דברי מבוא

במרכזה של קתדרה מספר

3

מובאת המונוגראפיה המקיפה של מרדכי אליאב

על נסיונרת ההתיישבות היהודית באיזור רפית בשנים

. 1913-- 1882

שולבו בה

 45מסמכים ותעודות ממקורות שרנים .
לציון שנת המאה להולדתו של אהרן אהרנסון הוקדשו דשני ק תד ר ה

לחוקרים בשאלות ארץ  -ישראל ויישובה ,שמבוזזה הוא פרופ ' יהושע

,

במה

בן  -אריה.

שאול כ " ץ ייחד את הרצאתו  ,שנוסה מורחב שלה מתפרסם כאן  ,בתרומתו של
אהרנסון למחקר

המיעי ,

ולמעשה  -בראשיתו של המחקר המדעי

בארץ .

זאב צחור ויואב גלבר עוסקים בשני פרקים בהיסטוריה של שיתוף  -הפעולה בין

הצפנות וברוטנתם שהם גם שני פרקים בהיסטוריה ש 4כוח המגן העברי .צחור
בוחן מחדים את הוויכוח בין שתי מפלגות הפועלים הארצישראליות בשאלת
ההתנדבות לגדודים העבריים במלחמת  -העולם

הראשונה.

יואב גלבר  ,בפרק

מבוא לחיבור מקיף  ,מתאר ומנתח על סמך חומר ארכיוני חדש את לבטיה
ומאמציה של ההנהגה הציונית להשיג הכרה בריטית בחיוניותו של היישוב
העברי ערב מלחמת  -העולם

השנייה .

במאמר האחרון  ,ביהוא פרק ממחקר לשם קבלת תואר דוקטור  ,סוקר אוריאל
אופק את ראשיתה של ספרות הילדים הארצישראלית וממנו מתברר  ,בין
ערכה ומעמדה של ספרות הילדים

השאר ,

המקורית והמתורגמת בספרות העברית

ובתרבות הלאומית  ,כפי שנתפשו בדור התחייה  ,למאמר מצורפת ביבליוגראפיה
של ספרות הילדים ( ספרות יפה
תרמ " ז  -תרע " ז

וספרי  -לימוד )

שנכתבו בארץ  -ישראל בשנים

( . ) 1917- 1887

במדור מ ק ו ר ו ת ו א ר נ י ו נ י ם מידע על שני ארכיונים המבבזים חומר רב

על תולדות ארץ  -ישראל ויישובה בתקופה החדשה

:

סקירתו של מיכאל היימן

על הארכיון הציוני המרכזי בירושלים וסקירתו של ברוך תור  -רז על ארכיון
מפלגת העבודה

בבית  -ברל .

ועדת המערכת :
פרופ ' יהושע בן  -אריה  ,ישראל ברטל  ,ד " ר אברהם גרוסמן  ,ד " ר יורם צפריר  -האוניברסיטה העברית

יואב גלבר  -אוניברסיטת בן  -גוריון

יהודה ניני  -אוניברסיטת תל  -אביב

י

*

ד " ר אלכס כרמל  -אוניברסיטת חיפה

י

*

פרופ ' נתנאל קצבורג  -אוניברסיטת בר  -אילן

י

מרכז ועדת המערכת  :יהודה בן  -פורת
מזכיר  :חננאל גולדברג

פ

כל הזכויות שמורות ליד יצחק ברצבי  ,ירושלים

Publications
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התקין  :יובל קמרט  /עיצוב וביצוע  :פיני
נסדר בדפוס

' דף -חן ' /

ירושלים

תשל " ז 1977 /

נדפס בדפוס מונזון  /העטיפה  :דפוס אחוה
לוחות אופסט

' פרינטון ' בע " מ

י 1977

אהרן אהרנסון  ,ראשית המדע
וראשית המחקר החקלאי
בארץ  -ישראל

'

שאול כ " ל

אהרן אתאיסט

בתולדות היערוב היהודי בארץ " -הראל בראשית המאה העשרים בולטת דמותו המיוחדת עול אורין
אהרנסון

( תרל " ו6/ןש - 1תרע" ט. ) 1919 /

אין כמעט עניין מענייני אותה תקופה שאהרן אהרנסון

לא היה מעורב בו  ,בדרך זו או אחרת  :נשיאת משרה אצל פקידות הברון ומתלוקת עמה  ,ייסוד
סוכנות ליבוא מכונות

חקלאזת ,הקמת

הברית הארגון מלחמה

*

בארבה.

1

'חמי  -צעירים ' והדרכת מורים  ,הלדקת כספי  -צדקה מארעית-

אך בעיקר התפרסם אהרנסון  -הנתפס לעתים כמי שמייצג את

המאמר הוא נוסח מורחב של הרצאה שנקראה ב' קתדרה'  ,שזומנה בהורש ניא תשל " ו לציון מלאת
מאה
שנים להולדתו של אהרן אהרנסון  .המתדיינים היו פרופ ' מיכאל אבן  -ארי  ,ד' ר דן גלעדי ופרופ '

.

.

יוסף נדבה יושב  -הראש היה פרופ ' יהושע בן  -אריה
פיינברג ) וגב ' רבקה אהרנסון דברי המשתתפים והערותיהם היו לעיני המהבר בבואו להתקין חיבור
זה לדפוס  ,ותודתו נתונה להם על כך המובא כאן הוא חלק מעבודת מהקר העוסקת בהיבטים
החברתיים של צמיחת הידע החקלאי בישראל  ,אשר מומנה בחלקה על  -ידי המועצה הלאומית למחקר

.

בדיון לקחו חלק הגב' צילה שהם ( לבית

.

ולפיתוח .
1

את הביוגראפיה המקיפה ביותר של אהרן אהרנסון ימצא המערניין בספרו של א' לבנה  ,אהרן
אהרנסון  -האיש וזמנו  ,ירושלים  ; 1969רשימת מאמרים שנכתבו על אהרנסון נכלאת אצל י ' עמרמי
( יואל )  ,ביבליוגראפיה שימושית  -נילי  ,ברית  -הבריונים  ,הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חירות
ישראל  ,הדר והמדרשה הלאומית על  -שם אריה בן  -אלועזר  ,תל  -אביב תשל " ה רשימת מאמריו של
חהרנסון וכתבי -היד שלו נמצאת ב  -מדע  ,ד  ,מס '  , ) 1959 ( 1עמ'  44--41שתי הביבייוגראפיות

האחרונות אינן

שיבעת.

.

.

שאול

כ"א

הדור הראשון של הארץ  -ישראלים - 2כמארגנה של רשת הריגול הידועה בשם ' מחתרת ניל " " ,

ובפעולות שונות שזיכוהו בכינוי ' ראשון

4

אנשי  -המדע היהודים בארץ  -ישראל ' .

8

5

חיבור זה עניינו באהרנסון כייזם מדעי וכחוקר חקלאות  ,ויעשה בו נסיון להסביר  -על רקע מצב

המדע וחיי  -היישוב בארץ  -בזכות מה התפרסם אהרנסון ,בארץ ובעולם ,כחוקר טבע וכבעל
בהגררה

חקלאית.

הבא להעריך את אהרנסון באמות  -מידה המקובלות על הערלם

החקלאי ,ייתקל בקושי

:

האקדמי  ,או באלה של המחקר

אם אתה פונה אל רשימת עבודותיו של אהרנסון אתה מגלה כי האיש

הותיר אתריו רק מעט ' מוצרי מהקר' מוגמרים  -מאמרי  -מחקר בעתוני  -המדע וחידושים שהונהגו
בחקלאות המעשית  .לבד מתריסר ומחצית התריסר של סקירות ח  -ו " חות  -מסע המטפלים במושאים
הקשורים לכלכלה החקלאית של ארץ  -ישראל  -שנדפסו בכתבי  -עת ציוניים ( דוגמת ה ' די  -וועלט '
והיאלטנוילאנד ' )  ,פירסם אהרנסון כמניין מאמרים בעתוני  -המדע של תקופתו ( דוגמת ה Bulletin -
414 Botanique de Frmt:e

"

50

"

 de 1וה  . ( Tropenpf[anzer -באחדים ממאמרים אלה הביא

'

תאורים בוטאניים מן הארץ  ,שעיקר חשיבותם בראשוניותם  .מאמרים אתרים היו מעין סקירות,
ועניינם סיכום סקשום התרבותי והחקלאי של מוצא דגני  -הלחם ותגלית ' אם  -החיטה '  .מאמרים
אלה ,הדומים זה לזה בתוכנם  ,מלמדים על ראייתו התרבותית הרחבה של מחברם

; הב

בהם

הבטחה ,

אך אין בהם  -אלא בצמצום רב  -נתונים או גילויים חדשים.
נכונה הטענה שמות אהרנסון בגיל צעיר יחסית קטע את מפעלו באיבו  ,אם עמינה במפעלים כמו

תחנת הנסיונות החקלאית שהקים ( עיין

להלן ) ,

ובוקרו בידי ה " ר אופנהיימר ומ' אבן  -ארי .

6

או עיבוד אוספי  -הצמחים  ,אשר נפקדו לימים

אף  -על  -פי  -כן  ,עם מותו של אהרנסון היו מאחוריו

והצלחה .

עשר שנים ויותר של פירסום

גם תגלית יאם  -ההיטה ' אינה מבהירה את המוניטין שרכש אהרנסון  ,שכן  -כפי שהעיד על כך
בעצמו  -לא היתה ז'ו תגליתר המקורית ; הוא הדין בעניין תרומתו לחקלאות המעשית
( בו ) ,

קולת  ' ,דמותו של אהרנסון וזמנו של לבנה '  ,מולד  ,ג

מס '

עמ '

:

אין

96-289נ.

2

ה

3

את תולדות ניל " י

4

א ' לבנה )  ,ירושלים תשכ " א
ביטוי לכך נמצא אצל א ' פלדמן  " ' ,הראשון "  -עשרים שנה למותו של אהרן אהרנסון '  ,הטבע
והארץ  ,ו ( 939נ )  ,עמ ' 75--73

5

אופנהיימר .

ניל " י -

כתבו  :י ' נדבה וי ' אפרתי ,

15- 14

( , ) 1970

תולדותיה של העזה מדינית ( העורך הראשי :

.

.

בתרומותיו המדעיות של אהרן אהרנסון עסק שנים רבות ובהזדמנויות שונות פרופ ' ה " ר
להלן  ,הערה  , ) 6עמ '
הירדן( ,עמ
עבר ( ) 1947
והארץ  ,ז
מבוא '  ,צמה
'הטבע

6

; 169- 152

הנ " ל  ' ,המפעל המדעי של אהרן

אהרונסון ' ,

'  ; 234-229 , 135 - 129הנ " ל  ' ,אהרן אהרנסון חלוץ המדע בארץ '  ,מדע ,
ד  ,מס
'  , ) 1959 ( 1עמ'  ; 7-3הנ" ל ( עורך )  ,חיטי בר וחיטים תרבותיות  ,ירושלים . 1970
עזבון אהרנסון  1 ,צמח עבר הירדן  ,מפקד בקורת לצמחים אשר נאספו ומקצתם הוגדרו על  -ידי אהרן

אהרנסון במשך

מסעותיו - 1904 ,ש, 190

החברה הבוטנית בג ' נבה  ,כרך xxil

בעבר  -הירדן ובערבה  ,פקד ובקר ה " ר

( , ) 1930

זכרון  -יעקב

; 1934

אופנהיימר  ,נסח מקובץ

עזבון אהרנסון  ] ,ו צמח מערב הירדן ,

מפקד בקורת לצמתים אשר נאספו ומקצתם הוגדרו ע " י אהרן אהרנסון במשך מסעותיו
במערב הירדן  ,סוריה והלבנון  ,פקדו ובקרו ה " ר אופנהיימר ומ ' אבן  -ארי  ,נסח מקובץ החברה
הבוטנית בג ' נבה  ,כרך  , ) 1940 ( xxxlזכרון  -יעקב תשי " ז  .אבן  -ארי ואופנהיימר אף עיבדו את אוסף
הצמחים מאיזור הבוספורוס שנשאר בעזבון אהרנסון  11 . 1) . Oppenheimer, ' Une con - :נ  . Evenariע
( ) 1915- 1901

)

/ . Borany , Rehovot Series ,
1 % connaissance de

 . 333 - 381קק ) 1938 ( ,

 du Bosphore, ' Palest.ט ] tribution 1 1 % connaissance de 1 % 80

contribution 1

1מ

"

50

' Une

Richter,

1) .

1

. 14 flore du Basphore, ' soc .

Evenari

 .ןן

; 3 - 32

 .קק 11 ) 1938 ( ,

א ' אהרנסון  ,ראשית המדע

וראשית המחקר החעלאי בא " י

עדות כלשהי  ,לא בכתובים ולא בעל  -פה ,לתרומה מיוחדת ומקורית שתרם לחקלאות
הוא הנהיג אמנם חידושים אחדים בחקלאות הארץ  -ישראלית  ,אולם לא

המקומית ,

היו אלה חידושים בעלי -

משקל  ,שבכוחם לייחד אותו מאחרים  ,בני תקופתו  ,חקלאים ואגהונומים  ,שחידונו בחקלאות הארץ -

יעוראלית קודם מלתמת  -העולמ הראשונותי
הנתונים שהובאו בלוח

2

ולוח

3

מסבירים את המיוחד באהרנסון מנקודת  -ראייתם של תושבי ארץ -
מיחמת  -העיולם הראשונה ; ובאמצעותם של אלה  ,היא מסבירה

ישראל היהודים  ,בתקופה שקדמה

~
יהודי העולם  .אולם אין במובא בלוחות אלה כדי להסביר את סיפור -
גם את המוניטין שיצאו לו בין

.

ההצלחה של אהרנסון בארצות אחרות ,כלומר  -את הצלחתו בקנה  -מידה בין  -לאומו ואמנם היה
אהרנסון סיפור הצלחה בין  -לאומה
עדויותיהם של בני  -תקופתו ,בארץ ובחוץ  -לארץ  ,אנשי  -מדע ושאינם אנשי  -נגדע  ,מלמדות כי היה

אדם בעל שהנור  -קומה אינטלקטואלי בלתי  -רגיל

;

אגביות כובשת  ,מאגנטית,

חןוריזמאתית.

8

אלה הן תכונות נדירות ,אך גם כאשר נלקחות בהשבון אין הן מסבירות את פייר סיפור  -ההצלתה
של אהרנסון כאיש  -מדע .במה  ,אם כן  ,זכה אהרנסון

' הביורא האגרונומי קולטור -טכני ' ,

?

1901

מאז המאה הי" ז  -ואף קודם  -לכן  -נהגו מלומדים בני אירופה לבוא לארץ  -האראל ולחקור אותה ;

אירופאיים .

זאת  -כחלק מפעילותם כחוקרים

9

התל מן המחצית השנייה של המאה הי" ט נעשתה

ארץ  -ישראל מושא לפעילותן של חברות  -מחקר מערביות  ,שנוסדו במיוחד לשם חקירתה  .אהדות
7

טענות אלה מתבססות :

ישראל בשנים
וחוקרי  -חקלאות ,

.

( א)

; 1970- 1890

על

בדיקת הספרות החקלאית והעתונות החקלאית שראתה אור בארץ -

(ב)

חקלאים  ,מדריכי  -חקלאות

כ 120 -

על המידע שהתקבל בראיונות עם

עם אחדים מבני המושבות הראשונות  ,מוותיקי העלייה השנייה ומאנשי העלייה

השלישית ביניהם כאלה שעבדו בתחנה  ,או ביקרו בה בשנות פעולתה או סמוך לכך  ,דוגמת האגרונום
ברוך בסין  ,מר יוסף וייץ  ,האגרונום עמרם חזניב  ,גב ' אגרונום חנה מייזל  ,מר שמואל סטולר ועוד

.

.

הראיונות עמם שמורים אצל המחבר
התרומות בנות  -הקיימא שיש עדות מפורשת למקורן באהרנסון הן  :הכנסת זני  -חרובים והפצתם
( א' גור וז ' רפפורט  ,פירות הארץ  ,תל  -אביב תש " ט  ,עמ '  ; ) 92הכנסת כגת הלימון הגס ( ה " ר אופנ -

.

היימר  ,גידול עצי  -הדר  ,תל  -אביב תשטרו  ,עמ '  ; ) 15והכנסת דקלי הוושינגטוניה סביר להניח כי
מהאוספים של זני  -הגפן שהיו בתחנת עתלית ( ראה להלן ) וצמחי  -הנוי שהיו גשלוחת התחנה בחדרה ,
נפוצו דוגמאות בין אנשים שונים  ,אף  -על  -פי שאין לכך עדות ברורה וכן ראה  :ח ' אופנהיימר  ,גידול

.

. 39

עצי פרי טרופיים וסובטרופיים חדשים בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ '
ראוי לשים לב לכך שאין סתירה בין הנאמר כאן ובין ההערכה לאהרנסון העולה מחיבורים דוגמת
אלה של ה " ר אופנהיימר המובאים בהערה  ( 5לעיל ) או של אחרים  ,כאנטומולוג י ' ריבנאי או
הגיאולוג י " ל פיקארד  ,המובאים בגליון ' מדע ' הנ " ל  .קנה  -המידה המשמש בחיבור זה הוא  ,כאמור
בגוף המאמר  ' ,מוצרי המחקר ' המוגמרים  .קנה  -המידה הנקוט בידי המעריכים האלה הם  ,בין השאר ,
מהירות התפיסה  ,עומק ההתבוננות  ,כוח הזכרון  ,היקף הידיעות  ' ,חדירה באופן אינטואיטיבי ' לעיקר
הדברים ותכונות דומות המתבררות גם בעיון ב ' מוצרי  -המתקר ' הבלתי  -גמורים וביומני אהרנסון .
8

ראה  ,למשל  ,דברי מספידיו של אהרנסון שכונסו בגיליון של כתב  -העת היהודי בארה " ב The Maccabaean

ליווי  ) 1919או דבריו של
ענר הירדן ( לעיל  ,הערה  ~, ) 6עמ '
1

9

8011

.

 .כ)  Williamלימים שגריר ארצות  -הברית במוסקבה המובאים ב  -צמח

. 15-14

יש לשער שאילו נעשתה הערכה של אינטנסיביות מחקר ארץ -

"

,

ביחס לשטחה או למספר

בראיחוקרים לא  -מקומיים באותה
תושביה  ,בשנה  - ,היתה ארץ זו עומדת בראש הארצית הנחקרות בידי
תקופה  .בודנהיימר מציין כ  150 -חוקרי טבע שפקדו את ארץ  -ישראל בשנים  , 1931 - 1553חקרו את

לוח

:1

חקירת ארץ  -ישראל בידי לא  -יהודים קודם למיחמת  -העולם הראשונה

רשימה נבחרת על  -פי מקורות שונים

10

חוקרים נושים כתחומם
 ,תאורים ראשונים של צמחיית הארץ

1757
1884

Hasselquist ,

1 , The Fauna and the Flora of Palestine ,ט771502
1908

 ,מפה ראשונה של גשמי הארץ

.

Exner

חברות  -מחקר
1865
1870
1877

Palestine Exploration Fund ,

American Palestine Exploration Society ,

zur Erforschung Pal stinas ,

Deutscher Verein

~

מיסדות  -מחקך
1900
1903

American School for Oriental Studies ,

Deutsches Evangelisches Institut fur Altertumswissenschaft aes Heiligen Landes ,

כתבי  -עת מרעיים
1869

Palestine Exploration Fund Quarterly Statment
8145028 Veriens ,ע Zeitschrift des Deutschen

1878

"

מהברות אלה אף הקימו מרסיקת  -מתקר בארץ  -הראל והוציאו לארר כתבי  -עת שהוקדשו לפירסום

מחקריהן בארץ  .פעולות אלה נסקרות בלוח

בין מתוך צורכי היישוב עצמו

11

.1

ובין מתוך קנאה בפעולת הזרים ,

12

החלו להיעשות  ,בסוף המאה

החי בה ופירסמו מימצאיהם  ( ,פ " ש בודנהיימר  ,החי בארץ ישראל  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ '
ראהריכט )  , (R hrichtב ' Bibliotheca Geograph~ ica Palestinae -שלך מציין כ  2000 -נוסעים שביקרו
בארץ בשנים -~1800ל , 187ואשר הוציאו לאור לפחות דבר דפוס אחד ( ר כן  -אריה  ,ארץ ישראל במאה

; ) 72- 58

השט  -גילויה מחדש  ,ירושלים  , 1970עמ '  ; ) 16בין השנים  333ועד 8זש 1מנה ראהריכט 3 , 515
חיבורים ו  -ושד מפות במקצוע הגיאוגראפיה  ,בלבד  .במשך  17השנים שלאחר זה ( 895 - 1878ן ) גימגו
עוד  4 , 575ספרים ומאמרים הדשים שהופיעו בתקופה זו  ' .בסך הכל עולה איפוא מספר כל הספרים

והכתובים הנזכרים למספר של

, 14 , 769

שיצאו מתחילת המאה הרביעית עד שנח  , ' 1909י ' בן  -צבי ,

-539ע. 55

מחקרי הארץ '  ,לוח אחיעבר  ,תרע " ח  ,כלול ב  -כתבים  -שאר ישוב  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ '
'כין
החוקרים הזרים ובין המקומיים לא נקשרו קשרים כל שהם  ,דוגמת קשרי  -הוראה או קשרי -
העסקה שכוונתם היתה לטפח מתקר מקומי  .ובכך שונה מקרה ארץ  -ישראל ממקרה ארצות אחרות ,
בהן  ,בדרך  -כלל  ,נקשרו קשרי העסקה  ,הוראה ודוגמה בין החוקרים אנשי ה ' מטרופולין '  ,המערב -

אירופי ובין יושבי הפריפריה

הקולוניאלית .

והשווה Spread of Western Science , ' :

'The

Basalla ,

)3 .

 . 611 - 621קק . Science , 159 ) 1967 ( ,
10
11

.

בעיקר על  -פי בן  -אריה ( לעיל  ,הערה ) 9
בהטפה בדבר הצורך להקים תחנת נסיונות בארץ עסקו בהזדמנויות שונות הבילויי האגרונום מנשה
מאירוביץ מעל דפי האיכר ( דער קוליניסט ) והאכר היהודי  ,שערך בשותפות עם הרא " מ לונץ בשנות

.

התשעים של המאה הי " ט אף ד " ר ז ' סוסקין ( ראה

להלן )

כתב על  -כך באותן שנים בעתונים יהודיים ,

בחוץ  -לארץ .
12

' יש לנו היהודים נחיצות רבה מאד ליהר את חקירת ארצנו '  ,כתב הרב ישראל זאב הלוי איש הורוביץ

בהקדמה לספרו  ,ארץ ישראל ושכנותיה ( נמסר לדפוס על  -ידי אברהם

הורוביץ  ,וינה תרפ " ג ) ואשר

לוח

הפררת  -כמשכילים ,

:2

חצרות  -מחקר ומוטדות " מחקר יהודיים בארץ  -ישראל לפני מלחמת -
העולם הרותמתה

שנה

שם

תר " 1

1890

תרץ

בקרונ )
( מי1

' ועד

אישים מרכזיים והנהלה
אליעזר בן  -יהודה  ,דוד ילין  ,חיים הירשנווז  ,א " מ לונץ  ,י -ם -ם פינס

הלשוז '

' שדות

פקידי הברת בראשון  -לציון  ,בפתח  -תקוה ובעוד מקומות

1סיווות '

' ביורא אגרונומי קויטור  -טכני '

תרס " א

1901

תרס " ט

1909

אגודת

תר " ע

! 910

' המוסד ימוויקה יהודית '

ד " ר י " ל מטמז  -כרז  ,ד " ר א " ב רוונשסיין  ,יצחק
א" צ

היהודית לנסיונות בקיאים בעתיית '

תר " ע

1910

תוע " א

1911

' תחנת הבריאות העברית '

!

א ' ןהרנסוה ד" ר ז ' סוסעיז ואיגג ' יניר א ' טריידל

' דטבע ' בארץ  -ישרתי

' רתחנה

'

!!

אידיסוז '

וייקנסק ' ,

!

!

דמנהל  :א ' אהרנסוו

,

מיסדו של נתן שטרויס ובראשה  :ד " ר אב ברין  .עבדו גה -

ד'-,

א ' גולדבר 1וד" ר א ' פיגנבוים לרופאים אלה כתבו חיבורי  -מחקר

בעתוני  -רפואה באירופה יין

'

תרע" ג

1912

' ועד הישון העברית '

ופירסם את ' זכרונות ועד הלשת העברית בירושיים '

תרש' ב

1912

' האגודה המדיצינית העברית' ביפו

1פירממה את ' זכרונות דבריפ של האגניה המדיצינית העברית שבא " י ' " ! ן

תרע " ג

3

תשליג

! 913

תרע " ג

1913

] 19

ברור  ,ד " ר מזיא  ,א " מ ייפשיץ  ,דיר א " ב

החברה העברית יחקירת א " י

דוד יליז  ,ד" ר

' אגודת רופאים מדברי עברית '

[ פירסמה את הדו" ח .

' מכון

ד " ר א ' בעהס

פססר '

1 tqg

זן

.

' ועידת ה1רענת '  ,ירושלים י

רחנשטין "

]

,י

חלקו הראשון יצא לאור בשנת  ( 1910ישראל זאב הלוי איש הורוביץ  ,מחקרי ארץ אבותינו  ,חלק
ראשון  ,חוברת ראשונה  ,ירושלים העת " ר [ תר " ע ] ) וראה גם  :א" י ברור בפרק ' עסקנות לשם מדע '

.

בספרו

האוטוביוגרפי  ,זכרונות אב ובנו  ,ירושלים

. 1969

וכן א " י ברור  ' ,מימיה של החברה העברית

לחקירת ארץ  -ישראל ועתיקותיה '  ,מערבו של גליל וחוף הגליל  ,הכינוס הארצי התשעה  -עשר לידיעת
הארץ  ,ירושלים תשכ " ב  ,עמ '  236--028וכן ראה  :אפרים כהן רייס  ,מזכרונות איש ירושלים  ,ב ,

תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ '

58

.

.

ועד הלשון העברית בארץ  -ישראל  ,זכרונות ועד הלשון  ,מחברות א  ,ב  ,ג  ,תרע " ב -תרע " ג ,
ר ' סיוון  ' ,שמונים שנה '  ,לשוננו לעם  ,מחזור כא  ,קונטרס ד -ה ( אדר שני תש " ל )

תרפ " ס; 2

.

מנשה מאירובים  ' ,הנטיעות בראשון לציון ' ,

י ' יודילוביץ

( עורך ) '  ,ראשון לציון  ,ראשוז לציון

, 1941

עמ '  ; 255 -240יהודה ראב  ,התלם הראשון  ,ירושלים תשט " ז  ,עמ ' 13- 112נ  .אין ידיעה אם הבדיקות
שנעשו ב ' שדות הנסיון ' של הברון סוכמו אי  -פעם על  -כל  -פנים הן לא התפרסמו עוד ' תחנת נסיונות ' ,

.

.

שתוצאות עבודתה לא נתפרסמו ואפשר כי גם לא נרשמו  ,היתה שדה הנסיון של החקלאי  ,ובשעתו

.

פקיד הברת  ,אליהו איליוביץ ( אבי ה ' שומר יגאל ' ) תחנה זו היתה על
ראש  -פינה ומטולה  ,במקום שנקרא בשעתו ' אום  -אל  -מדרוב ' .

אם  -הדרך

טבריה ,

בין

המקום פעל כחמש שנים  ,בין השנים

.

 1899ו  , 1904 -ונסגר לאחר שפקידות יק " א ביטלה את חסותה עליו ראה  :מ ' יגאל  ,עלי אוכף  ,תל -
אביב תשט " ז  ,עמ '  ; 11וכן  :ז ' היות  ,עם יצחק חיותמן ביסוד מתולה ותל  -אביב  ,חיפה תשכ " ח  ,עמ '
 . 129 , 108- 107מרדכי יגאל אישר במכתב למחבר את האמור במקומות אלה

.

י " ל מטמן  ,החיים והטבע ( יסודי אגדת ' הטבע ' בא " י )  ,יפו תרס " ט .
פעולתו של אידלסון בארץ  -ישראל נסקרת בקצרה גערך

המתאים

יצא

לאור

בגרמניה

בשנת

1914

בחסות

באנציקלופדיה

הערכה אודותיו  .לעניין הנדון
נגינת ישראל ,
אידלסון  ,אוצר

שם גם נמצאת רשימה מקוצרת של עבודותיו ושל מאמרי
במאמר זה יש לציין כי הכרך הראשון בסדרת ספריו של
האקדמיה

המלכותית

4 . 2 . Idelsohn, Ge 'sange der lemenischen Juden, Lelpzig 1914ן .

למדעים

בווינה

 . 5סם

. sci . ~ 1 ,

 . 1056 - 1064עק 1965 ( ,

. ( Sept.

10

"

ועוד

וראה להלן הערה . 35

ראה א ' פיגנבאום  ' ,קווים לדמותו של ד " ר אריה גולדברג ז " ל ( ד , ' ) ! 954- 188ירושלים

עשר  IsraeL ' IsraelתMedical loumalism 4

יודאיקה.

; 1965

גופים .

וראה

גם :

1 . Feigenbaum , ' Venturas 1

מ ' שרמן  ' ,סקירה על פעולות האגודה המדיצינית העברית שביפו '  ,זכרונות דברים של האגודה

.

המדיצינית העברית בא " י  ,א ( תשרי תרע " ג )
דין  -וחשבון של ועידת הגרענת הראשונה של הרופאים העברים בא " י  ,ירושלים תרע" ד  ,ירושלים

תרע " ו .

' חג היובל לשנת ה  15 -לקיום מכת פסטיר בארץ  -ישראל ' גליון של מכון פסטיר ביריי  ,כרך א  ,חוב '
ב -ג ( ניסן תרפ " ט )  ,עמ '  ; 5%-45המועצה למעולטת העברית  ,ד " ר אריה בעהם ז " ל  -האיש ופעלו
( בעריכת נתן גרינבלט )  ,תל  -אביב תש" ב .

שאול כ " ל

הי " ט ובראשית הכררה העשרים  ,פעולות התרבות המשכיליות ופעולות המהקר הראשונות ביישוב

היהודי בארץ  -ישראל .רשימת המוסדות והברות דע:שכלה והמדע הראשונות ליהודי ארץ  -ישראל
מובאת בלות  .2לאמתרנסון זכות ראשונים בעניין זה .
בשנת

1901

הקים אהרנסון עם שניים מידידיו  ,ד " ר זליג סוסקין והמהנדס יוסף טריידל  ,את מה

שניתן לראות כראשון מוסדות החקר היהודיים בארץ  -ישראל ,בעיקר אם אמת  -המידה לימוסד

החקירה .

חקר ' תהיה פירסומן של תוצאות

בעתונות אותה שנה הופיעה מודעה בזו הלשון

בימים אלה נפתח בהמושבה זכרון יעקב ביורא אגרונומי קולטור  -טכני בשביל

להביורא יש שתי מחלקות

:

.

א מחלקה לעבודת  -אדמה  ,העומדים בראש

אהרנסון  -אגרונום  .ב  .מחלקה לגעאדעזי וטכניקא  ,העומד בראש

י'

:

:

:

ארץ  -ישראל .

דר' סוסקין והאדון

טריידל אינז 'ענער . . .

הביורא מקבל עליו כל מיני עבודות הנוגעות לכלכלה כפרית מתוקנת ,הנהגת נתלות מתוקנות
עבודות הבדיקה והבהינה לגידולים

( קולטורן )

חדשימ עקירת שורשי עצים עשיית מסילרת

על  -פני השדה ומשעולים ואקספדיציות מדעיות לחקירת
שונות שולחים חינם

לדורשיהן .

ארץ  -ישראל .

תשובות על שאלות

21

אהרנסון וחבריו התכוונו בעיקר לשרת את המתעתדים לרכוש אדמות בארץ  -ישראל ולהכינן
להתיישבות  .אולם רק מעט מן היוזמה  ,שהמודעה הכריזה עליה  ,אכן

התגשם .

תשובות שונרת

נשלחו ללא  -תשלום להרבה שואלים  ,וסוסקין טען בזכרונותיו כי השלושה הפסידו ב ' ביורא '
( במשרד )

הזה אלפים אחדים של

פרנקים .

22

לפערלות הסיקור  ,הניהול והביצוע של המוסד לא

היו דורשים  ,לכן נותר ה ' ביורא ' מוסד העוסק באקספדיציות בלבד ובפירסום תוצאותיהן בעתונות

הכללית .
ייחודו של מוסד קטן זה של אהרנסון  ,סוסקין וטריידל היה בראשוניותו  ,בהעזה שבהקמתו

ובתצלהתו  -גם אם היתה חלקית  -לפעול שנה  -שנתיים ללא תמיכתם של

גורמי  -חוץ .

כך

הסתכמה העבודה המשותפת של השלושה  -כולם או תלקם  -בחיבור דינים  -וחשבונות ומאמרים ,

שאחדים התפרסמו בכתבי  -עת כלליים ומקצועיים של אותה תקופה  .א ,לה היו בעיקרו של דבר

סקרים חקלאיים  -כלכליים שנכתבו לאחר תיור  ,התבוננות ובדיקה
( בגרמנית )

במקום.

כזה היה המאמר

' עתיד גידול המשי בארץ  -ישראל '  ,שהתפרסם בכתב  -העת הציוני , Palastina

וכזה

היה המאמר ' פרדסי  -יפו '  ,שהתפרסם בכתב  -העת הגרמני לענייני  -חקלאות במועזבות גרמניה
za

בנוף היהודי בארץ -

של חיבורים מפרי  -עטם של יהודים ,

שיטתית ושיפוט

"
תושבי

טראל

ובנוף הציוני היה תידוש גדול בעצם הופעתם

ארץ  -ישראל ,על  -סמך מראה  -עיניים  ,עבודת  -שדה

מקצועי.
.3

מובא בקיצורים

ובשינויים קלים .

21

המליץ  ,גליון

22

ד " ר ז ' סוסקין  ' ,זכרונות '  ,הישוב  ,שנה א  ,גיליון לא

175

(  , ) 1901עמ '

סופקיו וטריידל מביא א ' לבנה בספרו הנ " ל ( לעיל  ,הערה
23

( תרפ " ה ) ,
,)1

עמ '

.7-5

פרטים שונים על  -אודות

בפרק ' בין הזמנים ' .

 Pal stina, ' Palistina , 1 ) 1902 ( ,ס5 . Soskin, 'Die Zukunft des Seidenbaus ' 1
341 - 361

 .עע

) 1902( ,

6

,

~
Orang~girten von Jaffa, ' Tropenflanter

*

)

ש

Aaronsohn

123 - 153 ; idem , ' ]1

) .ע

קק .

א ' אהרנסון  ,ראשית המדע וראשית המחקר

החקלאי בא " י

אהרנסון כחוקר טבע

ל' ביורא האגרונומי קולטור  -סכני ' היתה השיבות נוספת

:

ההא נתנה ביד אהרנסון  -שהיה בעל

השכלה אגרונומית חלקית בלצד  -הזדמנות נאותה להכיר מקרוב אנשי  -מדע אחדים ולהיעשות
בסיועם מחובב לבעל מקצוע

וארבורג ,

במדע .

בשנת

1900

ביקר בארץ  -ישראל הבוטנאי פרופ' אוטו

לימים הנשיא השלישי של ההסתדרות הציונית  ,ובאותה עת  -מן הפעילים המרכזיים בה .

וארבורג  -ולאחר  -מכן הוועדה הארצישראלית של ההסתדרות הציונית וכבראשה עמד  -מעוניין

היה במחקרים שונים הקשורים בארץ  -ישראל  .באמצעות ד" ר סוסקין  -ידידו
בתקופת לימודה בגרמניה  -הכיר וארבורג את

אהרנסון.

ז2ל וארבורג עוד

מאז ואילך נעשה אהרן אהרנמנן

ל 'איש של פרופ ' וארבורג ' ושל הוועדה הארצישראלית  ,בענייני ידיעת ארץ  -ישראל

וחקלאותה .

בביקורו בברלין ב  1902 -התוודע אהרנסון  ,באמצעות וארבורג  ,אל הגיאולוג הגרמני פרופ ' מאקס

"

בלאנקנהורן ) , Blanckenhornאשר הירבה לתקור באותן שנים את הגיאולוגיה של ארץ  -הראל
ושכנרתיה  .מאז נלווה אהרנסון אל בלאנקנהורן במסעות  -המחקר שלו בארץ  ,ובהברתו למד את
דרך המהקר הגיאולוגי בשדית לאתר שרכש לעצמו השכלה מספרים שונים בגיאולוגיה עיונית ,
היה אהרנסון לגיאולוג העומד ברשות עצמה הוא כתב תגבורים אחדים בתחום הגיאולוגמן אך

.

לא הביאם לידי גמר ולא פירסמם בלאנקנהורן העריך ביותר את אהרנסון  ,ובמפה הגיאולוגית של

ארץ  -ישראל שפירסם בשנת

, 1912

למשל ,ציין כי אהרנסון היה בין המסייעים

של א רנסון נזקפות תגליות אחדות בגיאולוגיה של

"

ובעקבותיו חלקים אחרים של צפון  -הארץ  ,כאיאיקניים

שמונה של היום

; או

בהכנתה.

זיהוי רכיכות  -מים

ן

ארץ  -ישראל .

24

לזכותו

לדוגמה  :זיהוי הר  -כנען ,

מציאת אבן  -חול נובית בסביבות קרית -

מתוקים של המלינקן ליד מנחמיה .

25

בשנים הראשונות של המאה ,שמע אהרנסון 'שעורים פרטיים' גם בבוטניקה .זאת  -מפיה של
גב' רחל יפה ( לימים

רוגוף )  ,אתותו של הרופא ד " ר הלל יפוח רחל יפה  ,מוסמכת האוניברסיטה

של מונפליה  ,בקיאה היתה בצמחיית סביבות הים  -התיכון  .בחברתה למד אהרנסון ' לעש4ב ' ,להגדיר

צמחים רלפקות עין בשדה .היא אף סייעה בידו להתקשר עם בוטנאים באוניברסיטת מונפליה לשם
הגדרה נכונה של צמהים שזיהוים הוטל

בספק .

