרדי השלושה כו .(9141-9199) אברהם פרשן -אחר מותו ול שלמה אייזנברג

 .(0499, קיציס; 009-004, 009 :ג"תשע, נאור" )האברומים

ב "בארהגויסו תחילה מתרומות הקבוצה ולפעילות הכספים להקמת החברה הכלכלית  

מכירת ומ( עובד בעל משפחהמ מאשריותר מעובד רווק )פרוגרסיבי חבר -גביית מסובהמשך מ

( בירושלים בעיקר הקמת שיכונים)החלו המפעלים דות אחלאחר שנים . מניות לתומכי הרעיון

 פיתוח מפעלי, תשלום משכורות, בהן קניית חומרי גלם, שימשו להוצאות שוטפותשרווחים  תלשא

היו אמורים  המקורות כספיים אל. הפוליטיתהחברתית וותמיכה בפעילות  (ראו בהמשך)ה יתעשי

י "ראשי פאג. לאומיותהקרנות הספי מכ תנזרי להתקיים בצורה עצמאית ולה"לאפשר לפאג

בהמשך את משפחת מוקוטובסקי שמעו ני ב. בהזדהותם עם החרדי הפשוט ודאגותיו וגאתה

בחסרונה של חש היה פועל בניין וכש, י"שנותיו הראשונות באאברהם מאביהם רונותיו של יכז

זכר סבו כי נכדו של מוקוטובסקי כתב ל". קשה היום"לפועל החרדי שתתאים מסגרת מתאימה 

הברור  בהיעדרה, מאוד אלא שביטוי זה מרחיק לכת, "רוח סוציאיאליסטית חרדית"מדובר היה ב

ן ביאפילו , עובדיםשל לתמיכה הדדית ולהתארגנות משותפת ת רחבה ושאיפה ישל תפיסה מעמד

לעומת זאת נראה כי מוקוטבסקי הגיע . י"מאורגנים בפאשהיו  האלכמו  – חרדיםהעובדים ה
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, מסדים עסקנייםממ תסולדגישה העם י "שהתחברה בא, ין עם רגישות חברתית מפותחתמפול

  .(0499, קיציס; 0490, לייכטר) אותם זיהה בגופים המפלגתיים היריבים

בהמשך לשכונת סנהדרייה  ,י"הקמת שיכון פאג הי הי"עמו זוהה פאגשהמפעל המובהק 

י "שכונה זו התגוררו רבים מאנשי פאגב. בהמשךהורחב שו 9101-חנך בשנ, ירושלים-שבצפון

ליטוש מפעל ל, מפעל לאטריות, בהם בית דפוס ,תעשייה מבניהוקמו גם ובה  ,וחרדים נוספים

אותה ב. (עירבמערב השהתעשייה אזור מם שחלקם הועתקו ל) מאפייה ומפעל לאריגה, יהלומים

, פרוש) לשכת עבודהאף ו ,צרכנייה, סכוןיקופת הלוואה וחבדמות  גם מוסד פיננסי מוהתקיי עתה

 .(091: ג"תשע ,נאור; 10: ס"תש, וראבא; 040-040: א"תשס

כשהיה ככל שניתן להעריך מנה שקטן זה מחנה היה , י"של פאג ספריכוחה המאשר ל

קהילה החרדית קרב הבהיתה גדולה יותר  ואם כי השפעת, כמה מאות חברים ובשיא כוח

לפחות , י"של פאג הזדהו עם רבות מעמדותיה בירושליםי "מפעילי מרכז אגולא מעט . ירושליםב

בחירות לכנסת לקראת ה, 9101בתחילת לעצמאות פוליטית ברשימה נפרדת י "מאגויצאה עד ש

" נקייה"תדמית  עםגוף מאורגן י "היתה פאגבשנותיה הראשונות . ('האסיפה המכוננת')הראשונה 

זו חוגים נוספים שתמכו גם הם בעמדות סביב לה התרכו ,בירושלים י"אגוכמה חוגים מבעיני 

ברמה הארצית היו חלקי . ('חוג חתם סופר' ,למשל)הישן  היישובברוח  שמרניות ואנטי ציוניות

בה  ,(י"צא)י "צעירי אגוהסתדרות בתוך , למשל – י"פאגשל עמדותיה את ד ומאקבוצות שהעריכו 

ר על וסלאתבעו ש ,ואחרים נפלדימשה שיי מפי "הנהגת אגוה על חריפהושמעה ונכתבה ביקורת 

. מדינת ישראל הצעירהשלטונות  עם ובהמשך ,י לחתור לשיתופי פעולה עם התנועה הציונית"אגו

ניסו כש 9109קיץ שהודגם ב דבר – י"י חלק מתנועת אגו"נותרה פאגעד לבחירות לכנסת  ,ככלל

ולווה  ,ביותר ן קצרזמתוך בשנכשל מהלך  – י"י לבין פאג"איחוד בין פאלכפות י "ראשי אגו

נתמכת בידי הסוכנות עמה פעולה בהיותה לא ניתן לשתף על ש ,י"י כלפי פא"צד פאגמהאשמות 

, באואר; 000: ט"תשנ, פונד) 'שערים'טאונה יבהוצאת בכן בקליטת העולים החרדיים והיהודית 

 (.050: ג"תשע, נאור; 10 :ב"תשע

לבדוק את תוצאות הבחירות  ניתן, באותם ימים י"של פאג כדי לאמוד את כוחה

-במיות בבחירות הפניי "קיבלה פאג, לכן בו עמדה שנים קודםכוח הבמבחן . שנערכו בה הפנימיות

למרות שלפני בחירות אלו . י"בא י"חברי אגו 1,444-כ תוךמ 94%-תמיכתם של כאת  9100

רבית תומכיה יח שמניתן להנ, י מחוץ לירושלים"י את פעילותה גם לריכוזי אגו"הרחיבה פאג

, לעומת זאת. (י"מנתה אז כמה אלפי חברים בתוך אגוש ,י"פאוהשוו ל)עצמה  העירן גיעו מה

 – רק אלפים בודדיםי "לרשימות המזוהות עם פאגהצביעו  ,בבחירות לכנסת הראשונה והשנייה

רחוק , דומא נמוך היקףאך ב, מעגלי תמיכה רחבים יותר ממספר החבריםאמנם המשקף  דבר

 .לכנסתהנדרש לכניסה החסימה  מאחוז

בבחירות . נשים גם –לכנסת אילו ו, י מצביעים רק גברים"יש לזכור כי במוסדות אגו

כשני שלישים ) קולות 0,444-מי ותומכיה פחות "של פאג 'רשימת החרדים' ולכנסת הראשונה קיבל

נתונים עם . לותקו 0,444-מעט יותר מ ,9159-ב ,שנייהבחירות לכנסת הוב, (אזדמאחוז החסימה 

י המאוכזבים החליטו לנטוש את השדה "ראשי פאג. נציגות בכנסתזכות בה התקווה לזבנכ האל

הפעילויות הכלכליות גם כ נסגרו "זמן קצר אח. הפוליטי ולהסתפק בהוצאת ביטאון תנועתי

פרשן ירד לקנדה , טרגר הפך קבלן מצליח בירושלים :לתחומים אחרים" ובהמשך פנו ראשי פאג
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חיבר ספר ידוע על  על מעגל החיים היהודי  ,מוקוטובסקי הקים הוצאת ספרים, עשה חיל בעסקיוו

: ג"תשע, נאור; 0499, קיציס; 045-040, 10-15: ב"תשע, באואר)ספרים עוד ו"( ספר התודעה)"

095-050).  

 

  י בין הפטיש לסדן"פאג

בהיותם , "הנכונה"חרדיות של ה נטייםתי נציגים או"אנשי פאגראו עצמם לעיל  נאמרפי שכ

ההתבדלות  .חידוש ביןוהתבדלות ל המשכיות ביןהשילוב הנכון לתקופתם את מייצגים 

גופים תבטא בכפיפות להש דבר – חרדייםהחיים השימור לסיס בבעיניהם נתפסה קהילתית ה

ם קהוש 'ועד העיר האשכנזי'היו  הכאל. סובבתחילונית ההחברה הן מונפרדים  עצמאייםחרדיים 

 הציוניםקרב ב 'ועד העיר ליהודי ירושלים'הקמת תגובה לב) 9194-עוד בבידי החרדים בירושלים 

הכרעות  ,י"לדידם של אנשי פאג .שהחליפה אותו בהמשך, 'העדה החרדית'אחריו ו ,(בעירגרו ש

 04-בשנות הי "קיבלו אנשי פאג ,י"אנשי אגו כל כ. לפסיקת הרבניםבציות יש לקבל רק חשובות 

נפטר ש (9104-9419) דושינסקייוסף צבי  ,ירושליםברב הקהילה החרדית  ו שלהנהגתאת 

דב ויידנפלד , (9151-9441) יק מבריסק'רבנים יצחק זאב סולובייצל הש כןו ,9104באוקטובר 

 –או הרב קרליץ  ,(9150-9494) איסר זלמן מלצר 'עץ חיים'ראש ישיבת , (9151-9449) מטשבין

 (.00-4 :ה"עתש, ארנוולד) (9150-9494) ש"החזון אי

 ינויש שליחות למימושו שלת תחושבהיותם חדורי  ,חידושה גם היי "אלא שלחבורת פאג

ית שליוותה את חלקם בילדותם חסידהברוח . שם דגש על האדם הפשוטאשר  ,בעולם החרדי

 לחיים ש רחלאועצמי חינוך  להנהיגו ,קשי היוםהיהודים הזדהות עם להם ביכרו , אירופה-מזרחב

מלאכת כפיים תוך התבססות על , שלטוניתשררה כל בוז לעל ה תבננזו פשטות . "פשטות עמוקה"

שכן  ,בתיםהבבעלי או תלות מנוונת בממסד כל יש להתנגד לגישה זו גרסה כי . יצרנית הפרנסעל ו

הפורסים מלחמם לטובת  ,המנוהל בידי עסקנים או אנשים מבוססים רכושיש  האללו הלאל

לא נפרדו מאמונה , בדרכם לעולם של עבודה חרדית עצמאית, י"אנשי פאג. נדיבות נתפגבהקק הנז

חרדים שבחרו להסיר  ההיו אל. ויצרנות עבודהשאין בו מאורח חיים  התרחקואך , מלאה ואדוקה

או " כבוד מזויף"בו כי ראו , כלשון נכדו של מוקוטבסקי ,"מעל ראשם את השטרמייל"

לשינוי  ואף שליחות תחושה מהפכניתלחבריה י "פאגבמובן זה הציעה . "התנשאות שנואה"

גם אם , השפעה םבה הניכר, העולם החילונין מ בהקלמרות ריחוקם המו, כך. הישן היישוב

 .אירופה-מזרחת של יהחסידרוח מעורבים בה, של רעיונות תנועת העבודה, עקיפה

בשעה , ומשנה כיוון ורץ דרךכמעשה פי מייסדיה ניעבמלכתחילה י נתפסה "הקמת פאג 

גלות בתוך "כמי ששרוי ב, יםעברוכמה במצור ומותקף מכמה ממילא  תוןהציבור החרדי כולו נש

הכוח הרב , חוסר אונים מול התנופהת בטאת בתחושתמזו גלות  .(0499, קיציס) "גלות בארצו שלו

ה להקמת אבקבמרבה והקשליחות  תחדור תהשהי ,התנועה הציוניתו י"בא היישוב לוההישגים ש

תחושה ע השנייה "לאחר מלהגברה עולם החרדי ב, כפי שתואר לעיל. מדינה יהודית עצמאית

שניקרו בחלל קשות ושאלות תיאולוגיות  ,חורבן עולם הישיבות בשואה עקבשל תבוסה  צורבת

 טובתל הדרך החרדיתלנטוש את רבים יהודים יאו בשהשאלות  – היעדרו של אלוהים בדבר

 . ניות והתמיכה  ברעיון הציוניהחילו



 011-87(: 6102אוגוסט ) /61025610ו "תשע, 3כרך , חקר החברה החרדית

72 

 

ממנה י הגדולה "תנועת פאומול , י"בתוך אגו" המלחמה"גם  התמונת מצב זו נוספל

 תהחרדי התנגדותקשות ב הפגע ,עם המאבק למען מדינה יהודיתתה זדההש, האחרונהזו . בהרבה

או  ל"קק דוגמתגופים לאומיים כתמיכה מלקבל את המאבק בנכונותה בפועל " השבר"ו ,לציונות

". הפשרנית"י "עמיק המשבר מול הנהגת אגוה, בהרבהמכך וגרוע , במקביל. הסוכנות היהודית

ע "וגברו לאחר תום מלה 04-השהתקיימו כבר בשנות , י להנהגה הציונית"המגעים בין אנשי אגו

ות תנגדשת את עמדותיה המי נוט"כי אגוה תחושהאת י "בקרב חוגים כמו פאגעמיקו ה ,היהשני

משה לאחר מותו של , 9101-בי החמירה הבעיה "מבחינת פאג .פעולה עמה ףוחותרת לשת יונותצל

, עם התנועה הציוניתשהיה שותף למגעים  ,הישן היישובאיש ירושלים ומנהיגו הפוליטי של , בלוי

 .החדש היישובייצג את ש, מ לוין"הרילידי י בפועל "וכן הנהגת אגועברה המשימה  עם לכתושו

של לפני החלטת החלוקה אחדים  חודשים – 9109בקיץ  "הסטטוס קוו"הסכם ת השגעם  

אוטונומיה לחרדים המבכר הבטחת  הקו – בין הרבנים גם – י גבר"ל כי באגוולכ בהרתה - ם"אוה

-ב. הב אבקהמשך המהקו שדגל בולא  ,עתידהיהודית ההמדינה העל ככל שניתן והשפעה מוגבלת 

י שיתוף פעולה "פאג ושל חוגים כמרצונם לד וגינהחל ב, צמאותלאחר שפרצה מלחמת הע, 9104

זמנית ממשלה הלוין ל ולבסוף אף הצטרף, עם גופים ציוניים י"חלק מגופי אגומסויג של 

ו אופוזיציה פעילה מיקי ה"כשאנשי פאג, פוליטי לוגפיגם לידי ו הדברים בהמשך הגיע. ראשונהה

 'החזית הדתית המאוחדת' בשם שותףמליטי פומחנה דתי הקמת לשחתרה , י"להנהגת אגו

בין כוחות  הצוולחכלואה  י"פאגשתחושה יצרו המהלכים האלה כל  .הבחירות הראשונות קראתל

 .(059-994: ט"תשנ, פונד) בין הפטיש לסדןנתונה כשהיא , בהרבה חזקים ממנה

 ''עתידנו''הפנימי  עלונהי ב"פאג; שנים מעצבות

שרד כנראה  הודפס במכונת כתיבה וש ,'עתידנו'בשם  עלון פנימינה לראשואור  ראה 9100בינואר 

ודפס שה לאחרגם , "לא למכירה, רק לחברים" הודגש כי הוא נועדליונותיו יל גכעל . פחות משנה

ככל שאוסף . ג"שבט תשב' ז-יצא בנו יראשון שבידהגיליון ה. בבתי דפוסהתנועה בידי חברי כבר 

חשון -ח מר"ר)שנה אותה באוקטובר הוצאתו של העיתון  פסקה, מלמד ליונות שנמצאיהג

בו ואף הוצא )י "חברי פאגמ שם לימדו אחדים, בבית היתומים דיסקיןהעיתון נדפס (. ד"תשע

   (.1-0 'עתידנו'ליונות יג', ע מכל)י "י פאג"ע  'חורב' ובהמשך בדפוס( ביטאון עם החניכים

י "בנייתה של פאגם שונים שהיו קשורים בלעמוד מקרוב על היבטיגיליונות מאפשר עיון ב

כ "בדשכתב , אברהם מוקוטובסקי מילאם כתיבתמרכזי בחלק . כאחד הרוחני והארגוניבמובן  –

והרצויה של  יתייחודעל דרכה ה הרישמל טיףהדרך וה אתתמיד תווה ה  , עמודים הפותחיםב

. וברכות הודעותוכן  ,ותכאלו ואחר ותדע ועיהבשנוספים  מאמריו הופיעו מאמרים לצד. י"פאג

, ת מפעליה ובביסוס הפעילות המעשיתהקמבבעיקר י "בשנותיה הראשונות התרכזה פאגניכר כי 

  . דבר שהביא לעיסוק מוגבר בייחודה החברתי והמקצועי

אינה ש תנועהאת דרכה כמתווה מוקוטובסקי  ,י"בהסבירו את מהותה של פאג

... האברכים המסכנים)" לשכת עבודהלו היתה איכ ,ה לעובד החרדיפרנסמציאת במצמת טמצ

, חדשה חברה חרדית עצבשת מהפכהסלול את הדרך לדה לנועשכתנועה אלא , "(המוכרחים לעבוד

 ...מלחמת תנופה במקום התגוננות"המדובר ב .םרק למעטים ולמובחרי מהמתאיזו גם אם 

 תבונןלהי "פאגעל . כתב, "הבחזית חדש שּוּבמלחמת כ  .. חלוצים המשליכים עצמם ומנחתם מנגד
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, רפ  הס  , החינוך: בכל שטחי החיים"המסד חברה חרדית שונה ן לבנות מכדי , למרחקבחזונה 

ם עבאף מזה זמן החלה כך שבה חינבהלא שנכשלה בכך  י"אגו. "ברההמלאכה וסדרי הח  , המסחר

קדשו את שי... לוחמי אמת"י "פאגמעמידה קשה זה  במצב". שטח העבודה"תסיסה בהיהודי 

ומושרשים  טהורים"חיים  ובומלמטה עולם שלם  ובני  הם ". בחיים ובעבודה... התלם, הסדן

 מחובתם םעריהמתנישוב החדש יולי "רמז לפא, ..."מזהיר, זך, עליון [אלא] ,בעולם שאינו חילוני

חשובה לא " :נבחריםהנדרשים המעטים ו הלתפקידים חלוציים אל .הכללית חברההן מבדל  ילה

מעשה "וכל " כל פעולה קטנה"אלא , "לא חשוב מספר האנשים... כמות של הפעולהד וההממ  אן כ

 ,לאחר שבועייםשהופיע  ,גם מאמר המשך. שלפנינו בדרך הארוכה "שיפקח בזה עיני תועים

החברים אינם מבינים לרוחנו ' המונות'אין לנו אלא מתי מעט וכל )"י קטנה "מתרכז בהיות פאג

למען תפקידיה הגדולים בבניית חברה חרדית  "עם כוחות של גידול"אך , "(טנהק, חיה... כלל

במאמר  (.5-9: 'ב 'עתידנו', "י והמבנה שלה"פאג", ג"שבט תש' ז, מוקוטובסקי) מלאה ושונה

ההמשך מוכן הכותב לשקול הקמה של לשכות עבודה לחרדים המבקשים רק למצוא מקום 

חיים "כדי שיבנו מלמטה , "שאר הרוח"שאר עם בעלי ילה י"על ארגון פאגמדגיש כי אך , עבודה

: 'ג 'עתידנו', "י והמבנה שלה"פאג", ג"ב בשבט תש"כ ,מוקוטובסקי)" של תורה מלאים ומקיפים

רבים שהתפרסמו האת מנהגו במאמריו לחלוטין  נוגדת ,חתימתו של המחבר בשמו המלא .(0-9

לראשונה בראשי לחתום ההין  יומוןה גירתרק לקראת סיצוין כי ו, י"אגושל יומון ב בהמשך

יומי מלא בעיתון  להזדהות באופןי ועל חששו מ"רבה בפאגהדבר מעיד על תחושת הק  . תיבות

 .שתפוצתו רחבה יחסית

סריא חדשה "הנפקת ס כספים להרחבת הפעילות ביגיי ל"בפאג ונחלצ 9100צית מאי חמב

התברר כי דמי החבר וגיוס . החרדי הרחבציבור ה לאלראשונה  התופנשה, "אלפים מניות 0של 

דפי מעל . והרחבת הפעילות הצריכה גיוס נרחב ,י לא הספיקו עוד"אבב ו"הכספים בארה

שנכון כנגד עמדתו  השלמה אייזנברג מצטער כי דעת הרוב הכריע. פנימיויכוח נחשף " 'עתידנו'"

[ כי] ,"כוחות עצמנו בלבד" בזכותוהגדל במעשיו  ן ונבדלגוף קטשלב זה שאר ביתי "פאגהיה כי 