26

כך נעשה אהרנסון גם לבוטנאי העומד ברשות

עצמו .
24

34 . Blanckenhorn, ~ Geologische Karte von Paljstina, ' Narua~lissenschaftliche
i

Studien an$
1912

.

1 ] 5ז80

.

 Jordrntalותן Meer und

 . Totenבחיבור

זה

ישנו

פרק

שכתבו

הזואולוג

ישראל

אהרוני בלאנקנהורן הפציר באהרנסון כי יכתוב אף הוא פרק בבוטניקה לחיבור זה  ,והפציר בו
בהזדמנויות אחרות  ,כי יפרסם ביחידות או במשותף את ממצאיו בגיאולוגיה ראה  ,לבנה ( לעיל ,

הערה

.

,)1

עמ '

97

ובמקומות אחרים  -בהזדמנויות וכונות משבח בלאנקגהורן את הבחנותיו

.

למשל ' ' Neues zur Geologie Palhstinas und des Xgyptischen Nitals ,

25
26

של אהרנטוז .

Blanckenhorn,

34 -

 . 405 - 461קת . 2 . dtsch . geoI . Ges . , 62 . ) 1910 ( ,
 . 1 - 11קק  ,ן . Earth-Sci , 12 ) 1963נ . 34 . Awllmelech, ' Max Blanckenhorn ' Israel
ל ' פיקרד ' ,העענים הגיאולוגיים ועל אהרן אהרנסון '  ,מדע  ,כרך ד  ,מס '  ) 1959 ( 1י עמ' . 15-14

.

זכרונות קצרים של בלאגקנהורן והערכה עליו  ,ראה :

הצרפתי .

עדות

מתקבל על הדעת כי מומחי הברון עמדו בקשרי מקצוע עם עמיתים ב ' מטרופולין '
מן הראשונות לקורר מטיפוס זה היא על  -אודות האגר ' יוסף נינו  ,מנהלה של מקוה  -ישראל בשנות

...

היה הראשון אשר שלת חומר לחקירה למכון האגרונומי בפריז לפרופסורים ויאלה
ה  90 -אשר '
( תרצ " ה ) ,
ומהג ' ין  ' .נ ' הוכברג  ' ,לשאלת מחלות אחדות ומזיקים של הגפן '  ,בוסתנאי  , 5 ,א -ב
עמ ' 45-44

. .

.

מחנה המשלחת המדעית העות ' מאנית לחקר סביבות ים  -המלח והערבה  ,אבו טור  . 1908הגיאולוג הגרמני

פרופ ' מאקס בלאנקנהורן ( מימין ללובש הגלימה  ,לוחץ ידו של חובש

התרבוש )

עמד בראש המשלחת

ואהרנסון ( במרכז התמונה  ,עם שוט בידו ) היה הבוטנאי שלה

במסגרת ה' ביורא ' הירבה אהרגסח לסייר בארץ  -וניראל ושכנותיה .זאת המשיך לעשות גם בחברת

בלאנקנהורן  ,תחילה כ ' חניך '  ,ולימים כחוקר

עצמאי ; כך

המשיך לעשות כל שנותזו  ,בגפו או בחברת

.

ידידים  .במסעו היה אהרנסון נותן את דעתו לא רק לצמחי  -הארץ או אבניה חוא הירבה להתעניין

.

בחקלאות המסורתית  ,בתעשייה החקלאית ובאורח  -החיים של התושבים את המינראלים והצמתים
שאסף בשנים הראשונות למסעותיו  ,ריכז אהרנסון בביתו ואת רשמיו ותצפיותיו כתב ביומני -
המסע

שלו .

ז2

שוב ראוי לשים לב לחידוש הגדול שהביא לנוף המחקר הארץ  -ישראלי

:

לא עוד סופר ועורך

כרא " מ לונץ  ,שבהיעדר דברי  -חוקרים יהודים תרגם מדברי  -ארכיאולוגים זרים ופירסמם

לא עח -משכיל כאליהו ספיר  ,שהביא בנוסח עברי 'מחידושיהם של בוטנאים

בצמחיית הארץ
27

- 29

כ ' Post -וכ Dinsmore -.

אלא בן  -הארץ המתנהג כחוקרי  -הטבע מן המערב  ,מטייל  ,מתייר  ,אוסף ,

יומני המסעות של אהרן אהרנסון נמצאים בארכיון אהרנסון  .חלקים מהם התפרסמו ב  -צמח עבר
הירדן וב  -צמח מערב הירדן ( לעיל  ,הערה  , ) 6וביומן אהרן אהרנסון  ( 1919- 1916בעריכת יורם

.

28

בעברית ;

28

אפרתי )  ,תל  -אביב 970נ
למשל בהוצאות השונות של לוח ארץ  -ישראל של רא " מ
חנה לונץ  -בולוטין  ,חיי אברהם משה לונץ  ,ירושלים תשכ " ח  ,ונתיבות ציון וירושלים  -מבחר מאמרי
אברהם משה לונץ ( בעריכת ג ' קרסל )  ,ירושלים תשל " א

לונץ .

בלוגץ עצמו עוסקים שני ספרים :

.

29

.

א ' ספיר  ' ,צמחי ארץ ישראל '  ,קבץ מכתבי אליהו ספיר ז " ל  ,יפו היתרע " ג  ,עמ '  133- 115ראה אור
תחילה בהחינוך  ,שנה ראשונה  ,ד -ה ( תרע " א )  .ובשנה שנייה  ,א ו  -ב  .בחוברת אחרונה זו ובקובץ

הנ " ל ישנן הערכות שנכתבו עם פטירתו של אליהו ספיר  .וכן ראה  :מ ' ס  -קי
ספיר ז " ל '  ,בוסתנאי  ,ח  ,יח ( תרצפו )  ,עמ' --8ש. 1

10

[ סמילנסקי ] ,

' ר ' אליהו

לוח

:3

יהודים העוסקים בחקר בארץ  -ישראל לפני מלחמת  -העולם ההתעדנה

טבע מחקרם  ,והאוריינטאציה המחקרית שלהם  -רשימה נבחרת
המתקר כעיסוק

אגר ' מ ' מאירוביץ

אגב
עבודת

אגב עבודה

עיסוק

' עבודת -

ספרות

פרופסיונלית

מרכזי

כורסה '

שדה '

4 -ל-

80

4-

אגר' י ' וילקנסקי *80

- 4-

מורה א ' הראובני 81
גיאוגראף י " ז  -איש  -הורוויץ

רופא הד" ר ה ' יפה
זואולוג

"

82

טכניקות המהקר ומקומו

' עבודת -

+י

+

י

-י

4-

ו-

-,

-יו-

+

מקומי *

4-

י4

-,

+++
+++

83

-,
 -,- + -,

אהרוני54

ו-

8

4

א ' אהרנסון

ו-

 +ו+ -

'4

4

'4

44-

4

מגדיר ,ומתקשר עם מלומדים בעולם

;

4- 4- 4-

לא עוד ' עבודת כורסה ' משכילית בנוסח

וציוניים .

ה ' על  -פי'  -ניזם ,

אלא מתקר בשדה ,בהרי הא ,רץ  ,עמקיה ושדותיה ,מנגב ארץ  -ישראל ועד החרמון  ,מן הים עד מואב

והגלעד .

ייחודו של אהרנסון בין משכילים וחוקרים אתרים  ,בני

זמנו  ,מובהר מן ההשוואה

שבלוח .3
מכל העוסקים במחקר בדורו  ,היה אהרנסון היחיד שהתמלאו בו כל התכונות של איש  -מדע בעל

אוריינטאציה בין  -לאומית המשתייך ליקהילת  -המדע ' הבין  -לאומית  .אחדים מן הרופאים שישבו אז
בארץ פירסמו מאמרים מקצועיים בעתוני  -המדע באירופה ,

88

אך עקודות אלה הוברו אגב פעולתם

.

כרופאים  .איש מן הר' ופאים לא ראה עצמו באותה תקופה כחוקר רפואה הזואולוג ישראל אהרוני

.

התפרנס מעבודה במקצועו  ,וקיים קשרים מקצועיים עם עמיתים בחוץ  -לארץ י 8אך אהרוני לא
כתב באותה תקופה בעתוני המדע הבין  -לאומיים  ,ולא השתתף בכנסי  -מדע בין  -לאומיים  ,דוגמת

אהרנסון  .אהרוני ,שהיה בקי גדול במקורות היהדותן התעניין בעיקר בעולם החי של ארץ  -ישראל
ושכנותיה מצד השתקפותו
30

במקורות.

מטבע הדברים היה  ,שגרמה זו צמצמה את קהלו בעיקר

על אודות מאירוביץ ראה בקובצי כתביו  :מ ' מאירוביץ  ,מן השביל אל הדרך ( בעריכת א ' חרמוני ) ,
תל  -אביב תרצ " ז ; מ ' מאירוביץ  ,מנחת ערב ( בעריכת ה " א ינובסקי )  ,ראשון  -לציון  ; 1941וכן ראה :

תש " ז .

מ ' מאירוביץ  ,מ ' בילו ' ועד ' יעפילו ' ( רשם  :יצחק סלע )  ,ראשון  -לציון
 *30ראה הערה  , 62להלן .
 31על אודות אפרים הראובני ( רבינוביץ ) ורשימת פירסומיו ראה  :הטבע והארץ  ,ז

_

אודות ר ' ישראל זאב הלוי איש הורבעו ראה  :י ' טריואקס וא '

( , ) 1947

עמ '

-303ע. 30

שטינמן  ' ,ישראל זאב הורוביץ ' ,

32

על

33

ספר מאה השנה  ,תל  -אביב
רשימת עבודותיו המדעיות של ד " ר הלל יפה ופרקי זכרונותיו נמצאים בספרו האוטוביוגראפי דור
, 1938

מעפילים  ,תל אביב תרצ " ט  ,עמ '
34

עמ ' ד-%

312

( וראה לעיל ,

ו  ; xvl -%וראה גם לעיל ,

ו-
ו-

י- -י

+ 4-

* משתתף בכתבי  -עת מקומיים .
* '  4השתתף בכתבי  -עת מקומיים כלל  -יהודים
* * " משתתף בכתבי  -עת בין  -לאומיים למדע.

במידה מעטה
+
במידה בינונית
++
- +ף  +במידה רבה

4

++

-4

4

- -,

בין  -לאומי
מובהק " ' * *

-,
-,
+
+

- -, +
 -י-

+

מעורב * *

4- 4-

4-

-י

-,

'4

מוסיקולוג א" צ אידלסון ~

4 -ן-

אוריינטאציה על קהל

הערה . ) 1 %

הערה . 17

ראה ספרו האוטוביוגראפי  ,זכרונות זואולוג עברי  ,תל  -אביב  ; 1944וכן ראה  :ישראל אהרני ז " ל
( תר " מ--תש " ז )  ,דברים שנאמרו ביום כ " ב בחשון תש" ז  ,ירושלים  ,האוניברסיטה העברית ,

תש" ז .
11

4-

שאול כ " ץ

.

ליהודים  .גישתו של אהרנסון היתה  ,לעומת זאת  ,אוניברסאליסטית יותר לארץ  -ישראל היה מקום
מרכזי בתפיסת אהרנסון ( עיין

להלן )  ,אך

מעמדה ניתן לה בעיקר כחלק מן ה ' אוריינט ' ולא כחלק

ממסורת ישראל  .החוקר שדמה ביותר לאהרנסון באותה תקופה  ,מבחינת קשריו עם קהילת המדע
הבין  -לאומית ,

היה האתנוגראף והמוסיקולוג אברהם צבי

המוסיקולוגי שאסף אידלסון 'מלחני עדות

אידלסון .

ראוי לציין כי התומר

ישראל  ,והתיאוריות שניסח אגב כך ,

היו בין התרומות

התשובות ביותר לענף ' מחקר זה  .ערכם המדעי של חיבורי אידלסון עומד עד היום  .אולם שעה
שהתחיל אידלסון בפעולתו בארץ וייסד את ה ' מוסד של איש אחד '  ,הוא התפרנס כמורה  ,וכך גם

ראוהו בני זיורו  .אהרנסון ואידלסון דומים בכך  ,שהנתונים שאספו בארץ  -ישראל שימשו אותם
לניסוח

תפיסות רחבות

המאניפול'אטיבית לטבע

:

וכלליות.
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אהרנסון

שונה

מכל

בני

תקופתו

בגישתו

המקומיים

לא רק איסוף וניתוה אלא גם נסיון לשינוי הטבע  .גישה שיש בה ממד

שמכונה היום כשימוש בהישגי המדע הבסיסי לצורך המהקר

השימושי .

' אם  -החיטה '

היכרותו של אהרנס'ון עם וארבורג הביאה לכך  ,שבראשית המאה פנו אליו ידידיו של

וארבורג ,

הבוטנאי הגרמני פרופ ' פ ' קרניקה )  ( Kbrnickeוהטגיפטולוג פרופ ' ג ' שווינפורת ) , Schweinfurth

וביקשו ל סב את תשומת  -לבו לצמתים אחדים  ,שהיו מעוניינים כי אהרנסון יברר את הימצאותם

"

.

בארץ  -ישראל הם ביקשוהו שימצא  ,אם יוכל  ,את lu wn

הצקיה הצרפתית
הבר

) narboniruis

) dicoccoides

"
]  .ואכן ,

101י

iticum

הצחיר

) candi um

 ae Lilillmאו את

)  .י 3אך מעל ~
לכל  ,המריצו אותו~ למצוא מחדש את

חיטת -

באחד ממסעותיו  ,מצא אהרנסון את הצמח הנטע בכינוי

~

' טם  -החיטה ' .

סיפורה של חיטת  -הבר הדו  -גרגירית מתחיל חמישים שנה קודם לחודש יוני  , 1906בו גילהו אהרנסון

בכרם בראש  -פינה  .בשנת

1855

תובא לאירופה פרט יחיד ממין זה  ,וזיהויו היה מוטל בספק שנים

רבות ,עד שאהרנסון סיפק לקרניקה פרטים נוספים  .תגלית זו  -או ליתר דיוק  ' ,תגלית  -מחדז? '

זו  -זיכתה את מגלה בפירסום

רב.

כיצד אירע הדבר ששאלה שהתעוררה באהד 'מענפיה של הבוטאניקה ,הסיסטמאטיקה של הצמחים -
החוקרת את קשרי המשפחה בין זנים ומינים וקבוצות אחרות של צמחים  -נעשתה נושא שמביא

35

אידלסון ואהרנסון היו שווים גם בכך שאיסוף הנתונים בו עסקו היה מיוסד על מעין תפיסה תיאורטית

רחבה  :קיומם ומהותם של הקשרים בין  -יסודות תרבות ארץ  -ישראלים עתיקים ובין נגזרותיהם
במסורות קיימות אידלסון עסק ביסודותי המוסיקה הליתורגית היהודית הקדומה וגלגוליה בשירת
עדות ישראל ועדות נוצריות אחדות ; אהרנסון  -ועניין זה יורהב להלן  -עסק ביסודות המסורות

.

החקלאיות של המזרח  ,אוצרות הטבע של המזרח ואפשרות שימורן בחקלאות
36

.

המודרנית .

את השושן הצחור מצא כעבור עשרים שנים  ,ב  24 -ביוני  , 1925הבוטנאי והחקלאי נח נפתולסקי ,
איש העלייה השנייה  ,אשר סייר בין חורפיש ופקיעין  ,בחברת חוקרי צמחיית ארץ  -ישראל  ,אליעזר
owledge
פקטורובסקי ואלכסנדר איג of the Flora of ,
 10 theת1 ] 0ע6אז ) 00ל' . Eig ,
 . 40ק 0 . 4 , ) 1926 ( ,ת " 01 Agricultural and Natural Historyl Bulletin ,
. Palestine, ' Institute
 . Schvveilל)
 1 . Aaronsohn ausgef rten Nachfolrchungen nach demתסו infurth , ' Ober die

24

37

)

309 - 324

12

 .קק

) 1908 ( ,

"

36

Oes . ,

~
Bot.

Emmer CTriticum dicoccoids Keke) , ' Ber.

. Wilden

א ' אתרנסון  ,ראשית המדע וראשית

פירסום כה רב לעוסקים בו

?

גם בוטאנאי

' מצו"

המחקר החקלאי בא

"

י

יתקשה ודאי לדלות מזכרונו שמותיהם של מגלי

.

' אמהות' של צמחי  -תרבות אחרים והנה לפנינו מקרה חריג :גם אם נסכים כי אין דומה החיטה,
בחשיבותה החקלאית והמזונית  ,לדגנים

לא יהיה בכך כדי להסביר את העובדה שרבים

אחרים ,

יודעים לקרוא בשמו של ' מגלה חיטת  -הבר הדו  -גרגירית  -אך אינם יודעים  ,כמו גם רוב הבוטאנאים ,

דבר יוהצי  -דבר בעניין מגלי קשריהם של צמתי  -תרבות אחרים  ,עם עברם הקדם  -חקלאי.
ההסבר המוצע כאן יסודו בטענה שאהרנסון נקלע לתוך ויכוח מיוחד במינו ונדיר יחסית בתולדות -

המדע  .היה זה פולמוס בתוך גדר המדע  ,בעל זיקה מובהקת לוויכותים שמחוץ לחתומי

המדע .

היה זה מסוג הוויכוחים המביאים למשתתפים בהם פירסום רב 'מאוד  ,מעבר לחוגי המקצוע

:

זיהויה של חיטת  -הבר הדו  -גרגירית היום כאמור  ,עומלה בתוך הסיסטמאטיקה של הדגניים או בתוך

הגיאוגראפיה של הצמחים  .בעיה זו נקשרה בניעתה בהקשר רחב יותר  -הדיון על מוצא
ההנתה הבסיסית שהיתה מקובלת על כל הצדדים בדיון זה היתה

התרבות.

מוצאה של החקלאות  ,כמו גם מקום מוצא

:

התרבות.

מקום מוצא החיטה הוא מקום

בדיון זה נתפלגו אחדים מן הבוטאנאים

ל' מחנה אתך ואנשי מדעי  -הרות  ,ובראשם פילולוגים  ,למחנה שני  .אלה ואלה טענו כי בידם המפתח
ל ' הוכחה המכרעת ' בפולמוס זה

מימצאים ' קשים ' דוגמ,ת צמחי  -בר ,אבותיהם של צמחי  -התרבות ,

:

.

כנגד מימצאים ' רכים ' דוגמת ניתוח מסורות עממיות  ,נוסחי אפוס לאומיים וכינויי צמחי  -התרבות

ורחוקים .

בלשונות ובניבים קרובים

היה זה דיון בין דיסציפלינות מדעיות שונות ולא בתוך

35

דיסציפלינה אחת  .אולם הדתן המפורסם  -או ליתר דיוק  ,זה שהעניק פירסום  -היה בין שלוש

אסכולות ,שהנמנים עמן היו גם אנשי  -מדע מן הדיסציפלינות הללו  ,וגם אנשים מן הציבור הרחב .
האסכולה הראשונה טענה כי מוצא התרבות הוא במזרח הים  -התיכון  ,כלומר ארץ  -ישראל

ושכנותיה.

האסכולה השנייה  ' ,האריוצנטרית '  ,טענה שמוצא התרבות  ,היינו התרבות הארית  ,בגדות הים -

הים  -הבלטי .

הכספי .השלישית  ,האסכולה ' הגרמאנוצנטרית'  ,טענה שמוצא התרבות הוא באיזור
שמותיהן של האסכולות השונות מלמדים על ההקשרים התרבותיים  -אידיאולוגיים  -לאומיים של

הווילהלמית .

מצדדיהן בגרמניה

39

גילוי חיטת  -הבר  ,קרובתה של חיטת  -התרבות  ,בארץ  -ישראל שימהו בשעתו הוכחה חותכת לכך
שמוצא החקלאות היה באיזור זה  ,ומכאן  -שמוצא התרבות היה

38

את מצב הדיון בשאלות אלה סקר אהרנסון עצמו
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שאול כ " ץ

שווינפורת מיהר ופירסם עוד בשנת

1906

את דבר הגילוי  ,באכסניות

לא  -בוטאניות 'ובוטאמות.

הוא טען כי זו התגלית התשובה ביותר שזכה לשמוע עליה בכל "כנות חייו  ,והוא אז בן .70

40

ראוי לציין כי במשך הזמן גילה אהרנסון דגני בר נוספים  ,קרוביהם של דגני תרבות  ,ועוד צמחי -
בר. ,אבותיהם של צמחי  -תרבות שמציאותם באזורנו לא היתה ידועה  ,אך גילוים לא זכה לפירסום

כפירסומה של אם  -החיטה '.

41

חיטת -הבר הדו -גרגירית ושיבוח החקלאות

אהרנסון לא היה רק המגלה  ,או המגלה  -מהדש ,של חיטת  -הבר .על בירור כהגמעות התגל'ית
בתקר מוצא הדגניים ובחקר מוצא התרבות הוסיף אהרנסון התבוננות ביולוגית חדשה בחיטה וניתוח

המסקנות החקלאיות הטמונות בכך  .תוכנם של שני חידושים אלה הוא כדלקמן

א.

:

ההתעניינות בטיב בתי  -הגידול של הצמח  ,כלומר התבוננת אקולוגית ,היתה דרך הסתכלות

הדשה באותה עת .רק שנים אחדות קודם לגילוי 5ם  -ההיטה יצאו לאור שני ספרי היסוד הראשונים
העוסקים באקולוגיה של צמחים

:

זה של הבוטנאי הדני  , Warmingשפורסם בדנית בשנת

1896

ובאנגלית שנים אחדות לאחר  -מכן ; וזה של הבוטאנאי הגרמני שימפר )  , ( Schimperהצחשב
לאבי האקולוגיה של הצמחים  ,שפורסם בגרמנית

"

ותורגם אף הוא כעבור שנים א דרת

ב 1898 -

לאנגלית.

אין להתפלא על כך שאהרנסון  ,שהיה בעל השכלה גיאולוגית בדומה לשווינפורת

ולשימפר ,

נתפס לאופן ההסתכלות האקולוגית  ,שלא היה נחלת קודמיו בתקר צמחיית ארץ -

42

ישראל ונתן דעתו במיוחד לבתי  -הגידול של

תיטת  -הבר .

אהרנסון סבור היה כי הבחין בכך ,

שחיטת  -הבר עולה יפה במקומות צחיחים ועל אדמה רדודה ונפוצה בתנאי  -אקלים מגיונים  ,למן

למרומי החרמון .

סביבות ים  -המלת ועד

ב.

גס שווינפורת וגם אהרנסון עמדו על ההשיבות השימושית שבגילוי גיוון בתי  -הגקרול של

החיטה

:

.

את תכונות חיטי  -הבר ניתן אולי להעביר לחיטי  -התרבות הרעיון בדבר השימוש בטיפוסי -

.

בר של צמחי  -תרבות כמקור  -תכונות להשבחת זני  -התרבות היה חדש אף הוא בארתה עת את
הרעיון שבעת הבירור המלאכותי וההשבתה מן הדין לתת את הדעת לא רק ליבול אלא גם
לכושר העמידות של הצמח  ,השמיע עוד בשנת

1815

האנגלי

night

~ טיפוח זנים עמידים

למהלות ,על  -ידי הכלאות של זני תרבות אלה באלוע נעשה בראשונה  -בקנה  -מידה רחב ,בשנות

.

הארבעים והחמישים של הכמה הי " ט  ,בידי האמריקאי  Goodrichזאת  -כתגובה לרעב הגדול

40

האכסניות הלא  -בוטניות היו ה -

Vossische Zeitung

הברלינאי וה -

,

41

42

 ~ qUltiS de I ' Egypteמאמך זה ךל שווינפורת מובא אף הוא בקובץ  :חיטי בר וחיטים תרבותיות ,
( לעיל  ,הערה  . ) 5מאמרו בעתונות הבוטנית הוא זה המובא בהערה ד 3לעיל ; ההודעה הראשונה היתה
בכתב  -העת הציוני . Akneuland
עיין לעיל  ,הערה 38
ביוגראפיה של שווינפורת ראה אצל  :ה " ר אופנהיימר  ' ,שושביני התגלית '  ,חיטי בר וחיטים תרבותיות
( לעיל  ,הערה  ; ) 5ביוגראפיה של  Schimperמובאת בפתח המהדורה האנגלית של ספרו A.F.W .

.

Physiological Batis, Oxford 1903
43

ראה 1959 :
' Varieties
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. (Triticum dicoccoides ) '  החיטה-' אם

Aaronsoluk Agricaltural and Botanical Explorations

15

!מ

צמח

Palestine, Washington 1910 , 01 . ן1 : מתוך

שאול כרץ

שבא על אירלנד ועל מקומות אחרים  ,בשל מגיפת הכיסשין שכלתה את כל הגידול שם  * 4 .הרופא
היהודי הבריטי ,שהיה לאחד מחשובי מישביתי תפותי  -ההדמוע

, Radclii Salaman

החליט להתעניין בזני  -בר של תפוח  -האדמה כמקור עמידות

1906

לכימשון .

סיפר כי בשנת

בעקבות הצלחות

 ,בשנים -- 1906ש , 191להכליא ולטפת זנים מסחריים מהכלאת טיפוס הבר

ראשונות

החי
 edlinenseבזני  -התרבות.

Solanum

45

קשה לקבוע באיזו מידה יש מעין ' קפיצה קוואנטית ' מחשבתית במעבר מתפיסת בעיות ההשבחה

במסגרת ההכלאות של זני  -תרבות בינם לבין עצמם  ,אל התפיסה כי אפשרית העברת תכונות

.

מן הבר אל התרבות על כל ' פנים  ,אם יש כאן קפצנה כזו  -אהרנסון היה מן הראשונים לעשותה ,

וככל הנראה טהרה אותה באורח עצמאי  ,על  -פי זימון התאריכים .את המעבר מן ההתבוננות העיונית
אל החשיבה החקלאית סיכם אהרנסון  ,בשנת

כה ] . . .

[ עד

, 1909

במלים אלה

:

הטעמתי רק את הענין התיאורטי ,המדעי הטהור  ,של מתקרי ,את הענין הבוטני

וההיסטורי שנודע להם .ואולם כלום לא ייתכן להפיק מהם גם תועלת מעשית ,

כלכלית ? . . .

דגן  -בר זה המעדיף נקודות מוצפות שמש  ,אדמות טרשים שעמרן זיבורי וחרב ,ואין הוא זקוק

לשום טיפול  ,חייב איפוא לתת ,ע " י בירור והכלאות זנים חדשים עמידים

מאוד  ,חזקים מאוד

ומסתפקים במועט  ,שיאפשדו להרחיב את גידול החיטה להבלי ארץ מקופחים  ,שבהם אי -
אפשר ל'גדלה מחמת איכות הקרקע

וקשיחות האקלים . . .

בדרך הבירור וההכלאה נוכל לקבל

ממנו זנים חשובים לחבלים חרבים מחד גימא  ,וזנים שיתאימו לתבלים רמים וקרים מאידך

גיסא . . .

מחקרים אלה

"

תמשו לא רק את ההיסטרריה והבוטניקה

;

תשא בהם אף תועלת

כלכלית ,ומותר אולי לומר  -חברתית  .מטרת מחקרים אלה להקל על ייצור של קצת יותר

לתם  ,ובמחיר זול יותר  ,במקומות שייצור הלחם קשה ויקר ; ולאפשר את ייצור הלחם

במקומות שם לא היה הדבר אפשרי כלל עד בה . . .

46

אהרנסון נעשה  ,אם כן  ,מטיף לתפיסה חדירה  ,יחסית  ,בבעיות השבתת החיטה  .בהנסתך הזמן החיל
תפיסה זו גם על גידולי

תרבות אחרים.

 ' ( ' ex oriente luxtמן המזרח

תאיר השמש '

)

עם גילויה  -מחדיר של חיטת  -ה,בר הדו  -גרגירית ,היפנה שווינפורת את תשומת  -לבו של דוד
פירצ ' ילד

) . Fairchild

ם ) אל תגלית זו ; פירצ ' ילד עמד אז בראש קבוצת בוטאנאים ותוקרי  -חקלאות

שפעלו במסגרת ' המחלקה לאינטרודוקצמק של זרעים וצמחים ' במשרד החקלאות

אנשי קבוצתו של פירצ ' ילד  ,שכונתה ' ציידי צמחים '
44

,

Plan

",

) Hunters

האמריקאי  .י "

 , ) 21821נהגו לצאת מפעם לפעם

0 . 8 . Frankel 1 8 . Bennett, Genetic Resources

 :וי

' 1 . )3 . Hawkes, ' Potatoes ,

 . 312 - 313קק . Oxford 1970 , chapter 13 , esv .
45

 .קק

1945 ,

Cambridge

Potato,

rhe

of

Influence

social

and

Nistory

The

Salaman ,

.

)1

. 176 - 177
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16

הערה . 38

עיין לעיל ,

על דוד פיך ? ' ילד
 1938וז 0ר . New

,

ופועלן ראה בספרן האןטוביןגראפי :

 my Garden ,שיו 1( . Fairchild , The World

בספר זה מסופר על פגישות מחברו עם אהרנסון ( עמ ' , 357-354

, 370-365

. ) 397

א ' אחהנסון  ,ראשית המדע וראשית

ההמלאי בא " י

המחקר

למסעות בחבלי תבל שונים כדי לאסוף זנים ומינים של צמחי  -בר וצמחי  -תרבות שנראה הקז כי
יש עניין וסיכוי לאקלמם

בארצות  -הברית.

כן עסקו בהכלאת זני  -תרברת חושים לשם התאמ תם
,

ארצות  -הברית" .

לדרישות אזורי החקלאות החדשים של

4

מובן אפוא מדוע נראתה ' תגליתו של

אהרנטון על מורדות החרמון'  ,כפי שכתב פורצ ' ילד  -תגלית שלא עוררה שום עניין מיוהד בין
משביחי  -החיטה באירופה  ,שלא ראו בה אלא תצפית מעניינת אך נטולת חשיבות מבחינה

שימושית  -מדוע נראה כתגלית בעלת חשיבות אפשרית גדולה למשביחי  -החיטה בארצות -

הברית .

י4

פירצ ' ילד ואהרנסון התלו בחליפת מ ,כתבים  .תתילה הציע אהרנטון לקבוצתו של פירצ ' ילד
אהרנסון ,

"

שהוא ,

2כה 2מעין נצעם בארץ  -ישראל הכבנותרה  .הוא בן  -הארץ  ,מיטיב להכיר את תכונותיה

ותכונות יושביה ,ועל  -כן במקום שהמשרד ישלח ארצה  -כמו למקומות אחרים בעולם  -חוקרים

.

לארצות  -הברית את הרצוי למשרד החקלאות י 5סופה

מטעמו  ,יתור אהרנסון ,יחפש  ,יברר וישלח

של חליפת המכתבים היה לאחר שנה  -שנתיים בהזמנה עה2יגר משרד החקלאות לאהר'נסין לבוא

.

לארצות  -הברית  ,לראות ולהחליף דעות כאשר הגיע לארצות  -הברית ,בשנת

, 1909

התרשמו אנשי

משרד החקלאות מאוד מהכרתו את הספרות החקלאית של קליפורניה  ,מיכולתו למתוח קווים

של הקבלה בין צמתייתם של מדרונות מערב ארצות  -הברית הפונים אל האוקיינוס השקט ובין
צמחיית

שהעלה.

ארץ  -ישראל  ,ומן המסקנות וההצעות החקלאיות

' הבנתו העסוקה את בעיות

החקלאות של האזורים הצחיחים של ארצות  -הברית היתה מפתיעה'  -כתב פירצ' ילד  ' -וידיעתו

את צמחינו שלנו  ,אשר נרכשה תוך עיון בספרייתו ובביקורים באוספי  -הצמחים

לאירוע מכה. ' 2

את ביקורו אצלנו  ,בקיץ , 1909

באירופה  ,עשתה

49

אנשי משרד החקלאות האמריקאי ערכו לאהרנסון סיורים מקצועיים בעיקר באזור ים הצחיחים של
'

ארצות  -הברית וזימנו לו פגישות עם אנשים מרכזיים בחקלאות ובמחקר החקלאי שם  .בהזדמנויות
אהדות השתתף אהרנסון בכנסי  -מדע ובכנסי  -חקלאים והירצה בהם .לאחר שובו לוה2ינגטון הוצע
48

.

ראשית פעולתה של יחידה זו היתה בשנת  1898עד לראשית שנות העשרים של המאה העשרים
הביאו אנשיה לארצות  -הברית  ) ! ( 34 , 000מיני צמחים וזניהם  .בין האינטרודוקציות החשובות שלהם
בראשית המאה  ,היו הכנסת זני אורז קצר  -גרעין מיפן ללואיזינה וטקסאס  ' ,עשב סודאני ' למיחזורים
הגדולים ו ' עשב רררהס ' לפלורידה ולאיזור

המפרץ - .

True , ,4 Fiistory of Agricultural Experi

.כ

)

1 .ל

 . )( .ע  the United States 1607 - / 925 , Washington 1937 ) )3 .הן mentation and Research

Misc .

 . 197ק  . 251 ( ,סח

4 . ,נ  . 5 . ]( .ט

סקירה מוקדמת יחסית ורחבה על עבודת האינטרו -

. Publication of

דוקציה של מוסדו כתב פירצעלד נשנת

. 1906

ראה 11 . :

..

1

:ם

,

Fairchild ,

' Plant Introduction ,

.ם

 - 80 .ל . 7קק  1912 , vol . 11 ,וזסז 6 . ( , Cyclopedia of American Agriculture , Newס ) Bailey

סקירה זו והמקורות האחרים המצוטטים כאן אינם מזכירים כי ' ציידי הצמחים ' מונחים היו בעבודות
האינטרודיקציה שלהם על  -ידי כללי  -אב מפורשים  .ההכלאות המוצלחות עד שנת  1906היו הכלאה
ובירור של זני כותנה  ,גפן ואבטיח עמידים למחלות מסוימות  ,הכלאה ובירור של זני  -הדר עמידים
לקרה וחיטים עמידות ליובש לאזורי
איזורי צפון  -מערב ,
stract

Genetics ,

צפון  -מערב .

כמו כן בוררו זני שיבולת  -שועל משווריה לתנאי

ותירס בורר לפוריות גבוהה ולתכולת חלבון גבוהה ולתכולת עמילן

' the United States Department of AgricuIOJre,

חס

"

1

'Plant Breeding

Royal Horticultural Society 's Repo- rt of the Conference

The

נמוכה .

E.F . Smith,
Adress,

of

London 1907
49

Iune

The Maccabaean,

' Agricultural Explorer,

ת%

85

'Aaron Aaronsohn

Fairchild ,

 . 156 - 158קק 1919 ,
50

ראה מכתבו של אהרנסון

לפירצ ' ילד 8 ,

בדצמבר

ו, 190

צמח עבר הירדו ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

(]

. 14-4
17

שאול כ " ץ

לו להעלות על הכתב את רעיונותיו הבוטאניים  -חקלאיים ולפרסמם כחיבור במסגרת פירסומי
משרד החקלאות האמריקאה החיבור
ראה

של

 Palestineאן and Botanical E .rplorations

בשנת . 1910

אור כפירסום ריסכם וארצות  -הברית

אהרנסון .

עליהם

עמד

קליפורניה .

במסעותיו הרבים  -עשויים

על  -כן

אוצרות  -הטבע של המזרת -
להיות

לפיתוח

מקור

החבלים

רצות  -הברית  .הדקלים הגדלים בר במעיינות קלירוהי בקרקע בסיסית וצחיחה ,

המתאימים של

לדוגמה  ,הומלצו" להכנסה ולבחינה
הומלץ

הצצה הסופה בחיבור זה מגלה ,במה כוהו

בראש החיבור נמצאת האבחנה היסודית כי קיים דמיון בסיסי בין תנאי הטבע ,

הקרקע והאקלים של ארץ  -ישראל ובין אלה של
שאהרנסון

sl ~dgricliltural

בעמק

 ; San Joaquinןזךר

שכנה לאגסים המיועדים לגידול באזורים גירניים

אדים

צחיחים .

) ( Crat egus az rolus

אהרנסון ~משוכנע ~
היה כי

אחדות מן הקטניות הגדלות בר  ,בשפע בארץ  -ישראל  ,עשויות להעשיר את צמחי  -המרעה של

ארצות  -הברית  ,אם יובאו לשם

ויבוררו .

על  -פי מראה עיניו במזרח ועל  -סמך נסיונו האישי שם  ,הציע למארחיו לנסות זני  -אבטיאים
את עכובית הגלגל ) tournefbrtii

דוגמת הקנוס

הגדלה בר בקיץ במזרח  ,הציע לנסות לאמץ כירק ,

במערב  .אהרנסון  ,שבדק במיוחד את תעשיית ה' קאמארדין ' ( ריקועי

ארטישוק )

(

~ Gulldilia

הציע לאמץ מוצר זה באורח מודרני כדרך לשימוש בעודפי  -פרי  .והצעה אחרת

מישכב? )

חדשים .

:

הערבים -

כתב  -נוהגים להבחיל את התמר ( באורח מלאכותי ) על  -ידי כיסוי אשכולות הפרי בבד וטבילתו

שיטתם .

בחומץ  -ומן הראוי לנסות את

ואכן היה מי שניסה את ההצעה ודיווח על הצלחת

הרעיון  ,לפחות באורח ראשוני  ,עוד בתקופת שהותו של אהרנסון בארצות  -הברית  .י 5ומעל לכל -

היתה הצעתו של אהרנסון להשביח את קיטי ארצות  -הברית בעזרת חיטי

ארץ  -ישראל .

בחינת תוכנו של חיבור זה של אהרנסון ובחינת תוכנן של הרצאות אחדות שנשא בהזדמנויות
שונות 3 ,י מלמדת כ 4נשא באמתחתו יותר מאשר לקט של עצות לחקלאים או לקט עצות לנושאי

מחקר חקלאי .את רעיונותיו בדבר ' אם  -החיטה' ודרכי ניצול הפוטנציאל שבה לפיתוח דגני

העולם ,

הרחיב אהרנסון והחיל על כלל החקלאות של הארצות הצחיחות והצחיחות  -למחצה  .בתפיסתו של
אהרנסון עמדו שני יסודות

א.