ובכל זאת . "טרם הכירו את הלך הרוח השורר כאן [עלינו]אלה שיודעים ... עוד לא הגיעה השעה"

את הפעילות מעבר לעשרות המועסקים ומאות ד ומאיגדיל  ,שיגויסזה ים כי כסף כהוא מס

שתמך ם הרוב עכנראה נמנה  ,אברהם טרגרי "מנהל חברת פאג. י"פאג י"עהפועלים המיוצגים 

... רבים לו כבוד מבליעל הישגים המ  "להתבשר " לקהל האגודאי"הזדמנות  היקבע כי זוו ,גיוסב

ירושה של עוני ... ירושה גדולה"י נפלה "ידי פאגכי ב הוא כותב ". שידע אפילו שהולך ונעשה משהו

להתחבר  הזדמנות", לחזקהגם ניתן וש, "בשורה"ם תה עע" לקהל"באה  תנועהאך ה, "ודלות

, ג"א אייר תש"י, אייזנברג; 99: 'ב 'עתידנו'; ג"שבט תש' ז, ''ידיעות המזכירות'') "למחנה הבונים

 .(0: 'ו 'עתידנו' ,!"לפעולה" ג"א אייר תש"י, ררגט ;0: 'ו 'עתידנו', "מכתב גלוי לחברים"

של הרעיונית לחמתה מוקוטובסקי חורג ממנהגו ומתאר במאמר ארוך לא רק את מ

מונופולין "ימשיך להיות " כח הבנין והיצירה"שסכים עוד י לא ת"פאג. את הישגיהגם אלא , י"פאג

שכוח כ... אמותיהם' אנשי האמונה נתכנסו לתוך ד"שבעוד  ,"בידי אנשים הרחוקים מאמונה

של " מציאות החדשה"להם מתנגדים חרדים מכריזים כי אמנם ". התנגדותם הלך ונחלש

הפועל ', 'המזרחי'באנשי  יחטמהוא ". בגידה"מתוך ו" כניעה"מתוך ה ל נעשוהכאך , ניותוהחיל

בדו את לשונם ואת רצונם ומסרו עצמם בידיים לרשות א  "כי  , י"אנשי פאבמיוחד בו ,'המזרחי

י "פאג'בפני המחנה החרדי תנועת ה קרתנהנה אלא ש ."ונשארו מעוטי כמות ומעוטי איכות זרה
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... חוג", "המצערת" הולמרות יכולת, "תי סלולה מאחריםדרך בל"בכבר צועדת ש', ירושלים

כך קמה מאפיית ". ישיגו הלוואות לציבור"ו" פציהםמישכנו ח"ה מי שקמו ב ,"מדולדל מאד

 םהוק ;'אספקת סעד'שנקראה התבססה צרכניית החברים כך  ;משפחות 04 כבר י המפרנסת"פאג

מ לתפירה "בי"הכנה להושלמה ה. לאטריות ר"יחוב ,חבריםעובדים  94אריגה ובו בית –' בית ניר'

באזור השנייה ו ,מועדוןלו תכנסת לבי ,במרכז העירהאחת  :האדמשתי חלקות ואף נקנו  ,"לבנות

 י"חברי פאג עובדים חרדים 044-אורגנו ככל אלה לצד . י"לבניית בית התעשייה של פאג ,התעשייה

 –גיליון אותו ים במקום אחר בנזכרה, מושפע השניאחד שייך וה, פירוט זה מתעלם משני גופים)

גיוס המניות יאפשר תכניות ? ומה לעתיד (.י"סכון וחוג חתם סופר שליד פאגיקופת מלווה וח

מפעל ל גיוס מכונות חדישותן ובה, "ראו בהן חלומותי  [ כי], אין תועלת בפרסומן"ד שורחבות מא

לכלי באחת מערי או מושבות מפעל כ"ואפילו הקמת  ,מלאכה לתופרותה כינון בית, האריגה

בנין חיי "אלא , "תמיכות או צדקות"משום עוד בקניית המניות אין : של דבר סיכומו". הארץ

 'עתידנו', "י ככוח פיננסי עצמאי"חברת פאג", ג"א אייר תש"י', מ' א) "תורה ממסד ועד הטפחות

  (.0-9 :'ו

כאשר המערכת מתקיפה את , יותגם שאלות מדינבו עולות  ,'עתידנו'לקראת סוף דרכו של   

י שנערך בחיפה ובו מה "כינוס של פא ,למשל ,כך. החדש היישובהחרדי של  הביטאון –' הדרך'

י ומערכת "ויים קשים כלפי קברניטי פאניגלזוכה , "גוריוני-הזדהות עם הקו הבן"שנראה כ

". ידיאלערטילאיים מכל א"שכן הם , "אזהרה מפורשת"המחייבים " בוגדים"כ ,הביטאון

 "?מה לנו ולהם", ובכלל. בעתיד "רקו בפניכםי  "עוד  ,קיבלו עליהם אלההאדונים הציונים ש

מתקפה (. 0 :'תוספת לגיליון ו 'עתידנו', "על אגודה ואגודאיות"; ללא תאריך ,'עתידנו'מערכת )

של  הי לבין אל"ומבהירה מהו הפער בין עקרונותיה של פאג כ"נמשכת גם אח 'הדרך' כנגדדומה 

; 0: ג"סיוון תש' ג, 'ז 'עתידנו' ,"רשמים", ג"סיוון תשע' ג, מוקוטובסקי)חוגים חרדיים פשרניים 

 (.04-91: ג"תשע, נאור

 'קוממיות'בשם תון פנימי יי מוציאה ע"פאג

, פונד) 'עתידנו'עלון תחליף לכ ,'קוממיות'בשם  תוןיהחל לצאת בירושלים ע 9100בתחילת דצמבר 

קהלים קרובים בתוך  לאתיבה בו פונה גם הכ, "פנימי"כי הוא שגם בו צוין  למרות. (09: 9119

בעמודו הראשון  פי שצויןכ, שמו. על אופיו מעיד ,עין ידיעות ומדוריםמסיון להכניס בו יוהנ ,י"אגו

 מה – בדרך עצמאית :כלומר, "'קוממיות'זכות וחוב ללכת "י "כי לפאגנועד להכריז , העורך בידי

 ידעימעתה ". אל הכלים וצנועה" הי נחבא"הדרך הקודמת בה פאגתמה זה מעיד כי עוד שעורך 

" חיובית"דרך  עאלא שתוצ, "להשפיל דמותה"שביקשו " כלים שניים"ה לא ממעשיעל  הציבור

  .לבעיות השעה" ועצמאית

הופיע במשך , י ונקבעה לו כתובת חדשה"פאג' חבל ךהשיישהודפס בדפוס  ,שבועון זה-דו

שאלות שהציב לדיון  ,י"פאגשל יום פנימי -תון מעיד על סדריהע. נערך בידי פישל גלרנטרו כשנה

 במחנה הציוני ,י"לצד המשך המאבק באנשי פא, "גדולות" שאלות חיצוניותכן ו ,ואמונהדת של 

ליונות יגמצויים . ('א: 'א  'קוממיות', "ליון הראשוןעם הג  ", ה"ב כסלו תש"כ, לרנטרג) ובמנהיגיו

 . 9105חילת רק עד תשראו אור 
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ל מנה, טרגר ברהםא, "אצל רבים"סיונות להתמודד עם תמיהות יתוך נ, במאמר גלוי 

 קובלהמ, את רעיון הקואופרטיבמכול וכול תנועתו דוחה מדוע להסביר מנסה  ,החברה הכלכלית

י כפופה "דבריו פאגל. י"אחרות באדתיות עובדים תנועות של בפעילויות כלכליות וחברתיות 

ובאיגוד עובדים חופשי אין דרך להבטיח כי , עליונההיא  ןתשמרּו ,ולהלכה הרבניתתורה חלוטין לל

רכה בד". בגלל אינטרסים פרטיים" למשל – "שלא יסטו ממנו, שמרהפרינציפ המקורי י  "

ניתן להבטיח כי לא כך . מעסיקה בהם חרדיםהיא ובעלת מפעלים היא  י"פאגחברת , הכלכלית

רעיון כה " :ובכלל .ציוניים-ברור לרעיונות חילוניים רמז – "סכנה של השפעה מהסביבה" תהיה

-בדרך הלא". לא לשם לוקסוסוהעובדים למענו אנשים "היו לו יראוי ש ,"י"גדול כרעיונה של אגו

 נגדכשל, רנסת האנשיםאחראית לפלהיות הכלכלית החברה תוכל י "של פאגפרטיבית אוקו

  (. 'ד: 'א 'קוממיות', "וריּבהון צ  ", ה"ב כסלו תש"כ, טרגר) "רכיוהכלל וצ" :עיניהם

. התבררה כנראה הסיבה 'קוממיות'בגיליון הבא של . בעלמא לא נכתבניכר כי מאמר זה  

עד שהסכימו השובתים , "גורמים חיצוניים"י באשמת "בו על שביתה שפרצה במאפיית פאגדווח 

זה קבע כי שלושה יפוטרו והשאר יפרסמו התנצלות על . "ץ"ס לברור של דעת תורה בפני בד"סו"

חמישה עובדי מאפייה  מטעם" בקשת סליחה"בעמוד אחר מתפרסמת , ואכן". שקרים כנגד פאגי"

הסתדרות פועלים אחרת לרעת "שהפיצו בהשפעת " א וכתבי פלסתרשמועות שו  , עלבונות"על 

, "קמח ותורה"מאמר תורני על , קרהלא במשנראה ו, פרסמה המערכת להתנצלות זו מעל". פאגי

' ו, גרדשטין-קופ-איבנבום-שרף-גולדברג) "עיקר"ה היאוהשנייה " מכשיר"שהרי הראשון הוא רק 

 ,"קמח ותורה", ה"טבת תש' ו, .שמואל ל'; ז: 'ב 'קוממיות', "בקשת סליחה", ה"טבת תש

  (.'ח :'ב' קוממיות', "י"אגהסכסוך במאפיית פ", ה"טבת תש' ו, ללא שם המחבר'; ז :'ב' קוממיות'

 שטחלטאון זה יבב וזכי "תחום הדת ועמדותיה האמוניות השמרניות של פאג, כאמור     

כך במדור . י"זה עם התפתחותה של פאגהמאפיין את הלחזק  כדינראה כ ,בעברו קיבלשמרב יותר 

עם  אמונהתחום האת ים קושרה יםמאמרכמה בו( י"בכתב רש ודפסהש)נושאי האמונה העוסק ב

 "טעות"ו" ערבוב"מתלונן כותב על  9105במאמר מתחילת פברואר . אותם ימיםשל ה האקטואלי

האמצעי , אכןו. י"פאגפעילותה של על  בחשיבת אנשיםו עתלדשזיהה , בין האמצעי למטרה

חה של אך יש השכ, במקומות העבודה "לשחרר את בני התורה משעבוד הכופרים"היה המקורי 

נסיונות ", והנה". לשעבד את כל כחות האדם לחיי תורה והמצוות"הוא שתי המהוהתפקיד 

עבודה "אין די בכי  ו כברוכיחה (י"במאפיית פאגאמורה השביתה הוכאן שוב מוזכרת " )וכשלונות

ולא " כל טיפולה נתנה לאמצעי"ש, "ה בידי פאגי עד היוםמשגה הי" ;"כלכלית עצמאית גרידא

חובה , הכותב לדעת. "כאן דעת התורה היא העיקר"כי והיא , ודיתהיס המטרה בה התמיד הורגש

י השורה אנשבין  הזיהש מתריע על פרצות באמונה רכותב אח. י להתגייס ולטפל בנושא זה"על פאג

, "על דא ועל הא", ה"טבת תש' ו, ן"רו)וכותבים נוספים עוסקים בשאלות האמונה  י "בפאג

, ן"רו'; ח: 'ג 'קוממיות', ה"טבת תש' כ, "על דא ועל הא", ה"טבת תש' כ, ן"רו; 'ח: 'ב 'קוממיות'

,  "על ההיתר בשביעית", ה"ט שבט תש"י, שטוקהמר'; ח: 'ד 'קוממיות', "על דא ועל הא"

 (.'ה: 'ה' קוממיות, '"המתחיל אומרים לו גמור", ה"ט שבט תש"י, בלוי'; ו: 'ה 'קוממיות'

 ,הישר לדרךדרוש חזרה ירוע חיצוני כדי ללאוקוטובסקי גם מהתייחס  9100בסוף דצמבר 

 "דתיתתהיה לא " ,לכשתקום ,הציוני נחום גולדמן כי המדינה קביעתו של המנהיגפרסום  בעקבות

כבד חשש תעורר מציבור החרדי קרב הבכי  מתריעהמחבר ". הדת הנושנה"דבר עם ה לא יהיה ול
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 "ריקא זה"להעמיד בכלל ניתן איך ל הוא שוא". גיחוך ובושה כלפי עצמנו", ליקוי חמור באמונהמ

ת בין מורגשם עתה הוא מאבחן כי ג? "מלכו של עולם", הבוראמול תכניות " ר זהו  עטלף ע  "או 

רטי מפ  "בו  לוהכשו "בבית אבא"אנו כאילו נשכח מהם ש, "'המדינה היהודית'חרדת "חרדים 

ה של פעולזהר מילההחרדי חייב  שם ,בניגוד לגלות? י"לפאגהנכונה ומה הדרך ". תכניתו של מלכנו

איש חרבו על  .מאה מלחמות אחים" קייםמען הדת למותר ורצוי לי "הרי שבא, מרד במציאות

 :ותיומסקנ". הולכי נמושות"אין אנו הרי ש, חשמונאים בזמנםהאליהו או שם שעשו כ, "ירכו

הבטחות " על עודלסמוך אסור . ברשות עצמומצליח לעמוד עולם מלא של תורה החובה לבנות 

לפתרונות  בנו כפותרים ולא כמחכים, א רק בנוצויש למ"שן על  פתרו אלא, "אחים סוררים [של]

    .(ג-א :'ב 'קוממיות', "למה רגשו גויים", ה"טבת תש' ו, מוקוטובסקי) "אחרים

יומון חרדי ה של צפויו הלהוצאתאחדות תון התייחסויות יעב ותמופיעבתחילת ינואר 

לנסות ולהוציא  ,י"החלטה שהתקבלה זמן מה קודם לכן בפאגל, כנראה, בר קשורהד. בירושלים

הוכחה אפשרית לכך היא הכרזת . 'קוממיות'סיון שנצבר עד אז ביהמשך לנב ,יומון בכוחות עצמה

ו של וצאתה לאתגרכבר כי היא מוכנה  ,תקווה-בפתח 9100-י ב"בוועידת אגורושלים יי "נציג פאג

: ו"תשל, סליפוי) "התקבלה בהתלהבות בין באי הוועידה"זו תאר כי הכרזה י מ"איש פאג .יומון

 'קוממיות'ב, ואכן. לרעיוןכלשהי הרומז על התנגדות  דבר – ההצעה לא הועמדה לדיון(. 04

את העורך מתאר . י"פאגשל קו העל הצפוי ישמור  יומוןשהזה תוך תביעה  מתייחסים לרעיון

עמדה ברורה ללא "עם , "קויח  "ללא ו "ע את הקולות האחריםיכרי"קו שכבעל  מתוכנןהיומון ה

חוגים ואנשים שלא "גם כי ביומון ישותפו לשמוע נחרד כי מספר כותב אחר . "פחד מהמציאות

עם גישה וא מזהיר כי ה". מוותרים על יותר מקוצו של יוד, ...תמיד ידעו לשמור על קדושת הרעיון

'; ו: 'ג 'קוממיות', "תון יומיע  ", ה"שבט תש' כ, פ-ג)" י"גוא לול שמה שלחלילה מלהביא לח  "שכזו 

 .('ו: 'ה  'קוממיות', "תון היומילקראת הע  ", ה"ט שבט תש"י, שטוקהמר

 'קוממיות'העיתון ואף  ,את עיתונה הבלעדילא הוציאה י "פאג. אלא שזה וגם זה לא קרה

להוצאת  ההביא 9109 סוףבהארץ על כל רק המלחמה הקשה שהתרגשה על ירושלים ו. נסגר

 .טאוניהיכתבו בבכבר מהם  רבים – י"אנשי פאג תהשפעניכרת ובו אכן , י"היומון בידי אגו

 'היומן'י בהוצאת "אנשי פאגמשקלם של 

י "בידי מרכז אגו י"יצא לאור היומון החרדי הראשון בא( ח"תש', אדר ב' ב) 9104בפברואר  90-ב

ופרשת ( 9101בינואר  09עד )יד להתקיים פחות משנה עתיומון זה . 'היומן'ושמו  ,בירושלים

הביאו ו רהוצאתו לאואת מאורעות מלחמת השחרור האיצו . סוערת ורבת אירועים ,הוצאתו וחייו

ישפר  ,י בעיר"כז אגורמבחינת ראשי מ. 9109-מ י בנושא"החלטה ישנה של  ועידת אגו םיישול

 ,"זרים"לביטאונים  לפנות ן הקהלע מימנ, יומון את התקשורת עם קהלם בתקופת המלחמהה

לקוראיו כי התקבל  9100בישר בשנת  ,'קול ישראל'אז שנקרא  ,י"ביטאון אגו .ייצגם כלפי חוץאף ו

רק בתחילת הכוונה מומשה אך , "משרד מיוחד"לשם כך ובהמשך אף נפתח  ,אישור להוצאת יומון

 . (95: 'חלק ד, א"תשס, פרוש) 9104

ביום חול  ודיםעמ שניכ בהיקף של "בד, המלחמהרוב ימי ך במש ליםבירושהופיע  'היומן'

כ "בדלא קיבלו , (דפס ספערא)למעט עובדי הדפוס  ,םיהעובד .יםת ובחגתובשב ודיםעמ ארבעהו

לא רק מזון  ובה חסר ,במצוקה הקשה. תשלום על עבודתם ועשוה בהתנדבות ובמסירות עצומה
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יצאו לעתים גליונות מאולתרים שסודרו ביד תחת , חשמלדלק לייצור נייר או אלא גם , ומים

 (.04-05, 04-05: ג"שעת, נאור; 09: ו"תשל, סליפוי,; 49-41: 9119, פונד) הפגזות

משקף את מעורבותם  ,ראה אור היומוןשלאחר אחדים ימים י "ממרכז אגומכתב שנשלח 

אחד ה :ן בידי שלושההמרכז יוציא את היומונאמר בו כי  .יום צאתומ הפקתוי ב"של אנשי פאג

 (0494-9191) עורכים מנחם פרושהשני ו ,טרגר' י א"מנהל חברת פאגהיה ( כנראה בצד הארגוני)

הוא אף  –לעבודת המערכת " אחראי"גם ליומון מונה . מוקוטובסקי' ומיודענו א ,בעל בית הדפוס

מון היו אנשי רבים מכותבי היו. (9119-9109) אוריאל צימר –י בתקופה המדוברת "תומך פאג

ביקורתיות על הציונות דפיו עמדות והשקפות מעל ו עשפעמים רבות הבי, י או תומכיה"פאג

מוקוטובסקי רבים מטורי ' אכתב י "בין אנשי פאגמ. כיה וצבאהמהל, או על המדינה ,וארגוניה

כתב כמה טורי , הידיעותן צימר ערך רבות מ ;רוחניים-מאמרים וקטעים ספרותיים, המערכת

 ;עמרם בלוי היה פעיל בהשגת ידיעות מהצבא וכתב מאמרים מעת לעת ;רכת ופרסם מאמריםמע

ואף ערך )' הקול'י "ביטאונה העצמאי של פאגובהמשך עבר ל, מעטמרדכי סליפוי כתב ביומון 

יהודה בלוי וכן  היה י שכתבו ביומון"בין תומכי עמדות פאג. פישל גלרנטר כתב מעטגם ו( אותו

ן רבים מ(. 'עץ חיים'אז ב)ץ 'שמואל קיבילבי –ב מאמרי דעה רבים ותקיפים כותב פורה שכת

 . גויעמדות האופוזיציוניות שהצאולי מחמת ה, עט-שםאו שבחרו ב ,הכותבים בחרו שלא לחתום

 'היומן'ב ראוהיו ש ,הציג על התכנים שהעיתון םדומיהי ו"בשל השפעת אנשי פאג

: ג"תשע, נאור; 49-41: 9119, פונד; 04: ו"תשל, סליפוי) י"י ולא של אגו"טאונה בפועל של פאגיב