:

החקלאות החדשה היא פרי הצורות  .שהשתלשלו זו מזו במשך

הדורות  ,במעין

תהליך של

.

בירור טבעי אך במחוזות החקלאות העתיקה נשתמרו אלה לצד אלה צורות הבר וצורות התרבות

הראשונות  .הוא הדין בדרכי העיבוד  .בעיקר נכון הדבר בערש הציביליזציה והחקלאות  -ארץ -

ישראל  ,ארם  -נהרים  ,סוריה וערב  .במשך אלפי שנים נוצרו בהן איז  -סוף זנים  ,גזעים וצורות  .שפע
51

Misc .

.0.,ע3.

)

Falestine ,

180 , Washington 1910

0 ,ת

ח

כאן נמצאת במכתב הנ " ל  ,הערה
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גירסה מוקדמת של הרעיונות המובאים

"

. 50

' Stimulating the liipening of Fruits ,

"

of Chemicals

 .חס5הויי 8 .
The In
הודעה~ זו של .Vinson
מזכיר

1
בחיבור הנ  ,יל ( הערה
אהרנסון
 . 604 - 605קם  . 5 . 30 , 774 ) 1909 ( ,ח .
האחרון בהודעתו מסתפק בציון העובדה שכך נוהגים הערבים בארץ  -ישראל .
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Dry Farming Congress 81 Billings ,
 .קק

.

( ) 1910

. 161 - 171

או :

111

אולי בשנת

. 19 ; 0

.

חב Aaronsohn . ' Wild dndand wheat of Palestine

paper presented 81 the Fourth

Farrning

Dry

Tl~ e

( 1909

26 - 28 .

'  Agricultural Countryחא , 4 . Aaronsohn , 'Palestine as

אהרנסון ונתחבר

18

Bulletin ,

Congress

"

) 51

"

24 .

)2

) .ע

for dry farming .

October

Montana ,

תזכיר הנמצא

בארכיון

OF AGRICULTURE .

"

. 5.ט

DEPARTMENT

0 . 1 % ,א -. Ba~afiזאז8ס %ם  Pbkeע0

.

~ ALLOWAY , C~ 4rqfBarcau

AND

BOT NICAL

 PALESTINEאן
.
~

.ז

_8

~ Bwat

AGRICULTURAL
EXPIJORATIONS

א

AAEON IARONSOEN ,
~

.

,

STATIONו0
~ 78 % Ji
AT
lsa
Ehlrh
~ GRICUbTURAL
PALBSTINE
EXPERDSBN

.

עמוד השער של ספרו של אהרנסון
 Falestineוו

)

Exploration

שיצא לאור על  -ידי

and Botanical

I1
SSU~D ~ UGUS
4 , 1910

סויג]

וון

, Agricultural
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זה הוא מאגר תכונות ( מעין ' מאגר גנים ' בלשון היום ) של עמידות לתנאי  -גידול קיצוניים

.

וקשים .

.

הצורות הישנות נכחדות והולכות מן הראוי להעריך צורות אלה  ,לאסוף ולחקור אותן כך אפשר

יהיה למצות מן המינים והזנים העתיקים ומשיטות העיבוד המסורתיות תכונות שראוי להרכיבן
בצורות החדשות .כך על  -ידי ' עירוי דם פרא בבני  -התרבות המנוונים '  -כדברי אהרנסון  -יחודשו
נעורי החקלאות ויקודם פתררן לבעיית הרעב

ב.

בעולם.

האינטרודוקציה של צמחים וצורות  -עיבוד  ,תחת שתיעשה על  -דרך הניחוש ומכל הבא ליד ,

אפשר שתיעשה על  -פי כללי  -אב .מערכת של אנאלוגים אקלימיים ואנאלוגים קרקעיים  ,בין שני
חבלי  -ארץ  ,מנבאת את שיעור ההצלחה בהעברת מינים וזנים בני חבל  -ארץ אחד למשנהו  .ומכאן
מסקנה מעשית

:

פיתוח חקלאות החבלים הדרומיים  -מערביים של ארצות  -הברית צריך למשוך מקרן

השפע של חקלאות ארצות  -המזרח  .שכן אלה ו'אלה הם הבלי  -ארץ צחיחים או צחיחים  -למחצה  .מחקר
בוטנאי ואגרונומי במסורות העתיקות של האוריינט הוא תנאי לפיתוח החקלאות של אזורים נכבדים
בארצות  -הברית ושל אזורים דומים

DIESCTOR

בעולם.
19

~

.

שאול כ " ץ

היה בדבריו אלה ש'ל אהרנסון מיזוג בין בשורה ופאתוס  ,המתמצים בשימוש הסמלי ריעשה באמרה
העתיקה ~  , ' ex oriente luxובין מעין ניסוח של כללי  -אב לאינטרודוקציה של טיפוסים ותכונות
( ' גנים ' ) מחבל  -ארץ אהד

למיקנהו .

התחנה היהודית לנסיונות חקלאיים

הקשרים שקשר אהרנסון עם אנשי ' מש ' רד החקלאות של ארצות  -הברית וההערכה שקנה  ,לעצמו בקרב
חוגים אלה ואתרים  ,איפשרו לו לגייס את עזרתם לעניין נכבר ביותר

חקלאיים

בארץ  -ישראל .

הקמת תחנה לנסיונות

:

בסיוע פירצ ' ילד ואחרים הגיע אהרנסון אל קבוצה של יהודים שתירים ,

דוגמת רוזנוואלד  ,וארבורג ושיף  ,ואל אחדים מראשי יהדות ארצות  -הברית

ברנדייס  ,מאק  ,מאגנם

:

והנרייטה סולד .הוא הביא בפניהם את תכניתו שזכתה לברכת משרד החקלאות האמריקאק אלה
קיבלו את תכניתו של אהרנסון וגייסו למטרה וו עשרים אלף דולאר  ,כמענק ראשון להקמת התחנה

ולרכישת ציודה  ,והבטיחו להקציב עוד עשרת אלפים דולאר מדי שנה לתפעול התחנה  .פירצ ' ילד
מצא לנכון להודיע על הקמת מוסד זה ' ליד היפה '  ,מעל דפי ה -

cience

5

התחנה המוקמת בעתלית נרשמה בניו  -יורק כמוסד אמריקאי פרטי ,וזו כנראה הדוגמה המוקדמת
ביותר לסיוע אמריקאי למחקרים שנערכו במוסדות ' מחקר מחוץ לגבולרת ארצות  -הברית .הוועדים

המדעיים של התחנה  -זה שבגרמניה בראשותו של וארבורג " " וזה שבארצות  -הברית  -מינו את
אהרן אהרנסון למנהל התחנה .מבחינת תוכנה המחקרי היתה הכוונה שבתחנה ייבחנו רעיונותיו

הבוטאניים והמלצותיו החקלאיות של מנהל התהנה  .היא נועדה להיות מרכז לאיסוף

דגניים  ,עצי -

פרי וצמחי  -ירק מארץ  -כהראל וכהסכנותיה  .ההומר שייאסף יבורר  ,ייבדק  ,או יושבח קודם שיישלח

לאזורים צחיחים וצחיחים  -למחצה בעולם  ,ובראשה  -לארצות  -הברית .בזכות ציודה הטוב  ,תוכל

התחנה היהודית לנסיונות חקלאיים  -דוגמת התחנה הזואולוגית הנודעת ושאפולי

( ' האקוואריום ' ) -

להיות גם מקום אירוח לחוקרים מכל העולם  .חקירות התחנה תהיינה נחלת האנושות כולה  ,אך
התחנה תעסוק גם בפעולות מקומיות

:

הפצת תומר הדרכה חקלאי בין חקלאי ארץ  -ישראל ( בעברית ,

בערבית ובתורכית ) ותסייע בביסוס ידיעות

הטבע והחקלאות בין מורי  -הארץ .

56

בק " ן שגת  , 1910אורגנה

' התחנה היהודית לנסיונות חקלאיים בארץ  -ישראל '  ,שהתהילה לפעול
כמכון מחקר לכל דבר .היתה לה מועצת הנהלה ובה חברים מראשי יהדות ארצות  -הברית ועשיריה

;

היו לה יועצים  -עוזרים וביניהם פרופ' אוטו וארבררג רתוקר החקלאות הנודע דוד לובין .פירסום
רשמי של התתנה מונה את עובדיה על ' מהלקותיהם '
54

:

 Palestine , The Jewish Agricultural Experimentח

.

.

,

רך . 376 - 3קק ( 93 ) 1910ך  .סם  . 5 . 31 .ח 11 Haifa, ' Science
55

56

.

"

318110
א ' לבנה  ,לעיל  ,הערה  , 1עמ ' . 144
הדגשת מטרותיה האוניברסאליות כנגד מטרותיה המקומיות של התחנה היתה על  -פי מציג תכנית
התחנה וקהלו  .מממני התחנה ביתעודות הרישום ' שלה הדגישו את תפקידיה הכלל  -אנושיים ; ראה :

of Incorpora -

'The Jewish Agricultural Experiment Station , Haifa , Palestine, ' Certificatc

Ne~v York 1910

,,

המקומיים  .למשל :

5

1

. ) !0

"

and

לעומת

זאת ,

Station

 . 114 - 120קק London 1911 ,

.

בפנותו

אל

Experiment

Palestine

את נקודת הראות האמריקאית ביטא

20

18ט5111תAmerican 1

ח11ן

Fairchild ,

( .ז

!

"

הקהל

היהודי

Air~ cultural

הדגירי
Jewish

אהרנסון את
'The

6 . ( , irionist Workם ) Israel Cohn

פירצ ' ילד כנ " ל ,

ראה הערה . 54

תפקידיה

Aaronsohn ,
:ט

,

11 .

' . programme ,

א ' אהרנסון  ,ראשית המדע וראשית תמחקר

החקלאי בא " י

חבר העובדים המדעי  -מנהל  -אהרן אהרנסון  ,מזכיר ועוזר בנסיעות מדעיות  -אבשלום
פיינברג

;

מחלקה לחקלאות  -הראש  -אהרן אהרנסון  ,עוזרים  -ל ' הרמן  -אגרונום  ,ב' בסין -
אגרונום

;

מחלקה לבוטניקה  -הראש  -אהרן אההנסון  ,רבקה אהרנסון  -קוסטוס של הצמחיה ;

מחלקה לכימיה  -הראש  -א ' טריידל  -דוקטור

;

תוה לנסיונות בעתלית  -המפקח  :שמ,ואל אהרנסון  ,העוזר
חוה לנסיונות בחדרה  -המשגית  -יהודה

זלדין .

:

יחיאל ויצמן  -אגרונום

;

57

ראוי לשים לב להבדל הברלט בין כהצמדם הכלל  -יהודי והבין  -לאומי של

' פנה התחנה וחוסר

המקצועיות והמשפחתיות של חבר העובדים המדעי והמקצועי  .לא היה מבין תאחרונים אדם בעל

.

נסיון במתקר חקלאי או במחקר בכלל  .איש מהם אף לא נעשה כזה לימים גם

חסר היה נסיון בארגון עבודה מעבדתית וניסויית

אגרוטכנית בעלת היקף .

לרגעות עובדי התחנה עמדו אוספים אחדים לאוסף בוטאני  ,אוסף

חקלאי) .

מנהי

התחנה עצמו

פטריות ,

אוסף גיאולוגי ואוסף

שהורכבו מאוספיו הפרטיים של אהרנסון ומתר ומות שונות שזרמו

לתחנה מרחבי העולם.

'

ספריית התחנה מנתה אלפי כרכים והיתה ' ספריית החקלאות הגדולה ביותו במזרח
עם הפעלת התתנה התנהל בה מחקר בנחבאי חקלארת מרכזיים

:

התיכון ' .

שיטות עיבוד ,כלי  -עיבוד,

דישון ,

מתזור  -זרעים ,בירור מינים וזנים מקומיים  ,אימוץ מינים וזנים חדשים מן הארצות השכנות ומארצות

רחוקות  ,הכלאות ליצירת טיפוסים נושאי תכונות רצויות מראש ( בחיטה ובגפן

בפגעי  -צמהים .

)

ומלח ' מה

58

כמנהל התחנה עסק אהר ' נסון גם בפעולות ' הסברה ' בתחום הבוטאני ובתחום החקלאות  .לזכותו

נזקפים נסיונות ראשונים להקנות למורים העברים  -רוב רובם ילידי הגולה  -גישה ' נאטוראליסטית
שורשית ' לטבע ארץ  -ישראל

:

הכרת צמתי הארץ בתנאי בית  -גידולם והתפעמות מיפי טבע המגלדת

' הארצית '  ,במקום הכרתם מספרי  -הקודש כ ' מין צמח '

בלבד .

59

נרפא מרכזי אחר בפעולתו של אהרנסון היה הגירסה המקומית של תפיסתו הכללית בדבר הסמכת

57

58

רשימה זו מובאת בחוברת  :אהרן אהרנסון  ,יבול מיני הציטרוסים בתבל ( מפרסומי התחנה לנסיונות
חקלאיים )  ,יפו ה ' תרע " ה  .חוברת זו היא הביוליטין מס '  1של התחנה .

ב ' בסין  ' ,תחנת הנסיונות שבעטלית '  ,רשימות והצעות חקלאיות  ,תל  -אביב

, 1926

עמ '

; 10 - 1

הרמן ,

' זכרונות מתהנת הנסיונות ' החקלאי  ,ה  ,חוב ' ד ( חשון החר " פ )  ,עמ '  ; 12- 10תקציר מדו " ח על
פעולות התחנה בשנים  1914- 1910שהגיש אהרנסון לחבר הנאמנים של התחנה  ,מובא תחת הכותרת
59

' התחנה היהודית לנסיונות חקלאים בעתלית  , ' 1917- 1910מדע  ,ד  ,מס '  , ) 1959 ( 1עמ ' . 38-34
אחד ממאזיניו של אהרנסון היה המורה ( לימים מומחה הגנת הצומח ופרופסור בפקולטה לחקלאות
של האוניברסיטה העברית ) ישראל ריכרט  .ריכרט כתב  ' :עד בוא אהרנסון לא היה קים בביה " ס
לימוד טבע מבוסס  ,ונפקד מקומה של ההסתכלות בסביבה הקרובה של ביה " ס  . . .המורה לא ידע
" בשיעורי הקיץ " [ למורים בזכרוז יעקב
את סביבתו  . .המורים לא התמצאו בחיק טבע הארץ . .

.

.

.

בשנת  ] 1912שהשתתף בהם אהרנסון  . .נפתחו למורה העברי בפעם הראשונה  ,דלתות הארמון
המכושף  -טבע הארץ  . .הדר גאון הצמחים ותופעות ההרים  ,כולם נעשו קרובים לנו  . . .הוא [ לימד

.

אותנו ] את דרכיהם חייהם מבנם ושמותיהם ' ; י ' ריכרט  ' ,לזכר אהרן אהרנסון '  ,הד  -החינוך  ,גיליון
יא -יב ( תעד ' ד )  ,עמ '  . 60- 59וראה גם  :י ' ריכרט  ' ,אהרגסון מרביץ תורה למויים  -פרק על היחסים
בין אנשי העלייה השנייה ואהרן אהרנסון '  ,דבר  12 ,בנובמבר  , 1962עמ '  , 3למטה  .יש מידה של

21

שאול כ " ל

פיתית

החקלאות המודרנית על יסודותק ; של החקלאות העתיקה  ,במקום על יסודותיה של החקלאות

.

האירופית" .ב להניח כי הסברה בעניין זה נתקל ה בקשיים מיוחדים בארץ ה' אוריינט' היה תערובת
'

.

של דימויים רומאנטיים עם דימויים של מנהגים וטכנולוגיה פרימיטיביים בעוד שלחקלאי האמריקאי

קל היה להיתפס לדימויים הראשונים  ,גבר כנראה אצל החקלאי היהודי  -למרות זיהוי הפלאח
הערבי כבו  -דמותו של עובד  -האדמה העברי הקדום  -משקל הדימויים של פיגור

ונחשלות ".

6

כמו

בפעולות אחרות  -דוגמת אלה הפוליטיות ,שאינן נדונות כאן  -הסתייע אהרנסון בהצלחתו
בחוץ כדי לחזק את טיעוניו בבית  .אמר אהרנסון

:

המתקרין אגרונומים הבאים לאוץ  -ישראל עם התורה האגרונומית שרכשו בחהן  -לארין
ושבאמת תררה

זו . . .

אדמתנו . . .

לא רק שאינה מועילה אלא גם מזיקה ליברל

יש לפרוש

.

ממנהגי אירופה ולדרוש אל אפני עבודה שיתאלמו לטבע ארצנו  [ . .הפצתי ] להדגיש את
ערך המסורת החקלאית של ההרבים  . . .עוד הירם [ שנת  ] 1912אני הולך ולומד מהם  .איני

שומע את הטעמים ואת הביאורים
החקלאי אני מכבד ובו אני

] [ eniw

מתחשב .

...

כי הם לרוב אינם נכונים אבל את נסיונם

אם הציעו לי קתדרה בקליפורניה הרי זה לא בשל

ואם הוזמנתי על  -ידי מחלקת החקלאות של ממשלת אמריקה

הידיעות שקניתי באירופה

;

להרצות על פלחה חרבה

) ( ary farming

עתיקה שיסודות השיטה הזאת נוצרו בה .

הרי זה רק מפאת היותי יושב בארץ חקלאית

61

אין להבין את דבריו אלה של אהרנסון  ,בארץ  ,בהקשר המדעי והטהור '  .בעשור הראשון של המאה

העשרים נתון היה במאבק עם בעליהן של תפיסות פיתוח  -חקלאי ומחקר  -חקלאי מתחרות .לדרישה
לדחיית פוף ההגע החקלאי ה ' אירופי ' מתלווה  -במפורש או במובלע  -הדרישה לדחיית נתבעיו
של גוף ידע חקלאי זה  ,האגרונומים חניכי איכופה ותרמכיהם  ,ודוגמותיה של החקלאות

האירופית .

שניים מבני  -הפלוגתא המובהקים של אהרנסון היו הסוציולוג  ,חניך גרמנהע מנהל הבממרד
הארצישראלי  ,ד " ר ארתור רופין והאגרונום

ה ' מרכז  -אירופ"

יצחק וילקנסקי  -וולקני .וילקנסקי היה

.

הפרזה בדבריו אלה של ריכרט קשה להעלות על הדעת שלמשל  ,חיבור דוגמת זה של אפרים רבינוביץ
( לימים הראובני ) ' שמות צמחי ארץ ישראל שנתחדשו או שנתבררו ' ( ירושלים תרע " ז )  ,נכתב בידי

60

חוקר כורסה  .היפוכו של דבר  :ניכר מן הכתוב כי אדם שתייר וחקר את הארץ כתבו  .הראובני אף
מזכיר את ' טיולי הבטואים בחברת פועלינו עובדי האדמה  ,בחברת מורים ותלמידיהם ובלוית
מתעניינים בטבע א" י בכלל  , ' . . .שם  ,בהקדמה .
א דוגמה לדחיית המקומי משום שנדמה כפרימיטיבי ישנה בסיפור המחרשה הארץ  -ישראלית
הפרופ ' שמואל אביצור כותב  . . ' :מייסדי פתח  -תקוה  . . .התחבטו בשאלה  :באיזו מחרשה יפלחו
את אדמתם ? הם ראו את מחרשת הפלח הערבי " הענייה "  -עשויה גוף עץ וחוד ברזל ובזו ( ! ) לה . .
על  -כן הין חרישיהם הראשונים במחרשות אירופיות שלא התאימו לעיבוד אדמות  -הארץ  .לימים
הוחזרה עתרת מחרשה זו ליושנה ובשכלולים מסוימים שהנהיג בה הנער  -הנפח יצחק ליב טופורובסקי '
ש ' אביצור  ' ,מחרשת הברזל הולדת ותושיה '  ,עת  -מול  ,א  , ,גיליון  ( 2יוני  , ) 1975עמ' . 10-8

.

.

.

.

.

ב.

חוזה האריסות שערכה יק " א עם מתיישבי הגליל התחתון בראשית המאה כלל את הפיסקה :

' האריס

...

מתחייב

...

שלא ישתמש לעבודת האדמה כי אם במחרשות אירופיות [ כדי לשמור על

טיב האדמה ] '  .עבר הדני  ,חמישים שנות הגליל התחתון  ,רמת  -גן
61

מתוך :
גיליון

ק" י
24

ממילא [ ק "  -סילמז וו  ' ,שיעורי הקיץ
( ספטמבר

, ) 1912

עמ '

. 14-12

ומתוך :

( למורים )

, 1956

עמ '

. 37-36

בזכרון יעקב '  ,הפועל הצעיר  ,שנה

א ' אהרנסון ( רשם י '

ריכרט ) ,

' אפני עבודה חקלאית

חדשים ותוצאות נסיונות בתחנת  -הנסיון בעתלית '  ,בוסתנאי  ,שנה יא  ,גיליון י ( ד ' תמוז
עמ '

וי

44

. 24--22

חמישית ,

תרצ " ט ) ,

א ' אהרנסון  ,ראשית המדע וראשית המחקר החקלאי בא " י

באותה תקופה מנהלה של החווה הציונית בבן  -שמה בחווה זו עסק  ,בין השאר ,בנסויים במחזור -
זרעים ובשיבוח  -הבקר המקומה וילקנסקי איש ' הפרעל הצעיר ' נטל כדוגמה הראריה לאימוץ את

ה 'משק המעורב ' של המתיישבים הגרמנים בני כת הטמפלרים  .מתכונת המשק הזה סבר  ,תתאים
להתיישבותם של עולים חסרי  -אמצעים המוכנים לבנות את משקם על ' נחלאות קטנות'  ,על יסוד

עבודת  -המשפחה בלבד  ,וללא הסתייעות בעבודת  -שכירים  ,קבועה או

עונתית .

62

רופין היה האיש

שאימץ את ' ההמצאה החברתית ' החדשה  -קבוצת הפועלים הקבלנית  ,שלימים היתה לצורת

ההתיישבות החדשה ,הקיבוץ והקבוצה .רופין תמך גם בצורות התיישבות אחרות ,שיענו לבעיית
התיישבותם

של

' חסרי  -אמצעים ' .

פועלים

אהרנסון

63

היה

מתנגד

חריף

להתיישבותם

של

' פרוליטארים הסרי  -אמצעים '  .לדעתו  ,מלמד הנסיון בעולם ובארץ כי רק התיישבות של בעלי -

אמצעים עשויה להיות חי נושא את

עצמו .

64

המשק המתאים לנחלאות כאלה הוא משק  -המטעים

ומשק  -הדגן  ,דוגמת מה שמצוי אצל הקילוניסטים הצרפתיים בצפון  -אפריקה ואצל החוואי

האמריקאי .
בעוד וילקנסקי עוסק בניסויים ( פרימיטיביים יחסית

)

בהשבחת הבקר המקומי ובהעמדת ' מחזור

זרעים '  -שניהם מרכיבים הכרחיים של ' המשק המעורב '  -עסק אהרגסון בעיקר בהשבחת זני
הדגניים ובבירור נטיעות  ,מרכיבי משק ' הנתלאות הגדולות '  ,כדי לשפר את רווחיותן של נחלאות

אלה  .שיטות  -העיבוד שבדק היו בעיקר כאלה המיועדות לנחלאות גדולות ( עיין הלוח  ,בנספח ) .
התחנה היהודית לנסיונות חקלאיים פעלה כסדרה עד פרוץ מלתמת  -העולם הראשונות וזמן  -מה

לאחר  -מכן .

בקיץ

, 1916

כשפנה אהרנסון לפעילות מדינית  -צבאית מלאה  ,עזב את הארץ ונסע

בדרכי  -עקיפין לאנגליה ולמצרים  ,לא נשאר אז בתחנה מי שיהיה מסוגל למלא את מקומו כמנהל -
מתקר בה  .גם בתקופה שלאחר מלחמת  -העולם ועד למותו בתאונת מטוס  ,מעל לתעלת לאמאנש
במאי  , 1919המשיך אהרנסון בפעילות מדינית ולא חזר עוד לתחנתו  .עם גילוי רשת בילי  ,הרסו

התורכים את מבני  -התחנה ואת אוספיה  .כך בא הקץ על חלוץ מוסדות  -החקירה במדעי הטבע

והחקלאיות בארץ  -ישראל  .השריד הבולט ביותר לתחנה היהודית לנסיונות חקלאיים הוא השדרה
הארוכה של דקלי הווועינגטוניה ומנותרה מזרחה

62

משנתו של יצחק וילקנסקי ( לימים

וולקני )

לעתלית .

כתובה במאמרים רבים שנתפרסמו בשעתו בכתב  -העת

.

' הפועל הצעיר '  ,וכונסו בשנת תרע " ת (  ) 1918בקובץ  :בדרך  ,יפו תרע " ח למשל המאמר
ישובנו ותעודתו '  ,שם  ,עמ '  , 25 - 17או המאמר ' המשק המעורב '  ,שם  ,עמ '  , 62--40עוסקים ביישובם
של ' חסרי  -אמצעים '  ,ב ' נהלאות קטנות ' שמשקן הוא ' משק מעורב ' בו הבקר הגדל במשק מספק

חלב לבעלים ודקל

לשדות .

בשדות עצמם גדלים גם חצירים לשם אספקה

לרפת .

' מגמת

תוצאות ניסוייו -

או ליתר דיוק  ,מה שנראה בעיני וילקנסקי כניסויים  -בחוות בן  -שמן והתחשיבים הכלכליים מובאים
אף הם בקובץ זה למשל  ' :המעברים בשכלול הפלתה '  ,שם  ,עמ ' -258ש , 27או ' מכוני הגידול '  ,שם ,

.

עמ '

 . 287-279הניסויים

שערך בבן  -שמן  ,בגידול עופות  ,בשנים תרע " ד  -תרע " ו  ,אלימלך לוין  ,הם

הניסויים המדווחים בצורה הטובה ביותר  ,באותה
משק בית  -האכר ( עורך  :י ' וילקנסקי )  ,יפו תרע " ז  ,עמ '
63

תקופה .

מ ' לוין  ' ,גידול העופות במשק האכר ' ,

. 100--79

א ' רופין  ' ,דרכנו בהתישבות ' ומאמרים אחרים בקובץ :
 , 1937וכן ראה  :א ' רופין  ' ,בהתישבות החקלאית '  ,באוטוביוגראפיה  ,פרקי חיי  ,תל  -אביב
הלק ג  ,עמ '  . 114-66וראה גם את דבריו של ברל כבנלסון על רופין בהקדמה לספר זה בחלק א שלו

שלושים שנות בנין בארץ ישראל  ,ירושלים
, 21968

64

למשל :

 JleispielמAfrica - 81

Nord

11

Kolonisation

.

 . 16 - 24קק Varauag , ' Pal srina 8 , 112 ) 1911 ( ,
~

. und elne

Die Franz sische

Aaronsohn,

.

.

ןן

~

~

23

Yar
M
hbhCK
JULIAN
*ZOLDOk
H7A5
-Yor

.

,,
,מ ,,ן
,,
%

,

ר

-

ן 1ן
 1ן
1

ן

4

הי

""2

" 0זםם "

וו 44 -

(

("ק-
4

"

,,

אץ )

.., .

יס2ס " *
FtLS

_

ס8

5 A ~ UCL 5

שטס
~

]

~MARSMAL

ןם)

.

VV

'

JUDGE

ןן ן

,

JStaLtJOn

ן )ן

Bxper meant
1

Petlesiine

r

r

ן1

ןן ןן

ן

' 0ן ) ס " ' גו' "11

~LARONSOHN

,

ך

~

-

PRe $lteV

"

( ! 5ן ! ) 1

..
,4

ל 04 -

eTRWURtRי~,י

AARON

~ ORRISLOe

Lhit#

whRauRG

שע! וש( 5

?14446

.

"

כותרת נייר  -המכתבים של התחנה היהודית לנסיונות חקלאיים ( ברשותו האדיבה של בית אהרנסון ,

חמש שנים הן זמן  -פעולה קצר מדי  ,כדי שתחנת  -מחקר בחקלאות  -ובעיקר כזו הפועלת בארץ
בלתי  -נחקרת  -תוכל להפיק תוצאות שימושיות

על  -כן דיון הוגן בהישגיו של מוסד זה

מן הדין שיעסוק גם בתכניות הראשונות של המוסד ובמידת האפשרות להשיגן  ,במאמץ סביר ,

במצב המדע ( א

%

 , ( the state of theלתקופתה

האוריינט וקליפורניה
.

בימי פעולת התחנה הירבה אהרנסון לשלות לארצות  -הברית זרעים  ,כנות ,וכב וצמחים

ש למים .
,

אחת מל האינטרודוקציות המוצלחות שנעשתה על  -פי הצעתו ובהשתתפותו היתה הכנסת הדקלים
מהזן סולטאני הגדלים במצרים התחתונה ,

לאריזונה .

65

גם בשעתו  ,בראיית האוריינט כמקור מועדף לאינטרודוקציות לארצות  -הברית  ,היה יותר ממין
ההנחיות לפעולה  -שנהנו מקסמו של מציגן והיו תלויות בידע הבוטאני ובאינטואיציות שלר -
מאשר ממין התיאוריה

המדעית.

עם השנים פחת משקלן של פעולות האינטרודוקציה  , ,בכלל

פעולות משרד החקלאות של ארצות  -הברית  ,רעלה משקלו של המהקר הנסמך על הישגי הגנטיקה

והפיזיולוגיה של הצמחים .
ה ' פלתה התרבה '

66

גם בשיטות העיבוד חל שינוי  ,כך לדוגמה סר חינה של שיטת

) ( dry farming

r

שיטה אשר אהרנסון ראה דמיון בין העיבודים הרבים והוברת

הקרקע שבה ובין דרכי עיבוד הפלאת את אדמתו והשמיטה המקראית .

י6

בארץ  -ישראל שאחרי מלחמת  -העולם הראשונה  ,עם ימי העלייה השלישית ,פחת משקלן של בעיות
חקלאות המושבות  ,ובמרכז סדר היום הלאומי עמדו ההתיישבות והחקלאות של עמק יזרעאל
ועמק הירדן  .ההסתדרות הציונית אימצה את גישת העבודה העצמית כבסיס להתיישבות הלאומית

ואת ה ' מישק המעורב ' אשר במרכנו גיד'ול בקר לחלב .תכניות המתקר של ' תחנת הנסיון החקלאית'

. 47

65

ראה לעיל  ,הערה

66

ראה שאזז ( לעיל  ,הערה  , ) 48עמ '

67

מ ' אלעזרי  -וולקני  ,מחקרים בשדות  -בעל  ,רחובות תש " ד  ,בעיקר בפרק ' בחינת שיטות הפלחה החרבה

בתנאי הארץ '  ,עמ ' . 116- 107
24

pwot
PhUL
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התחנה היהודית לנסיונות חקלאיים בפרספקטיבה היסטורית

רבות.
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א ' אהרנסון  ,ראשית המדע וראשית המחקר

החקלאי בא " י

של ההנהלה הציונית ( לימים הסוכנות ההסודית) היו בהתאם לכך .שניים מחוקרי התחנוך ד" ר
לואי פינר והאגרונום מרדכי אלעזדי

(וילקנסקי)  ,עסקו בחקר הדגניים המסור תיים של ארץ " -הראל.
'

כ 15 -

אלה היו בשימוש המשק היהודי עוד

שנים ונדחו מפני זנים מיובאים

עדיפים .

68

גישה

' אהרנסונית ' לנטיעות הדריכה את האגררנום אסף גור ,שראה עצמו תלמים של אהרנסון ופעל
.

במסגרת תחנות הנסיון של

מכפילת המנדט  - ,לבחינת ' בני  -הארץ ' .

69

אך למטבע ' תיארריית האינטרודרקציה' של אהרנסון היה גם צדה השני  :ראייתה של קליפורניה
כמקור עיקרי ליבוא ידע חקלאי לחקלאותה של ארץ  -ההראל  ,שאהרנסון היה הראשון קןעמד עליה ,

.

ההש עד היום מאבני  -היסוד של פיתוח החקלאות והמחקר החקלאי בארץ זאת  -בזכות הצירוף
בין הדמיון האמור בתנאי  -הטבע של שתי הארצות ובין רמתה הגבוהה בחתר של החקלאות
בקליפורניה 0 .י

שיבוח תחימה

בפרספקטיבה היסטורית נראה  ,שלפעולה להשבחת זני  -התרבות של החיטה  ,על  -ידי העברת
תכונות מן הבר  -אף כי היתה מרכיב מרכזי ב ' בשורה ' של התחנה  -לא נשקפה מלכתחילה
סיכויים להצלחה  .אהרנסון  ,שלא היה גנטיקאי  ,לא העריך נכון את המאמץ שנדרש לפעולה מסוג

זה  .ניסויים שונים שעשו אהרנסון בארץ ,
הברית,

73

71

קרניקה בגרמניה

2ז

ואנשי משרד החקלאות של ארצות -

לא עלו יפה  .לא הצליחו גם ניסויים שנערכו בעניין זה בארץ בשנות העשרים 4 .י ככל

הנראה ,עצם אבחנותיו של אההנטון לא היו מדויקות  ( :א ) חיטת  -הבר הדו  -גרגירית איננה חסינה

פרקים י-יא .

68

י ' קוסטרינסקי  ,גידול תבואות  ,א  ,תל  -אביב תש " ח ,

69

' האחרונים כראשונים עמלו וטרחו להביא ארצה ממיטב הזגים של עצי  -הפרי הנפוצים בארצות
כתב המומחה האגרונום  ,אסף גור [ גרזובסקי ] בשנת  , - . 1940אך גורל אחד
 .האין ארצנו מסוגלת לגדל פירות ? והלא אנו מוצאים את החפות ואת האגס ,

אירופה ואמריקה ' ,
היה
זלזלנו
את השזיף  ,את המשמש ואת האפרסק וכו ' באיזורי הארץ השונים [ אצל הערביים ]
 .בעלי המטעים והמוכהים שעלו לכאן מאירוסך והעלו בידם גם
ב " ילידי הארץ " ובטלנו ערכם
את גידולי הקרקע ואת שיטות עיבודה מבלי לחשוב שיש יחסי גומלין בין תנאי הארץ מצד אהד
ובין דרישות העצים מצד שני  " . .ילידי הארץ " יתכן שטיבם אינו מהמעולה והמשובה אבל יתרון

להם  -כשלון . .

...

..
.

להם בסגולתם

לעמוד בפגי כל שינויי האקלים המשתנים עליהם מאיזור לאיזור ומעונה לעונה

( תש " א ) .

70

בתקופת השנה  , ' . . .אסף גרזובסקי  ' ,התאמת זני הפירות לתנאי ארצנו '  ,השדה  ,כא
באנאלוגים האקלימיים של ארץ  -ישראל וארצות הברית ובתרומתם האפשרית לאינטרודוקציה של
צמחים וחילופיהם  ,עסק בשנות ה  40 -ואילך איש משרד החקלאות האמריקאי הד " ר נותנזון
( ת50ת110ט4ן ) .

למשל :

ראה

Physical Belts , and

 the Hnited States ,תו Their Analogues

Climatology ,

cultural

Ag

Nuttonson ,

,

 .ו .א

Crop Ecology of Palestine and Trans-Jod

and

Amer . hst. of Crop Ecolog , Washington 1947

71
72

.

? " ן לעיל  ,ה ערה ~ 58
אהרנסון מזכיר בהזדמנויות שוגות כי הפרופ ' קרניקה החל זמן  -מה לפני מותו  ,ובגו המשיך
לעסוק בניסויים בחיטת  -הבר ( לעיל  ,הערות  , 38נ 5ובעוד מקומות ) בשנים שלאחר  -מכן לא הובא
,

אחריו ,

.

דיווח נוסף על ניסויים אלה  ,ובעיקר על
73

אהרנסון מספר  ,בשנת

, 1910

כי

הצלחתם .

 . Carletonןנ

 .וב ממשרד

החקלאות האמריקאי עורך ניסויים בחיטת

'. . .

הבר ( לעיל  ,הערה  , 51עמ '  . ) 51וארבורג כתב בשנת
תקוות רבות בקליפורניה הדרומית ' ( לעיל  ,הערה  ) 39גם על ניסויים אלה אין דיווחים נוספים
: 1925

.

74

כמורכן נעשו נסיונות אקלום מעוררי

ד " ר פינר  ,מראשוני עובדי התתנה לחקר החקלאות ( לימים מכון

וולקני )

.

ומומחה לדגניים  ,העיד

בפני כותב חיבור זה כי ניסה בשנות העשרים לעסוק בהכלאות בחיטת  -הבר הדו  -גרגירית אך ללא
הצלתה .

25

שאול כ " ץ

כליל למהלות  ,כפי שמגלה סבר .

אמנם חיטה זאת גדלה בחבלי  -ארץ שחונים  ,אולם בית -

( ב)

75

הגידול המידי של כל צמח וצמח הוא כיס  -קרקע המנקז מי  -נגר בשיעור רב יחסית.
חיטת תרבות בעלת תכונות עמידות לתנאים שחונים  ,מתוך חיטת  -בר  ,אינו אפשרי .

על  -כן בירור

76

בתחנה היהודית לנסיונות חקלאיים עסקו  ,כאמור  ,גם בנושאים אחרים  ,שהיו אז  -והינם עד
היום  -נושאי מחקר שהם לחם חוקה של כל תחנת  -מחקר לחקלאות

עיבוד .

בגידולי  -שדה ובעצי  -פרי  ,ובחינת שיטות

:

בירור זנים רמינים מיובאים ,

אפשר לטעון  ,ללא הסתכנות בהפרוה  ,כי לו

המ חקריות בנהמא מוגבל יחסית זה  ,עשוי היה מחקרו
.
היה אהרנסון משלים אף חלק קטן מתכניותיו

להניב תוצאות שהושגו רק בשנות העשרים והשלושים  ,בתחנה לחקר החקלאות ( לימים ' מכון
וולקני ' )

של ההנהלה הציונית  ,אשר נוסדה בראשית שנות העשרים  .כלומר  ,אהרנסון היה מסוגל

לספק לחקלאים היהודים תוצאות בעלות חשיבות ממדרגה ראשונה

למעשה .