ביטאון הייחוס אלא שמחקר מראה כי , הישן היישובכ את קולו של "ביטא בדאכן יומון זה . (01

שונה  יקו מערכת הביעהוא כיוון שבצמתים חשובים מבין היתר , לכת מרחיקוי הוא בעייתי "לפאג

מכיוון שהקפיד לשווק עצמו לקוראיו כן ו (ום המדינהלאחר ק ,למשל) י"מזה של פאגלחלוטין 

של עדות . מהישגי הכוחות היהודיים בלחימתם תהבונל תמודגש דעה לכול, ותדעשל קשת  ציגכמ

לראות  איןמאשרת כי וישירות לנושא זה  תמתייחס, ותפים הפעילים בהוצאת היומוןהשאחד 

, קבוצה נפרדת והגם שהי, י"אנשי פאג :ועודזאת (. 9199, פרידמן)י "פאגונה של טאיביומון את ב

פורשת ולא כקבוצה  ,י בירושלים"אגותוך חברים מלאים בתקופת המלחמה כרוב ראו עצמם 

  .מבחינה פוליטית מתבדלתו

 בחירות הראשונותה קראתל( ותומכיהם) י"הוקמה רשימתם הנפרדת של אנשי פאגשכ

עם מפלגות אלו בחירות ל לכתלליטה החי "הנהגת אגושלאחר  ,(9104סוף לקראת ) לכנסת

ביקורת גלויה ובוטה על ההנהגה להופיע ביומון החלה , הציוניות 'הפועל המזרחי'ו 'המזרחי'

התערבות עזרת ב)להדירם מהמשך הוצאת היומון  ההצליחזו . י בראשות לוין"הפוליטית של אגו

 ,אחרדפוס בית ב 'היומן'ל ו שבדמותחדש מה שאילצם לנסות להוציא יומון , (חיצוניתשלטונית 

: ע"תש, פונד; 09-04: ו"תשל, סליפוי)בבעלותם  שהיה הפעם', הקול'בשם  חדש ביטאון –ובהמשך 

900). 

. י"גם לקבוצת פאג יןישראו בממידע רב הקשור בעקיפין אוצר ' היומן'כי ברור , כך או כך

 יםשפוחוי "פאג הרבה שלבמאפשרים הבנה טובה  ,ובשהופיעו שונות ידיעות כתיבה ו, פרסומים

, בהמשך ינותחו כאן תחומים שונים .9104-המלחמה בעת ב  מעשיה ובעמדותיההיבטים חשובים ב

 .י"בידי כותבי פאג' היומן'בפרסו כפי שנ
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 גישתה לתנועה הציונית ו 'היומן'י ב"פאג

סת העולם ה חלופה מאיימת לתפיגצישהתנועה רעיונית י "בעיני אנשי פאגנותרה הציונות , ככלל

הכפופה  ,עצמאיתהלכתית להקים מדינה , כאמור, ביקשה ,מוצקההתפיסתם האמונית . החרדית

י אירוע "בו אנשי פאג ראו הקמת המדינה מעשה ב. אין להתפשר םעליה ,לחוקי התורה וההלכה

, היא מעוותתהם מקימים מדינה שהשהרי , וציונים להתהדר בהם לל לאלדעתם אך , היסטורי

 ואסרגם כך . ומות העולם ועל רעיונות לאומיים וחילונייםאאורחותיהן של  על חיקויבססה התב

, "הנוהים אחריה"על החוגים  והן של המדינהמאפייניה הפסולים  הן עלמלחמה י "כותבי פאג

בעצמת הביטויים כנגד  ותויריד ותעלי וניכר 9104שנת במהלך . י"תוך אגומי וחלקים "פאכולל 

י "נציגי אגושל שותפות הולנוכח במלחמה לאור התפתחויות שונות , מדינההציונות וגופי ה

הנהגת . בממשלה הזמנית הראשונה גם –ולאחר הכרזת העצמאות  ,המדינה שבדרך מוסדותב

בגלל מגעיה  ,בדרישותיה תפסוור "חלשת האופי"כ 'היומן'על דפי בכמה מקרים מהוצגה י "אגו

בגישתם למדינה  מון מבטא גם קולות שונים ואף סותריםיוה. המוזכרים עם המוסדותושותפותה 

יציב בדרך כלל י ותומכיה בעיתון הוא "אך הקו של פאג ,ותיוצבא בהצלחלכולל , המוסדותילו

 . בגישתו השוללת

 – בידי מוקוטובסקי כנראה – מוסבר ,9104רואר בבמחצית פ שיצא, כבר בגיליון הראשון

רעים בפי אשר ה  ' קול ה"של תקופה זו מקורן ב" רבותהת פליאו"וה" התוצאות הכבירות"כל  כי

תוצאות ... תקופה חדשה בישראל"תכן עתה יבזכותו ת. תנועה הציוניתולא מידי ה ,"עושי דבריו

" לדרך של ככל הגויים"לסטות " בהרבה דברים... המוני עמנו"אך לא אם ימשיכו , "כבירות

דרכי השפעה נבובות "של העם לטובת " אוריוגדוליו ומ" של" ההשפעה היחידה"צאת מתחום ול

 .(01: ג"תשע, נאור; 0: 'היומן', 90.0.04, "פתחון פה") "ומתחלפות

אומות "ל: לעמנו םמתאי ואינשמוצע ניתוח של הציונות כרעיון לאומי  בהקשר אחר

תאפשר לסוציאליסט המושבע שלנו " הציונותאך לא , "שמשת הלאומיות כדבק טובמ... העולם

מציע הכותב , העתיד לקרוס, במקום רעיון זה. "עם קפיטליסט מבני עמו... א שפה משותפתלמצו

, "הטור האחרון") "מאחדת שהסכנה הפיזית... ולא להשלות עצמנו וותיש לחזור לתורה ולמצ"כי 

 (.90: ג"תשע, נאור; 0: 'היומן', 00.0.04

ל משתתפי הלוויה במקום אחר מובע זעם רב בעקבות מקרה בו ירו חיילי ההגנה ע

למנוע קבורת מת ועד הקהילה בעיר נו של סיוינו ,בעקבות סכסוך על מקומות קבורה בעיר הנצורה

קרע של תחושות בו בוטאו ויומון גדולה מעל דפי ההאירוע הקשה עורר סערה . במקום שלא אושר

 תגלענמאז עוד " ברבבותיהם"חרדים האת הרודף , "השלטון הציוני הכוחני"באשמת משך מת

נמקים בסבלם וברדיפות על גבי "ה חרדים ,גם כיום ,שתוצאתו, הקרע ביניהם בתחילת המאה

: 'היומן' ,"תנאה מקלקלהש" ,94.0.04, .ה.מ " )שלא פסקו במשך ארבע עשרות בשנים, ראשיהם

 (.44: ג"תשע, נאור; 0

 רשימותבחירות בשתי לי עומד להתפצל ולהתייצב "לאחר שהוברר כי מחנה אגו, רוכאמ 

. י "פאג י"גם מול אגו ,קווי ייחודהאת ו י"ה את פאגטילהכתיבה המבביומון גברה שוב , מתחרות

ה שחברי "של אגוהפסולים מול מעשיה  ,עמדות אנטי ציוניות ברורותר ומישבמתמידה כהוצגה 

 ,"תגדולי התורה האמיתי"י מפרק אך ו ךלהיות מודרן כגוף חרדי הממשיך וכ ,מפלגות ציוניות לא

 -י החדש "טאון פאגיכ בב"ו אחלחזרו וע, ות לגדולי התורהציאי ה דברהעמדות ב. י"בניגוד לאגו
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את ת  גדולי התורה לאשר א ,כביכול בערמה ,הביאהכי י "הנהגת אגואת  ואשימהו ,'הקול'

 (.090, 099: ג"תשע, נאור)וליטי עם מפלגות ציוניות יתוף הפשה

המפתה המושך וי את כוחה "אר איש פאגית ,(9104ובר אוקט)ט "בין המצרים תשבימי    

כולל אלו ... פשיוהרבה יהודים שומרי תורה נתפסים להלך רוח קיצוני ח"ששעה  ,אז של הציונות

מגע עם ... לים של מדינת ישראלנהמ  הצטרפותה לגופים ה"בגלל , "השייכים לתנועת אגדת ישראל

קשורה לדעתו , "הרוח הזרה", הציונותן מ הזוההתלהבות השגויה ". הזרמים הבלתי דתיים

לחשבונו של הכלל ", 0.94.04, סליפוי ) "כיבוש צבאי והשתלטות מדינית" -הישגיה להתלהבות מ

 תבוסתנות מוקדמתלדעת הכותב מדובר באלא ש  (.019: ג"תשע, נאור; 0: 'היומן', "והפרט

החותם ביומון לראשונה , וטובסקימוק; י"של פאג ודיתחיידרכה הוליהודי החרדי מוצעת , ושגויה

דרך ויתארגן על פי העול המשמעת את כי המחנה החרדי יקבל עליו לדרוש  ךממשי, בשמו

לליכוד "שיביאו , "הנהגה אחראית"כספים ו, כוח אנושי וכלו להתחבר כך ירק  שכן, סטוריתיהה

ה של היהדות כוח", 4.94.04, .מ.א) "ויתגלה מה גדולה עצמתם של החלכאים... כוחות זה

    (.0: 'ןהיומ', "החרדית

  

 תחום העבודהי ב"פאג

 פעילותאת  ףקמש 'היומן'ו, עבודהחדרו גם לתחום האירועיה הסוערים של מלחמת העצמאות 

המעיד , י"של תומך פאגמתפרסם מאמר  9104מחצית אוגוסט ב. מספר מקריםבבתחום זה  י"פאג

 מקומות העבודהלמרות מתברר כי . בימי המלחמהלמצוא עבודה לעובד החרדי ד כמה קשה היה ע

ל מחוץ אעובדים חרדים משכך פנו . בהרבהגדול היה  הפרנסל ביקושה, י במפעליה"שהציעה פאג

ת מחולקעבודה בעיר הכי  בררתה, (9194-9140)עמרם בלוי , לפי הכותבאך , לשכונות החרדיות