15 - [ 0

שנים קודם שקיבלום

זז

קרע פוליטי עמוק התגלע בין אהרנסון ואנשי מפלגות הפועלים וחוגים אתרים  ,אשר בין השאר

היה השינוי בנוהלי החקלאות המ,עשית חלק מהותי מתכניותיהם לשינוי חברתי  .אנשים מרכזיים
ביישוב  -דוגמת יצחק וילקנסקי  ,מראשי ' הפועל הצעיר ' ומנהל חוות בן  -שמן  ,א " ל יפה 5 ,י לימים
מיסדה של תנועת המוש בים  ,וברל כצנלסון  -עסקו בניסויים חקלאיים בעשור הראשון למאה
,

העשרים 9 .י אין ספק שלו היה נקשר קשר בין מנהלה של תחנת הנסיונות לבין חקלאים אלה ,

ההן " .

היו יוצאים נשכרים הן המחקר החקלאי והן החקלאות המעשית  ,עוד בשנים
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ריינרט ,

Reichert ,
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ח"נ

the

Reports of the Experts subnlitted

 :תן ' Colonization ,

,

 . 384ק  , October 1 , 1928 , Boston 1927 ,ר ] 55 ] 01ח .
י ' שפילא  ' ,אליעור יפה '  ,כתבי אליעזר יפה  ,א  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ ' כב  -לו ( בעיקר בעמ '

כח -כס ) .

בקובץ זה נמצא גם חיבורו של יפה ' יסוד משקי עובדים ' המרכז את תפיסותיו ומתווה דרך להקמת
המושבים

79

,

Fspecially
)0

%5

Possibilities

Horticultural

' The

Ryerson ,

4.

) .ו

הראשונים .

ברל כצנלסון  ' ,מעבודת הירקות בכנרת מחורף תרע " ו '  ,מסמך מספר  [ 77וירשימות העבודה  ,ירקות
כגרת תמוו תרע " ה-אב תרע " ז '  ,בתוך  :אגרות ברל כצנלסון תרע " ה  -תרע " ח ( 918-- 1915נ )  ,בעריכת

י ' שרת  ,תל  -אביב . 1974
בעניין זה מאלפים דבריה של האגרונומית רחל ינאית  -בן  -צבי  ,המעוניינת להשתלם בתחנת

אהרנסון :

' לפני שהלכתי לאהרנסון [ בשנת  ] 1915התיעצתי עם חברי  .חברי " השומר " הבינו לשאיפתי  ,אבל
במרכז " פועלי  -ציון " נתקלתי בהתנגדות  .הייתכן שחברת מרכז המפלגה תלך לעבוד אצל אהרנסון
שונא הפועלים ? ואני טענתי  " :אילו היתה תחנת הניסיונות במנזר נידח בארץ  -הייתי הולכת גם

26

א ' אהרנסון  ,ראשית המדע וראשית המחקר החקלאי

בא " י

על התהוות הקשר בין המחקר החקלאי ובין החקלאים בשנות העשרים ' ואילך  ,נמצא שהזדהות
החוקרים עם החקלאים ( ' החלוצים ' ) היתה גורם

מרכזי בהצלחת המחקר .

81

וו
בימיו הראשונים של מדע בארץ חדשה יש תפקור נכבד לשלהבה טיפוסים
החובק בהתעניינותו דיסציפלינות אחדות של טבע

סביבתו.

:

( א ) החובב האוטודידקט

חובב זה  .רוכש

לעתים ,

לעצמו ,

מקצועיות רבה כך שיש ערך רב לליקוטיו  ,אוספיו ומיונו המסייעים בידי חוקרים מקצועיים בני

ארצות  -חוץ ובני ארצו  ( .ב ) הייזם המדעי ,אשר בזכות הבשורה המדעית שהוא מביא לציבור
מצליח לגייס את האחרון לתמיכה

במחקריו .

(ג)

הרחב ,

המארגן המדעי הפועל כמתווך בין בעלי

הממון והשררה ובין חוקרים הצריכים מימון ותסות .לעתים המארגן המדעי או הייזם המדעי הם
עצמם מדענים

פעילים .

פעולתם של שלושה טיפוסים אלה סוללת את הדרך לחוקר המקצועי

המועסק ב ' תקן ' וב ' משרה מלאה ' במוסדות חקירה

מצוידים היטב .

82

במקרים נדירים מתאחדים שלושה טיפוסים אלה באדם אחד  ,וכזה היה אהרן אהרנסון  .ראשית
פעולתו היתה בליקוט ,במיון ובהיכרות עם טבע הארץ ותכונות תושביה ; הבהרכה התמקצעות במדע ,
בייזמות מדעית שנעזרה בבשורה מדעית  ,בגיוס תמיכה להקמת מכון הקירה יחיד במינו רראש ון
,

בארץ  -ישראל  ,ובהקמת ' התחנה היהודית לנסיונות הקלאיים '  .אך היה זה מוסד חקירה של

א"

2

אחד  .אין ספק שהיו קוניים רבים באותה תקופה לרכז בתחנת מחקר בארץ  -האראל אנשים בעלי
נסיון במחקר  ,או חוקרים צעירים בעלי כושר להיעשות חוקרים

.

אהרנסון אכן עשה מאמצים כאלה על  -כן

עצמאיים .

אך אין עדות כי

בזרעי ההצלחה היר חבויים נבטי הכשלון .

משהסתלק מנהל התחנה מתחנתו  ,לא רק שלא היה מי שימשיך באותם נושאי  -מחקר מיוחדים ,

שאהרנסון קיווה כי מהם תב :וא ברכה רבה לאנושות ולארץ  -ישראל  ,אלא שגם לא נמצא מי שימשיך
בעבודת  -מחקר ' אפורה '  ,המפרנסת את סדר עבודתן של תחנות חקלאיות בכל העולם  .חמש  -שש
'

שנות פעולת התחנה נותרו ללא דיווח מפורט

וסיכום .

אהרנסון פעל בריחוק גיאוגראפר ניכר בין תחנתו ובין מקום מושבם של מטמני התהנה ויועציה
המדעיים ז הוא פעל בארץ חסרת קהל מקומי בן  -סמכא  ,שמסוגל היה לדון דיון מקצועי בעבודת

התחנה .

האם היו אלה תנאים מיוחדים לזמנם ולמקומם  ,שהקלו על אהרנסון את ניהול התחנה

באורח קרתני ואת עצם נטישת העבודה המדעית

?

אם נכון הדבר  ,הרי למרבה הפאראדוקס  ,אי  -העמדת תלמידים  ,תוסר ההמשך והכיליון היו ' מחירה '

של הבלעדיות והראשוניותן אם נכון הדבר  ,למרבה הפאראדוקס  ,אי  -מילוי ההבטחה המדעית לא

.

מנע  ,ואולי אף סייע לאהרנסון להצטרף אל סמלי התקופה  ' -התלם
ו' הילד העברי הראשון '  -ולהיות ליאיש

הראשון '  ' ,הבאר הראשרנה '

המדע הארץ  -ישראלי הראשון ' .

לשם כדי ללמוד את טיב האדמה ואת גידולי התרבות " '  ,רחל ינאית בן  -צבי  ,אנו עולים  ,תל  -אביב
 , 1962עמ '  ; 221וראה  :שד " י ( ש " ד יפה )  ' ,אהרן אהרנסון ז " ל'  ,השדה  ,ט ( תרפ " ט )  ,עמ ' . 609- 608
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נספח
אידיאולוגיה  ,ארגון ההתיישבות החקלאית רמחקר חקלאי בארץ  -ישראל עם ראהטית ההתי

הצינית

"

טכות

 -דוגמות נבחרות

עיטת
סקירות הכרון

שיטת
w~ tr

שיטת

שיטת
המשק המעורב

אהרנסון

גירסת וילקנסקי

שיטת
המשק המקורב
גירטת זביל יפה

פרסית

לאומית

לאומית

מקור המשאבים

בעיות עי

פילאנטרופיה

הקרקע

פילאנטרופיה
עסקית

המתי " טכים ותלותם גמימת חתנתי

חסרי  -אמצעים

חסרי  -אמצעים

בעלי  -אמצעים

חסרי  -אמצעים

חסרי  -אנשעים

מלאה

מצוכשמת

מלאה

נדחית

נדחית

הקשר בין תעלות על המשק
העבודה בו :
והגעיות

מבוסס
על עבודת
שכירים

עבודה עצמית
לכאורה

מבוסס
על עבודת
שכירים

עבודת  -שכירים
נדחית

עבודת  -שכירים
נדחית

הרוגמה :

הקולוניסט

המלאח

הקולוניסט

הטמפלר

אריסות

פרופסיונאליוציה

בנחלאות
קטנות
התיישבות

ארגון הייצור
זצריינטאציה על הענוק :

עי

( הטמפלר )

תחום השינוי הנדרש
השינוי החברתי  -כלגלי

שיבוח הדגן
השינוי הטכנולוגי

הנסיעות
שיטות
שיבוח
שיפור
עיבוד

התאמת זנים

התיישבות בנחלאות
קטנות אוטארקיות
שכלול

שיבוח הבקר

גידול ירקות

שיבוח העופות
התאמת מחזור הזרעים

לוח זה כוונתו להדגים את הקשרים בין דרישות שבאידיאולוגיה ,תכנית התיישבותית ותכנית
חקלאית ובין תכנית למחקר

בני

חקלאי ,

אצל אהרנסון ואצל מתכנני  -התיישבות אחדים

נבחרים ,

זמנו.

בעשרות שנותיה הראשונות עמדה ההתיישבות תציונית תחת ההשפעה החזקה של שיטת הברון

רוטשילד ופקידותו בהנהלת המושבות ובנייתן  .רבים הצהרו לתקן ולשנות שיטה זו  .פקידות הברון ,

בתכננה את משק המושבות ,הצטמצמה בהתאמתו לייצור מוצרי  -חקלאות בני  -עיבוד ,

בתעשייה.

מוצרי  -העיבוד אמורים היו להיות משווקים בשוק הצרפתי .התאמת זני  -הגידולים לדרישות השוק
*

.

הצרפתי היתה תנאי מוקדם להצלחת שיווק
( ' הקולוניסט ' )

כזה .

פקידות הברון פעלה לפי דוגמת המתיישב

הצרפתי בצפון  -אפריקה  ,בעל הנחלאות הגדולות הנעבדות בעזרת שכירים  .עבודת -

כפיים לפועל היהודי לא היתה נאה  ,ועל  -כל  -פנים בדרך  -כלל לא היתה כלכלית  ,לפי תפיסה זו .

מומחי יק " א סברו  ,כי תיקון השיטה הברונית יבוא על  -ידי הנהגת משטר אריסות

במושברת .

תמיכות יש להחזיר  .המושגות תישאנה עצמן מבחינה כלכלית אם תהיה הורדה ניכרת של רמת -

28

א ' אהרנסון  ,ראשית המדע וראשית המחקר

החיים

בהן  ,ואם הן ייושבו במשקים משפחתיים דוגמת הפלאת

כלכלי שיק " א דגלה בו לא הצריך שינוי מהותי

בחקלאות .

וחקלאותו .

החקלאי בא " י

השינוי החברתי -

83

אהרנסון ראה לנגד עיניו את מושבות הבררן ואת מושבות

יק " א .

הוא סבור היה שהתיישבות

נוספת צריך שתהנשה בידי בעלי  -אמצעים בלבד .שיבוח משקם יבוא על  -הרי מקצוע ( פרופסיונאלי -

זאציה ) החקלאות  .זה מצדו יעשה על  -ידי שימוש בזנים משובחים ועל  -ידי שיטות עיבוד

מתאימות .

אהרנסון ראה לפניו משקים המתבססים על נהלאות גדולות המעובדות בעזרת פועלים

שכירים .

תכנית המתקר של תחנת הנסיונות התאימה לשכלול משקים כאלה.
וילקנסקי

84

וא " ל יפה סברו כי ההתיישבות הציונית צריך שתיעשה גם על  -ידי אנשים חסרי -

אמצעים שיעבדו קרקע לאומית בנתלאות קטנות .הם הנשו זאת במסגרת כהזק משפחתי  ,שלא

,

יעסיק פועלים שכירים  .צורת ' המשק המעורב ' תספק עבודה לאיכר ולמ 2פתתו ותלותם בצ וק תהיה

מצומצמת .ההתיישבות בנחלאות קטנות מכתיבה אינטנסיפיקציה של

דוגמת מיק

הייצור .

'
וילקנסקי למד את

הטמפלרים בווילהלמה  ,ובהדרכתו עסקו בחוות בן  -שמן בשיבוח בקר  ,בשיבוח עופות

ובחקירת מחזור  -גידולים היפה

לעיבוד אינטנסיבי.

הבענק שתכנן א " ל יפה היה גירסה אחרת של המשק שתכנן

יפה מקום מרכזי בתכנית המשקים ( לימים ' מושבי

עובדים ' ) .

וילקנסקי.

85

גידול ירקות תפס אצל

גידול הירקות וגידול הבקר והעופות

נועדו להגדיל את אי  -תלותו של משק האיכר בסחר ובמכר עם השוק העירוני  .א " ל יפה עסק
בגידול ירקות ובנוסויימ בהן ואף הפעיל אחרים בנושא

הוציא לאור כתב  -עת מיוחד לענייני ירקות  ,ושמו

83

הערה

60

ב,

לעיל ;

וכן

84

הערה , 62

85

הערה 8ד ,

לעיל.

' גן  -הירק ' .

ראה  :י ' לווה  ,המתק החקלאי וניתוחו הכלכלי  ,תל  -אביב תשכ " ג  ,בפרק

' התפתחות המשק החקלאי העברי בארץ

לעיל.

זה .

בימי מלחמת העולם

הראשונה ,

בתקופות התישבות שונות '  ,עמ' 6ה. 85-

29

הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות
על הגיוס ל ' גדוד העברי '
זאב צחור

א
הרעיון של הקמת יחידה צבאית עצמאית של היישוב העברי בארץ  -ישראל במטרה להילחם
במסגרת הצבא הבריטי לכיבוש הארץ מידי התורכים  ,הועל ' ה בתקופה סוערת במיוחד בתולדות

היישוב .

בסוף שנת  , 1917כשעמד הצבא הבריטי בשערי הארץ  ,כבר ידוע היה ביישוב שהוא

מלנוה בבשורתה של ' הצהרת בלפור ' המבטיחה לעם היהודים ' בית

לאום "

.

בארץ  -ישראל המהפכה

ברוסיה  ,שהתחוללה גם היא באותו זמן  ,הביאה עמה תקווה לסדר עולם חדש וטוב

ביישוב פנימה היתה זו
של היישוב עם הגולה

תקופה

נפסקו .

ביותר.

קשה

יותר .

היתה זו השנה הרביעית למלחמה

ממנה .

רבבות עזבו את הארץ או גורשו

;

קשריו

התמיכה הכספית

מהגולה  ,שרובו של היישוב נהנה ממנה  ,וחלקו היה תלוי בה באופן מוחלט  -פסקה ; שוקי

חוץ  -לארץ  ,שאליהם שלחו מושבות יהודה את תוצרתן  ,נסגרו ; המ ' וראטוריום שהכריזה המכבולה

הכסף .

התורכית הביא להפסקת האשראי ולירידה תלולה בערך
כלכלי חמור

בארץ  -ישראל .

לסבל

הכלכל י
'

כל אלה גררו אחריהם משבר

נוסף הגיוס מאונס לצבא העות ' מאני ועבודות

כפיה .

המצב הלך והחריף במקביל להתרופפות השלטון התורכי ונצחונות הבריטים  ,וביטויו הקיצוני היה
גירוש התושבים היהודים מיפו

ומתל  -אביב .

חשיפתה של רשת הריגול של ניל " י בשלהי

ולסבל רב

:

1917

החמירה את יחס השלטונות והביאה לרדיפות

מאסרים  ,עינויים  ,גירוש ומוות ממחלות ואף מרעב היו אירועים של יום  -יום  .החרדה

מפני הכחדה פיסית של היישוב הדל והמוכה נעשתה מוחשית .
אין פלא אפוא שהצבא הבריטי הכובש התקבל עלגידי היישוב כצבא

מושיע .

1

אולם בואו הביא

רק הצלה חלקית מרוום שכיבוש ארץ  -ישראל לא היה מהיר  .בסוף  1917נכבשו יפו  ,תל  -אביב
וירושלים  ,ולאתר שפתת  -תקוה עברה מיד אל יד התייצב קו ההזית לאורך

כעשרה חודשים היתה ארץ  -ישראל מחולקת לשניים

:

הירקון .

מהירקון ודרומה  -בשליטת הבריטים ,

התורכים .

וצפונה  -בשליטת

בראשית הכיבוש הבריטי הלה ביהודה התעוררות רבת

תנופה .

על סף כיליון  ,התחילה להתאושש בלהט התחושה של ' רגע

היסטור "

.

האוכלוסיה  ,שזה עתה עמדה

גדול וחד  -פעמי ואפילו ניסי ,

החלה ביישוב תסיסה של פעילות נמרצת .נסיונות ורעיונות חדשים שימשו בערבוביה
מקומיים וכלכליים

1

30

במשך

;

מפלגות וארגונים ביקשו לתת ביטוי לשאיפותיהם

תיאור מסכם בספר תולדות ההגנה  ,כרך א  ,חלק ב  ,תל  -אביב

, 1965

עמ '

ואמונתם .

--497ל. 51

; קמו

ועדים

על רקע זה

הוויכוח במפלגות הפועלים  -הארצישראליות על הגיוס ל ' גדוד העברי '

זכה הרעיון בדבר הקיען גדוד ארצישראלי ,שיילחם לצד הבריטים למען כיבוש הארץ  ,לתהודה

רבה .

2

ב

.

ההיסטוריוגראפיה של היישוב הקדישה תשומת  -לב רבה לגדוד הארצישראלי באוהליו הסתופפו
תיילים  ,שלימים נעשו מנהיגי היישוב  ,וביניהם ברל כצנלסון  ,אליהו גולומב  ,דב הוז  ,שמואל

.

יבניאלי  ,לוי שקולניק ( אשכול ) ומשה סמילנסקי אליהם נספחו יצחק בן  -צבי ודוד בן  -גוריון  ,שבאו

.

עם הגדוד העברי האמריקאני כולם הקדישו בזכרונותיהם מקום ניכר לפרשת הגדוד  .הוויכוח
על עצם הקמתו של הגדוד  ,שהתחולל כאמור על סיפם של תהליכים רבי  -חשיבות בתולדות

.

הציונות  ,גם הוא זכה לתיאור רחב אך נראה שתיאורו של הוויכוח על הקמת הגדוד נסחף בעקבות
האפולוגטיקה החריפה שליוותה אותו ונמשכה שנים רבות אחר  -כך  ,ולכן הוא לוקה

בהכללות .

בספרו ' תנועת הפועלים הארצישראלית ' טוען מ ' ברסלבסקי כי ' ההלוקה בין המחיבים והשוללים
תאמה בדרך כלל את הקו המפלגתי

;

מפלגת " הפועל הצעיר " שללה את ההתנדבות  ,בשעה

ש " פועלי ציון " ורבים מן " הבלתי מפלגתיים " חייבוה ואף הצטרפו

אליה ' .

3

גם צ ' אבן  -שושן

כותב כי ' הנושאים העקריים של תנועת ההתנדבות היו " פועלי ציון "  ,אנשי " השומר " וקבוצת

חניכי הגמנסיה ביפו'  ,ולעומתם ' רק " הפועל הצעיר "  ,כמפלגה  ,נקט עמדה שלילית

4/

קביעה זו יונקת מהדי הוויכוח בשאלת ההתנדבות  ,שהזרו ועלו לכל אורך קיומן הנפרד של
שתי המפלגות עד

. 1930

הוויכוח בשאלה זו שימוע את המאבק בין שתי המפלגות לצורך

6

עניינים אחרים עד כי במהלכו התגבשה החלוקה המפלגתית בין המצדדים לשוללים והתקבלה גם
על המפלגות עצמן  .אולם חלוקתם של מצדדי ההתנדבות ושולליה לפי ההלוקה הפוליטית בין
' פועלי ציון ' ל ' הפועל הצעיר ' הוא צילום מצב שהתקיים בשלב אחד בלבד של האירועים והחלתו

.

על כל השלבים בדיקה של יחסי הקבוצות בקרב תנועת ההתנדבות תגלה תמונה מורכבת הרבה

יותר.
בראש השנה תרע " ח  ,סמוך לראשית ההסתערות הבריטית על ארץ  -ישראל  ,התכנסה במרחביה
הוועידה

ה 12 -

ציון ' .

של ' פועלי

בישיבה סגורה  ,שהכניסה אליה הותרה רק לצירי הוועידה ,

מסר דוד בלוך  -בלומנפלד  ,שהיה אז האיש המרכזי בהנהגת המפלגה  ,סקירה סודית בה אמר

' אנו

נייטראלים .

שגיאה שגאה הציונות ההיא אשר חשבה לסדר את עתיד העם העברי בקשר

הלוחמים .

עם צד זה או אחר של

שוגאים . . .

:

אלה התולים את חלומותינו בנצחון נשק זה או אחר

הגירוש מיפו הוא פרי הפטפוט של הציונות

לרעיון של גדודים יהודים
בנשק  ,צבא ושפיכות

:

מי מחשש מפני

הרשמית ' .

6

גם החברים האחרים התנגדו

נקמת התורכים ומי משום התנגדות לכל הקשור

דמים .

ההתנגדות לפעילות צבאית יהודית איזושהי לא היתה כללית  .וולדשטיין הציע באותה ישיבה
2

3
4

5
6

על ההתארגנויות השונות ביישוב עם הכיבוש הבריטי ראה  :ז ' צחור  ,תנועת הפועלים בארץ
בין ייחוד לאיחוד (  , ) 1920- 1918עבודת מ " א  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשל " ו .

ישראל :

מ ' ברסלבסקי  ,תולדות תנועת הפועלים הארצישראלית  ,א  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ' . 150
צ ' אבן  -שושן  ,תולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל  ,א  ,תל  -אביב  , 1963עמ' . 302
י ' גורני  ,אחדות העבודה  ,תל  -אביב תשל " ג  ,עמ'  , 338הערה . 31
ארכיון העבודה  ,תיק . 19/ 403
31

זאב צחור

' לסדר לגיון צבאי של מאה אלף איש שיילחם על צד ידוע תוך התניית

מומנט היסטורי ועלינו לבלי החמיצו '  .י דבריו נשמעים כאילו הציע

תנאים .

שייאות להעניק תנאים טובים יותר  .חלדי  ,מי שעתיד להיות האיש שדחף להקמת
בהקמת כוח

צבאי.

אנו על סף

הקמת צבא  ,שיילחם לצד מי

המ. . .

פ ס  ,תמך

אולם על  -פי הצעתו תהיה זו מיליציה עממית ותעסוק רק בהגנה

התנאי של הלדי היה שהלגיונות יהיו משותפים ליהודים

עצמית .

ולערבים .

אך ההצעות שצידדו בהקמת צבא  ,גדודים או מיליציה יהודית נדחו  .בראש המתנגדים ניצב דוד
בלוך  -בלומבפלד  ,שדר 27נייטראליות מוחלטת במלחמה .זאת לא רק בגלל הסיכון שיש בהתקשרות

לצד אחד  ,אלא בעיקר משום שכל הצדדים הנלחמים מייצגים משטרים קאפיטליסטיים  .בלומנפלד
התמיד בהתנגדותו לצבאיות ולהתנדבות גם כאשר רעיון הקמת הגדוד הארצישראלי התל

להתממעו .

8

וכך  ,בתקופה של הכרעות היממוריות ,כאשרר ביישוב הילכו כבר שמועות בדבר התגייסותם של

המוני יהודים באנגליה ובארצות  -הברית למלחמה לצד מדיבות  -ההסכמה  ,החליטה ועידת ' פועלי
ציון '  ,בישיבה סודית שכונסה לשם כך  ,להתנגד בתקיפות להקמתה של מסגרת צבאית יהודית
איזושהי

בארץ  -ישראל .
ג

ההתנגדות בקרב ' פועלי ציון ' ניזונה גם מן המאבק העז  ,וכהתנהל או בין המפלגה

ל ' השומר ' .

באותה ועידה עצמה התגלע .קרע ברור בין המפלגה ל' השומר'  ,שהיה אמור להיות גוף אוטונומי

מקצועי  ,העוסק בשמירה ומקיים זיקה למפלגה  .בהיעדרו של ישראל שוחט  ,מנהיגו ומפקדו של
' השומר '  ,מן הארץ  ,ההליטו ההברים  ,כי לקראת כיבוש ארץ  -ישראל על  -ידי הבריטים יקימו גוף
צבאי למחצה שכונה על ידם בשם ' מיליציה

עממית /

לצורך זה קראו לריכוז ' כל האלמנטים

הריבולוציוניים ' ולשילובם בתוך ' השומר '  ,ופנו לשם כך גם לחברי ' הפועל הצעיר '  ,וזאת מבלי
להיוועץ קודם לכן במפלגה

9:

על  -פי הנרמז בוויכוח שהתנהל בוועידה היתה כאן כוונה להקים

כוח פוליטי  -צבאי חדש ,והגישושים הראשונים להקמתו התקבלו בחיוב דווקא בין אנשי nhiwn

.

ב ' פועלי ציון ' וב ' הפועל הצעיר' גם יחד מפלגת ' פועלי ציון ' ראתה ביוזמה זאת תחרות פוליטית
ברגע המכריע בתולדות היישוב תוך ניצול הנכונות הנפשית הקיימת להתנדב למסגרת צבאית

.

פוליטית ולהיאבק למען רעיונות חברתיים לאומיים האידיאולוגיה המעורפלת של הגוף המוצע
והרכב הקבוצה המנהיגה לא נראו למנהיגות
מרעיון הקמת הארגון הצבאי

המפלגה  ,ועל כן נדרש ' השומר ' להסתלק כליל

שטם .

המחלוקת בוועידה בין המפלגה לחבריה ב ' השומר ' היתה
ובהחשדות חמורות

ביותר .

קשה ולוותה

בהאשמות דוריות

בוויכוח זה ניצבו חברי ' השומר ' כנושאי דגל הצבאיות וההיחלצות

למאבק מזוין על הארץ  ,ואילו המפלגה ניצבה כמגינה על התביעה לנייטראליות מוחלטת  .בסופה

של הוועידה הושגה פשרה רופפת  ,ש פשרה את המשך קיומו של ' השומר '  ,אולם המאבק של

"

המפלגה ב ' השומר ' נמשך והגיע לשיאו בד בבד עם התגברות התנועה להתנדבות לגדוד העברי ,
7

שם .

8

על

9

העבודה  ,תיק
דברי גולדברג ושמואליק ( כנראה הפטר ) בוועידה  .ארכיון העבודה  ,תיק

כך במכתבו של ירוחם קליבנוב לוועד המרכזי של ' הפועל הצעיר '  ,ל ' בתשרי

. 60/402

32
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תרע" ט .

ארכיון

דוד בן  -גוריון ויצחק

חיילים

ברצבי ,

בנדודים העבריים

ש ' השומר ' היה מיוזמיה  .בעוד תנועת ההתנדבות בעיצומה  ,התכנסה במחניים מועצת ' פועלי ציון '
( בראש

השנה

תרע " ט )

קשריה עם יהשומר ' ותבעה מחבריה

והחליטה על ניתוק

לצאת

מהארגון .
למרות המאבק החריף לא היה הקרע בין ' השומר' והמפלגה מוחלט  .רחל ינאית  ,שהיתה דמות
מרכזית במפלגה ושמרה על זיקה ליהשומר '  ,התנגדה בתקיפות לקו שתתווה בלוך  -בלומנפלד
ונעשתה לנושאת רעיון ההתנדבות לגדוד בתוך המפלגה  .תוך פעילות סוערת ורבת  -תנופה עלה
בידה להכניס לשורות תומכי ההתנדבות רבים

מחברי המפלגה .
ד

אך המנהיגות של תנועת ההתנדבות קמה מחוץ למפלגות  ,בדמותם של אליהו גולומב ודב הוז ,

שניהם מאנשי ' הקבוצה היפואית '  ,בוגרי גימנסיה הרצליה ובשלב זה של פעילותם הציבורית -

בלתי

מפלגתיים .

פעילותם של גולומב והוז למען ההתנדבות לגדוד העברי הארצישראלי בצבא הבריטי לא

.

הסתייעה במפלגות היפוכו של דבר

;

המפלגות הביטו על שאיפתם ליצור כוח צבאי בעין בלתי
33
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ועד המתנדבים בארך -ישראלי מימין לשמאל  -יושבים  :נח סונין  ,משה סמילנסקי  ,רחל ינאית ברצבי .
עומדים  :דב הוז  ,דוד סברדלוב  ,אליהו גולומב

אוהדת  .המשא  -והמתן הראשון שקיימו שניהם היה עם גוף מקביל ל ' קבוצה היפואיהה  -שרידי
' השומר ' ששהו ביהודה ( עיקרו של ' השומר ' נמצא אז בגליל  ,נרדף

הצטרפו רחל ינאית ונח סונין אנשי

השומר.

על  -ידי התורכים ) .

אל השניים

10

פרשת היחסים בין אנשי הקבוצה היפואית הקטנה  ,שהיתה מורכבת צעירים תל  -אביביים בוגרי
הגימנסיה  ,ובין אנשי ' השומר' יוצאי ההגנה העצמית היהודית ברוסיה מלמדת הרבה על אופי
היחסים הסבוכים בין הקבוצות השונות ביישוב ועל המתח בין השאיפה לאיחוד הכוחות ובין

גיבוש העצמיות של כל קבוצה תוך יצירת אידיאולוגיה שונה.
במכתב לרבקה שרתוק תיאר אליהו גולומב את הקשיים בהם נתקל תוך קיום המגע בין הקבוצות

ואת התככים בהם נאלץ ליטול חלק  ,לפעמים תוך נטישת חבריו

הקרובים .

י 1במהלך התגבשות

.

הקבוצה המנהיגה ותוך חיכוכים בתוכה פרש ממנה נח סונין והצטרף אליה דוד סברדלוב ארבעת
היוזמים הכריזו על עצמם כעל ' ועד מכין ' לקראת גיוס

הגדוד .

הרכב המנהיגות כלל אפוא שניים  ,גולומב והוז  ,שבאו מחוץ לתנועת הפועלים המאורגנת ( אם
כי היו קרובים אליה

ברוחם )

אחת  ,רחל ינאית  -נציגת ' השומר ' שהיתה גם חברת מפלגת

' פועלי ציון ' ואחד  ,הוא סברדלוב  ,נציג בעלי המלאכה שהיה גם הבר מרכזי ב 'הפועל
פעולתם של השניים האחרונים לא היתה על דעת מפלגתם  .אל הארבעה הצטרף משה

חלק ב  ,עמ ' . 458

10

ספר תולדות ההגנה  ,כרך א ,

11

א ' גולומב  ,חביון עוז  ,תל  -אביב

34

תשמד  ,עמ '  ( 169- 145להלן :

חביון עוז ) .

הצעירי.

סמילנסקי ,

הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס ל ' גדוד העברי '

איכר מרחובות  ,והחלה תעמולה מקיפה להתנדבות  .כך נמצא שהיוזמה וראשית הפעילות היתה

בידי גוף פלוראליסטי חוץ  -מפלגתם
הגורם המאיץ בא מבחוץ  :הגנרל היל  ,מפקד הדיוויזיה הסקוטית

שחנתה בתל  -אביב  ,הזמין

ה 52 -

את היוזמים ואמר להם  ,שחובתם המוסרית להצטרף לבריטניה במלחמתה לשחרור הארץ  .נראה
שהצעתו להקים יחידה ארצישראלית במסגרת הצבא הבריטי היתה בעלת אופי פרטי ,

12

אך הקבוצה

.

לא ידעה זאת הם התייחסו להצעתו בכובד ראש  .עסקני היישוב הסתייגו מההצעה  ,אולם חששו
להמרות את פיו של גנרל בריטי  ,ולכן פירסמה האסיפה המכוננת

(ב 2-

בינואר

) 1918

הודעה לפיה

היא עצמה אעה מחליטה בנידון ,אבל רואה חובה לעצמה ' לפרסם בתוך הישוב את הרעיון
של יסוד לגיון עברי כזה בארצנו ובזה היא מחכה עוד להבעת רצון העם על כך לכל

שדרותיו ' .

18

ה
הגוף הראשון אליו פנו היוזמים היה חניכי הגימנסיה ' ,הרצליה' שכונסו לוועידה מיוחדת ביפו
ב 15 -

בפברואר

. 1918

אליהם

הצטרפו  ,בעקבותיו של סמילנסקי  ,צעירי המושבות

ביהודה .

עד

.

מהרה התברר שמדובר בקבוצה של כ  450 -מתנדבים  ,מהם  150צעירות הוועד הזמני של היישוב ,
שהיה בראשית דרכו וביקש לראות עצמו כגורם יצוגי יחיד ובלבדי  ,לא ראה בעין יפה ' פעילות

פרטית' זו  .ברוב של

7

נגד

6

החליט לאסור ניהול משא  -ומתן עם השלטונות הבריטיים בעניין

' סידור גדוד עברה עד שתתברר עמדתה של ההסתדרות הציונית.
במקביל להחלטת הוועד הזמני לשלול את הפעולות למען התנדבות דן בהצעה גם מרכז ' הפועל

הצעיר ' בישיבותיו

.

בז '  ,בחי ובי " ב בטבת תרע " ה  .הדעות שנשמעו היו שונות מיעוטן מחייבות

ורובן שוללות  .ההחלטה  ,שביקשה ליצור מכנה משותף בין הקצוות  ,היתה מעורפלת מעט  :סוכם
כי לפי שעה אין מצטרפים לצבא אקטיבי אך מתארגנים להקמת מליציה ,

14

גם מועצת ' הפועל

הצעיר '  ,שהתכנסה בראשית שבט תרע " ח  ,החליטה עקרונית לחייב את ההתנדבות

:

' חובה לאומית

מוטלת עלינו להתנדב לצבא הלוחם אם השגת מטרתנו הלאומית תדרוש זאת '  ,אך גם החליטה
לעכב את הפעילות עד

בעניין הגיוס

לבירור עמדת

ראשי הציונות

באירופה " ,

1

ולאסור פעילות החברים

צד להחלטה חדשיה .

הכפילות בעמדתו של ' הפועל הצעיר' ביחס להתנדבות קיבלה אישור נרסף במועצת המפלגה
( סיוון

תרע " ח )

כאשר ' בנוגע לשאלת האקטיביזם הוחלט

( :א )

המועצה מכירה כי הצעד שנעשה

על  -ידי האקטיביסטים על דעת עצמם ולמרות החלטה הועד הזמני נחשב בעיננו לחוטא נגד
המשמעת הלאומית הדרושה לגו בשעה זו ; ( ב ) המועצה מחליטה לבלי להכניס שום שינוי בהחלטת
המועצה הקודמת ביחס לחברים שחטאו נגד המשמעת המפלגתית בהתנדבם

כך  :י ' עילם  ,הגדודים העבריים  ,תל  -אביב

עמ '

. 171

12

על

13

מתוך ספר התעודות תרע " ח  -תש " ת  ,הוצאת הוועד הלאומי כנסת

15

י ' שפירא  ,הפועל הצעיר  ,תל  -אביב
שם  ,עמ ' .219

14

, 1967

, 1973

עמ '

לגדוד .

בנוגע

ישראל .

. 218
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לפגישת הגדוד מחו " ל

בליבם ' .

:

הועד המרכזי מוסר את ברכתו החמה לצעירים העולים הנה ורעיון

16

.

לימים הוצגה עמדה זו כהתנגדות עקרונית להתנדבות דוד בל  -גוריון טען בזכרונותיו כי  '" ,הפועל
הצעיר " התנגד להתנדבות מטעמים פציפיסטיים '  .י 1גם א ' גולומב טען כי ' הם יצאו נגד התנועה
המוסר

בשם

המתנגד

דמים /

לשפיכות

של

המפלגה

הערכה זאת לתפקידה של מפלגת ' הפועל הצעיר ' בשאלת ההתנדבות התגבשה כבר

ב . 1918 -

כךאוונטוריזם ' .

כנימוק

והוסיף

משני

את

חששה

18

היה זה כשלון תעמולתי למפלגה  ,שכן לא הצליחה לחוש את אופי הציפיות של הציבור היהודי
באותם

ימים .
1

על רקע ההתפעמות בעקבות ' הצהרת בלפור ' והתחושה שהביאה עמה המהפכה הבולשביקית

ברוסיה  ,כי העולם עומד להשתנות בכוח הנשק  -החלה ביישוב תסיסה עצומה  ,שביקשה לעצמה
מוצא של פעילות

אקטיביסטית.

בהליכה לגדוד היה גם משום ביטוי של יאוש ; הנה נעשים

מסביב דברים גדולים ואדירים ואילו היישוב ניצב באפם מעשה  .אי  -אפשר  ,לכן  ,לעסוק בעבודה

יום  -יומית אפורה כאשר דברים נוראי  -הוד מתרגשים

השונים של הדחף להתנדבות וקבע שהיה

:

ובאים .

ברל כצנלסון אפיין את המניעים

' מי שהרגיש ביותר את הצד הפוליטי  -השחרור

המדיני  .מי שהרגיש ביותר את היסוד המשיחי של קיבוץ גלויות  .מי שהרגיש ביותר את המושג
של קורבן  ,של שפיכות דמים בשביל ארץ ישראל  .ומי שהביע בזה את רצונו לשים קץ לחייו

היהודית ' .

ולשרוף את נפשו בלהבה הגדולה להרים נס לאומה
לשחרור לאומי הטיפה רחל

ינאית .

:0

19

על ההשתתפות במלחמה כדר ' ך

על הליכה לגדוד כפריצת  -דרך  ,שתביא לעלייה המונית

בעקבות התגייסות של יהודי חוץ  -לארץ  ,דיבר

גולומב .

י2

מופלא מכל הוא הדיבור על ' הקורבן '  .ניתן

למצוא ביטויים לכמיהה של אנשים לשפוך דמם כמעשה הירואי של כיבוש המולדת .
בצד תחושות

לאומיות משיחיות אלו היו לגיוס גם סיבות פרוזאיות

יותר.