הכותב  .הציונית "הסוכנות היהודית י"שהוקמה ע... לשכת עבודה " -בעיקר באמצעות גוף אחד 

 אצלהתפרנס יוכלו ל" מהיהדות הנאמנה"פועלים חרדים שכך עם אין להסכים מסביר כי 

ת לשכרק באמצעות מספק הצבא שואף בעבודות  ,ממשלת ישראל, מעסיקים כעיריית ירושלים

אך , גופיהי למדינה ול"של פאגהשלילי  היחסאת א טמב מאמרה. שתייכת לגוף ציוניהמ עבודה

שכן הפועל החרדי מוצא , ('נטורי קרתא'כדרכם של )בדלות מוחלטת יאינו נוקט דרך של סירוב וה

כל חלקי  ואם בצבא מגייסים: "הוא מקופחאך בעבודה , טחוניילשירות ב וכורחעצמו מגויס בעל 

ם בשורות י נמצאי"מבין חברי פאג.( נ.א - מספר נראה מוגזםה)וכיח כי מאות הדבר י... התושבים

אשר שייכת לכל מי ( עבודה אזרחית)עבודת הצבא " :בתחום הפרנסהגם ות רכך צריך לקו ,"הגיוס

לא להפלות אותה "חובה ש :י"בעניין פאגגם וכך . "...זכות שווה :[כלומר]... יהודי יכונה םבש

; 009-004 :ג"תשע, נאור) שיפעלו ויתקנו, י"ראשי אגו לאבעיקר  זו מופנית הסוכעכתיבה  ".לרעה

י בירושלים משה "היג אגובלוי היה בנו של מנ .(0:'היומן', "לא נרשה קיפוחים", 99.4.04, בלוי' ע

 (.ששמו זהה) 'נטורי קרתא'דודו של מנהיג -ןוב ,בלוי

בעקבות או  ,י המתלוננים"בין אם בזכות נציגי פאג, נהמסתבר שהמצב המתואר שּו, ואכן  

כי התעקשות אנשי של העיתון דעות הכ כבר דווח בטור "וחצי אח חודשיים. י"פעילות נציגי אגו

עובדיה "מ 04% המקבלת –ירושלים  עיריית – נותן עבודה אחדי הועילה לפחות מול "פאג

. "ציוניתה"עבודה הבלשכת שלא להיות חברים  "מטעמים פרינציפיוניים"שהתעקשו , "מועסקיהו

, "י"צדקת  התביעה של פאג"והוכיחה את " קיפוחים משוועים"סיימה תקופה של זו  הסכמה



 011-87(: 6102אוגוסט ) /61025610ו "תשע, 3כרך , חקר החברה החרדית

78 

 

משרדי המושל הצבאי "ואף " משרדים ממשלתיים"לחם גם מול ימתחייבת להמשיך ולהה

שכללו , זההמאבק התעלם מהדי ההיומון החרדי (. 0: 'היומן' ,"הדים", 0.99.01 ,.נ.מ) "וכדומה

י "רות פאדהסתה של תגובתמו ,זהנושא העם ב תלשר העבודה במועצי "של נציג אגו התשאיל

: ג"תשע, נאור) בייצוגוהקשורה בעיה על על הדרת העובד החרדי או  הושמעהשהדוחה כל טענה 

הבעיה המוצגת מייצגת היטב  .(0: 'דבר', 1.99.04 ,"מקופחים אינם י"אגו פועלי – ירושלים"; 009

י מעבר להעסקתו גמישותה בייצוג העובד החרדאת אך גם , לתנועה הציוניתי "של פאגאת גישתה 

 .במפעליה

גבר המתח בינה לבין , ברשימה דתית משותפתללכת לבחירות  החליטה י"הנהגת אגוכש

יצא שוב בלוי ' ע. העובד החרדיאת מייצג  מיהשאלה שוב עלתה במלוא חריפותה ביומון ו, י"פאג

ופקפק , י"אגעל פני פגדולה יותר הי "הסתדרות פאמעדיפה על שהיא  ,י"נגד הנהגת אגומעל דפיו 

היא י "פאגלמרות שכי  וא טעןה. 'ישראל-אגודת'מילים את השמה בשלב המשיך וללבזכותה 

וזאת  ,שוניםהגופים בג וצייבול "שנאספים בחוכספים החלוקת ב פלהמּויא ה, י"מאגועדיין חלק 

על "י "אגו האל ם מפליםבמעשי, והנה ,"שיטה אחת להן וקו אחד" -י "י ואגו"פאגלמרות ש

משקפת גישה זו (. 0 :'היומן', 99.94.04, "י"לפא 'ישראל-אגודת'בין ", בלוי) "עליה היא מוותרתפו

בארץ החרדי העובד חיי העולם האמוני בערכי אמיתי של נכון וילוב ש לפיהטית תנאמונה או

  . נוספיםכותבים שבוטאה בידי  אמונה – י"גרק בגוף אחד והוא פאניתן למצוא  ,ישראל

 ירושלים-שכונות צפון לאי "גשל פאהיחס 

יה ירדי מובהק או אוכלוסחריכוז חי , שמן הכלליּב  ביומון מוזכרות ה ,ירושלים-שכונות צפוןב

, שכונת הבוכרים, גאולה, בתי אונגרין, בית ישראל, מאה שעריםמדובר ב .שומרת מסורת

ובמשך  9104 יולימחל ה. מזרחי של שכונה זו-י הסמוך לחלק הצפון"וכמובן  שיכון פאג ,היסנהדרי

אלו של שכונות מצבן הקשה את  'היומן'מדגיש ( ברמה משתנה עד לדצמבר)אחדים חודשים 

מן . הןממלט בוחרים להישאלה  לאו יושביהן אלשל השלטון  שוויוני-יחסו הלאאת , במלחמה

כון שיאבל כשמדובר ב ,בשכונות המדוברותבעצמם יושבים  'היומן' ניכר כי חלק מכותביהכתוב 

 . גאווההם מתארים את עמידת תושביו במלחמה ב, י"פאג

דיווחים על והיקף ה ,המצוקה בשכונות הצפוןחיי לתיאור  'היומן'אנשי של ם התמסרות

כגופים מוצגים בעיתון " השלטונות". עם התושבים עמוקהעל הזדהות  יםמעיד, מצוקה זו

המתגוררת בשכונות  היאוכלוסיאת ה ןכוומתאף כמי שמפלים בא פעם חסרי רגישות ול, יםנותקמ

ממפלגות  מוצגים בעיתון כחלק( צבאהובמובן זה גם )השלטונות . ואמונתהבגלל שונותה  אלו

 . קהילה החרדיתהוותיק של הה יריב – המחנה הציוניכחלק מן והמתעצמות  השמאל

נסיבית שכתיבתו האינט (9111-9100) יעקב גליס" הסופר", בולט בכך איש השטח של היומון

ניכר כי היומון  .המלחמה זמןב רכת לקהלה ולצרכיועהמומסירות מחויבות על מעידה זה בנושא 

עיתונות שה ,ת משכונות אלולוממלא כאן תפקיד קהילתי בייצגו מחאות הולכות וגוברות העו

 (.001 : ג"תשע, נאור)מצוקתן בדרך כלל להצניע את נהגה  החילונית הכללית

 ,'הארץ'דווקא את היומון הציוני  וד בצטטוצעד חריג מא 'יומןה'במחצית יולי נוקט 

סובלות מיחס שלטוני מכווון של  אשר  העיר פרסם כתבה על שכונות צפון םירושליבשכתבו 
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 ...הבאת מנות המזון באיחור רב...קיצוץ מנות המים"שקיבל ביטוי ב" זלזול והתנפחות"

 (.0-9: 'היומן', "איזור היפו בירושלים –הארץ " ,90.9.04, לזר. א) "אספקה חלקית של חשמל[ו]

בגלוי את ' היומן'מאשים כבר , 9104סוף יולי של יה יימי ההפוגה השנב, כ"כשבועיים אח

בהן , אחרותבהשוואה לשכונות לאפלייתן  "הוכחה"אף מביא וצפון העיר הזנחת השלטונות ב

 – "בצפון אין חדש", העיר לא הושגשיפור במצב הצבאי באיזור צפון ; אינה חרדיתיה יאוכלוסה

עם כל נכונות ... יתכן אפילו שחלה הרעה ... חרדיותשכבות הבמקום מושבן של ה": כלומר

עתה ". לשאת בסבל כשאינו הכרחי( עוד)היא אינה מוכנה ... האוכלוסיה לשאת בסבל המלחמה

ממש כפי , האפליולא עוד  "כספי ציבור"חייבת לבוא עזרה כספית לשכונות המדוברות מ

 מביא אחרכותב  ".יקימום מחדש"גם שכמובן עתה , ושנהרסו" קיבוצים שנבנו מכספי לאום"ש

כל "משווה את הוא . ל"ומאמצי צה בתחום הלחימהמראש תוכנן מפורשת על קיפוח מ התלונ

אויב אותו את  "לא נעשה די בשביל להדוף"לכך ש "מול האויב בדרום העיר( ל"של צה)המאמצים 

סתם מעדיפים לכנותן " אניני טעם"אלו ש, שבצפון" מעמדותיו בגרגרת של השכונות"ממש 

ההפוגה  אין "בהן לא שא, (את יושביהן שם השכונותאת יסגיר שמא , כנראה" )שכונות הצפון"

בצפון אין  -הדים ", 04.9.04 ',ל' ק) "במשך כל שעות היום והלילה נשמעים כאן יריות .ניכרת כלל

 (.0: 'היומן' !"הסירו את סיוט הצליפות מהשכונות הצפוניות", 0.4.04, סופרנו; 0: 'היומן', "חדש

כרת בין אזורי זפליה המואל הביותר עביקורת בוטה ' היומן'מפרסם  9104באוגוסט  05-ב 

ת שחוק וקלּו... הוללות( "ובעיקר דרומּה ,מרכז העיר)בצד השני של העיר "כי כותב מתאר ה. העיר

, דרכיו שוממיות... שליש מהעיר גר בו", "הצפון"בעוד , "נשפים קונצרטים, יםקוד[י]ר, ראש

, 05.4.04, 'ב' מ) "'אנשי שלומנו'אינם נמנים על  והוזנח מלכתחילה על כי תושבי... פצועים כל יום

  (.0: 'היומן', "אזור הצפון מה יהא עליו –הדים "

 מפקד, משה דיין ןה שנתבטחההת אבחריפות יומון ה יכותבאחד מ גנהמ ןכר מאחלימים  

 הזה כבמקרכי  ,ןשכונות הצפוהירי הניתך על על  'היומן'נציג תלונת ל ענהושהגיע לעיר  ,המחוז

פליה כלפי תושבי את גם מתשובת דיין ניכרכי טוען נוסף כותב  ."על כל מקרה"ל אש "ישיב צה

למה ישב ומסר פרטים ופרטי שעה ש: "הדרום על שכונותשלו השוואה למלל ב, החרדיותשכונות ה

כאילו אין צפון ... ל ההפגזות לא היה לו מה לומרע[ אילו]הנעשה בדרום ירושלים ו... פרטים על

 מפקדי בידי  אך מתוכננת "תוצאה של מחשבה נסתרת"זו כי גם כאן היא ה נוהמסק, "בירושלים

השטח על מראה ן מסופר היומן מדווח . על הצפוןהנדרשת להמשיך ולקפח את ההגנה  ,ל"צה

 ."אזרחים מדרגה שניה הם... הוזנחו בצורה מחפירה כל כך על ידי כל הגורמים"שצפון ה שכונות

 ...לפורר את הציבור... הזה היישובהציונים מעוניינים כי יתרוקן "מצטט תושב הטוען כי הכתב 

חוות הלימוד וארמון על פרשת ", 09.4.04, וסופרנ) "בעין יפה( נטישת השכונותעל )מביטים על זה 

שכונות ", סופרנו; 0: 'היומן', "בין דרום לצפון –הדים " , 09.4.04 ,.ה.א; 0: 'ןהיומ' ,"הנציב

 (.0: 'היומן' ,"הצפון מאשימות באדישות כלפיהן

מתגברת תופעה  9104בקיץ  סתמנתמ, ההפגזות והפגיעות בנפש, בעקבות הירי, כאמור

 ומציאת דיור חילופי ןיומון מושמעת זעקה למען שיקומב. ת שכונות הצפוןנטישוהולכת של 

מרבים  'היומן'ב)עוזבי שכונות אלו מציאת פתרונות דיור לבדנה ני רוועדת השיכון העי. לתושביהן

ערביות לשעבר בשכונות  (שתוצאתה קשהדי לסמל עקירה נראה ככ, "פליטים"להשתמש במונח 

מכוונת כלפי  פליהאתחושת ' היומן'ן מתקפת מששגם בהקשר זה אלא  ,שתושביהן נמלטו
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כי טוען ' היומן' .שכונות אחרותשנטשו ומתן עדיפות נמוכה לעוזבי הצפון מול אחרים החרדים 

על דעת בחרו להתיישב מבתים בהם בכוח שכונות הצפון  הסבר לדרך בה הוצאו פליטיכל אין 

אנשים הוטלו לרחובות ... עזעמחזה מז, ...הגיעו לפתע חיילים": "בשכונה הכבושה קטמון"עצמם 

פליטי ", 1.1.04, סופרנו) "אפשר להתגבר על הקושי. ..אך, האזור אמנם צבאי ...עם שק החפצים

 (. 0: 'היומן', "שכונות הצפון מתגוללים ברחובות

 כניתתלמושל ירושלים ומציג ( 9144-9411))מתמנה דב יוסף  9104בתחילת אוגוסט 

זו תכנית אלא ש. (ושביה הערביםתשננטשה על ידי ) בה הגרמניתליישוב הפליטים בשכונת המוש

אין ", כלשון הכותב, וממילא, ון הקשה בקטמוןסייור הנלא, בחוסר אמון מוחלט' היומן'בנתקלת 

נו לקראת תחילת שנת של המושל כי הפליטים יפ   ודרישת .כפי שהוכח, "עם מי לדבר בנושא זה

' היומן'. חרדיםהצפון המתקבלת כעוינת כלפי פליטי , כנושתהספר בהן הלימודים כיתות של בתי 

יש כי  ןעוטו ,דירות בשכר דירה חודשילפליטים ר ילהשכ ,דב יוסףאחרת של גם תכנית מבקר 

; 0: 'ןהיומ', "ישוכנו הפליטים", 95.1.04, סופרנו) .שיעורואת  פחיתאו לה את שכר הדירה לבטל

, "המושל הצבאי במסיבת עיתונאים"; 0: 'היומן' ,"ושליםר יוסף על בעיות יר"ד", 04.1.04, ל"הנ

 (.005 :ך"תש, והשוו יוסף ,0 :'היומן' ,9.99.04

הגופים י לבין "ין אגובבירושלים לאורך המלחמה נתק ששרר היבט מעניין נקשר ל

י "אין לאגוכך  .הבגופים אלהפוליטי  הייצוגבבעיר כי היא מקופחת י "אגו תהעירוניים בגלל תחוש

מתברר כי מן העיתון . ועדותיהובוהחדש מושל העיר קים משחדשה העירונית המועצה בם ציגות גנ

חריף על נפרד ומכתב תלונה העיר  בחרה לשלוח למושל, י"תה עדיין חלק מאגווהילמרות , י"פאג

ישבו ת עירוניבמועצה היצא שוכך , י"נציגים עוד לפני אגוובמקביל שלחה  ,הקיפוח בייצוג החרדי

מה עוד זמן להצטרף לשם  סרבתי מ"בעוד אגו ,(לוועדת השיכון עדיין לא הצטרפוש)י "יגי פאגנצ

דחיפות בצעד חריג זה נועד להסביר  כאןיתכן שהמתואר י .עם המושלכולל השגת הסדר לעד 

מנגד משתקף כאן מרחק בין . העיר למצוא פתרונות לפליטי צפוןלצורך  י"פאג אנשישייחסו 

לבין מידה של , נגד השלטון העירוני והצבאכ והכתיבה האגרסיביתשך תמהמהמאבק הציבורי 

ז דרוק בשם הסתדרות "שששלח מכתב , לדוגמה .יתהמעש הברמי "שגילו אנשי פאגפשרנות 

כבר כ השתתפו "אך ימים אח, י"פאג-י"עוסק בקיפוח בייצוג שנקבע לאגו ,י למושל הצבאי"פאג

י להצטרף באיחור לוועדת השיכון "י ופאג"ו נציגי אגואותניבאוקטובר . מועצההנציגיה בישיבת 

 (. 044: ג"תשע, נאור) שיוחסה לה חשיבות רבה באותם ימים ,העירונית

 אחד מדגלי התנועה: בירושלים י"שיכון פאג

י "מוזכר ביומון אגו, 'י"חברת פאג'בידי  04-של המאה ה 04-שתוכנן ונבנה בשנות ה, י"פאג שיכון

נהלת תהמ ארוכההמערכה הן כחלק ממוזכר השיכון , למשל, כך. כמה הקשריםמקומות ובבכמה 

עניין זה ותה לנלו בדרך כלל .בזמן המלחמההשבת הפגיעה בקדושת בסוגיית מעל דפי העיתון 

 סראסוף חודש מב. כלשהו גוף שלטונישל של הצבא או ערכיו סולם הנוגעת ל ,ביקורת נוספת

     הגּהנית בשבת ונומכשוב לשיכון נכנסה , הכועסים "שכניםלמרות תגובת ה"מדווח העיתון כי 

אין "כי  שחשו ,"י"שכונת פאג"דחו כמובן תושבי  ואות, טחונייבנימוק ב צדיק את הכרח הנסיעהה  

אך התנהגותם זו מגונה באותה , י"ר באנשי לחבמקרה הנדון דוּב". אחראי בעד התנהגות גסה כזו

 ,שהתעמת עם הרב פלקס בשכונת שערי חסד באירוע כמעט זהה ההגנהשל המידה כמו זו של נהג 

 (. 0: 'היומן', 09.0.01,"להכעיס –הטור האחרון )"באותה שבת ממש 
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 י"פאגהוכיחה היזמה העצמאית שעל גאווה על המעוף ובהקשר אחר מוזכר השיכון ב 

בים של ה הרקשיי חרף ,אויבפני הנוכח אל קצה -בשכונת ווכן על עמידת יושבי, בהקמתו

השיכון נבנה בכוחות  להדגיש כיאחד הכותבים גא , בתקופת השיא של ההפגזות והירי. המלחמה

ערכת מבתחילת ) בתקופה מאוחרת יותר. "כספי ציבור"תמיכה של כל ללא ולחלוטין עצמיים 

כוחותיה "לו י"פאגלהנוגעות ל את העובדות ומזכיר לכלשעבר  'קוממיות'עורך  (הבחירות

מעשיה "ו "השיכון המפואר אשר הרחיב גבולות ירושלים צפונה"את  קימה שה היא – "הצנועים"

שהרי  ,טחונייבנימוק בגם  כותבה ביאמ, למרות אי ההזדהות עם המדינה". מפרסמים אותה

בתקופת ההפגזות , לכן כמה חודשים קודם". שימש חומת מבצר נגד הפולשים הערביים"זה שיכון 

תעמיד סיוע כספי לשיקום ההריסות בשיכון , בהיותה הריבון, מדינהדרש כותב אחר כי ה, הקשה

להרחבת ", גלרנטר; 0: 'היומן', 04.9.04 ,"בצפון אין חדש - הדים", .ל.ק)זה ללא כל אפליה 

 –זמתה של מקימת השיכון ביבפועל קודמה הדרישה  (.0 ', היומן' ,99.99.04, "העיריה בירושלים

 . מאחורי הקלעיםבמקביל גם ו ',היומן'בעזרת , י"פאג חברת

קוראיו בעלי הדירות  לאמודעה הפונה יומון עמוד הראשון של הבסוף ספטמבר מתפרסמת ב

תושבי השיכון . אם סבלו מנזקי רכוש במלחמה( 9140-9190)ליצור קשר עם יוסף שנברגר  ,בשיכון