22

הכיבוש הבריטי

ביהודה הביא לשחרור האוכלוסיה מהשלטון העות ' מאני  ,ולחלק מהאוכלוסיה הביא גם מידה של

רווחה  .אך רובו של היישוב טרם נושע מבחינה כלכלית  .הנס לא בא  .האבטלה נמשכה  -ועתה

.

הרעב במיוחד קשה היה הרעב בירושלים  .אפשר שזו היתה הסיבה החשובה ביותר להתנדבות 3 .י
16
17

18
19

ארכיון העבודה  ,תיק  4 / 402ב ' .
תלא  -אביב
ד ' בן  -גוריון  ,זכרונות  ,א  ,ביב
חביון עוז  ,עמ ' . 146
ב ' כצנלסון  ,ראשי פרקים לתולדות תנועת הפועלים  ,סטנוגרמה בהוצאת הבחרות הסוציאליסטית ,
, 1971

תרפ " ח  ,עמ '
20

21
22

עמ '

. 110

. 52

רחל ינאית במועצת רחובות  ,ארכיון העבודה  ,תיק

חביון עוז  ,עמ
על

'

. 8 / 403

. 144- 143

כך צ ' שץ  ,בסיפורו ' בתיה ' בתוך סיפורים מן הקיבוץ  ,הקיבוץ המאוחד ,

תשכ " א .

גם א ' גולומב

במנתבו לרבקה שרתוק מדבר על היותו בין אלה שרצו ' להפקיר את הייהם לשם שחרור הארין '

( חביון עוז  ,שם )  .וכן ש ' יבנאלי  ,דברי המחייבים  ,ירושלים
23

36

דברי ד " ר ברנר ממתנדבי הגדוד בירושלים
'

( ראיון ) .

תרע " ה .

הוויכוח במפלגות תפועלים הארצישראליות על הגיוס ל ' גדוד העברי '

סיבה פרוזאית זו סיפחה אל המתנדבים הראשונים 'אלמנט ' שלא
ביטאה את הכיוון שממנו נשבה

הק;

לרוחם ,

24

ועם זאת

הרוח .

' פועלי ציון' חשו היטב לאן נושבת

הרוח .

הם היו ערוכים מבחינה נפשית להיסחף בהתלהבות

המשיחית ונעשו לנושאי הדגל  ,שאחריו נהה רובו של היישוב .
' הפועל הצעירי לא קלט את הרוח החדשה  ,בעוד הוא פוסח על שני הסעיפום  :בין הברכה שבה
קידם את פני זאב ז ' בוטיגסקי ,הבא בראש הגדוד הלונדוני ,ובין האיסור שהטיל על חבריו
ללכת אחריו  ,ממסיף א " ר גורדון על המפלגה משא נוסף של קשיים

:

ב ' כצנלסון כתב שכאשר

שאלת הגדוד עלתה על הפרק לא היתה עמידתו של גורדון ידועה ( הוא נמצא בגליל

ובוויכוח על שאלת ההתנדבות ' היתה בשבילנו הבעיה הזאת

:

המנותק ) ,

באיזה מחנה יהיה גורדון -

אם הוא יהיה בעד הגדוד או לא  -בעיה זו העסיקה אותנו באופן עצום

35 /

הוא עצמו סבר ,

.

שגורדון יהיה בעד הגיוס  .והנה הפך גורדון למתנגד חריף ולנושא רעיון הפאציפיזם א " ד גורדון

הטיל את מלוא כובד  -כהיקלו האישי לצד המתנגדים והשתמש ב ' הפועל הצעיר ' ובקבוצה קטנה
של תומכיו כדי להפעיל את השפעתו  .זה שנים שגורדון לא היה חבר ב ' הפועל הצעיר '  .קשריו
החברתיים היו עם חברים מ ' פועלי ציון '

דווקא ;

26

אך המפלגה לא יכלה לסרב לשמש לו במה

וזאת בשל זכויותיו האישיות וגם משום שהיו חברים פעילים במפלגה  ,כמו אליעזר יפה ונתן

פרנקל ( חופשי )  ,שהזדהו עם דעותיה

' הפולל הצעיר ' לא היה בודד בהסתייגותו מתנועת ההתנדבות  .רבים מפעילי הסתדרות הפועלים
החקלאיים ומקרב הבלחי  -מפלגתיים התנגדו להתנדבות ובתוכם מרדכי קושניר ,נח נפתולסקי וצבי

שץ .

ב ' כצנלסון עצמו התלבט מאוד בשאלה והתקשה

להכריע .

37

בסופו של דבר התגייסו רוב

מנהיגי הבלתי מפלגתיים  ,חלקם מתוך הכרעה של הרגע האחרון וחלקם מתוך שנסחף

בזרם .

וו
תיאור הוויכוח בתוך התנועות הפוליטיות ביחס להתנדבות

מוכיח  ,שההתפלגות הפוליטית בשאלת

ההתנדבות לא שאבה ממקורות אידיאולוגיים שונים  ,וכי מהלכו ניזון מאירועים לא מהותיים
באופיים

:

מנהיגי המפלגות של ' פועלי ציון ' ו ' הפועל הצעיר '  ,כמו עסקני היישוב וראשי הבלתי -

מפלגתיים  ,הסתייגו מלכתחילה מן הרעיון  .צמיחתו של הרעיון באה מצעירים שלא היו שייכים

למימסד הפוליסה הדחף בא מבחוץ  :מצדו של גנרל היל ומצדו של ז ' בוטינסקי  .הגורמים היו בעלי

אופי אישי  :תחושות משיחיות או חשש לאבטלה .
מהמתגייסים בא מתוגים שאינם קשורים לתנועת הפועלים .

גם הההכרעות היו אישיות

:

חלק ניכר

בתוך הדינאמיקה של היחסים בין מפלגות הפועלים ובשל מלפרם של המתגייסים מתוך ' פועלי
ציון '  ,שגברו על המתנגדים  ,ומשקלם של המתנגדים לגיוס ב ' הפועל הצעיר '  ,שגברו על המתנדבים ,
נוצרה תדמית כי ' פועלי ציון ' תמכו בהתנדבות ללא סייג  ,ואילו ' הפועל הצעיר ' התנגד לה
24

י2

חביוז עוז  ,עמ ' . 151
ב ' כצנלסוז  ,כתבים  ,יא  ,תל  -אביב תש " ט  ,עמ '

את מתנדבי ירושלים הוא מכנה

' אספסוף ' .

. 204

 26שם  ,שם .
ד 2תיאור מפורט של הלבטים וההכרעה בהערותיו של י ' שרת לספר ב ' כצגלסון  ,אגרות ,
תל  -אביב  ,עמ' . 540-531

, 1918 -19 % 4

זאב צחור

בתקיפות.

אלה ואלה הצמיחו אידיאולוגיה

הצעירי על ' שמירת הקיים
אלה ואלה

:

' פועלי ציון ' דיברו על ' שחרור הארץ ' ויהפועל

/

התאכזבו .

' פועלי ציון ' התאכזבו מהגדוד  ,מתפקיד המתנדבים

ו ' הפועל הצעיר ' התאכזב מדלית

בו  ,מיחס הבריטים אליו  ,וממה שעלה בסופו ,

28

המשימה של ' שמירה על הקיים '  ,נותר רק הדימוי של ' פועלי

חזון .

ציון ' כתנועה אקטיביסטית  ,ושל ' הפועל הצעיר ' כמפלגה דלת

נותר גם משקע כבד של

מרירות  ,שהעמיק הרבה את הקרע בין שתי המפלגות  ,ואשר דומה שלא היתה לו אחיזה במציאות
החברתית והאידיאית של תנועת הפועלים

הארצישראלית הקטנה .
בגולה .

' הפועל הצעיר'  ,שמצא עצמו מבודד  ,נאלץ ללכד את שורותיו ולגיוס לעזרתו תמיכה

הוא ארגן בי " א בתמוז תרפ" ח את 'אסיפת הנשארים ' ברחובות ,שמטרתה כדברי א ' יפה ' להתארגן

ולהתאחד לשם סח-ור

העבודה ' .

29

הוועד המרכזי פרסם ' מכתב אל התברים '  ,והחל מניסן תרע " ח

הוציאה המפלגה חוברות בשם המאפיין את עמדתה בוויכוח

:

' הארץ

והעבודה /

ההתלהבות והמרץ שאפיינו את ההתארגנות היו תגובה להלכי  -הרוח בציבור  ,ששללו את עמדת

המפלגה .

בשלב זה דומה שיעלה בידי המפלגה לחזור ולכבוש לה את מקומה בציבור  .חברי

' פועלי ציון ' התגייסו בחלקם הגדול לגדוד ובתוך כך זנחו עמדות  -מפתח .
( ב ' בתמוז תרע " ח ) היתה רחל ינאית מודאגת מכך ש ' רוב החברים התנדבו והכוחות הנשארים לא

במועצת ' פועלי ציון '

.

מספיקים ולא מתאימים לעבודת המוסדות והמפלגה ' צפרוני הציע ' לסגור את עבודת

המפלגה ,

משום שבלתי מתאימים יביאו נזק והמפלגה תמשיך להתקיים מכוח מרכזיה בגולה ומכוח
ההתנדבות

30 /

.

.

הלהט שאפיין את תנועת ההתנדבות בראשיתה החל לדעוך הבריטים החלו גם הם להסס הגיוס
התנהל בעצלתיים  .את הנשים סרבו לגייס  ,וקשה מכל  -בהגיע עת כיבוש הגליל  -לא שותפו

בקרבות.

למעשה הגדודים העבריים

כאשר התנהלה התעמולה להתנדבות בקרב עמוד  -השדרה של תנועת הפועלים  -פועלי הגליל -
נשא הוויכוח אופי מתון יותר  .ירוחם קליבנוב  ,השליח הראשון מיהודה שהגיע לגליל מצא שהדי

הוויכוח ביהודה כבר הגיעו אליו  .חברי המפלגות דנו בנושא וקיבלו החלטות  .על  -פי דיווחו של
קליבנוב התכנסו חברי ' הפועל הצעיר ' וקיבלו החלטה השוללת את ההתנדבות אך 'יש המפקפקים
והם לבקוביץ '
החליטו

בחיוב .

( אליעזר ) ,
31

שוחט

ורוטנברג ' .

' אלו ואלו אינם קיצוניים

במקביל התכנסו בתל  -עדש חברי ' פועלי ציון ' והם

כמו ביהודה ' .

ההתלהבות בקרב חברי ' פועלי ציון ' לגיוס לא היתה רבה כמו ההתלהבות חודשים מספר
קודם  -לכן  .בראש השנה תרע " ט התקיימה מועצת המפלגה  ,שנה בדיוק לאחר הוועידה

שבה נשלל רעיון הקמת יחידה צבאית יהודית  .היתה זו שנה

רבת  -אירועים :

יהודה על  -ידי הבריטים והוקם הגדוד שחברי המפלגה נטלו חלק פעיל
28

פ2
30
31

38

חביון עוז  ,עמ '

י ' שניירא

. 144-143

( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '
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ארכיון העבודה  ,תיק
מכתבו לשפרינצק  ,ל ' בתשרי תרע " ט  .ארמון העבודה  ,תיק

. 60 / 402

במרחביה ,

בראשיתה נכבשה

בהקמתו  ,ובסופה נכבש

הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס לצדוד העברי '

.

הגליל במועצה זו נשמעה טרוניה ,אף כי חרישית עדיין  ,על כך שהמפלגה הפרה את החלטותיה

הקודמות ונרתמה לרעיון הצבאיות.

82

.

במועצה הבאה  ,שכונסה ביפו בהשוון תרע " ט  ,העזו חברים להעלות את הנושא לדיון אברהם

.

הרצפלד הציע במפורש לקבל החלטה נגד ההתנדבות דבריו עוררו סערה  .תומכי הגדוד התלכדו
והצעתם האומרת ' המועצה מכירה כי יצירת הגדודים היא הכרח היסטורי במצבנו הלאומי הטכחי '

.

.

זכתה בשמונה קולות ארגעה הצביעו  .נגד לעומת זאת  ,הצעה מעשית הגורסת כי המועצה רואה
בהתנדבות מילוי חובה אד מציעה לחברי המפלגה להישאר במקומות עבודתם ולא להתגייס -

זכתה בשמונה קולות לעומת חמישה

מתנגדים .

88

וכך  ,בחשאי כמעט  ,הסתלקה מפלגת ' פועלי

.

ציון ' מפעילותה למען ההתנדבות מכאן ואילך תשקיע מרץ רב במאמץ הפוך  -שחרור כשהיגיה
המגויסים

מהגדוד.

54

תהליך זה ,שהביא למעין הסכמה בלתי נלהבת עם קיומו ופעילותו של הגדוד ,חפף לתהליך
מקביל שהתרחש במפועל

הצעיר /

חברי מפלגה זו  ,כחמישים במספר  ,שהתגייסו לגדוד  ,קיבלו

לבסוף את ברכת המפלגה .מנהיגי המתנדבים
למלא תפקידי מפתח בהנהגת
ציון ' לגדוד ,היתה

המפלגה .

מקרבם  ,סברדלוב ושקולניק

( אשכול )  ,המשיכו

הנה כי כן בצד ההסכמה הבלחי נלהבת של ' פועלי

השלמה בלתי נלהבת אתו מצד ' הפועל הצעיר ' .

דווקא עתה  ,כשדומה היה כי פג טעם הוויכוח כמיום הדמיון בעמדות הצדדים  ,הוא התלקח במלוא

.

עוזו בתקופה זו  ,חורף  -אביב תרע" ט  ,התנהלו דיונים על איחוד תנחית הפועלים  .הדיונים הסתיימו

בקרע עמוק שבו נמצאו שוב המפלגות משני עברי המתרס  ' :פועלי ציון ' יחד עם הבלתי מפלגתיים

.

הקימו את ' אהדות העבודה'  ,ו ' הפועל הצעיר נשאר מפלגה עצמאית קרע זה  ,למרות שלא היה

.

לו בסיס אידיאי ברור 85היה מלווה בשטנה הדדית עזה וארוכת  -ימים המאבק המחריף החזיר
לסדר היום את הוויכוח על ההתנדבות  ,וזאת למרות שהאקטואליות שלו כבר פגה ,ועמדות הצדדים
היו

למעשה דומות.

כמו בוויכוחים פוליטיים הנאחזים בפולמוס שעבר זמנו  ,קיבלו עמדרת הצדדים באירועי העבר

'4יטונומיה פונקציונאלית  /הדימוי של עמדותיהם הלך והתגבש רטרואקטיבית עד שנוצרה
תדמית בעלת אחידות אידיאית  .כך הפך הוויכוח על ההתנדבות לגדוד מנושא השנוי במחלוקת
בתוך המפלגות פנימה לוויכוח שביקש להדגיש ולחדד  ,בדיעבד  ,את ההבדל האידיאי בין ' פועלי
ציון ' ל ' הפועל

32
33

הצעיר /

ארכיון העבודה  ,תיק
שם

.
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34

לדוגמא  ,לחצו של ד ' בן  -גוריון  ,ד ' בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה , ) 17

38

פרוטוקול ועידת האיחוד בפתח  -תקוה  ,ילקוט האחדות  ,תל  -אביב תשכ " ב ,

עמ ' . 609--573
39

התגבשות רעיון ההתנדבות

לצבא הבריטי בארץ  -ישראל

השנייה '

ערב מלחמת  -העולם
יואב גלבר

תכניות לשילוב היישוב היהודי בארד -ישראל במערכת ההגנה הקיסרית
רעיון שיתוף  -הפעולה הצבאי בין התנועה הציונית ובריטניה נולד עוד בראשיתה של מלחמת -
העולם הראשונה  ,ובא לידי ביטוי לקראת סופה ומיד לאחריה בגדודים העבריים שלחמו עם
הצבא הבריטי בארץ  -ישראל והיו הלק מהיל  -המצב בארץ בתקופת המעבר שלאחר

המלהמה .

1

כבר אז התהווה בתנועה הציונית מתת בין הגישה שכוונה לפיתוח עוצמתו הצבאית של הבית

הלאומי היהודי בדרך גלויה וליגאלית של שיתוף  -פעולה עם בריטניה לבין הגישה המנוגדת

של פיתוח כוחו של היישוב בדרך עצמאית ושליטה בלעדית עליו  -גישה שבהכרח חייבה
התפתחות מחתרתית של כוח

זה .

פירוק הגדודים ב  1921 - 1920 -וכשלון התכניות לשלב כוח

צבאי או צבאי  -משטרתי של היישוב בחיל  -המצב בארץ  2 ,דחקו לקרן  -זווית את הגישה הראשונה

ההתפתחות הצבאית ביישוב מאז ועד המרד הערבי  .בשנים

, 1939 - 1936

;

היתה בדרך ההתפתחות

העצבנת ,המחתרתית  ,ולכן גם המוגבלת יותר .
הסימנים למפנה במדיניות הבריטית בארץ  -ישראל  ,ותקופת חיפושי  -הדרך אליה נכנסה מדיניות
זאת בעקבות התפרצות המרד הערבי  ,יחד עם השינויים במעמדה האיסטרטגי של בריטניה

במזרח התיכרן בעקבות מלחמת אתיופיה וחדירתה של איטליה לאיזור  -חידשו את הרעיון
של שיתוף  -פעולה צבאי גלוי  ,סדיר ומוכר עם

הבריטים .

3

הסימנים להתפרצות קרובה של מלחמה

המאמר הוא פרק מבוא מתוך חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בנושא ' מקומה של ההתנדבות לצבא
הבריטי במדיניות הציונית והישובית  , ' 1942 - 1939 ,שנכתב בהדרכת פרופ ' ש '  .אטינגר באוניברסיטה

*

העברית

בירושלים .

1

" עילם  ,הגדודים העבריים  ,תל  -אביב

2

עילם  ,שם ,

עמי . 330-324

3

 . 97- 121קק  . 1) 055 , The Gentile Jrionists, London 1973 ,א .
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התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י

ערב מלחמת -העולם השנייה

גדולה  ,שגברו והלכו בשנים  , 1939 - 1938יתד עם עובדת קיומו של פוטנציאל אנושי ניכר

של פליטים יהודים חסרי אזרחות  ,תעסוקה ועתיד ברור  -הולידו מחשבות דומות לאלו שהינחו
בזמנו את זאב ז ' בוטינסקי שעה שפיתת את רעיון הגדודים ; כלומר  ,גיוסו בחוץ  -לארץ של
צבא

יהודי המורכב מפליטים ומתנדבים מארצות נייטראליות

העתידות ( בריטניה

וצרפת) .

לעזרתן של ' בעלות הברית '

עתה לא עמדה על הפרק שאלת כיבושה של ארץ  -ישראל  ,ולכן

הועלה הרעיון שצבא זה יישלה לארץ כדי להגן עליה  ,ובכך ישחרר את יחידות תיל  -המצב

הבריטי לתפקידים אחרים במלחמה .
סיכויי הקמתה של מדינה יהודית בעקבות הדין  -וחשבון של ' ועדת פיל ' העלו על סדר יומה
של ההנהגה הציונית את שאלות בטחונה של המדינה העתידה לקום ויכולתה הצבאית להגן
על הצמה ולשכנם נדבך במערכת ההגנה הכוללת של הקיסרות

הבריטית.

סביר היה להניח ,

קצרה .

שתישמר זיקה כלשהי בין המדינה היהודית והאימפריה  ,לפחות לתקופת  -מעבר לא
בתקופה

בה חל שינוי בסדר העדיפויות של

האיסטרטגיה הגלובאלית הבריטית ,

1

כשהדגש

מועבר מקיום חיל מי2לוח למלחמה קונטיננטלית באירופה ומושם על הגנת הקיסרות והנתיבים
המקשרים בין מרכיביה העיקריים  ,נתחדדה שאלת חשיבותו האיסטרטגית של המזרה

התיכון .

זו הלכה ונעשתה בוערת יותר לאור הלקהים שהפיקו הבריטים ממלחמת איטלע--4אתיופיה

לאיזור .

ומנסיונות חדירתן של מעצמות הציר

5

עם עליית כהשקלם של שיקולים איסטרטגיים בקביעת המדיניות הבריטית במזרת התיכון  ,נראו

.

סימנים ראשונים להיסוסי ממשלת בריטניה להגשמת המלצותיה של ' ועדת פיל' סימנים אלה
עוררו את ההנהגה הציונית להקדיש תשומת  -לב רבה יותר לנושא הצבאי וליצור קשרים עם

אנשים בעלי השפעה בתחום זה  .מגמתם היתה להבליט את ערכה של המדינה היהודית העתידה
לקום כנקודת  -כהרען צבאית לבריטים באיזור ; זו תוכל למלא תפקיד חשוב במערכת ההגנה
הקיסרית  ,ולאזן

על  -ידי

כך את הלחצים

הערביים .

הפעילות הציונית הופנתה לשני כיוונים

:

(א)

הועלה הרעיון להפוך את ארץ  -ישראל למרכז

.

לוגיסטי של הצבא הבריטי במזרח התיכון חשיבות קיומו של מרכז כזה מבחינת בריטניה עלתה
בשל החשש מפני ניתוקם של נתיבי המים למצרים  ,בים התיכון ובים סוף  ,אם איטליה תימצא

במלחמה בצד המנוגד לבריטניה .

6

משמעותו של מרכז לוגיסטי כזה היתה הקמת מחסני תרום

גדולים בארץ  -ישראל  ,שיאפשרו קיום בלתי  -תלוי לפרק זמן ממושך לכוחות הבריטיים במזרח
התיכון  ,והקמת מפעלים לייצור ציוד צבאי ותחמושת תוך ניצול כוח  -האדם היהודי המיומן
כך תקצן תלותו של הצבא הבריטי באיזור באספקה
ב 1937 -

מבריטניה .

בארץ .

תכנית כזר ,שהועלתה כבר

על  -ידי וולסלי אהרון  -יהודי אנגלי שעלה לארץ  -ישראל ועתיד להיות המפקד הארצ -

ישראלי הראשון של יחידה עברית בצבא הבריטי  -זכתה לתמיכת הסוכנותן ונדונה עם הפקידות
4

הברורים בשאלה זו החלו כבר בנובמבר  , 1937כאשר כינס בן  -גוריון קבוצת מפקדים בכירים ב ' הגנה '
והטיל עליהם להכין תכניות להקמת צבא  ,מיליציה ומשטרה במדינה היהודית אם וכאשר תקום .

התכניות והפרטיכלים של הדיונים שהתקיימו בחודשי נובמבר  -דצמבר
גולומב 116 / 27 ,
(  . 24 ) 13 . 6 . 1937ק ~ The honside Diaries London 1959 ,

.

5

6

שם  ,עמ ' 25

( . ) 26 . 6 . 1937

1937

. . .

מצויים בא ת ה  ,תיקי

.

41

יואב גלבר

הממשלתית

בלונדון,

(ב)

נעשו גם נסיונות להחדיר להכרתם של הבריטים  -שנדמה היה כי

ממעיטים הם בערכה האיסטרטגי של ארץ  -ישראל  -את יכולתו של היישוב לגייס מתוכו בעת

בריטניה .

מלחמה כוח צבאי משמעותי לעזרתה של

על רקע זה נוצרו קשרים בין המנהיגים

הציוניים והמומחה הצבאי הגדול של בריטניה  ,קפטן ב " ה לידל הארס ; לירל הארט היה סופרו
הצבאי של העיתון ' טיימס '  ,ולמן  1931שיכמר כיועצו המקורב של שר המלחמה הבריטי  -היהודי ,

.

לסלי הור  -קלישה קשרים אלה נוצרו כבר בתחילת

. 1937

משה שרתוק נפגש אז עם לידל הארט

בלונדון וניסה לשכנעו ביכולת הצבאית הגנוזה ביישוב  ,באמרו כי ניתן יהיה לגייס מתוכו בשעת
הצורך

כ  50 -אלף

איש.

8

לאחר סיפוח אוסטריה על  -ידי היטלר  ,כתב וייצמן על מחשבותיו בשני הכיוונים

:

מבלי להעשות דרמטי ,הייתי רוצה לאמר שאם לא ינתן לנו לחיווע עלינו לנסות למות

בכבוד  ,ואפילר זה יכול להעשות רק כאן [ בארץ  -גבראל ] .
במידה מסוימת למה שהיה ב  1916 / 17 -אנו יכולים  . . .לארגן כוח הגנה מודרני בעל ממדים
ניכרים  . . .לא רק שאנו יכולים לתת כוח אדם במספרים גדולים  ,אלא אנו יכולים גם לבנות
בסיס תעשייתי וכך לייצב את הגנת הארץ והארצות סביבה  .פירושו של דבר שביכלתנו
לתרום תרומה של מכהי מבחינה איסטרטגית .

מצד שני קיים כרגע סיכוי דומה

9

בעקבות הגישושים הראשונים

ב , 1937 -

נוהמה נסיון רציני יותר להצביע בפני כהגרד המלחמה

הבריטי על האפשרויות הטמונות בפוטנציאל היהודי בארץ  -ישראל .באפריל---מאי

1938

ביקר

וייצמן בארץ  ,ומכאן שלח הנחיות ללונדון להכין תכניות שתצגנה בפני הבריטים את הנימוקים

האיסטרטגיים שהיו צרינים לשכנע אותם בחיוניותה של מדינה יהודית בארץ  -ישראל ובתרומתה

.

למערך ההגנה הקיסרי באיזור כולו י 1אותה עת שהו בלונדון שני שליחים של מפא " י  -אלעזר

גלילי ואליעזר

( לסיה )

ליבנשטיין ( ליבנה )  -שבנוסף לשליחותם התנועתית גילו גם עניין

בבעיות גיאו  -איסטרטגיות

וצבאיות .

בהשפעת הרפורמות הצבאיות שעמדו אז על סדר היום

בבריטניה  ,ניסחו בסוף אפריל תזכיר בשם

בקיסרות ובמזרח

התיכון /

:

' מקומה של ארץ  -ישראל העברית במסגרת ההגנה

בתזכיר זה הצביעו על חשיבותה של ארץ  -ישראל כחולייה מקשרת

בין הצבא בממלכה המאוחדת והצבא הבריטי בהודו

; ומכאן ,

לאור החשש לניתוק הקשר בין שני

מרכזי הכוח הבריטי אם תילחם איטליה לצד אויבי בריטניה  ,הצביעו על ההכרח בהקמת מרכז
כוה שלישי ובלתי  -תלוי במזרח התיכון  ,שישמש בסיס לוגיסטי ונקודת  -מוצא לפעולות

7
8

.

וו  ,אהרון  ,גלגלים בסופה  ,תל  -אביב  , 1966עמ '
משה שרת  ,יומן מדיני  ,ב  ,תל  -אביב
בזכרונותיו את ביקוריהם של מנהיגים ציוניים אצלו ב 937 -ן ובראשית
15

, 1971

עמ '

90-- 88

( . ) 22 . 3 . 1937

צבאיות.

לידל הארט מזכיר אף הוא

 , 1938כאשר באו להתייעץ
עמו על ההיבטים האיסטרטגיים של המצב במזרח התיכון  ,ובמיוחד מעמדה של ארץ  -ישראל בהקשר
לכך בין המבקרים הוא מונה את וייצמן  ,גן  -גוריון  ,גלילי ( אלעזר ) ושרתוק  ! ,ז8 . 11 . Liddell - 118

.

.

.

 . 182 - 183קק . Memoirs 11 , London 1965 ,
9
10
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וייצמן לווייז ןליפסקי  , 3 . 4 . 1938 ,ג " ו .
וייצמן לס ' מרקס  ,וייצמן לגב ' דגדייל ,

 , 9. 4 . 1938ג " ו .

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בא " י ערב מלחמת  -העולם השנייה

עיקר התזכיר בא לנסות ולשכנע כי ארץ  -ישראל יכולה לשכנם מרכז כזה  ,בשל נתוניה המשקיים
וכוח  -האדם היהודי

בה .

מ

מסמך זה נשלח לבן  -גוריון  ,אליהו גולומב  ,דב הוז  ,ברל כצנלסון  ,שאול מאירוב וכהגה

שרתוק .

כוונתם העיקרית של מחבריו היתה להשפיע על ההנהגה הפוליטית והבטחונית בארץ ובלונדון
ולשכנע אותה באפשרויות הטמונות בשימוש בטיעון הצבאי במגעים המדיניים שהתנהלו אז
באינטנסיביות רבה עם ממשלת

מחברי התזכיר כתבו

בריטניה .

:

לפי הכרתם של החתומים מטה

הוא הזמן המתאים לנסות דברים עם החוגים

עתה

הצבאיים  ,הימיים והאויריים הבריטיים ועם המדינאים האחראים של אנגליה והדומיניונים

על אפשרויות השתתפותנו בסכימה הגנתית של האימפריה .

במשך חדשם אלה הולכות

ונעשות ההכנות המכריעות לקביעת יסודות ההגנה במלחמה ' הגדולה ' המשוערת
נקודות המשען העיקריות

העזר

שתעמודנה

:

נקבעות

 . . .מוגדרות מידת זיונן וטיבן של היחידות הבריטיות ו י

תידות

לרשותן ,

נבדקות

השאלות של דיסלוקציות הרזרבות

דרכי התחבורה בין המרכזים השונים  ,מתבררות

האימפריאליות . . .

אם נצליח לחבר את המפעל הציוני

ואת הישוב העברי בארץ עם שרשרת ההגנה האימפריאלית  -הדבר עלול במשך זמן קצר
להשפיע על מעמדנו המדיני והכלכלי

בארץ .

אם נאחר = -יכולות להקבע תכניות הגנה

אימפריאליות כאלו במזרח התיכון אשר גם בלי כוונה אנטי  -ציונית תגרומנה

לדחיקת רגלינו ולהמעטת דמותנו בעיני המדיניות הבריטית .
גלילי האיץ בשרתוק כי יעשה ' . . .

למעשה

12

במשך השבועות הקרובים את כל הדרוש כדי שוייצמן יוכל

לצאת מהארץ ללונדון כשבתיקו מונחות הצעות מעובדות של תכניות פעולה בשטח הכלכלי -

תעשיתי ובשטח ההגנתי  -ארגוני ' .
הרגשתו  ,כתב -

כי בכל שטח הענינים הזה אנחנו נגררים אחרי התפתחות הענינים סביבנו אשר היא
( ההתפתחות )

מתחילה לצעוד בצעדי ענק  ,כשאנו פוסעים את פסיעותינו

הראשונות.

אני

מניח כי בך יהיה תלוי הדבר  ,מבחינה ממשית  ,האם עיבוד תכניות כזה  ,אשר בלעדיו יקשה

לנהל מו " מ מ מש י

,

יעשה במשך השבועות האלה

יוכל אף לסלול את הדרך לאפשרות של מ ע ש י ם על

ולאליהו גולומב  ,שהיה שותף למגעים בלונדון ,

.

התזכיר בנוסח אנגלי

חרצ " ה ' .

:

ועברי ,

כלומר ,

.

הזמן

ש נשא ר

לגילוי האיניציאטיבה שלנו כבר

. 116 / 33

הוא נושא את התאריך ' מוצאי פסח ,

ב  -א  .ת ה  , .תיקי גולומב ,

נספח לתזכיר במכתב של גלילי ואליהו גולומב לשרתוק

12

א  .ת  .ה  , .שם  ,עמ '  ( 2ההדגשות

13

א ' גלילי לשרתוק  , 18 . 5 . 1938אצ " מ ,

14

13

 . .בינתיים מצדנו עוד לא עשו שום דבר בשטה זה של ברור האפשרויות למו " מ קונקרטי

בלויית הצעות ממשיות מצדנו .

11

11

כתב

שלפני צאת ו .
יסוד התכניות .

[ וייצמן ] ,

ומו " מ מוצלח

.

מ , 1 5 , 1938 -

אצ " מ . 8 - 25 / 957

במקור ) .

שם .

במכתב שנכתב מפארים לישראל גלילי ב  26 . 6 . 1938 -כותב גולומב בין
ליבנשטיין  . . .עתה הם עיבדו תזכיר בשביל ויבמן
על גלילי
~

השאר :

לאנשי

'. . .

לבסוף איזו מילים

משרד

המלחמה .

גם

43

יואב גלבר

.

איננו רב כל כך  .הנני מקוה  ,אליהו  ,שאם רק תקבל את היסודות שצוינו בתזכיר . . .
את הדרוש למען זרז את מוסדותינו ואת אנשינו בעשיית הדברים ההכרחיים .
למשה

[ שרתוק ]

תעשה

כתבתי

נוספות על המחוייב עשיה בשבועות הקרובים בכדי ש  -ו  [ .וייצמן ] בשובו

ללונדון יוכל לדבר דברים של ממש ( כי שיחות ' ליריות' היו לו כבר עם גדולי
ואני מקוה בי יבואו מצידך גם הצעות קונקרטיות תם ' לחץ

הצבא )

15 /

התלהבותו של גלילי ולחציו ניזונו לא במעל מהתמיכה ה ' מקצועית' שקיבל מלידל הארס  .לפי
דבריו  ,קיבל לידל הארס בדרך  -כלל -

...

את ההנחות הטכניות של התזכיר  ,וציין את החשיבות הרבה של הרזרבה

הגדולה . . .

של

אנשים בעלי הכשרה טכנית  ,אשר עלולה לפתור את אחד הקשיים העיקריים בפרובלימה
ההגנתית של המזרח התיכוה16
תקציר מתזכירו של גלילי נשלח
על הפגישה כתב גלילי לשרתוק

לליזול

הארס  ,ובראשית מאי נפגשו אתו גלילי ואליהו

גולומב .

:

יש לציין בפתיחת המכתב הזה כי תוכן השיהה היה במידה ידועה להפתעה לנו .
להתענינות ידועה מצידו  ,ויתכן כי גם לעידוד

מה  ,אך

חכינו

לא יכולנו לצפות להודעה מצדו

אשר באה כבר בראשית השיחה כי ' הוא מוצא עצמו במצב של הסכמה גמורה לכל יסודות
התזכיר  ,וכי הוא חושב כי הדוקומנט בא כדבר הנחוץ מאוד דוקא בשעה

ל .ה .

זו ' . . .

לפי דברי

נאלץ הוא עצמו בזמן האחרון לחשוב הרבה על ההכרח של ריזרב מקומי במזרח

התיכון  ,מלא שחסר היה הנושא הקונקרטי להצעות  .בא התזכיר וציין את החוליה שחסרה

לנו עד אז  .מכאן מסתברת הגבתו החיובית מאד  . . .להנחות התזכיר  .יש לציין כי לפי
דבריו אחת הנקודות החלשות ביותר בכל מחשבה על ריברב מקומי במזרה התיכון היתה
השאלה של יצור מצרכי הצבא וכלי נשק

שונים . . .

על כן רואה הוא חשיבות רבה בהצעה

כי הגורם היהודי ישתדל לפתה את ענפי היצור החסרים כל כך לכל תכנית

הגנתית . . .

לידל הארט אכן היה תומך נלהב ברעיון לשלב את היישוב היהודי בארץ  -ישראל במערכת
ההגנה

הקיסרית .

כמה חודשים קודם לכן  ,ב  20 -בפברואר

מיניסטר המלחמה  ,הור  -קלישה

, 1938

ניסה להשפיע בכיוון זה על

:

ספרתי לו מה אמרו לי סטוקס  -רוברטס וקצינים אחרים על הצורך בכוה יהודי בארץ -

ישראל שייסייע לנו בפתרון בעיותנו הים  -תיכוניות ועל הרושם הטוב שעשו עליהם
הצעירים היהודים

שם .

הוא אמר שהיה רוצה שאשובח בימים הקרובים עם היינינג בטרם

לי "

אני השתתפתי קצת בעיבוד תזכיר זה וימה לישהש לא רב יר
נתיר ומש מאי הוא יתש ב ים אלה ובהזדמנות זו ידבר אתם ויצמן
מסירת עבודות הצבא ל " סולל בונה " '  .אדם  / 9 3מ  ( . 5 -ההתשות שלי  " --ג

ש %ד

גם

"

על

"

במכתביו המרובים ויל גלילי לא נזכרת עובדת השתתפותו ומל גולומב בחיבור התזכיר  ,אך נזכר
כי הוא לקח חלק בפגזה עם לזל הארט בראשית מאי 938ה
~

גלילי

15

אלעזר

16

אלעזר גלילי

44

לגולומב  ,אייר תרצ " ה  ,א  .ת  .ה  , .ותם .
לומהתוק  , 18 . 5 . 1938 ,אצ " מ . 2 - 25/957

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא תבריטי

בא " י

ערב מלחמת  -העולם השנייה

צאתו לקבלת תפקידו  .ה  .ב .דיבר עם היינינג על כות כזה אך לא יכול היה להיות בטוח

.

מה היא באמת דעתו יעצתי לה  .ב  .לראות את ווייול מיד עם שובו

ללונדון .

י1

היינינג לקבל את הפיקוד על הצבא הבריטי בארץ  -ישראל נפגש אתו לידל

ערב צאתו של גנרל

הארס  ,כדי לשכנעו בחשיבות הקמתה של מדינה יהודית בארץ וחימושה כמבצר של האימפריה

באיזור " .

הבריטית

1

לאתר פגישתו הראשונה עם אורד וינגייט  ,בנובמבר  , 1938הסתבר לו -

כפי שכתב בזכרונותיו  -כי דעותיו של וינגייט על המצב במזרח התיכון ועל כושרם הצבאי

של צעירי היישוב היהודי בארץ  -ישראל היו זהות לשלו .

19

אין פלא אפוא  ,שלידל הארט הגיב בחיוב על התכנית שהוצגה

לפניו .

אנשי המשרד הציוני

בלונדון  -פרופ ' לואיס נמייר והגב ' בלנש דגדייל  -הפיצו את התזכיר בקרב כמה אישים

בריטיים " .

2

דעתו של גלילי לא היתה נוחה מכך ; הוא התכוון לכתוב מצע למשא  -ומתן ענייני

ותכליתי  ,שוייצמן ינסה לנהל עם משרד המלחמה  ,ולא לתעמולה המפארת את הישגי המפעל

הציוני בארץ  -ישראל

:

בדרך כלל אינני רואה את התזכיר כהזדמנות ל ' פרופגנדה ' רחבה פחות או יותר בהוגי
בעלי ההשפעה אלא בעןקר כתעודה בשביל מו " מ קונקרטי של מספר אנשים מצומצם

על קביעת הדברים  .כי כזאת מחייבת דרגת ההתפתחות הנוכחית של כל הענינים ההגנתיים
של אנגליה במזרח

התיכון .

יתר על כן  ,הוא סבר כי -
פרסומן המוקדם של הצעות התזכיר יכול ליטול את החידוש והמשקל מהתכנית הקונקרטית
אשר ויצמן יצטרך לפרוס בפניהם כיסוד למו " מ מעשי וקובע בכל פרשת העניינים

הזאת .

ואינני רואה כל מעלה בכך כי למעשה יתחיל המו " מ להתנהל לא ע " י ויצמן אלא ע " י נמייר ,
כי מהמעט אשר הספקתי לראות כאן לא שאבתי בטחון במידת התבונה והטאקט ואף הבנת
הענין לגופו אשר יוכל לגלות במסיבות
יכול להעשות

' הפקר /

אלו . . .

כל השולח ידו בו  -יעשה

מכל מקום  -רואה אני שהענין כולו

כחפצו .

21

ב  24 -ביוני סיכמו גלילי וליבנשטיין את התגובות שקיבלו מאנשי  -מקצוע בריטיים  ,שהוסיפו
נימוקים

לביסוס

כגון  -הימצאותה של ארץ  -ישראל מחוץ

הצעותיהם ,

לטווח האפשרי של

התקפות אוויר איטלקיות  ,בניגוד למצרים ולקפריסין  .הם מנו כמה מהפעולות שהתפרסמו על
התארגנותו של הצבא הבריטי ועל תגבורות שנשלחו למזרח התיכון  ,והוסיפו

:

כל אלה הן התחלות של יצירת בסיס צבאי יותר רציני במזרח התיכון  ,אולם גלי יסוד
צבאי ותעשיתי מקומי בא " י העברית אין כל בטחון שבסיס זה יכוון

17

יומנו של לידל הארט  ,מצוטט על ידו בזכרונותיו ( לעיל  ,הערה

תקופה את גנרל ווייול בפיקוד על הכוהות הבריטיים

, )8

עמ '

. 106

לא " י דווקא .

גנרל היינינג החליף באותה

בארץ  -ישראל .

י. 14

18

שם  ,עמ '

19

שם  ,עמ ' . 182- 181

20

אלעזר גלילי לבן גוריון ושרתוק

. . [ 938

,2 6

אנ " מ  . 5 - 25 / 957היו אלה ציר הפרלמנט ל '

אמרי ,

בלפור  ,סר מ ' הנקיי  ,מלקולם מקדונלד  ,וייתכן שהגיע גם לידי המיניסטר לתיאום ההגנה ,
21

הוא

אליעזר גלילי לשרתוק ,

938

[

. .

, 29 5

קולונל

אינסקיפ .

שם .
45

יואב גלבר

יכול לאפשר משענות מקומיות בככר מהארצות הסמוכות האחרות ( מצרים  ,קפריסין,
ובמידת מה

עיראק ) .

22

במרכז פעילותה של ההנהגה הציונית עמדה באותו זמן שאלת

וייצמן מארץ  -ישראל  ,שם העיד בפני ועדת

וודהד .

החלוקה .

באמצע יוני חזר

המלצותיה של ועדה זו  -שהוקמה לבחון

את הצרכים לביצוע תכנית החלוקה  -היו הנושא הבוער שעל סדר היום  ,ומאמציו של וייצמן
בלונדון כוונו להשפיע על קביעתן
מזכיר המדינה הקבוע

ותוצאותיהן .

לפיכך  ,לאחר פגישה ראשונה עם קריידי  ,סגן

) ( Permanent Under Secretary 01 State

במשרד המלחמה הבריטי,

עברו הצעותיהם של גלילי וליבנשטיין את עיבודו של נמייר והוגשו לאחר מכן על  -ידי
ב 19 -

ביולי

, 1938

וייגמן .

28

נפגש וייצמן שוב עם קריידי  ,אד עיקר השיחה נסבה על גבולות המדינה

היהודית ועל שאלת השפעת דעתם של אנשי המטה הכללי הקיסרי על ועדת וודהד.

24

תגובת ראשי העוסקים בענייני בטחון ביישוב באותה תקופה לרעיונותיו של גלילי היתה

מסויגת.

הסתייגויות אלה נבעו מהערכה קצרת טווח וראות את ההתפתחויות המדיניות בארצות השכנות
מחד גרסא ומתוך שמרנות צבאית וגישה

אידיאולוגית  ,ששמה דגש על היסוד

המיליציוני של

הכוח הצבאי והשש מן האופי הסדיר שקיבל בתכניתו של גלילי  ,מאידך גיסא  .גם הדגש שהדגיש

גלילי את חשיבותו של הפיתוח התעשייתי  -אשר ממנו השתמעה הפחתה בערכה של החקלאות

 -עורר הסתייגות  .הסתייגויות אלה סוכמו במכתב של שאול מאירוב לגלילי

;

אולם הלה עמד

על דעתו כי יש לבנות את הכות היהודי כך שיוכל להתמודד עם הצבאות הסדירים  -שהחלו

להתארגן אז בארצות הסמוכות  -עיראק  ,מצרים ואולי סוריה  -ולא על  -פי מושגים המתאימים
להתמודדות עם כנופיות מקומיות או פשיטות בדווים מעבר  -הירדן

...

:

הנך מדגיש כי הכוח היהודי יהיה בעל ערך סקונדרי בהכרעות עולמיות  ,ויש על כן

להתאימו יותר לצרכי פעולה במקרה של מרד ערבי או אינואזיה מהארצות הערביות

הסמוכות . . .

אבל  ,גם כשמדברים על ארצות ערביות סמוכות אסור למדוד אותן בקנה

מידה של עבר הירדן  ,או אפילו סעודיה  ,בלבד .ההזדיינות של עירק מתנהלת על יסוד
המגמה להגברת הכוח המכני הכשיוכלל  ,לעומת האינפנטריה הרבה אשר היתה עד כה
האלימנט העיקרי והשולט בהחלט  .פיתוח הכוח האוירי שלהם מחייב גם איזה מסקנות ביחס
לטיב הכוחות אשר יצטרכו אולי להתגונן נגדו  .כאן יש צורך בצרוף סוגים צבאיים המוכשרים
לפעולה נגד אויב מדברי עם אלה המותאמים להתמודדות של שווים כנגד אוייב מודרני
בעל ציוד

משוכלל .

ואין לשכוח כי דוגמת עירק אינה היחידה  ,וכי סיום המנדט הצרפתי

על סוריה בשנה הבאה יסמן בודאי גם את ראשית הבנין של צבא סורי הרבה יותר גדול
וששוכלל מזה הקיים

' מזרח "
22

כיום .

על כן עלינל לחשוב גם כאן במושגי פעולה לא רק נגד אויב

טיפוסי  ,אלא גם כנגד כזה אשר ידמה אולי לצבאות של המדינות הבלקניות

בערך .

תוספת לתזכיר על מקומה של ארץ  -ישראל העברית במערכת ההגנה האימפריאלית במזרח התיכון ,

, 24 . 6 . 1938

שם .

..

23

היכיר וייצמן

24

וא ' גלילי
על שיחת וייצמן  -קריידי כתב גלילי לבן  -גוריון ב  , 22 . 7 . 1938 -אצ " מ  ,שם  ,וכן כתב עליה ארתור לוריא
במכתב לשרתוק ב  , 8 8 1938 -אצ " מ 2 - 4/ 15261

למשרד המלחמה  ,נושא תאריך

..

( ) 24 6 1938

46

. .

לשרתוק  ,אב " ג ,

..

, 28 6 1938

א  .צ . 139 .
.

בג " ו  .ראה גם  :מכתבי א ' לוריא

( ) 23 6 1938

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י

ערב מלחמת -העולם השנייה

על טענתו של מאירוב  ,כי הקמת כוח צבאי סדיר תפגע בעקרון הכשחה את התפיסה הבטחונית
של היישוב  ,לפיה השאיפה היא לכוננות הגנתית מלאה של כל צעיר

יהודי בארץ  -ישראל  ,ענה גלילי :

כל הסתכלותנו בצרכים הריאליים שלנו מוכיחה כי יסוד כ ליציוני גרידא  ,המוכרח בעצם
טיבו להיות מרותק אל עניני המקומות והגנתם  ,איננו יכול ~
בשום אופן להספיק להגנה ראויה

של הטריטוריה והגבולות הארציים .

25

רעיונותיהם של גלילי וליבנשטיין לא הביאו
בלונדון היתה ההתעוררות למגעים עם הישרד

לתזוזה או לפעילות מיידית בארץ  -ישראל .
המלחמה קצרת ימים  ,ושכחה במהרה .

גם

בעקבות

סערת כהעבר מעכן  ,כשלון הכנית החלוקה והסתמנותן של אלטרנטיבות קשות למדיניות הבריטית

העתידה בארץ " -הראל כתב אמנם בן  -גוריון כי

../

עלינו להביא לידי [ כך ] שבשעת חרום יותר

חמורה תהיה אנגליה מוכרחה להשען עלינו  ,על אנשינו ועל תרושתנו

אך ההנמקה בדבר

26 /

חשיבותו של היישוב היהודי בארץ  -ישראל למערכת ההגנה הקיסרית שבה והועלתה רק כעבור
חודשים מספר עם כינוסה של ' ועידת השולחן העגולי בלונדון ; זאת הפעם לא הועלתה
כיוזמה ציוניות אלא כתגובה למיפנה  ,שחל בחודשים אלה במדעיות הבריטית

בארץ  -ישראל.

' אנגליה נוקטת עכשיו בפוליטיקה ריאליסטית כהיטלר ומוסו [ ליני ]  ,מבלי להשתמש בטרמינולוגיה
שלהם  ,ואנו קרבנות המפנה הזה '  -רשם בן  -גוריון ביומנו בסוף  . 1938ז 2את המעבר מגישה

פוליטית הומאניטארית  ,המחפשת את הדרך לעשיית צדק עם הצדדים היריבים בארץ  -ישראל ,
לגישה פראגמאטית

קיצונית ,

הנשענת

חששות

על

מפני

העלול

לקרות

במזרה

התיכון

אם

תפרוץ מלחמה  -הנחה שמידת סבירותה הלכה וגברה  -הסבירו המנהיגים הציוניים בהשפעתם
של משרד המלחמה והמטה הכללי הקיסרי ,והטיעונים ומהציגו אלה באשר להכרח לפייס את

.

הערבים כדי לשמור על נאמנותם וזיקתם לבריטניה במלחמה העתידה המתיחות הבין  -לאומית
הגוברת ורסיסי המידע  -או  ,ליתר דיוק  ,הרכילות  -על עמדתם של ראשי הצבא הבריטי חיזקו
עוד יותר הערכה

עם וולטר

[ אליוט ] ,

זו .

כך  ,למשל  ,כתבה ב 18 -

בינואר

1939

גב ' דגדייל ביומנה  ,לאחר פגישה

מיניסטר הבריאות  ,שהיה מקור האינפורמאציה העיקרי שלה

הוא סיפר לי ( ביחס

לארץ  -ישראל ) :

()1

:

שהמטה הכללי הפיץ תזכיר לפני יום או יומיים

על האיסטרטגיה במזרח התיכון  ,שבו הם עומדים על כך שהם מוכרחים עולם ערבי רגוע

וידידותי .

היהודים אפילו אינם

מוזכרים .

הם בברור אינם מחשיבים אותם

ככוח .

כל זה

רע מנקודת מבט אחת  ,בצירוף העובדה שלורד גורט [ ראש המטה הכללי הקיסרי באותה
תקופה ]

25
26

סירב לקבוע ראיון לחיים [ וייצמן ] בטענה שהוא עסוק

אלעזר גלילי לשאול מאירוב ,

..

6 1938

 , 14אצ " מ

- 25 /957

מדי.

זה בהחלט יכול

.8

יומן בז  -גוריון  , 20 . 10 . 1938 ,אצ " מ  . 5 - 25 / 179 / 27באותו זמן כתב ברל כצנלסון כי  ' :בליבם של אלה
[ היינינג ואירונסייד ] צריך להכניס את הרעיון כי כדי לאפשר להשתמצו בנו בשעת צרה צריך

ל " החסין " מעתה כמויות הגונות '  .כוונתו היתה ככל הנראה לנשק  ,ב ' כצנלסון לא ' גולומב וש ' מאירוב ,
 , 28 9 1938א  .ת ה  .תיקי גולומב  ,נ116 / 4

..

27

.

יומן בן  -גוריון  ,אצ " מ

. 5 - 25 / 179 /29

.

47

יואב כלבר

להיות נכוזו אך זה רע מאוד  -היות וברור יותר ויותר שדעתם של התיילים תשלוט

בכיפה . . .

28

כעבור ימים אחדים נודעו לה מפי אליוט פרטים מעניינים נוספים

מלקולם

[ מקדונלד ,

שר

המושבות ]

התייחס

:

הרוחניים

לנימוקים

הציונים .

של

נוויל

[ צ ' מברליין ] אמר שפשוט אינו יכול להבין למה מתכוונים בכך  -אך הליפכס [ מיניסטר
החוץ ] הבין את

העניין .

אינסקיפ בולע בשלמותם את הנימוקים הצבאיים להרגעתם של

הערבים ונוקט קו שהיות והיהודים תלויים לחלוטין בבריטניה  ,הם חייבים לקחת את מה

שיוצע להם .

29

באותם ימים הבריק וייצמן לבן  -גוריון  ,ששהה אז בארצות  -הברית

:

' הדרגים הגבוהים ביותר

שוקלים ברצינות אפשרות של מלחמה קרובה ביותר  .כהברד המלחמה לוחץ על הקבינט בעניין

חשיבות הידידות הערבית .אני עושה מאמצים להשפיע עליהם

בכיוון הנכון . . .

50 /

בוועידה .

וייצמן מיהר להתייעץ עם לידל הארה כיצד לסתור את הנימוקים הללו אם יועלו

כוונתו היתה להדגיש בדיונים עם הבריטים את יתרונו של הציר טורקיה  -איראן -אפגאניסטן

כנתיב להודו על  -פני הנתיב

מארץ " -הראל לעיראק

ולמפרץ

הפרסי.

לידל הארט התייחס

הנוכחי .

בספקנות לרעיון זה  ,והציע לוייצמן להגביל עצמו להדגשת חשיבותה של טורקיה במצב

לקראת דיוני

1י

הוועידה  ,בנו לעצמם ראשי המשלחת הציונית מערכת הנמקות  ,שנועדה לסתור

את הטענות המחייבות פיוס הערבים על בסיס שיקולים הקשורים במלחמה העתידה  .לתכלית זו
צריכים היו להצביע על העצמה הטמונה ביישוב היהודי המונה חצי מיליון נפש ועל חשיבותם
של יהודי ארצות  -הברית מצד אחד  ,ולהבליט את מיעוט ערכם של ויערנים לקיסרות הבריטית
מצד שני

;

זאת  -כדי לשכנע את הבריטים שמתוך האינטרס שלהם עצמם עליהם להעדיף את

היהודים על פני

הערבים .

כשבועיים לפני פתיחת הוועידה רשם בן  -גוריון ביומנר

...

ווייז מאמין שאפשר יהיה לגייס

ישראל . . .
יהודים

:

[ בארצות  -הברית ]

עד

50

אלף

צעיר בשביל ארץ

אין דבר שיבטיח את מעמד אנגליה בים התיכון כשמלוח מאה אלף צעירים

לארץ .

הערך הצבאי של הערבים הוא כמעט אפסי  ,וידידות טורקיה יותר חשובה

לבטחון אנגליה במזרת הקרוב מידידות עיראק  .עיראק לא

תתקיים בלא אנגליה .

82

.

הנסיון להסביר לבריטים את האינטרסים האמיתיים שלהם נרהבה בצורה מאולתרת וחפוזה על
מהלך העניינים כתב שרתוק ביומנו

ב 10 -

בפברואר

: 1939

בהמשך דבריו הבוקר הזכיר מלקולם [ מקדונלד ] כלאחר יד את הצד האיסטרטגי של

 .קע 1972 ,

28

119 - 120

30

שם  ,עמ' ש . 1 . 1939 ( 21 -ן. ) 2
וייצמן לבן  -גוריון  ,20 . 1 . % 939 ,אב " ג  ,א  .צ .

3

31

 . 211 - 212קק 6 ]4 . ,ן

Bgfy - The Diaries of Blanche Dugdale, London

,

Liddel-Hart

~

?ל

לטורקיה ראה  :רוז ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '
32

48

יומן בן  -גוריון ,

. 20 . 1 . 1939

6 . ( ,ט )

השאלה .

Rose

.א .

. 220
נסיונותיו

. % % 4- 1 % 1

של

וייצמן

למלא

תפקיד

במגעים

בין

בריטניה

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י

ערב מלחמת  -העולם השנייה

הרמז היה ברור  -גם מבחינה זו לוחצים הערבימ על בריטניה  .בהתיעצות שהיתה בשעת
ההפסקה עורר רדינג

[ לורד ,

נציג נכבדי היהדות הבריטית במשלחת היהודית

את השאלה  -כלום לא כדאי שיוקדש ברור מיוחד לעניין זה

הביע משאלה

זו.

?

לוועידה ]

ויצמן בדבריו אחר כך

העובדה שמלקולם נאחז בה וקבע ישיבה מיוחדת מוכיחה כי כוונתו

אינה להתייעץ אתנו בשאלותיה האיסטרטגיות של ארץ  -ישראל  ,אלא ללמד אותנו עד
כמה צרכי ההגנה של האימפריה מחיבים שלום עם

הערבים .

להתכונן לקראתה  ,ובהתאם לזה נשלחו מברקים לירושלים לבקש

אבל הישיבה נקבעה ויש

חומר .

33

מסתבר  ,שבמשלחת היהודית לוועידה  -או לצדה  -לא היה אדם שהתמחותו בנושא
עתה

נזכרו במסמך גלילי -ליבנשטיין  ,שנכתב

מלונדון לברנרד ג ' וזף [ דב

יוסף ]

בירושלים

תזכירו הצבאי חייב להיות כאן עד יום ב '

כחצי שנה קודם לכן  ,ולמחרת הבריק בן  -גוריון

' בקש מגלילי להבריק מיד ממצרים הצעות

:

הצבאי.

בבוקר ' .

נוספות .

34

כעבור יום נשלה מברק תשובה ראשון מירושלים  ,בחתימתו של ג ' וזף  ,שנכתב למעשה בידי

וינגייט .
.1
.2

35

בחלקו הראשון כלל המברק מידע על עמדת השלטונות הצבאיים הבריטיים

מצרים היא הבסיס הטוב ביותר

:

להגנת האינטרסים הבריטיים במזרה הקרוב .

אי אפשר להגן על צינור הנפט באמצעים צבאיים  ,לכן מוכרחים לסמוך על ידידותם

של הערבים .
.3

מלחמה עשויה לפרוץ [ כבר ] בשנה

על  .האינטרסים

[ הבריטיים ]

זו .

במזרח הקרוב  .יתרה מזו  [ -הם ] ממאנים לבטוח ביהודים

מחשש שבסופו של דבר יפנו כנגד

הבריטים .

הצעותיו של וינגייט לנימוקים כנגד טענות אלה היו

.1

אין ודאות שהמלחמה כה

והמערב  .ההתקרבות

יקח זמן רב להקים צבא יהודי שיוכל להגן

קרובה .

:

היטלר אינו מוכן להתחיל [ בו

הרוסית  -פולנית משבשת את תכניותיו .

זמנית ]

עם

המזרח

בכל מקרה יהיה זמן

להקמת כוח יהודי חזק  ,משום שהמאורעות הוכיחו כי ניתן לאמן את היהודים מהר
יותר מאשר חיילים בריטיים  .בטוה הרבה יותר לסמוך על היהודים מאשר על ידידותם
המפוקפקת של הערבים  ,במיוחד לאור התלות היהודית

.2

בבריטניה .

יהודי ארץ  -ישראל מתאימים יותר להקמת תעשייה צבאית מאשר  .המצרים  ,החסרים

מומחים טכניים וכשרון מדעי.
.3

היהודים יכולים להקים ולאייש בעזרה בריטית בתי  -חרושת לנשק תוך חודשיים  ,ואילו
המצרים אינם

.4

יכולים .

היהודים יספקו סכומים גדולים להקמת צבא יהודי אם הממשלה תבחר במדיניות

פרו  -ציונית ואילו המצרים אינם מוכנים להקצות הון למטרות

33
34

35

מ ' שרת  ,יומן מדיני  ,ד  ,תל  -אביב  , 1974עמ ' . 43
מברק מבן  -גוריון לב ' ג ' וזף  , 11 . 2 . 1939אכ " מ
ביומנו ( ד  ,עמ '  ) 51כותב שרתוק  . . . ' :נתקבלו
את " הידושי ההלכות " של וינגייט ואלעזר גלילי ' .

צבאיות .

. 8 - 25 / 45
שני מברקים מפורטים מאוד מירושלים המוסרים

49

יואב גזבר

.5

מצרים אינה יכולה לספק כוח אדם צבאת העבר מוכיח שהמצרים אינם חיילים ומשרד

זאת .

המלחמה יודע

המאורעות האחרונים הוכיחו שהיהודים הם חיילים מצויינים ,

העולים ללא ספק על הערבים  .ליהודים רזרבה גדולה של כוח אדם  ,המסוגלת להחזיק
במזרח הקרוב לאחר הדרכה

.6

מזורזת.

הבריטים שוגים בבטחם בידידות הערבית ,שתעלם ברגע שהתפתחות העניינים תהיה
לרעתם של הבריטים  ,כאשר הערבים ינסו לסלק אותם  .הידידות הערבית תהיה בטוחה
יותר אם ידעו שכוח יהודי חזק ימנע מהם

.7

לבגוד בבריטים .

לאור עמדת טורקיה וארצות  -הברית אין ממשלת הוד מלכותו יכולה להיכנע לחלוטין
לערבים  ,שימשיכו להיות בלתי מרוצים

; לכן

יהיו בלתי לויאליים במקרה של חולשה

בריטית זמנית .
.8

.9

המדיניות הפן  -ערבית מעוררת את התנגדות טורקיה  ,שהיא גורם צבאי חשוב

לערבים רק יכולת להטריד ,אך לא כוח צבאי
ויישענו על צבא של
תחת האינטרסים

50

אמיתי.

יותר .

אם הבריטים יופיעו כחזקים

אלף יהודים  ,לא יעזו הערבים להתקיף את הבריטים או לחתור

[ שלהם ]

במזרת הקרוב  .אם לא כן  -הם יעשו זאת.

אותו יום הבריקו גם גלילי וליבנשטיין

לשרתוק .

86

במברקם הסבירו את בעיותיהם הצבאיות

של הבריטים במזרח התיכון  ,שנבעו מצמצום סדר הכוהות של הצבא הבריטי לעומת הגידול
בהתחייבויות הבריטיות מעבר

לים .

העתודה המסורתית של הצבא בהודו אינה יכולה להילקח

בחשבון הכוחות המיועדים למזרח התיכון  ,הן בגלל הסכנה היפנית במזרח הרחוק והן משום
שתהליך המודרניזאציה של הצבא בהודו לא הגיע עדיין לדרגה המאפשרת ליחידותיו לפעול

בתנאי הזירה המזרח תיכונית .יחסי הכוחות בין האיטלקים והבריטים במזרח התיכון הם לטובת
האיטלקים  ,ותוצאת ההתמודדות תהיה תלויה בקצב ההתקדמות האיטלקית לעומת קצב הגעתן
של התגבורות

הבריטיות .

השניים המליצו להדגיש בדיונים את המסקנה  ,שלרשות הבריטים

אין מקור לתגבורת מידית למזרח התיכון ,

מלבד הפוטנציאל של ארץ  -ישראל היהודית .

את משימותיו הצפויות של הכוח היהודי בארץ  -ישראל ראו מחברי המברק באבטחתם של קווי

התחבורה מארץ  -ישראל למצרים ולעירק  ,שתאפשר שחרורם של כוחות בריטיים להמימות

קרביות.

בשעת הצורך ניתן יהיה להשתכנע בכוח יהודי זה גם

במצרים .

לא ניתן להעלות על

הדעת שלמשימות אלה ישתמשו בגייסות ערביים  .לאחר תיאורו של מבנה הכוח היהודי המוצע -
סדירים ,

שילוב אלמנטים

הצביעו על האפשרויות

להקמה בזמן קצר .

שיש עוד
המשקיות ,

להקימם ,

עם

יסודות שפותחו כבר במסגרת הנוטרות -

התעשייתיות בעיקר  ,תוך פירוט סוגי המפעלים הניתנים

י8

הנימוקים הצבאיים הועלו בדיון ' האיסטרטג "  ,שהתנהל בדועידת השולחן העגול '

על  -ידי
36

37

שרתוק .

וייצמן הציג את תיאוריית ' המעגל התיצוני ' שלו ( טורקיה  ,פרס

אכ" מ  ,שם  .המקור מובא על  -ידי י ' באואר כנספח מס '

1

התאריך .

ואפגניסטן )

לספרו דיפלומטיה ומחתרת  ,מרחביה

עמ '  , 305--307וכן בסת " ה  ,כרך ב  ,חלק שלישי  ,עמ' . 1344
גלילי וליבנשטיין לשרתוק  , 12- 13 . 2 . 1939 ,אצ " מ  ,שם  .התזכיר

העבודה  ,ונושא אותו

50

ב 14 -

בפברואר

, 1966

שעליו מתבסס המברק נמצא בארכיון

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בא " י ערב מלחמת  -העולם השנייה

למרות עצתו של לידל הארס להימנע מכך  ,וניסה לשכנע את הבריטים ( מלקולם מקדונלד
הליפכס )

והלורד

הערביות ) .

ביתרונות הטמונים בו לבריטניה בהשוואה ל ' מעגל הפנימני ( המדינות

בן  -גוריון התרכז בטענה  ,שיחסן של המדינות הערביות לבריטניה לא ייקבע על  -פי מה שיקרה

או לא יקרה בארץ  -ישראל  ,אלא על  -פי האינטרסים

שלהן .

סטיפן ווייז הדגיש את ערכם של

יהודי ארצות  -הברית  -הן כמתנדבים לעזרתן של בעלות הברית העתידות והן כגורם משפיע

על החלטתה של ארצות  -הברית להצטרף לבעלות הברית או להישאר

נייטראלית .

הרגשתם

38

של המשתתפים היהודים בדיון היתה קשה מיד לאחר שמקדונלד הציג את השיקולים הקובעים

את העמדה הבריטית .כותב שרתוק ביומנו

:

'. . .

הרגשנו מיד כי לא קל יהיה לענות על דברים

אלה .גם ראינו מיד שאנו עצמנו  ,כגורם חיובי של בטחון  ,איננו קימים כאילו לגמרי בתוך כל
החשבון

הזה ' .

89

המשלחת היהודית לא הצליחה לשכנע בטענותיה  .את שני המיניסטרים הבריטיים  ,וחבריה חשו

בזאת .

כתבה הגב ' דגדייל ביומנה

:

' חיים סיפר לי בטלפון שלוועידה היתה אתמול פגישה על

איסטרטגיה  -מאוד לא משביעת  -רצון מנקודת מבטנו ' .

40

דחיית הבריטים את ההצעה לשיתוף  -הפעולה היהודי בתחום הצבאי סתמה כאילו בשלב זה את

הגולל על הרעיון להבטיח את הגנת היערוב על  -ידי הקמת כוה צבאי במסגרת גג בריטית ,
וחידשה את המחשבות על הקמת כוח
לארגון

ה ' הגנה ' .

עצמאי ,

ובעצמה

בהיקף

גדולים

יותר

משהיו אז

על המחשבות שהתעוררו בכיוון זה השפיעו לא רק לקחי המרד הערבי  ,אלא

גם החששות מפני העלול להתרחש כאשר תפרוץ מלחמה

כוללת .

הצבא הבריטי בארץ  -או

רובו לפחות  -יועבר למצרים כדי להגן עליה מפני פלישה איטלקית
_

; במשך

חודשים ייוותר

היישוב פנים אל פנים מול הערבים  ,עד שתוכל להגיע התגבורת הבריטית הראשונה  ,והערבים

ינסו אז לקבוע בארץ עובדות פוליטיות וצבאיות .בתזכיר שהגישו בסוף מארס

מפא " י

וא ' ליבנשטיין למרכז

1939

א ' גלילי

ניתחו אפשרות זאת  ,והצביעו על כך  ,שבהיעדר משענת של כוח

צבאי ממשי למדיניות הציונית  ,צפויה זו להמשיך וללכת בדרך של מפלות
בנתחם

את מצב ה ' הגנה ' אותה

משענת

כזו .

עת ,

הראו

פוליטיות .

אולם ,

בתזכירם עד כמה היתה זו רחוקה אז מלהוות

41

במערכת הפנימית של הכוחות והיחסים ביישוב עם פרוץ הוויכוח על המאבק ' בספר הלבן '
נראה סיכוי קלוש בלבד להגשים המלצות דוגמת אלו שהעלו גלילי וליבנה לבניית ה ' הגנה '
כצבא עצמאי של

38

הי "2וב .

42

פרטיכל הישיבה באצ " מ  . 8 - 25 / 7632י ' באואר מביא אח נאום הפתיחה של מקדונלד בישיבה כנספח
מס '  2לספרו ( לעיל  ,הערה  , ) 36עמ ' . 310-308

39

מ ' שרת  ,יומן מדיני  ,ד  ,עמ '

40

. Baffy ,

41

המנהיגים הציוניים הקפידו אפוא לשמור ולטפח את הקשרים עם

(  . 143 ) 15 . 2 . 1939ת

. 52

' לבחינת כוהנו הצבאי '  -תזכיר של אלעזר גלילי ואליעזר ליבנשטיין למרכז מפא " י  ,ניסן
ארכיון העבודה  . 3836 ,חלקו הגדול של התזכיר פורסם בסת " ה  ,כרך ב  ,חלק שלישי  ,עמ '

תרצ " ט .

. 1387- 1281

42

על

המצב בהגנה אז

 ; 1032- 1031כרך

ראה :

באואר ( לעיל  ,הערה

ג  ,חלק ראשון  ,עמ '

, ) 36

עמ '

, 51 --47

וסת " ה  ,כרך ב  ,חלק שני  ,עמ '

. 44-38
51

יואב גלבר

אנשי משרד המלחמה והמטה הכללי הקיסרי  ,אף  -על  -פי שהארגומנטציה הציונית הצבאית לא

הרשימה את הבריטים בוועידת לונדון .וייצמז ושרתוק נפגשו מדי פעם עם גנרל קריידי במשרד
המלחמה  ,וייצבן נפגש גם עם גנרל רונאלד אדם  ,סגן ראש המטה הכללי הקיסרי  ,ואילו פנחס

רוטנברג  -שהירבה לבקר באותה תקופה בלונדון  -יצר קשרים עם הרמטכ " ל הלורד

גורט .

43

בשיחות עם הקצינים הבריטיים ניסו לשכנעם בחוסר התועלת שבערבים  ,ובכך שתמיכת היהודים

אינה מובטחת לבריטניה בכל מקום  -ודאי שלא בארצות  -הברית  ,שם תשפיע המדיניות הבריטית
בארץ  -ישראל במידה רבה על עמדתם של היהודים ביחס

לבריטניה .

44

עם גבור המתיחות הבין  -לאומית לאחר סיפוחה הסופי של צ ' כוסלובקיה על  -ידי גרמניה במארס
, 1939

ועל רקע הציפיה היומיומית לפרסומו של ' הספר הלבן ' והמאמצים של הרגע האחרון

למנוע את פרסומו או לפחות לרכך את הנוסח  -התחדשו  ,בלונדון  ,בראשית מאי

1939

מאמצי

ההנהגה הציונית להצביע על התועלת הצבאית שיכול היישוב היהודי בארץ  -ישראל להביא
לאימפריה הבריטית במקרה של מלחמה  ,שנראתה עתה ודאית וקרובה יותר מאשר בראשית

השנה .

וייצמן השתמש בהנמקה זו בנסיון של הרגע האחרון להפעיל את המתנגדים העיקריים למדיניות
הפיוס של הממשלה  -צ ' רצ ' יל ואמרי  -ולהזעיק אותם לפעולה נגד ' הספר הלבן '  .הוא הצביע
על כך שערב מלחמה מנכרת הממשלה את הגורם היחיד שעליו תוכל להישען בבטחה בזמן
המלחמה
המלחמה

ואשר יוכל להביא תועלת למאמץ המלחמתי .
עצמו מתעוררות מחדש מחשבות ברוח זאת  .שרתוק ,

אותה עת נפוצו שמועות שבמשרד

45

ששהה אותו זמן בלונדון  ,החליט

לגשש ולגלות באיזו מידה ניתן לנצל התעוררות זו להשפעה של הרגע האחרון על פרסום

' הספר הלבן '  .ביומנו הוא נותב

. .

(: )2 5 1939

ברודצקי  ,לוריא ואני נפגשנו עם קולונל נתן במשרדו לשיחה על גיוס פליטים לצבא הבריטי
ושאלת יצירת יחידה יהודית  .נתן  ,העומד בראש אחת המועצות האזרחיות שתפקידן לסייע

לממשלה ' בגיוס

הודיע כי אתמול שוחח ארוכות עם הור  -לישה בשאלות שונות .

מתנדבים ,

בהמשך השיתה אמר לנו

~
מלחמה בארץ יהיה גדוד
אתם יודעים בודאי כי במקרה של

:

יהודי  .היה רושם שהוא אומר את הדברים על יסוד שיחתו עם מיניסטר המלחמה

...

מה

ששמעתי מפי נתן עורר בי מחשבה ללכת למשרד המלחמה ( אני מכיר את קריידי  ,המנהל
הכללי ) לשיחה על הגדוד בארץ  -ישראל  ,כדי לעבור אחר כך לשאלת המדיניות
וכעבור ימים מספר

(5

במאי

) 1939

הוא כותב שוב

הכללית . . . .

18

:

נסעתי אל קולונל נתן להוציא מפיו דברים ברורים  ,אם שמע מפי הור  -בלישה על החלטה
להקים גדוד עברי
היה

מוטעה .

בארץ  -ישראל בפרוץ המלחמה . . .

הור  -בלישה לא אמר לו כלום

הכללית .

לפנות להור  -בלישה בשאלתנו
בלישה ]

43

44
45

46

חפשי משום

יהדותו ,

פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות

מ ' שרת  ,יומן מדיני  ,ד ,

.

אך יש סמנים שזה הכוון שאלתיו אם כדאי

דחה בכל תוקף הצעה זו

...

כאן אין הוא [ הור -

ולא יוכל להתערב  .מלבד זאת ברור לו  ,לנתן  ,שהענין כבר

ב . 12 . 2 . 1939 -

( . ) 6 . 2 . 39

יומן שרת  ,ד  ,עמ '
וייצמן לשרתוק  ,עבור צ ' רצ ' יל ואמרי
22--21

,

בתשובה לשאלתי טען שהרושם שלי

יומן שרת  ,ד  ,עמ ' 1ד

על פגישות וייצמן עם

..

, 3 5 1939

עמ ' . 264--263

גנרי

אצ " מ . 8 - 25 / 305

( . ) 22 . 2 . 1939
אדם ועל פגישה נוספת שם  ,עמ '

. 282

התגבשות רעיון תהתנדבות לצבא הבריטי

מוכרע ומסור למלקולם

להגשמה .

בא " י

ערב מלחמת  -העולם השניית

בדעתי לנסות להפגש עם קריידי  ,המנהל הכללי של

משרד המלתמה  ,לדבר אתו בשאלת הגדוד ולנסות לעבור מזה לעניינים הפוליטיים  ,כדי
עומדת בסתירה

להראות עד כמה המדיניות החדשה

לצרכים הצבאיים של

בריטניה .

טילגרפתי לירושלים בענין זה * 46 .
דב הוז  ,ששהה אז גם הוא בלונדון  ,כתב ביומנו
[ שרתוק ]

:

' לגואלתי מה עוד אפשר לעשות לא ראה משה

כל תשובה  ,חוץ מהדרך לנסות דברים אל צ ' רצ ' יל ולהתאמץ להבקיע דרך אל

כמעט

תוגי הצבא  .נראה שבקבינט אין לנו כי אם ידיד

מצד נציגי הצבא

והאויריה ' .

אחד  ,ורק בזמן האחרון הורגשה

איזו הבנה

47

מירושלים אישרו את יוזמתו של שרתוק ומיד העמיסו עליו שורה של הצעות מעשיות לסדר
היום של הדיונים עם משרד המלחמה

:

הגברת אימונם של הנוטרים  ,גיוס ואימון תותחני נ " מ

ותותחני חופים יהודיים בארץ  -ישראל  ,הקמת בתי  -חרושת לנשק ולחלקי חילוף והגדלת מלאי
הנשק ואמצעי התובלה

בארץ .

להערכת  ,ה ' מומחים ' הצבאיים של הסוכנות  ,צריך היה משרד

המלחמה להגיע למסקנה  ,שגיוס יהודי ארץ  -ישראל בשעת מלחמה הוא צורך הכרחי  ,ובוודאי
העביר כבר חוות דעת זו למשרד

המושבות.

עד כה נמנע  ,לדעתם  ,גיוסם של היהודים בארץ -

ישראל כיוון שהיה מפר את שיווי הכהיקל היהודי  -ערבי  .עתה  ,עם סכנת המלחמה המתקרבת  ,איבד

חשיבותו .

קושי זה את

בריטיים  ,וכבר פנו

לדעתם  ,נותר עדיין קושי אחד  -יהודי ארץ  -ישראל לא היו נתינים

לממרד המושבות לשקול דרכים כיצד להתגבר

על כך .

45

שרתוק היה מסויג הרבה יותר  ,והאופטימיות בירושלים נראתה לו תמוהה

מאשר את

הצעתי . . .

:

'מברק

מירושלים .

ומציע לשיחה סדר יום משונה מאוד בפירוטו המופלג  .כאילו אפשר בשיחה

ראשונה למצוא את כל פרטי הפרטים הטכניים העומדים על הפרק  .השאלה היא קודם כל הסכמה
עקרונית  ,ואז

תהיה שהות לברור הפרטים ' .