בהמשך ) י"פאג ה הכלכלית שלחברהשל " אדריכל-ינר'אינג"הקטן הכירו מן הסתם את המכותב 

המודעה . (בנייני ציבור ואתרים כרחבת הכותל המערבי, יכוניםהפך לאדריכל בולט שתכנן ש

, שיקום הבתיםשלטון לה לתביעהצגת לשם  ,מלמדת על התארגנות קהילתית בהובלת החברה

 (.9: 'היומן', י"ון פאגכלתושבי ש  ",   26.9.48,י"ון פאגכועד ש  ) כמוזכר לעיל

תוצאות . המשךלו אכן היה כי התברר , דבר נוסף בעניין זהכל בהמשך ורסם אף כי לא פ

ופירט את הנזקים  גוריון-המודעה סוכמו במכתב ארוך ומסודר שנשלח הישר לראש הממשלה בן

פנייה אחרת של  הקדמה ל .פנייה ראשונה מסוגהשלא היתה זו  מתברר. הכבדים שנגרמו לשכונה

מפעלים עת עבודתם בבמירי בבקשה להגן על פועלי החברה , יוסףשנברגר למושל הצבאי דב אותו 

גם מכתב זה מדגיש כי הדיירים והחברה שיתפו פעולה עם השלטונות בימי . שונים בשיכון

הקמת קיר מגן  :צורפה הצעה מעשיתגם למכתב  .עד לשלב בו פונו הדירות בשיכון ,המלחמה

אך גם בו , ככל הידוע בוצעפרויקט זה לא . האותו תקים החברה בכוחות עצמ, מטר 904שאורכו 

י ולעבודתם "לחברי פאגשדאגו  ,שמאחוריוהכלכלית להעיד על אופי השיכון והחברה יש 

 ,עם רשויות השלטון החדשותבלית ברירה מתוך השלמה , חברה כלכלית עצמאיתאמצעות ב

  (.9104 ,גנזך המדינה)ככל אזרח אחר  לקבלת פיצויים מוצדקים ןופנייה אליה

 

 וף דברס

פועלה למעט ש משום, שלוןימביא לכאורה להצגתו ככ ,י"לסכם את פועלה של פאגסיון ינה

שמה שיכון הנושא את הלמעט ו (04-בעיקר בשנות ה) בירושלים זוייחודית  סתדרותהמיוחד של ה

כיום אין  ,(בעיקר בידי אברהם טרגר, י"בהמשך נבנו בירושלים שיכונים נוספים בעלי זיקה לפאג)

יתכן שאין זה הוגן לשפוט י, מנגד. יהרעיונותאת ו הפעילותאת  יםהמשמרמיזמים ישובים או י

לאחר , 54-בתחילת שנות ה. כיום המשכיותה או השפעתה לפיי רק "היסטורית את פועלה של פאג

י במועצת העיר "כיהן עדיין נציג של פאג, שלונות צורבים בשתי מערכות בחירות ארציותיכ
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זכות ב ,מעשור בשירות קהילתו הקטנהלמעלה התקיים עוד  'הקול'הביטאון הצנום ו ,םירושלי

סימלה את  ,שהקימוהסתדרות הנהגת המשהתרחקות המייסדים אלא . נאמנים כותביםכמה 

י בזכות היזמות הרעיונית והחברתית "פאגהסתדרות נראה כי נכון להעריך את לכן  .החלשותיה

דווקא . של המאה הקודמת 04-צמח בשנות הש ,קנאי ונאמן, וף קטןג. הןה בשנים השאפיינה אות

 זכותב, היתה לו שנה מיוחדת בפעילותו קמה מדינת ישראלהתחוללה המלחמה ושנה בה ב

הגיעה היציאה אבל אז . י בירושלים"מרכז אגושל יומון השל חבריו בהוצאת  עמוקהמעורבותם ה

התקיימה כל עוד י "של פאגשפעתה ה, י"אגו מוןיודפי מ עולהכפי שו ,שראלידת המוטעית מאגו

י של צפואת סופה הבהכרח ה בישרה לעצמאות פוליטית תפניי. י"גוף רחב כאגוכחלק מפעלה 

פשרולא  ,י"פאג  .ולהשפיע על הרחוב החרדילה להמשיך  הא 

 

 

 מקורות

המדינה בחינת דרכן ערב הקמת , המפלגות הדתיות בישראל: בדרכים נפרדות .ד"תשמ 'מ ,נאאו

 .יד שפירא: אלון שבות .הוהשנייובכנסת הראשונה 

   .4.4.04, 909)990\50תיק , "סקירה כללית". 9104 , ארכיון ההגנה

 00-4: 090 ןהמעיי, דינה שבדרךמל וה"הרב יוסף דושינסקי זצ .ה"תשע 'מ ,ארנוולד

shaalvim.co.il. 

, הקמת מדינת ישראל ובעקבותיההיחסים הפנימיים ביהדות הדתית לקראת . ב"תשע' ז, באואר

: ירושלים .חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה .וכינון החזית הדתית המאוחדת

  .האוניברסיטה העברית בירושלים

: בתוך , תגובה למאמר של דן מכמן: ?האם הביאה השואה לתקומת ישראל. ס"תש 'י, באואר

 .150-150: 90 מת ישראלעיונים בתקו .(עורכים) 'א, ובראלי 'פ, גינוסר

מרכז זלמן : ירושלים .9191-9191, בפולין 'ישראל-אגודת': פוליטיקה ומסורת. ה"תשס 'ג, בקון

 .שזר

קיבוץ חפץ חיים בתקופת ' דרכי החלוץ החרדי, זרים להם לעולים אלה דרכי חיינו'.  0499' ע, גבל

 .04.1.95-נלקח ב, http://in.bgu.ac.il/bgi/israelis,  0 ישראלים, השואה ולנוכח קליטת הניצולים

, 01/090-ג( שונות)תיק צבא , "לכבוד המושל הצבאי", תושבי השכונה. 9104, גנזך המדינה

, שכון פאגי", י"מזכיר ומנהל חברת פאג; 91.1.04, שם, "על קיר המגן", יוסף שנברגר; 91.1.04

  .00.90.04, 00/090-ג, י ירושלים"תיק שכון פאג, "ירושלים, יהסנהדר

  .שוקן: ירושלים .9149מצור ירושלים : קריה נאמנה .ך"תש 'ד, יוסף

 .הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה :הטלית והדגל .9114'  א, כהן

 .צבי יד בן : ירושלים

 .95.4.95 -נלקח ב, www.zomet.Org.il, מתצו, המלמד מירושלים .0490 'י, לייכטר

http://in.bgu.ac.il/bgi/israelis
http://www.zomet.org.il/
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ההיסטוריוגרפיה של הקשר הסיבתי בין  ?משואה לתקומה! משואה לתקומה. ס"תש' ד, מכמן

עיונים בתקומת  .(עורך) 'פ, גינוסר: בתוך .בין מיתוס למציאות –השואה להקמת מדינת ישראל 

 .054-000: 94 ישראל

השתקפות קולה של היהדות החרדית במלחמת  –' ירושלים תתן קולה'. ג"תשע' א, נאור

 ."דוקטור לפילוסופיה"חיבור לשם קבלת התואר  .'ישראל-אגודת'של מרכז ' היומן': העצמאות

 .אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן

על עיתונאים  .(עורך) 'י, טישלר:  בתוך  .עיתונות חרדית בעיר הקודש. ו"תשל' מ, סליפוי 

 .טל' י: ירושלים (.05-91) ועיתונות

חיבור לשם  .אידיאולוגיה ומדיניות –אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל . ט"תשמ' י, פונד

 .אוניברסיטת בר אילן: רמת גן". דוקטור לפילוסופיה"קבלת התואר 

 .41-49 :1 קשר ,'ישראל-אגודת'ההיבט הציוני בעיתונות . 9119' י, פונד

הקיבוץ המאוחד והמכון לחקר : תל אביב .'ישראל-אגודת'מתווי דרכים עיתונות . ע"תש' י, פונד

 .העיתונות והתקשורת היהודית באוניברסיטת תל אביב

 .09-05 :ג"כהציונות  .'ישראל-אגודת'ונית בסמלי סימבוליות צי. 0449' י, פונד 

 :ירושלים. מול הציונות ומדינת ישראל 'אלישר-אגודת': פירוד או השתתפות. ט"תשנ' י, פונד

 .מאגנס

ל "על הרב משה פרוש ז תזיכרונושרשרת הדורות בתקופות הסוערות פרקי . א"תשס' מ, פרוש

 .הוצאה עצמית: ירושלים (.שישה חלקים) ותקופתו

 .(עורכת) 'ו, פילובסקי: בתוך .דת ומדינה בישראל: ואלה תולדות הסטטוס קוו  .9114  'מ, פרידמן

מוסד , אוניברסיטת חיפה: חיפה (. 44-09) רציפות ותמורות: 9141-9141ישוב למדינה יהמעבר מ

 .הרצל

התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה כביטוי המובהק של החזרה . ט"תשנ' מ, פרידמן

-010) הציונות והחזרה להיסטוריה .(עורכים) 'מ, וליסק נ"ש, אייזנשטדט: בתוך .להיסטוריה

 .יד בן צבי :ירושלים(. 009

מכון ירושלים לחקר : ירושלים .מגמות ותהליכים, מקורות: החברה החרדית. 9119  'מ, פרידמן

 .ישראל

 .יד בן צבי: ירושלים .חברה ודת. 9194' מ, פרידמן

 .14-00: 0 אלפיים, מדינת ישראל כדילמה דתית. א"תשנ 'מ, פרידמן

, המכון ליהדות זמננו, פ"המדור לתיעוד בע ,ראיון עם אברהם טרגר. 9115' פרידמן מ

 .90.4.95-נלקח ב , www.youtube.comאתר , 99.0.15האוניברסיטה העברית בירושלים  

האוניברסיטה , המכון ליהדות זמננו, פ"המדור לתיעוד בע, ראיון עם עמרם בלוי.  9199' פרידמן מ

 .95.1.95 -נלקח ב, www.youtube.comאתר , 0.0.90 -הועלה לרשת , ליםהעברית בירוש

 .4.0.99, מוסף השבת ,מקור ראשון, המהפכן מבית פסישחא .0499 'ז, קיציס

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 04-הו 44-הי בשנות "י ואגו"עיתונות פאג 

 .9101-9104, י"דת ישראל באותנועת אג', היומן'

 .9111-9101, ירושלים 'ישראל-אגודת'פועלי ', הקול'

 .9100, י"עלון פנימי של פאג, 'עתידנו' 

 .9105-9100, י"י בא"עיתון פנימי של פאג, 'קוממיות'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