49

בימים הבאים ניסה שרתוק להיפגש עם גנרל קריידי ,אך נדחה בלך ושוב  .בינתיים חזר וייטמן
ללונדון ,

וב 18 -

במאי נפגש עם קריידי וקציני מטה אחרים במשרד המלחמה והעלה בפניהם

את התכניות הציוניות .

ההפגנות בארץ  -ישראל בתגובה לפרסום ' הספר הלבן ' הביאוהו לידי

.

פסימיות לגבי סיכויי ההצלחה של נסיונו  ,והוא רצה לחדול ממנו שרתוק טען לעומתו שדווקא

ההתפרצויות בארץ  -ישראל מחייבות להמשיך
ויצמן מדוכא

מאד ממאורעות

במגעים  ,וביומנו רשם :

ירושלים אמש  .הוא מסופק אם לאחר מה שקרה יש טעם

שנלך למשרד המלחמה לדון על גדוד

יהודי .

אמרתי

:

...

דוקא לנוכח מאורעות כאלה

עלינו להדגיש שלא חל שום שינוי בעמדתנו היסודית  -פעולה משותפת עם בריטניה
בכל שעת חרום
המסגרת לפיתוח

'46
47

שם  ,עמ ' . 269
יומנו של דב הוז ,

רבתי .

אשר להתפרצויות  ,הרי שימוש ביהודים למטרות צבאיות והרהבת

כוח יהודי עלולים רק

. 7 . 5 . 1939

להקטין את היצר להתפרצות בלתי

מאורגנת.

אצ " מ  ( 5 - 25 / 977קטע יומן שנשלח על  -ידי הוז במכתב לאליעזר קפלן

מ 0 . 5 . 1939 -ן ) .
48

ב'

49

מ'

ג ' וזף לשרתוק  , 7 . 5 . 1939 ,אצ " מ . 5 - 25 / 305
שרת  ,יומן מדיני  ,ד  ,עמ' . ) 7 . 5 . 1939 ( 271
53

יואב גלבר

חברנו יחד מכתב לגנרל פאונל במשרד המלחמה ובו נסחנו את עמדתנו והצענו פגישה
כדי לדון בפרטי

התכנית .

50

גנרל פאונל  ,ראש מחלקת המבצעים [  . 0 .ש ] 2 . 1במטה הכללי  ,סרב באדיבות להיפגש אתם ,
ושרתוק כתב ביומנו

ב 24 -

המלחמה ' .

ישר עם כמברד

במאי

: 1939

~

' בזה מסתימת לפי שעה פרשת מאמצינו לנהל מו " מ

51

המאמצים נפסקו אמנם ' לפי שעה ' ; אך שלושה חודשים מאוחר יותר  -בעצם הימים בהם

התכנסה ההנהגה הציונית בג ' נבה לקונגרס הציוני הכ " א  -גברה המתיחות הבין  -לאומית עד
כי נראה היה שמלחמה עומדת לפרוץ בכל

רגע .

ב 22 -

באוגוסט

1939

הוחלט לפזר את הקונגרס

למחרת היום  .וייצמן ביקש לנסות לחדש את המגעים עם משרד המלהמה הבריטי  ,שרתוק יצא
בדחיפות מג ' נבה ללונדון כדי להיפגש עם גנרל פאונל  .במברק ששלח דב הוז מארץ  -ישראל
מסר על רוח אוהדת בקרב מפקדי הצבא הבריטי בארץ  ,והמלתן אף הוא לבוא במגע עם משרד
המלחמה

בלונדון .

52

שרתוק הגיע ללונדון למחרת

(  24באוגוסט ) ,

ובאותו יום נפגש עם

פאונל .

בהציגו את עצמו

בראשית הראיון אמר כי הגיע זה עתה מג ' נבה בשליחותו של וייצמן כדי למסור לממשלת הוד
מלכותו על נכונותה של הסוכנות לסייע לבריטניה במצב החרום
בפניו שלוש הצעות

הנוכחי.

לאחר מכן העלה

:

צבאי בארץ  -ישראל  ,שישרת בפיקוד בריטי.

א.

לגייס כוח

ב.

לגייס כוח יהודי בעולם

כולו  ,שיועמד לרשות הפיקוד הצבאי הבריטי בכל מקום

שיידרש .

ג  .להתחיל מיד באימונו של קאדר קצינים ומש " קים ליחידות יהודיות אלו .
הנושאים שהציג שרתוק לא היו חדשים לפאונל  .יומיים קודם לכן קיבל מכתב מגנרל
שהיה אז מפקח כללי על הכוחות הבריטיים מעבר

לים ,

אירונסייד ,

ועתיד היה להתמנות כעבור ימים

ספורים לראש המטה הכללי הקיסרי  .אירונסייד היה מזה זמן חסידו של וינגייט וכשהגיש לו
וינגייט תזכיר שהכין בשם ' הערכת ניצולם של כוחות צבאיים יהודיים במלחמה '  ,העביר אותו
לפאונל בלוויית המלצה משלו

...

:

אם אמנם ניכנס למלחמה זו  ,נזדקק לכל אדם שנוכל

למצוא .

בחודש ספטמבר

1938

גמרתי בדעתי  ,כמפקד ראשי לכוחות המזרח התיכון [ תפקיד שאירונסייד נתמנה לו  ,אך
לא הספיק למלא אותו בפועל מכיוון שהתפקיד בוטל עם שוך משבר מינכן ]  ,לצייד את
היהודים בנשק  :בתזכיר זה מותווית ראשיתו של ארגון אשר אסור שיעלם

מכוון לשאוב כוח אדם מיהדות ארצות  -הברית

ודרום  -אפריקה .

מעיניך .

הוא

אדם העשוי לקבל עליו

את כהמימת ניהולו של עניין כזה הוא הבריגדיר אוואטס  ,הנמצא עתה בהודו  -איש צבא
מוכשר

מאד . . .

[ אוואטס

שרת בארץ  -ישראל בתקופת המרד כמפקדו של וינגייט והיה

מחסידיו  ,והמועמד המקובל ביותר על ווייצמן  ,לאחר וינגייט  ,לשמש כמפקד הכוח היהודי

במלחמה ] .

53

50

שם  ,עמ '

292

51

שם  ,עמ '

.299

( . ) 19 . 5 . 1939

 .ס  ( Baffy ,ג ' נבה ,

. ) 23 . 8 . 1939

52

146

53

המכתב מצוטט במלואו אצל  . 215 - 216 :סק  . Sykes Orde Wingate, London 1959 ,כ ) .

54

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י ערב

מלחמת -העולם השנייה

.

הנה כי כן  ,פאונל היה מודע לרעיונות שהעלה בפניו שרתוק  ,אולם תגובתו היתה קרירה הוא
הצביע על הקשיים הצפויים בציוד הכוחות ובאימונם  ,שעה שהמאמץ העיקרי מושקע בהרחבה
מהירה של הצבא הבריסק וצינן את התלהבותו של שרתוק  ,שדיבר כבר על ההוראות המתאימות

שתשלחנה לגנרל בארקר  ,מפקד הצבא בארץ  -ישראל  ,באמרו שאל לו לשרתוק לצפות לתשובה
מהירה

להצעותיו.

54

למחרת נפגש שרתוק עם גנרל

אירונסייד.

הפגישה אורגנה על  -ידי

וינגייט  ,שנהנות כאמור ,

מהערכתו של הגנרל  .אירונסייד  ,שבניגוד לאחדים מעמיתיו  ,כמו ווייול  ,דיל והיינינג  ,לא שרת

בארץ  -ישראל ולא הכיר את היישוב מקרוב  ,היה נבוך מהעניין היהודי  ,שנראה לו זר ומפחיד
במקצת  ,כפי שכתב לוינגייט כמה חודשים קודם

לכן.

55

השיקולים המורכבים הקשורים במדיניות

הבריטית בארץ  -ישראל נראו לו מסובכים מדי  .הוא חזר והדגיש זאת בשיחה עם

שרתוק .

תוך

כדי נסיון לשכנע את איש שיחו כי הוא תומך בכל ההצעות הציוניות  ,מה גם שאלה הגיעו אליו

באמצעות וינגייט  .לעצם העניין אמר  ,שההצעות הן עניין להחלטת הממשלה  ,ואל להם ליהודים
ללחוץ עליה יותר מדי בשעה זו .הוא

המלחמה .

המלצותיו שלו ,למשרד

את שלו עשה  ,והעביר את תזכירו של וינגייט  ,בצרוף

56

בינתיים חזר וייצמן מג ' נבה ללונדון  ,והצטרף למגעים  .עם משרד

המלחמה .

ב 29 -

באוגוסט נפגש

עם פאונל ושמע על הקשיים העומדים בפני ביצוע התכניות הציוניות לגיוס יחידות

יהודיות .

.

לבסוף קיבל עצה לשוחח על הנושא עם מיניסטר החוץ  ,לורד הליפכס י5
נראה

וייצמן

היה שבשלב זה אין משרד המלחמה מתייחס ברצינות להצעות שהועלו בפניו על  -ידי
ושרתוק  ,אך עם

זאת הוא מעוניין לשמור על הקשרים אתם  ,שמא יזדקקן להם

בעתיד .

מכאן דברי העידוד וההסכמה שהושמעו מצד אחד  ,ההסברים הארוכים על הקשיים  ,וההתחמקות
האלגנטית מכל צעד מעשי ,

מצד שני .

ההכנות לגיוס צבא יהודי בחוץ  -לארץ

על רקע המתיחות הבין  -לאומית הגוברת בתקופת משבר מינכן בקיץ  , 1938שבו והתעוררו ,

כאמור  ,רעיונות  -שהיו מוקפאים מאז
לארץ
השתנו

למען ארץ  -ישראל .
מאז שינוי ניכר  .שוב

מלחמת  -העולם הראשונה  -על גיוס יהודים בחוץ -

הנסיבות  -הן בארץ  -ישראל  ,והן במצבם של היהודים בגולה -
לא היה צורך בכיבושה של הארץ  ,ולפיכך הוחלפה הסיסמה מ ' כיבוש

הארץ ' ל ' הגנת הארץ '  ,והיתה עתידה להתנגש בסבך המורכב של הפוליטיקה הבריטית בארץ
ובמזרח התיכון

כולו .

לעומת זאת  ,היה בסוף שנות השלושים  ,יותר מאשר בתקופת המלחמה

הקודמת  ,פוטנציאל ניכר לגיוס  -הן מקרב צעירי הנוער הציוני בהכשרות בחוץ  -לארץ  ,שהתעתדו
54

דו " ח שרתוק על פגישתו עם פאונל נכתב ב  . 25 . 8 . 1939 -אצ " מ  . 2 - 4 / 15261נוסח עברי של הדו " ח
ביומן שרת  ,ד  ,עמ '  332 -331פרוט יתר של הצעות שרתוק כמכתבו לפאונל מ  , 25 . 8 . 1939 -אצ " מ

.

. 8 - 25 /6283
56

אירוגסייד לויגגייט  , 8 . 6 . 1939 ,סייקס  ,שם ,
דו " ח שרתוק על פגישתו עם אירונסייד ,

57

גיומז שרת  ,ד  ,עמ '  . 338-333השיחה  .שארכה עוד זמן רב  ,נסבה בהמשך על פרטי ההצעות ובעיקר
על עתיד היחסים בין היהודים לאימפריה הבריטית .
תרשומת של ארתור לוריא על הפגישה  ,אצ " מ 5261ן 2 - 4/

55

עמ ' .210--209
נכתב ב . 26 . 8 . 1939 -

אצ " מ

. 2 - 4 / 15261

נוסח עברי של הדו " ח

.

55
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ממילא לעלות לארץ והגיוני היה לכלול בהכשרתם לעלייה גם הכשרה צבאית  ,והן מבין פליטים
סתם ,

שהתגייסות עשויה היתה לפתור להם בעיות פרנסה  ,מגורים  ,ואף מעמד של

אזרחות .

כאשר נראה היה כי מלתמה עולמית חדשה עשויה לפרוץ בעתיד הקרוב  ,טבעי היה אפוא לנסות
לקשור את צרכי ההגנה של היישוב בארץ  -ישראל  -ששיוועו לכוח אדם מיומן נוסף  -עם
פוטנציאל המגויסים באירופה  ,ולנסות אולי אף לעקוף בדרך זו את ההגבלות  ,שהחלו להחניק את

העלייה  .עיקר הפעילות בתחום זה נעשה על  -ידי מוסדות התנועה הציונית וגורמים הקשורים
בה  ,ואלה ראו כל מפעל גיוס יהודי כקשור לארץ  -ישראל  .אולם בתחום זה פעלו גם ארגוני תיילים
משוחררים יהודים וגורמים לא ציונים  ,שהמניע העיקרי לפעולתם היה קשור במצוקתם של
הפליטים ובמוטיבציה היהודית הכללית להילחם בגרמניה הנאצית  ,לאו דווקא מתוך קשר כלשהו

לארץ  -ישראל .
הרעיון לגייס בחוץ  -לארץ יהודים לשם סיוע בהגנה עלה בארץ  -ישראל מתוך צרכי הבטחון
המקומיים  ,שנראה היה כי הם מותחים את משאבי כוח האדם של היישוב עד לקצה
כך

הציג

בספטמבר

שרתוק

. 1938

את

הדברים

בסקירתו

הבטחונית

לפני

הנהלת הסוכנות

גבול האפשיר .

בישיבתה

ב 18 -

בדיון שהתפתח לאחר מכן הציע גרינבוים להתחיל בשיחות עם הממשלה

הבריטית בדבר הקמת צבא

יהודי.

יצחק בן  -צבי הציע ' לבוא בדברים עם אירגונים שונים

בקנדה  ,בדרום אפריקה ובארצות בריטיות אחרות  ,ולהציע כי יציעו למכפילת בריטניה לגייס

צעירים נתינים בריטיים לשם שרות בא " י.
חברים לצבא לשם הגנה

כן יש לבוא בדברים עם חברינו בארה " ב על גיוס

על א " י ' .

אליהו דובקין העלה את שאלת האימון

:

' יש כיום

10 , 000

צעירים בהכשרה בגולה  ,אולם מספר

קטן מהם מקבל אימון צבאי  .גם אם יהיה גיוס בקשר עם המלחמה  ,נעמוד בפני מצב שהאלמנט
הרצוי לנו ביותר  ,לא תהיה לו הכשרה

צבאית ' .

הוא הצביע על הקשיים הכספיים שנצבו בפני מפעל אימונם הצבאי של החלוצים בהכשרות

בפולין  .שרתוק הציע בסיכום הדיון להודיע לבן  -גוריון  ,ששהה אז בלונדון  ,על ההכנות לגיוס
צבא יהודי למקרה מלחמה  ,ודעתו זו נתקבלה ללא

החלטה פורמאלית .

58

ביום בו התקיימה הישיבה בירושלים  ,כתב בן  -גוריון לשרתוק מלונדון

:

'. . .

בקשר לסכנת

המלחמה  ,עלינו רק להגביר את פעולתנו לזיון וגיוס רחב  .פעולה זו אינה סותרת אלא להיפך
מקדמת את המלחמה

למדינה ' .

59

ואכן  ,גם בהנהלה הציונית בלונדון החלו לקיים התייעצויות על ההכנות למקרה של

מלחמה .

הוסכם שיש לפתוח בפעולות להקמת לגיון יהודי למען ארץ  -ישראל וכי אחד מחברי ההנהלה
יצטרך לצאת לארצות  -הברית כדי לגייס תמיכה פוליטית  ,כספים  ,ויהודים אמריקאים ללגיון

eo

בן  -גוריון הבריק לארץ וביקש -

. 18. 9 . 1938

58

פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות

59

אחרים  ,עם וינגייט  .ראה מכתבו של יוחנן רטנר לשרתוק
בן  -גוריון לשרתוק  , 18 . 9 . 1938 ,יומן בן  -גוריון  ,אצ " מ . 5 - 25/ 179 / 17

עוד קודם לכן שוחחו ראשי ה ' הגנה ' בעניין זה  ,כמו גם

. .

מ , 15 6 1938 -

60

פרטיכל ישיבת ההנהלה הציונית בלונדון ,

, 12 . 10 . 1938

56

שם .

. 1938

, 28 . 9

ג"ו.

סת " ה ב  ,חלק שלישי  ,עמ '

. 1342

וייצמן לפדרציה הציונית בדרום  -אפריקה ,

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בא " י ערב מלחמת  -העולם השנייה

שיחישו בואו של דב

אנשים . . .

כספית ולגיוס

המושבות ] .

[ הוז ]

ללונדון ומשלות אנשים לאמריקא ולדרום אפריקה לפעולה

חיים

[ וייתמן ]

ראה אכהה את שקבורו [ פקיד בכיר במוחרד

הציע לו גיוס יהודי אמריקא לגדוד

.

גדוד יהודי אחיו של לוריה

[ נורמן

יהודי . . .

לוריא  ,אחיו של ארתור

קבענו משרד בבית ההנהלה לגיוס
לוריא ]

עומד בראש הפעולה .

61

הרגיעה  ,שהלה לאחר משבר מינכן  ,עצרה את התפתחותן של מחשבות אלו  .אולם בתקופת מינכן

נעשה נסיון להניח יסודות ארגוניים לתנועת התנדבות יהודית לשרות צבאי בארץ  -ישראל למקרה
שיתחדש הצורך בכך  .הרוח החיה בפעולות אלה היה בן  -גוריון  ,שעוד
נציגי ארגוני הנוער הציוני בבריטניה  ,והציג להם שלוש דרישות

....

ב 28 -

בספטמבר נפגש עם

:

אם כי סכנת המלהמה הדחופה כנראה עברה ואין להניח שתפרוץ בקרוב מלחמה

אירופית  -הרי אנו היהודים בארץ שרויים במצב מלחמה ואנו צריכים

א.

:

מדריכים ומומחים צבאיים לחיל יבשה  ,ים ואויר  ,והנוער המתלמד באנגליה אינו
צריך ללמוד רק רפואה ומשפטים  -אלא להכנס לבתי ספר צבאיים  ,ימיים ואויריים
לשם הדרכה

ב.

בארץ אחר כך .

יש לדאוג להקמת צבא יהודי לכל צרה שלא תבוא  ,וארגוני הנוער צריכים לגייס חברים
ליחידות צבאיות יהודיות על מנת שישלחו לשרת
בדומיניונים ( קנדה ודרום

אפריקה )

בארץ .

ובאמריקא .

יש צורך בהקמת רגימנט יהודי באנגליה אפילו אם לא ישולח

ג.

יחידות כאלו נקים גם

לארץ  -הטראל.

62

כדי להכין קאדר בעל מוטיבאציה ציונית והכשרה צבאית בסיסית לתנועת התנדבות כזאת
בלונדון ,

הוקם

על  -פי החלטת ההנהלה

ב 17 -

באוקטובר  ' , 1938המכון לארגוני נוער יהודי

ומתנדבים ' ובראשו נורמן לוריא  ,והוקצב לו סכום של

בפעולה " .

6

100

לירות  -שטרלינג כדי שיוכל להתחיל

מוסד זה נועד להיות ליגאלי ולפעול בגלוי כדי ' לקדם ולעודד את השתתפותם של

יהודים בפעילות הצבאית של המדינות בהן הם חיים בשיתוף עם הארגונים היהודים באותן

הארצות  ,ולעורר את הענין בצרכי ההגנה היהודית בארץ  -ישראל תחת חסותה הישירה של
ההסתדרות הציונית

העולמית ' .

התפקידים המעשיים שהציבה לעצמה המחלקה היו

.1

לערוך מפקד של מתנדבים ומתנדבות שיהיו מוכנים  ,אם יקראו בשעת הצורך  ,לשרת
שרות צבאי

.2

בא " י .

לעודד יהודים

להתאמן אימון צבאי  ,ימי ואוירי ולהניע אותם להצטרף למסגרות

צבאיות  ,כמו הצבא

.3

62

,

ואוירית וליצור תשתית לאימון בדאיה  ,טיסה ,

ואימון גופני כללי.

יומו בן  -גוריון ,

. .

, 28 9 1938

ב 40 . 67 -כ Russel 81 .

63

הטריטוריאלי ,

יחידות הג " א  ,בתי ספר צבאיים וכו ' .

לפתח בצעירים יהודיים תודעה ימי

ימאות ,

61

:

.

אנ " מ

. 5 - 25/ 179/ 20

המשרד נפתח לא בבניין ההנהלה אלא בסמוך לו ,

. Great

שם 29 . 9 . 1938 ,
בן  -גוריון לנ ' לוריא  18 . 10 . 1938ומכתבי ברכה של וייבמן וקיש ללוריא מאותו תאריך לרגל תחילת
הפעולה המכתבים הועמדו לרשותי על  -ידי מר לוריא

.

.

.

57
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.4

לאפשר לארצישראלים וכאלה המתעתדים לעלות לארץ  -ישראל להתאמן במסגרת הצבא

הטריטוריאלי ולהתקבל לבתי ספר צבאיים .
בינואר

1939

ישראל

קוריצקי.

לדרום  -אפריקה ,

עזב לוריא את לונדון וחזר
65

באיים

וריכוז המכון למתנדבים עבר לידי

.

המרחק בין היומרות והפעילות המעשית היה ניכר למדי פעילות זו הקיפה

סטודנטים ארצישראלים שלמדו בבריטניה,

הבריטיים .

64

אלה

עסקו ,במספרים

חברי תנועות נוער ציוניות וחלוצים בהכשרות

קטנים ,

באימון טרום

צבאי שכלל

תרגילי

סדר ,

איתות ועזרה ראשונה  ,ומעט הכרת כלי נשק קלים עד לביצוע מטווחים  ,ושמיעת הרצאות

.

תאורטיות בנושאים צבאיים עיוניים וטכניים  .מספר המשתתפים לא עלה על כמה עשרות בראשית
פברואר נערך בלונדון דיון של ועדת משנה מטעם ההנהלה הציונית  ,בו השתתפו בן  -גוריון ,

לוקר וברודצקי .חברי הוועדה החליטו כי המכין למתנדבים ימשיך בפעולותיו  ,אולם לא פסקו

מי יממן אותן ; לפיכך נמשכה הפעילות  -במידה שנמשכה  -בלחץ תקציבי גובר והולך .
במקביל לכך הוחל בעריכת מיפקד של מתנדבים פוטנציאליים  ,בשיתוף תנועות הנוער  .י6

66

פעולה זו של רישום המתנדבים היתה רגישה מבחינה משפטית ( רישום פרטיזני לגיוס צבאי  ,ועוד
יהודית ) ,

שלא במסגרת בריטית אלא

ועוד יותר מבחינה ציבורית  -יהודית  .השלכותיה האפשריות

על היחסים בין ציונים ללא  -ציונים בבריטניה עשויות היו להיות תמורות  .בתקופה של רגישות

לביטויים ולתופעות אנטישמיות בדעת הקהל  ,עשויים היו הלא  -ציונים להתנגד לכל פעולה
ממין

יהודי בריטניה

זה  ,בטענה שהיא מקלה על הוצאת לעז על נאמנותם של

גם הציונים הבריטים לא היו פטורים מחששות בעניין

למדינתם  -הם .

ss

בדיון על ענייני המכון למתנדבים  ,שנערך בסוף מארס

1939

בהשתתפות שרתוק  ,הברי הוועדה

הפוליטית הציונית בלונדון וראשי המכון  ,התעוררה מחלוקת סביב השאלה  ,אם לעסוק גם ברישום
יהודים בריטים או להסתפק ברישומם של יהודים זרים בבריטניה

החלוץ

ופליטים .

:

ארצישראלים  ,חניכי הכשרות

רוב הנוכחים  -ובמיוחד נמריר וברודצקי  -התנגדו לרישומם של מתנדבים

מבין יהרדי בריטניה  ,והעלו את הנימוקים הבאים -

נתיניה  -היא .

א.

אין הדבר מוסיף מאומה לממשלה הבריטית אם מציעים לה את שרותם של

ב.

הרשמת יהודים בריטיים לגדוד העברי תתפרש כהתנדבות על תנאי ותוציא שם רע

ליהודים .
ג.
64

הממשלה תטען כי היהודים מעוניינים להילחם בערבים

ותו לא .

תזכיר בשם ' המכון לארגוני נוער ומתנדבים יהודים ' שהוגש על  -ידי לוריא להנהלה הציונית

. 11 . 10 . 1938

בלונדון ,

הועמד לרשותי על  -ידי מר לורידי ,והעתקו מצוי בגנזך וייצמת ככל הנראה שימש תזכיר

.

זה בסיס להחלטת ההנהלה ב  17 . 10 . 1938 -השם נראה ארוך מדי לרוב חברי ההנהלה והוא שונה אתר -
תזכיר נוסף בשם זה  ,אף הוא של נורמז לוריא  ,מ , 9 . 11 . 1938 -
כך ל ' המחלקה למתנדבים '

.

באצ " ל

65

. 5 - 25 / 4943
 , 2 . 10 . 1938אצ " מ
נורמן לוריא בשיחה אתי ,

66

י ' קוריצקי להנהלה הציונית בלונדון  , 2 . 2 . 1939 ,אב " ג ,

בן  -גוריון אישר ללוריא נקודות אלו עוד לפני הגשת

התזכירים .

. 8 - 25 / 179 /21

ד6
68

58

. 8 . 10 . 1975
. .
א  .צ.% 33 .

א  .צ . 146 .

סקירה של ישראל קוריצקי על פעולות המכון , 22 1 1939 ,

ליאוגרד שסיין

. .

לברודצקי, %9 3 1939 ,

אב " ג ,

אצ " מ . 8 - 25 / 4943

ראה יומן בן  -גוריון ,

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

ד.

המוסדות היהודים באנגליה ( כמו ועד שליחי

הבריטי בא " י

הקהילות )

ערב מלחמת  -העולם השנייה

מתנגדים בכל תוקף להרשמת

יהודים בריטיים ובלעדיהם אין לעשות את הדבר .
שרתוק לבדו תמך בהמשך הרשמתם של יהודים בריטיים ; אולם דעתו נדחתה  ,ונתקבלה ההלטה
להפסיק לפי שעה את ההרשמה ,
בירושלים

להמשיך באימון הטרום צבאי  ,ולפנות להנהלת הסוכנות

כדי שתקבל על עצמה את מימון הפעילות .

נראה שההחלטה לא

שונתה ,

המיפקד ירד אפוא מעל סדר

69

ובעקבותיה הופסקו ההכנות לעריכת הרשמה גם בקרב

היום .

המכון למתנדבים לא זכה להתעניינותה של ההנהלה וסבל

מקשיים כספיים  ,ולאחר שמונה חודשי פעילות יכול היה להצביע על הדרכתם של

ברמה טרום צבאית

הפליטים .

כ 600 -

איש

בלבד 0 .י

מצב זה נבע ככל הנראה מן החשש

מפני יחסה של יהדות בריטניה הלא  -ציונית לפעילות זו ,מה

גם שמטעם ההנהלה מונה לטפל בעניין המכון פרופ ' זליג ברודצקי  ,שעקב קשריו ותפקידיו

בוועד שליחי הקהילות היה רגיש במיוחד ליחס זה .
ב 1939 -

המאגר הגדול ביותר של פליטים יהודים היה מרוכז

.

בצרפת שאלת שירותם הצבאי של

פליטים אלה במקרה שתפרוץ מלחמה עלתה על סדר היום כבר בימי משבר מינכן .הפדרציה של
הארגונים היהודיים פרסמה ב  27 -בספטמבר

קריאה לפליטים וליהודים חסרי נתינות

, 1938

ואגודת ותיקי המלהמה היהודים החלה ברישומם של מתנדבים .

להתנדב לשירות צבאי,

1י

התעוררות זו בצרפת הצביעה על נכונות להתנדבות  ,אך לאו דווקא בהקשר ארצישראלי או
כתוצאה מיוזמה ציונית  .צרפת התלה לתפוס מקום במחשבות ובתכניות הצבאיות של ההנהגה
הציונית רק לאחר שהממשלה הצרפתית הודיעה

באפריל

ב 2-

1939

על כוונתה לחוקק חוק

שיאפשר את גיוסם של הזרים המתגוררים בצרפת במקרה של גיוס כללק ולאחר התדרדרות
היחסים עם ממשלת בריטניה בעקבות ' ועידת השולחן העגול ' בלונדון ופרסום

' הספר הלבן ' .

לוייצמן היו קשרים עם אישים בצמרת המדינית והצבאית בצרפת  ,ולעתים נפגש

אתם .

אולם

שיחות אלה היו כלליות וכוונו בדרך  -כלל ליצירת אהדה לעניין הציוני במגעים עם הבריטים

בשאלת ארץ  -ישראל ולהשפעה עקיפה על הממשלה

הבריטית .

2י

וייצמן לא העלה מעולם בפני

.

הצרפתים תכניות לשיתוף  -פעולה צבאי במקרה מלחמה היוזמה להציע לממשלת צרפת תכנית
לגיוס לגיון יהודי שיילחם לצד הצבא הצרפתי במקרה מלהמה באה מצד אלברט כהן  ,סופר
יהודי יליד האי קורפו  ,שחי בצרפת ועבד במוסדות שונים שהיו קשורים בחבר

הלאומים .

כהן ,

שהיה ציוני  ,פנה בעניין זה לוייצמן וקיבל ממנו רשות להשתמש בשמו ובשם הסוכנות כאשר

.

יגיש את תכניתו לממשלה הצרפתית 3י

. 202-201

 69יומן שרת  ,ד  ,עמ '

. .

, 29 3 1939

70
71

72
3ך

פרטיכל ישיבת ההנהלה בלונדון בעניין פעולות הוועדה למתנדבים ,

אב " ג  ,שם  .ולטר אטינגהאוזן [ איתן ] לבן  -גוריון ,

..

מכתבו של ישראל קוריצקי לבן  -גוריון ושרתוק
 . 251ק . Americals lelvish Yelarbook , 1939 / 40 ,
y1
דו " ח וייצוגן להנהלה בלונדון על ביקורו בפארים m w
~ך
א ' כהן לוייצכ1ן  , 5 . 4 1939 ,וייצמן לא ' כהן  , 3 . 5 . 1939ג "

 ,2 . 4 . 1939שם .

ב  -ע13 7 193

.

.

עיכ

והסקירה הנספחת אליו  ,אצ " מ

..

]  , 14 3 1939 ,אצ ל

"

. 5 - 25 /4943
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יואב גלבר

ב 28 -

באפריל

1939

פנה כהן  -בהציגו את עצמו כיממונה על משלתת הסוכנות היהודית לארץ -

ישראל בפאריס '  -במכתב למיניסטריון המלחמה הצרפתי .בשמו של וייצמן הציע תכנית להקמת
לגיון יהודי בצבא הצרפתי שיורכב ממתנדבים מבין היהודים הזרים

( הפליטים )

החיים בצרפת

ומיהודים מארצות נייטראליות  ,אשר יילדם במקרה של מלחמה לצד צבאותיהן של בעלות

הברית .

למחרת קיבל כהן תשובה ממיניסטריון המלחמה בו נאמר כי ממשלת צרפת תלמד בעניין רב את
ההצעות המפורטות שתוגשנה לה בנושא זה בשם

הסוכנות 4 .י

התשובה הצרפתית נראתה מעודדת  ,במיוחד בהשוואה להסתייגות הקרירה שגילו הבריטים כלפי
הצעות

דומות .

אלברט כהן הבריק את התשובה לוייצמן  ,ביקש אישור להמשיך במשא  -ומתן ,

ווייצמן הורה לו להמשיך  .כאן נכנסת לתמונה דמות נוספת  ,דמותו של נהום גולדמן.
באותו זמן התארגנו בפארים קבוצות נוספות  ,שחשבו ליזום פניות דומות לממשלת צרפת  ,ללא
קשר עם פנייתו של אלברט

עמד הקונגרס היהודי

העולמי.

כהן .

5י

מאחורי קבוצות אלה  ,שפעלו בהן גם עסקנים רביזיוניסטים ,

6ז

בין כהן וגולדמן התחיל מאבק על ביצה שטרם הוטלה  ,שנמשך תוך כדי המלתמה ולמעשה עד
נפילתה של צרפת באביב

 . 1940יי

גולדמן ניסה לשכנע את הנהלת הסוכנות למשוך ידה מהתכנית הצרפתית ' במכתב שכתב לוייצמן
וברודצקי  ,ואחר כך בישיבת ההנהלה בלונדון  ,הצביע על הקשיים הכרוכים במעורבותה של
הסוכנות בתכנית מעין זו המוצעת על  -ידי כהן  ,ורמז בעקיפין שמוטב להשאיר את העניין בידי
הקונגרס היהודי העולמי  ,שכן יש בכך משום ' פלישה ' של הסוכנות לתחום שאינו מעניינה

בין הקשיים האתרים שמנה גולדמן היו

א.

הישיר .

:

סכנת תגובה גרמנית שתביא להפסקתה של פעילות ציונית בתחומי הרייך השלישי ,
דוגמת פעילות ההעברה  ,ההכשרות החלוציות והמשרדים הארצישראלים .

ב.
ג.

עמדתם של

עמדתה של

השותפים הלא  -ציוניים בסוכנות .
ממשלת בריטניה  " .י

ב  8 -במאי התכנסה ההנהלה הציונית בלונדון  ,וגולדמן חזר בפניה על טיעוניו  .בדיון שהתפתח

התעוררה שאלת הקשר בין הלגיון המוצע וארץ  -ישראל  .בהיעדר קשר כזה חששו המשתתפים
לערב את הסוכנות

בעניין .

עוד חששו מכך שהסוכנות תיכנס בסופו של דבר להתחייבויות

להקמת יחידות צבאיות הן כלפי בריטניה והן כלפי צרפת  -התחייבויות שיהיה קשה לעמוד

74
75
76

. 8 - 25 / 5092

חליפת המכתבים בין כהן ומיניסטריון המלחמה הצרפתי  , 28- 29 . 4 . 1939 ,אצ " מ
ראה מכתב מעקיבא איגר מפארים לישראל קוריצקי בלונדון , 9 . 5 . 1939
נחום גולדמן לזליג ברודצקי  , 4 . 5 . 1939 ,אצ " מ  . 8 - 25 / 5092וכן ראה דבריו של גולדמן בישיבת ההנהלה
בלונדון ב  , 8 . 5 . 1939 -אצ " מ 2 - 4 / 302 / 23

אצ " מ . 8 - 25 /4943

.

77

על

פרשת המשא  -ומתן עם

הממשלה הצרפתית לקראת

. 10 . 1939

פרוץ המלחמה

 . 8 - 25 / 261ביומן שרתוק  ,ד  ,ב , 2 . 10 . 1939 -
זכרונות  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ '  . 172 - 171הפרשה דלפה לעתונות כבר בתהילת המלחמה  ,ראה :
הארץ  . 12 . 9 . 1939 ,ערב המלחמה נעשו גם על  -ידי משה קלינבוים [ סנה ] גישושים אצל הממשלה
,4

. 1939

ולאחר מכן ,

.

27 10

. .

ראה

באצ " מ

ו , 29 11 1939 -

ואצל

הפולבית בדבר אפשרות לגיוס גדוד למען ארץ  -ישראל בפולין  -ראה  :יומן בן  -גוריון ,
על כשלון המשא  -ומתן עם הצרפתים ראה שם ,
78

60
,

גולדמן לוייצמן ,

. .

, 4 5 1939

. 21 . 11 . 1939

ג " ו  ,וכן מכתבו הנ " ל ( הערה

) 76

של גולדמן

לברודצקי .

נ'

גולדמן ,

. 16 . 8 . 1939

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י

אחת .הדיון  ,כמו דיון נוסף שהתקיים כעבור כמה

בהן בעת ובעונה

ערב מלחמת  -העולם השנייה

ימים ,

להעביר את הכדרר להנהלה בירושלים ולבקש ממנה להכריע בשאלה

זו .

לא סוכם  ,והוחלט

שהעניינים

9י כנראה

הבוערים יותר שעלו על סדר יומה של ההנהלה בירושלים בעקבות פרסום הספר הלבן דחו
את הדיון בשאלה זו  ,והוא לא

נערך עד לפרוץ המלחמה .

עצם הרעיון להקים לגיון יהודי שיילחם לצד בעלות הברית עורר הסתייגויות והתנגדות בקרב

הלא  -ציונים  .באנגליה היו אלה מוכנים להסכים להקמתה של יחידה צבאית אך ורק מבין הפליטים

היהודים  ,ובתנאי שנכבדים יהודים אנגלים  -ולא הסוכנות  -יבואו לשם כך בדברים עם מוברד
המלחמה

הבריטי .

בארצות  -הברית עורר הרעיון את התנגדותמ של החוגים הקשורים בוועד

80

היהודי האמריקאי  ,שטענו כי מפעל כזה אינו בתחום סמכותה של הסוכנות  ,והוא יסכן את חייהם

של היהודים שנותרו בגרמניה .

51

התנגדות הלא  -ציונים וחוסר ההתלהבות לעניין בקרב ההנהלה בלונדון הביאו בעקבותיהם למעשה
להקפאת הכנתו של קאדר ציוני לצבא יהודי שיגויס בחוץ  -לארץ במקרה

מלחמה .

הפעילות

תקציב .

המצומצמת בבריטניה נמשכה בממדיה הקודמים  ,ועמדה בפני סכנת חיסול בגלל קשיי

הפעילים המשיכו בנסיונם לשכנע את ההנהגה בסיכויים הטמונים בכיוון זה ולחפש נימוקים
שיענו על הרגישויות האפשריות השונות מצד מתנגדים יהודים ולא  -יהודים  .ערב המלחמה הוגש

על ידם להנהלה בירושלים ובלונדון תזכיר נוסף  ,שבו טענו כי בעוד שבמלחמת  -העולם הראשונה
ניתן היה להסתפק בגיוס יהודי קטן  ,מכיוון שערכו העיקרי היה תעמולתי ,הרי שבמלחמה הקרובה
_ יהיה המצב שונה  ,שכן התועלת התעמולתית שיכולים היהודים להביא לבעלות הברית פחתה

מאוד .

לכן  ,אם רוצים שליחידות היהודיות יהיה כהיקל כלשהו  ,הן צריכות לקום בהיקף גדול

מאוד  -כמאה אלף איש  .מול יעד יומרני כזה הצביע התזכיר על פעילות מכיבית מצומצמת
שש  -מאות איש המתאמנים באנגלית -

נוער ציוניות בלונדון ובליברפול

; את

450

פליטים  -חלוצים בהוות הכשרה

ו 150 -

:

חברי תנועות

אלה מדריכה קבוצה קטנה של סטודנטים מארץ  -ישראל

שקיבלו את הכשרתם במסגרת ה ' הגנה '  .ברודצקי הוסיף לתזכיר דרישה כי ההנהלה תקבל החלטה
אם להמשיך בפעולה זו אם

לאו .

אם יוחלט להמשיך בה  ,תבע הקצבה מינימלית של

לירות  -שטרלינג  ,ואז ניתן יהיה לגייס את יתרת הסכום הדרוש להמשך הפעילות
מתרומות

באנגליה .

בשולי התזכיר

:

82

אפיינית ליחס ההנהלה לפעילות זו היא הערה ( ורנר

' שרתוק  ,הדבר נראה דילטנטי  .מי מטפל בדבר עכשיו מצידנו

לדאוג לזה שהמכתב הזה  ,שבוודאי אינו מדויק  ,לא יגיע לק  .אדלר
79

80
81

יומן שרת  ,ד  ,עמ'

, 282

וידידיו ' .

אני מוסיף

83

. 286

שם  , 2 . 5 . 1939 ,עמ '
נשיאו של הארגון  ,כורש אדלר  ,כתב לוייצמן ב  15 -ביוני  ' :הראו לי הבוקר את העתק הפרטיכל
ישיבת הנהלת הסוכנות שהתקיימה ב  8 -במאי  1939בלונדון  ,שהוקדשה ברובה לשאלת הקמת לגיון
זרים יהודי ההצעה עוררה בי דאגה עמוקה  . . .אך מלבד זאת אני רוצה לכתוב לך על שתי מחשבות

.

.

( א ) אין שום דבר בקונסטיטוציה של הסוכנות היהודית המסמיך אותה להקים

איזשהו לגיון זרים כזה ;

( ב ) אילו גויס לשרות צרפת לגיון המורכב מפליטים יהודים מגרמניה ,

ודאי שכל היהודים שנותרו בגרמניה היו נטבהים ' ( כורש אדלר לוייצמן ,
83

...

שהוספה

-263ץא. 2

המנקרות גמותי :

82

(  3000ליש " ט )

סנסור )

?

800

. 6 . 1939

 , 15אצ " מ

ז ' ברודצקי לחברי ההנהלה הציונית  , 18 . 8 . 1939 ,אב " ג  ,א  .צ . 1612 .
תזכירו של י ' קוריצקי מ  14 . 8 . 1939 -ומכתבו המצורף להברי הנהלת הסוכנות
 5 - 25 / 6082הערתו של סנטור היא מ 939 -נ 29 9

.

. ..

. ) 5 - 25 /6074

. .

מ , 18 8 1939 -

אצ " מ

61

יואב גלבר

ברגע האחרון ניסה קוריצקי להזעיק את בן  -גוריון  ,יוזם הרעיון  ,לעשות משהו כדי שהפעולה
תוכל

להימשך .

ב 20 -

באוגוסט

1939

כתב לו

:

' זה קרוב לשנה שהעבודה שלי מתנהלת במצב

של חוסר בהירות  .אין באפשרותי לתכנן כל תכניות עבודה רחבות כל זמן שאין גורל העבודה

קבוע...

מצב זה אסור שימשך  .אני מבקש ממך במאוד  ,שסוף סוף תתקבל החלטה ברורה

על העבודה וכיוונה .אם לחסל  -כי אז נעשה זאת

את הבסיס הראוי

81 /

מיד.

אם להמשיך  -כי אז יש למצוא לכך

התקוות להקים תנועת התנדבות עולמית למען ארץ  -ישראל שמרכזה

בבריטניה נגוזו עם פרוץ המלחמה  ,ונסיון ' המכון למתנדבים ' נשאר למעשה נסיון נפל  .פליטים
יהודיים יוצאי גרמניה  ,אוסטריה

וצ ' כוסלובקיה ,

שנמצאו בבריטניה עם פרוץ המלחמה  ,התגייסו

ליחידות חפרים בצבא הבריטי  ,ומשם נפוצו במשך הזמן גם לחילות אחרים  * 81 .קבוצות החלוצים
שביניהם המתינו זמן ממושך לשווא בציפייה להצלחת הכהנא  -ומתן שניהלה הסוכנות בשנות
המלחמה הראשונות על הקמת יחידה יהודית שאליה יוכלו להתנדב יהודים מהעולם כולו  ,ובסוף
המלחמה

התגייסו כמה עשרות מהם לחטיבה היהודית הלוחמת .

גיוס יהודים לצבא הבריטי בארץ -ישראל לפני המלחמה
שעה שבירושלים  ,בלונדון ובפאריס התרכזו המחשבות והתכניות בצבא יהודי  ,שיקום ויילחם
לצד בעלות הברית או שיבוא להגן על ארץ  -ההראל במקומו של חיל המצב הבריטי  -החלה
בארץ פעילות צנועה של התגייסות יהודים לצבא לעזרת היחידות הבריטיות הלוחמות בכנופיות

בארץ .
פעולה זו לא באה מתוך תחזיות והערכות על אפשרות התפרצותה של מלחמת  -עולם  .אף  -על  -פי
שיש לראותה גם בהקשר הכולל הזה  ,הרי למעשה נבעה מן המצב בארץ וצרכי הבטחון בימי
המרד הערבי  .מבחינה אידיאולוגית צמחה התגייסות זו לא מתוך התפיסה ה ' לגיוניסטית '  ,נוסח

ז ' בוטינסקי  ,אלא מתוך האידיאולוגיה של ה ' כיבוש '  -חדירה לעמדות מפתח שונות במערכת
השלטון ובמפעלי המשק המרכזיים וקביעת עובדות של נוכחות יהודית בהן  ,ובעקיפין  -הכשרת
יהודים להפעיל עמדות אלה בכוחות עצמם בבוא

העת .

' כיבושים ' כאלה קיבלו תנופה רבה בימי המרד הערבי  ,שבעקבותיו נאלצו השלטונות בארץ ,
לעתים בעל כורחם  ,להישען יותר ויותר על סיוע יהודי  .בתחום הבטחון ' נכבשו ' בתקופה הראשונה
למרד עמדות במשטרה  ,במשמר הרכבות  ,ובמיוחד ראוי לציין בהקשר זה את הקמתן של מסגרות
הנוטרות  -בהפטרת

היישובים

העבריים

והשוטרים

המוספים

בערים .

באותה

עת

נעשו

גם

' חדירות ' ראשונות לצבא באמצעות מתורגמנים  ,מורי  -דרד ונהגים אשר סייעו ליחידות הצבא
בפעילותן בארץ  .דחיפה ניכרת קיבלו פעולות אלה בעקבות פעילותו של וינגייט והקמת ' פלוגות

הלילה המיוחדות '
בראשית ספטמבר

בצפון הארץ .
1938

נפגש שרתוק עם מפקד הצבא בארץ  ,גנרל היינינג  ,ושמע ממנו לראשונה

באופן רשמי ( שמועות על כך הילכו עוד קודם

84

י ' קוריצקי

לבן  -גוריון ,

. .

, 20 8 1939

אב " ג ,

לכן )

על כוונת שלטונות הצבא לגייס יהודים

שם .

 * 84על הפליטים ביחידות החפרים ראה בספרו של  . Bentvich , Understand the Risks, London 1966א .
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צ ' ארלס אורד וינגייט
עם משה שרתוק ( שרת ) ואהרן צייטלין
( געת הלווייתו של

חיים שטורמן ,

) 1938

לעזרת יחידות הצבא הפועלות בארץ  .נראה שמקורה של יוזמה זו בתכנית שהגיש וינגייט עוד
ביולי

למפקדיו .

1938

תכנית זו נועדה במקורה להגדיל את מסגרת פלוגות הלילה המיוהדרת

שלו בטווח הקצר  ,ולהקים קאדר של מפקדים למקרה שהנסיבות תחייבנה את הגדלת הגיוס
בקרב היהודים בארץ לטווח ארוך יותר  .הצבא קיבל לכאורה את התבנית ,אך סרב לממן

לכן נטלה זאת הסוכנות על עצמה  .האנשים נשלחו על  -ידי
ה ' קורס לסמלים עבריים '  ,שניהל וינגייט בעין  -תרוד בספטמבר

ב ' הגנה' .

אותה .

מפקדת ה ' הגנה '  ,ומכל אלה הורכב
, 1938

ובו השתתפו מטובי החברים

קורס זה התקשר עם התכנית עליה מסר היינינג לשרתוק  ,אולם בדרך שונה לחלוטת

85

מהציפיות שהתעוררו ; זאת  -כתוצאה מהתמורה שעברה התכנית  ,כאשר הובאה לאישור הדרג
המיניסטריאלי

בלונדון .

.

גנרל היינינג הסביר לשרתוק שאין מדובר אפילו על מסגרת פארא  -צבאית כוונת השלטונות היא

לגייס בשלב ראשון מאתיים איש  -ולספח מאה לכל אחת מהבריגדות הפועלות

בארץ .

אין

ההחלטה קובעת לגייס דווקא יהודים בתור שכאלה  ,אלא לנצל את היסודות הנאמנים בארץ כדי

.

לסייע לצבא נכון אמנם  ,שהיהודים הם  -הם היסודות הנאמנים  ,אך אי אפשר לראות אנסכם אלה

כ ' כוח יהודה  .הם יאומנו ויוצבו אחר כך ליחידותיהם  ,ואז יופקדו בידיהם תפקידי עזר שונים

:

.

שמירת מחסנים  ,ליווי שיירות  ,אבטחת עבודות אחזקה בשטח וכו ' באופן רשמי יגויסו האנשים

כשוטרים זמניים  ,אך למעשה הם יהוו חלק אורגאני של היחידות בהן ישרתו .

86

.

דבריו של היינינג באותה פגישה משקפים בבירור את יחסם של הבריטים לעניין לגבי דידם
מדובר היה בגיוס מקומי קטן  ,שנועד לפתור בעיות צבאיות מסוימות בתחומים משניים ( סיוע
85

סת " ה  ,ב  ,חלק שני  ,עמ '

.

86

. 932--929

סייקס  ,שם  ,עמ '

, 172

וכן ראה מכתבו של רטנר לשרתוק

.

מ  , 15 . 9 1938 -בו הוא מספר על פגישתו עם וינגייט יומיים קודם לכן  ,סת " ה  ,ב  ,חלק שלישי  ,עמ '
דו " ח שרתוק על פגישתו עם נגרל היינינג  , 5 . 9 1938 ,אצ " מ  , 8 ' - 25 / 6905וכן ביומנו  ,ג  ,עמ ' 257
כאן ככל הנראה ראשיתה של הפרשה  ,ולא כמסופר בסת " ה ( ב  ,חלק שני  ,עמ '  , ) 933-932בפנייה
בדרג נמוך של הצבא ללשכת הקשר של

1342

.

.

הנוטרות בנתניה .
63

יואב גלבר

הכנופיות ) .

במשימות מדרג שני ושלישי  ,ולא בפעולות מבצעיות ממשיות לביעור

הבריטים

עשו הכל כדי שלא לפתוח פתח ליומרות פוליטיות מצד הסוכנות ,או ליומרות צבאיות מצד

.

המתגייסים מגמה זו הודגשה עוד יותר במסמך בריטי פנימי  ,שנועד להסביר למפקדי היחידות
בארץ את טיבו של הגיוס ומעמדם של המתגייסים במסגרת יחידותיהם

:

' כל הסוגים מגויסים

כמשטרה זמנית ,על  -פי סמכותו העליונה של מיניסטר המושבות למטרה הספציפית של ביצוע
תפקידי שמירה  ,ליווי ואחרים במטרה לשחרר גייסות

[ בריטיים ]

יוצאים יחידים מכלל זה היו המישים המגויסים ל ' פלוגות הלילה
הסכים

כי יועסקו ב ' משימות הגנתיות בעלות אופי

יותר ' .

לתפקידים פעילים

המיוחדות '  ,שמיניסטר המושבות

הנפט ' .

התקפי  ,כמו למשל הגנה על צינור

האופי הכהפטרתי של הגיוס הודגש בכל מה שנוגע לתהליך הגיוס  ,תנאי השרות והתשלום  ,כללי
המשמעת וסימני מעמד חיצוניים ,

כמו מדים וסמלים .

י5

הקשר בין פרשיה זו וההתנדבות לצבא הבריטי בתקופת המלחמה אינו נובע מפניית השלטונות ,
אלא מן הציפיות שעוררה בקרב היהודים  -במחלקה דומדינית של הסוכנות  ,בקרב ראשי ה ' הגנה '

ובקרב חברי השורה שהתגייסו לשרות עם היחידות הבריטיות.
הפנייה הבריטית בעניין הגיוס לצבא  -שבאה בעקבות שורה של פניות לסוכנות לסייע בהשלטת

סדר ובטחון בארץ על  -ידי גיוס מספר רב של אנשים למסגרות עזר שונות למשטרה ולצבא -

פתחה בעיני הסוכנות פתח למאבק על ביסוס מעמד מוכר בתחום הבטחון בארץ כתמורה לסיוע
שהשלטונות מקבלים ממנה בתחום

ss

ההערכה היתה שדרישות הצבא לאנשים תלכנה ותגדלנה  ,וכי יש להתכונן לאפשרות שתפרוץ

מלחמת  -עולם  .בלונדון נראה היה כי הגיוס קשור במתיחות הבין  -לאומית על רקע משבר
ובן  -גוריון רשם ביומנו
ב 34 -

.

[ ] 15 30

( 28

בספטמבר

מינכן ,

: ) 1938

מ .מ .

מסר לנו חיים [ וייצמן ! שיחתו עם

מקדונלד ] :

[ מלקולם

...

עוד יש

.

שביב תקוה לשלום  ,אבל האפשרות של מלחמה גדולה במקרה של מלחמה איטליה תתקוף
מצרים ומרכז הצבא הבריטי יהיה שם  .הוא שלח הוראה להיינינג שהוא יכול לגייס יהודים
כמה שהוא מוצא

לנחוץ . . . .

58

שרתוק  ,בארץ  ,השקיף סיכויים לעתיד הטמונים בתכנית זו

:

~
יש גם שאלה יותר רחוקה  ,של גיוס כות ההגנה היהודי בארץ במקרה של מלהמה עולמית ,

אז גם תהינה אפשרויות הרבה יותר גדולות לשיתוף עם הצבא

לכך שהאנשים ההולכים לשרות יצאו משורות הארגון

בעבודתם .

...

[ ההגנה ]

יש גם חשיבות מרובה

וידעו על משמעת הארגון

90

דברי שרתוק מרמזים על התלבטות במחלקה המדינית ובצמרת ה' הגנה' בין שני שיקולים מנוגדים

מסמך של מפקדת הצבא בא " י

87

מ , 20 10 1938 -

. .

חתום על  -ידי קולונל ברנסקיל .

הצבא בארץ ( הדיביזיה ה  7 -ובה בריגדה  14ובריגדה
השונים במפקדה בירושלים העתקו נמצא באצ " מ 5 - 25 / 170

, ) 16

.

למפקדת תיל האוויר בארץ ולענפי המטה

.

דו " ח שרתוק על פגישתו עם הנציב העליון  ,פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות ,
יומן בן  -גוריון  , 28 .9 1938 ,אנ " מ . 5- 25 / 179 / 20
פרטיכל ישיבת הנהלת הסוכנות  , 18 . 9 . 1938 ,עמ ' . 2

88

.

89

90

14
~

הופץ למפקדות יחידות

. 8 . 9 . 1938

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י

ערב מלחמת  -העולם השנייה

בשאלה את מי לבוון לגיוס לצבא  .מנוד אחד היתה באן הזדמנות לתת אימון צבאי סדיר יותר

 %הגנה ' .

לאנשים שלא על חשבון אפשרויות ההדרכה המצומצמות של

מצד שני פעל הרצון

להרשים את שלטונות הצבא באיכות האנושית הטמונה ביישוב  ,לקראת אפשרויות גיוס נוספות
העשויות להיפתח בעתיד .שיקול זה חייב שליחת אנשים מאומנים ממיטב חברי הארגוון
את הדילמה הסביר יהושע גורדון  ,האחראי על הנוטרות מטעמה של המחלקה המדינית

...

צריך שלמועמדים לפלוגות העזר  ,תהיה כל

אימון

ידועה .

האחר ות

המעלות

:

מחוץ לדרגת

אם החיסרון של המועמדים יהיה שהם בלתי מאומנים  -הצבא לא

יאוכזב .

אבל אם התומר יהיה גרוע והמעלה היחידה שלו תהיה שהוא ' קצת) מאומן  -הרושם ישאר
שהחומר האנושי שאנו יכולים להמציא הוא רע ואין לקוות

לגדולות .

לדעת גורדון צריך היה לשלוח לצבא אנשים מבין הברי ה ' הגנה' בערים ולא מהיישובים החקלאיים ,
ונימוקיו עמו :

 .1במידה שיוגדל כוח ההגנה

הכללי . . .

יוכל הדבר להיות רק מבין אנשי הכפר  ,כי אין

להניח שהממשלה תסכים לגייס בערים רזרבות בשביל

הכפרים .2 . . .

בזמנים קשים נוכל

להיות בטוחים בגיוס אנשים נוספים רק בעזרת פעולה של גופים מאורגנים ( קיבוצים  ,ועדי

נקודות וכו ') .
הנוכחית . 3 .האימון

אין לבזבז רזרבה זו שצריכה להיות שמורה לשעה חמורה ביותר  ,בדרגה
הטוב ביותר הוא הפעולות  ,שזה באזור הכפרים  .כמו כן תנאי האימון

הנוחים לנו ביותר הם הכפרים  .כי הלא ידועים

קשיי האימון בערים . . .

91

ואמנם  ,בפגישתו הבאה עם גנרל היינינג ביקש שרתוק שהצבא יקה בחשבון שהאנשים הנשלחים
אליו מטעם הסוכנות אינם מאומנים וידאג

הגיוס החל באמצע
על מהלך הגיוסים

...

ספטמבר .

לאימונם .

92

ב  18 -בספטמבר יכול היה שרתוק למסור דין  -וחשבון להנהלה

:

כן גויסה פלוגת עזר בת  100איש לצבא  ,והיא התחילה כבר באימון בעין חרוד  .נתקבלה

גם דרישה לגיוס

100

איש נוספים בשביל הצבא בשומרון  ,ונראה שידרשו גם  100איש

בשביל הצבא בדרום  .סברא שיגדילו את מספר הכעויסים בשביל הצבא בצפון בעוד

. 100

מפקד הצבא בצפון מדבר על פלוגה של  500איש  ,ויש לחשוב שנצטרך רק לפלוגת עזר

לצבא לגייס

יותר מ  1000 -איש . . .

93

בצפון סופחו מסיימי קורס הסמלים של וינגייט  -כולם כאחד  -לבריגדה הבריטית שפעלה
בגליל  .אשר לגיוס באיזור השומרון  ,מפקד הבריגדה שפעלה במרכז הארץ  ,פנה

ב 15 -

בספטמבר ,

באמצעות הכמנטרה  ,ללשכת הגיוס לנוטרות של הסוכנות בנתניה  ,וביקש להמציא לו בדחיפות
מאה אנשים  ,לשם שרות עם יחידות הצבא הפועלות

באיזור *.

9

האנשים גויסו תוך שבועיים ,

הושבעו  ,קיבלו אימון שטחי וסופחו לפלוגות של רגימנט ה 81 scots -

%0

שחנו במשולש שכם-

~
91

92

י ' גורדוז  ,הערות ותזכורת על גיוס פלוגות העזר לצבא בשרון ובשומרון ,
דו " ח שרתוק על פגישתו עם היינינג  , 12 10 . 1938 ,אצ " מ . 8 - 25/6905

.

93

פרטיכל ישיבת הנהל ת

94

מאיר מפקטור ליהושע

'

הסוכנות 8 . 9 . 1938 ,ן .
גורדון  , 16 . 9 . 1938 ,אצ " מ

. .

, 21 9 1938

אצ " מ

. 8- 25/170

. 5 - 25 /170
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טול כרם-קלקיליה .

95

קבוצה שלישית גויסה באיזור חיפה  ,שלא באמצעות הסוכנות אלא דרך

איגוד התיילים משוחררי מלחמת  -העולם

חיפה .

הצבא באיזור

(  .ק .ינ.

לצבא '

בסך הכל שירתו בסוף  1938במסגרת  -זו  ,שנקראה ' המשטרה הנספחת

ז9

240 , ) 7

הראשינה .

96

.

קבוצה זו גויסה לתפקידי שמירה במתקני

איש .

לצבא ' עד ערב המלחמה .

98

ככל הנראה לא גדל מספרם  ,וזה היה היקף ' הכהנטרה הנספחת

99

המתגייסים יצאו לשרות של שישה חודשים עם הצבא ; אך תוך תקופה קצרה  ,משעמדו על
התפקידים המוטלים עליהם ועל תנאי שרותם  ,נתקפו רגשות אכזבה

ותסכול .

אנשי הקבוצה הצפונית  ,בוגרי הקורס של וינגייט בעין  -הרוד וממיטב הנוער ביישוב  ,פוזרו
בין שלושה רגימנטים בריטיים

 ~ lboyal LQster 81568 , South Stafordshire :וה ~Kent -

הרגשתם היתה שהם עולים על החיילים הבריטיים עמם שרתו

:

החיילים הבריטיים שבגדודנו צעירים מאוד ובלחי מנוסים בקרב  ,רכותוך

צבאית .

עליהם גם מבחינה

הוא

כך אנו עולים

אך מחוסר נסיונם סובלים גם אנו בזה שלגדודים שלנו ניתנים

תפקידים  -פעוטים מתוך חוסר בטחון בכשרותם

גרוע .

7681י .

100

...

היחס של החילים ומפקדיהם לעבודה

החיילים פוחדים וה 00 ' 8 -א והקצינים הצעירים  ,שהם בני  22-- 19שנה  ,רואים

.

את תפקידם כהמשך לצחצוח קסרקטינים לנו מר הדבר מאד  ,כי מתוך כך אנו עוסקים רק
בשמירת הקסרקטין ופטרולי מסע לאורך הדרך  -דבר שלא מתאים לידיעתנו ולרצוננו  ,כי
בעין חרוד למדנו עם הקפטן הידיד תורה שונה

במקצת .

101

אכזבה עמוקה התעוררה גם בעקבות אי התגשמותן של הצפיות מימי הקורם בעין  -חרוד בדבר
הקמת גרעין מפקדים לצבא יהודי  .דבר זה נתברר עוד לקראת סיומו של הקורס  .חלק מהאנשים
ניסה כבר אז להתחמק מהגיוס לצבא  ,ואליהר גולומב ווינגייט הוזעקו כדי לשכנע אותם להימנע
95

96

מפקטור לגורדון , 30 . 9 . 1938 ,

שם .

היה זה אופייני לגישה הבריטית לגיוס בארץ עד לתקופה מאוחרת הרבה יותר  ,לנסות למצוא דרכים
לגיוס ביישוב באמצעות ארגונים שונים ולהימנע ככל האפשר מתלות בסוכנות  -ברוב המקרים
ללא הצלחה  ,מכיוון שרוב הארגונים הללו  ,כגון ארגוני חיילים משוחררים  ,התאחדויות עולים
והסתדרויות מקצועיות ( מהנדסים  ,רופאים וכו ' ) פנו במקרים כאלה לקבל את עצתם ורשותם של
המוסדות

97

הלאומיים .

חוזר של איגוד החיילים המשוחררים לחבריו הקורא להם להתגייס ומוסר על המשא  -ומתן שניהל

האיגוד עם השלטונות הצבאיים על תנאי השרות  ,חתום על  -ידי מ '
כן ראה עדותו של ישראל עמיקם
98

דין  -והשבון של גנרל היינינג על משטרת ארץ  -ישראל ,
כולל את ה 4 8 -כ  5הנציב העליון מדגיש בדו " ח השנתי
וה 4 . 8 -ן  5עומדים תחת פיקוחו הישיר של הצבא
יומן בן  -גוריון .25 7 . 1939 ,

.

99

100
101

בא  .ת  .ה .

 ,עדות מס '  ( 2760נרשמה

. . . .

.

.

.

ניומן .

. .

4 10 1938נ ,

על  -ידי ח ' טננבוים ב  . 1956 -ת. ) 16 . 1

. . 733/ 389 , 17 . 1 . 1939
שלו ל  . )( . 733 / 399 ( 1938 -נ ) )

. .

המגבסים , 31 10 1938 ,

א  .ת  .ה . 33 / 4 .

,0 0

מספר זה אינו

כי ה  . 11 . 1 . -נ
(

. 5- 25/170

מרדכי רובינשטיין לגורדון על סיורו בקרב
ישראל פרנקנשטיין ויהודה בן דוד לישראל גלילי  ,דצמבר  , 1938אנ " מ  ,שם ויאיר הלוי ששרת
נכלאנו  ] ! 1לרגימנט המורכב רובו ככולו אנשים
ברגימגט אחר כותב אף הוא ליהושע גורדון . ' :

..

אצ " מ

.

מבחינת הנסיון הצבאי  .אנשים אשר עדין לא עברו את כל דרגות האימון

לגמרי צעירים ותירונים ] ! 1
האלמנטארי ואם כן הוא המצב מבחינת ההכשרה הצבאית הכללית  ,מכל שכן גדולה היא אי ההתאמה

.

.

לתנאי הארץ ואופי מלחמתה המיוחד במינו  . .ראינו כי הננו בלי שום ספק עולים עליהם מכל
הבחינות  . . .אולם מעמדנו כיום הוא כזה שאיו ביכולתנו לנצל את רמתנו זאת ולגלות את _ יכולתנו '
( שם )

.

66

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בא " י ערב מלחמת  -העולם השנייה

מכך.

אחרים המשיכו לקוות כי התכנית תתגשם בעתיד

102

:

../

אנו מתכים לגיוס המקווה אשר

יוציאע מכאן ויתן לנו אפשרות פעולה רחבה  ,ואנו תקווה שזה יעשה תחת פיקוח אנשים בעלי

מרץ ומנוסים יותר מהממונים עלינו עתה '  " .י
3

לשם מה גל זה

ככל שעבר הזמן נגוזה תקווה זו  ,ונשאלה השאלה

:

?

.

אם ארצה לעשות סך הכל כללי  ,הרי הוא לפי הערכתי שלילי בהחלט לא השגנו את אשר

רצינו .

נמנע מאיתנו לרכוש את הערכים החיוביים הטמונים בעבודת הצבא  ,והעיקר -

לא שותפנו באופן ישיר בהשקטת הארץ

והגנתה .

ואם זאת היא המסקנה מהנסיון עד כה ,

הרי על אחת כמה וכמה עגומים הם הסיכויים ביחס לעתיד . . .
יכול להשתחרר מהרושם כי היה בו  ,בכל הנסיון הזה  ,משום בזבוז כוחות מיותר .

כתוצאה מכל אלה אינני
4ס !

לאנשים היו טענות על תנאי השרות והתשלום  ,על יחסם של האנגלים ועל הזנחתם על  -ידי
המוסדות

וה ' הגנה /

בעקבות התלונות שהגיעו לסוכנות יצא גורדון לסייר בין

האנשים .

הוא

התרשם כי -
המצב רוח הוא רע ומלא מרירות רבה נגד הארגון

הטיפול [ והרי הוא היה מופקד

עליו ]

והסוכנות . . .

אבל ביסודם הדברים

אמנם  -ישנה הגזמה בחוסר

נכונים .

חלק מהח " ח התפטר

ואחדים מהם בלי אישור מאתנו  ,ובאם הח " ח לא יענשו והעונש לא יפורסם ביחידות הצבא

עלול הדבר לגרום ל ב ר י

חה

בלתי מאורגנת.

בדין  -וחשבון שלו הצביע על סכנת ההתמוטטות הנשקפת למפעל כולו  ,ותבע החלטה לגבי

המשכו .

105

הסוכנות וה ' הגנה' החליטו על הכהנך השרות בצבא בשליחות היישוב  ,מתוך מחשבה

ש ' ומרה ' זו ,מש 'נכבשה '  ,עשויה להועיל אם תביא מלחמת  -עולם לשינוי במדיניות הבריטית  ,וקראו
לאנשים להמשיך ולשרת

...

:

עוד איננו יודעים בדיוק מהי תכניתה של המכרבלה ביהם ליחידות הנספחות

נאבקות בענין זה מגמות

שונות .

אולם אחת ברור לנו

:

לצבא .

כל עוד נותר בחור עברי אחד

במדי צבא נספח  ,ולו גם בנגיעה קלה ליחידות הצבא הבריטי ,הרי הישוב מעונין שתופעה
זו תתמיד

ותתרחב .

לא מן הנמנע שלקראת סיבוכים עולמיים  ,מתוך הקושי להעביר צבא

מהמטרופולין ,לרגל הצורך להעביר צבא מהארץ למערב מצרים  -תחליט הממשלה לגייס
לצרכי הארץ עצמה אנשי צבא מתוך האוכלוסיה בארץ ישראל  ,ואז ודאי ישמשו
הנספחים לצבא לעובדה שיש

מספר אנשינו . . .
משמרתכם .

להרחיבה .

למרות התנאים

200

חברינו

לפיכך  ,אסור לנו להפחית גם באיש אחד את

הקשים . . .

אנו קוראים

אתכם להשאר

איתנים על

06ן

102

103

104
105

106

סת" ה  ,שם  ,עמ' .
פרנקנשטיין ובן דוד לי ' גלילי ,אצ" מ  ,שם .
932

י ' הלוי לי ' גורדון ,

שם .

' ביקורי אצל חברינו בצבא'  -דו" ח של י ' גורדון  , 2 . 2 . 1939 ,אצ " מ . 8 - 25 / 6906
חוזר מיום  , 19 . 2 . 1939חתום על  -ידי ' ארגמן ' [ ישראל גלילי ]  ,א  .ת .ה . 33/2/4201 .
' ארגמן ' כישראל גלילי ראה שם  ,הערה מצורפת של שאול אביגור.

לעניין זיהויו של
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יואב גלבר

ברור היה שהצבא הבריטי הרב שרוכז בארץ בסוף  , 1938לאחר שוך משבר מינכן  ,לשם דיכוי
המרד הערבי  ,לא

יישאר בה אם

תפרכן מלחמה  ,והוא יועבר אז לזירות אחרות  ,בעיקר למצרים ,

כדי להגן עליה מפני פלישה איטלקית מצד לוב  .תחזית זו עוררה מצד אחד חששות לבטחונו של
היישוב במקרה של התפתחרת כזאת ,ומצד שני תקווה לשכנע את השלטונות  -הצבאיים
לפחות  -בחיוניותו של אימון צבאי רחב לצעירי

היערוב .

אלה יוכלו לתפוס את מקומו של

הצבא הבריטי שיצא את הארץ  ,לקיים בה את הבטחון הפנימי ולמנוע התעוררות מחודשת של
המרד הערבי ,שבה טמונה סכנה ליישוב ולשלטון הבריטי בארץ גם

יחד.

י10

כבר לאחר פרסום הדין  -וחשבון של ' רעדת וודהד '  ,משנראה היה כי נסתם הגולל על משא  -ומתן עם
הממשלה הבריטית על הקמת צבא יהודי ארצישראלי ,כתבו אלעזר גלילי ואליעזר

ליבנשטיין ,

שתזרו בינתיים מלונדון לארץ  ,תזכיר על ההכרח בניהול משא  -ומתן מוגבל יותר בנושאים
מוגדרים החיוניים להגנת היישוב והארץ

:

לעומת האפשרות הזאת של שקט יחסי בארץ בעתיד הלא רחוק  -חייבת כל הערכתנו את
תפקידנו להיות בנויה על ההנתה כי כבר במשך השנה הבאה עלולים אנו לעמוד בפני
אפשרות ריאלית של מלחמה כללית ,של איזולאציה של הארץ  ,של הוצאת חלק גדול
מהכוחות האנגלים לחזית מצרים  ,ושל הכרח בשבילנו לקבל על עצמנו חלק ניכר מאד
מתפקידי השמירה הפנימית  ,ואף ההגנה החיצונית של
ורק מתוך קואופרציה מהודקת עם הכוחות
כיום הנה

:

הארץ . . .

האימפריאליים . . .

תפקיד

כזה . . .

יתכן אך

הפרובלמה העומדת בפנינו

כיצד נכשיר את מכסימום היכולת מצדנו להיות גורם בעל ערך בקואופרציה

הזאת בשעת הצורך .
תוך ציון המיגבלה הקובעת של העמדה הבריטית השלילית לכל מה שיוכל להתפרש כסיוע

להקמת צבא יהודי בארץ  ,ממליצים בעלי התזכיר להתרכז במשא  -ומתן על הקמת יחידות להגנה
אנטי אווירית  ,יחידות תותחים להגנת החופים ויחידות מקצועיות  ,כגון הנדסה

וקשר .

כל אלו

תעוררנה פחות חששות ולכן אולי יסכימו הבריטים להקמתן  ,ומאידך הכשרתן דורשת זמן
ממושך יותר מהכשרת יהירות חיל רגלים  ,שאותן ניתן יהיה להקים בשעת הצורך במהירות

 .יהסית .

י10

בסוף ינואר  1939הגיש ברנרד ג ' וזף לגנרל היינינג תכנית של הסוכנות להקמת מיליציה יהודית

בארץ  -ישראל ,בדומה לצבא הטריטוריאלי

בבריטניה .

בתכנית דובר על אימונם של עשרת -

אלפים עד חמישה  -עשר אלף צעירים  ,בפיקוד בריטי  ,שיוכלו לתפוס את מקומו של חיל המצב

הבריטי .נוסף לכך הציעה הסוכנות לאמן יחידות תותחי נ " מ ותותחי חופים  -תפקידים שגם
בבריטניה היו מוטלים על הצבא הטריטוריאלי  -כדי להגן על הארץ מפני התקפה חיצונית

מהאוויר ומהים .

לכל אלה יצטרבו השלטונות לדאוג למלאי נשק  ,שיאוחסן במחסני הרום בארץ

ויסופק לאנשים בעת

הצורך .

108

. .

שם .

107

תזכיר גלילי  -ליבנשטיין

108

ג ' וזף מילא אז את מקומו של שרתוק שיצא ללונדון לוועידת השולחן

לו
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גלילי

וליבנשטיין

מ , 20 11 1938 -

תזכיר

בו

ארכיון העבודה ,

המליצו

להתרכז

בנקודות

העגול .

מצומצמות

לקראת שיחה זו הכינו

שאינן

קשורות

בשאלות

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא

הבריטי בא " י

ערב מלחמת  -העולם השנייה

.

תגובתו של היינינג היתה מסויגת לדבריו צריך היה להמתין תחילה לסיומה של הוועידה בלונדון

.

כדי לדעת מה תהיה מדיניות הממשלה בארץ בעתיד שנית ,אין להגזים באיום סכנת המלחמה

ומכל מקום קיים בארץ שלד של כוה יהודי מאומן  ,בדמות הנוטרים  .שלישית ,אין להניה שארץ -
ישראל תותקף בשלבים הראשונים של המלחמה  ,וייוותר זמן מספיק לאימונו של כוח כזה אם
אמנם

יהיה בו צורך .

109

בארץ .

למרות תשובתו המסויגת של היינינג  ,עוררה ההצעה התעניינות במפקדת הצבא הבריטי

היתה זו התעניינות טבעית לקציני מטה הרוצים לחקור את כל הפתרונות האפשריים למצבים
הצפויים להתעורר

בעתיד  ,מבלי להתחשב במגבלות

יותר  ,כאשר יהיה צורך להחליט על הפתרון

מדיניות .

הנבתר .

הקצין הממונה על ענייני מנהלה וכוח אדם במפקדת הצבא
בראשית מארס

 1939עם

אלו יבואו לידי ביטוי מאוחר
בארץ ,

קולונל ברנסקיל  ,נפגש

יהושע גורדון  ,וניסה לברר אצלו את אפשרויות הגיוס מקרב היישוב

במקרה של מלחמה  ,ואת הדרך הטובה והמהירה ביותר לבצע גיוס כזה בשעת הצורך  .גורדון

הציע לו להתבסס על גיוס נוטרים מקרב אנשי הערים ( ולא ממשטרת היבהובים
והוסיף כי האנגלים יצטרכו

לתת את הקצינים שיפקדו על כוח זה .

העבריים ) ,

110

.

מגעים מסוג זה עוררו במחלקה המדינית תקוות בעלות משמעות מדינית נוצרה ההרגשה -

במיוהד בשל ההדרדרות ביחסים עם השלטונות האזרחיים בארץ ועם המיניסטריונים ה ' אזרחיים '

בלונדון  -שעדיין לא פסו סיכוייה של התנועה הציונית בצבא וכי במקרה של מלחמה יהיה
שיתוף הפעולה הצבאי  ,שבריטניה זקוקה לו  ,נקודת מוצא לשינוי מערכת היחסים בכללה  .ברוח

זו דיבר שרתוק במרכז מפא " י ביוני

1% 1

ובהנהלת הסוכנות ביולי

שם אמר

, 1939

:

המכרבלה .

יחסינו עם כוחות הצבא טובים מאלה השוררים בינינו ובין

במקרה שתפרוק

מלחמה אין ספק ששלטונות הצבא יבקשו מהיהודים לספק יחידות הגנה  ,אף כי הכנות
לקראת אפשרות כזאת עדיין לא נעשו על

יד. 0

112

המסע הנמרץ להכפלת הצבא הטריטוריאלי  ,שהחל בבריטניה בסוף מארס , 1939

פוליטיות רחבות יותר  ,מכיוון

שאלה עמדו אז לדיון בלונדון  ,וקשה היה עוד לצפות את התגובה

. 1 . 1939

110

שם .

הבריטית  ' .הערות לשיחות עם גנרי הייגינג יבטרשיל ' [ המזכיר
דו " ח של ג ' וזף על השיחה  , 28 1 1939 ,אצ " מ . 8 - 25 /6905
תרשומת של גורדון על שיחתו עם ברנסקיל  , 8 . 3 . 1939 ,אצ " מ  8 - 25 / 10018באותה תקופה התגבורה
במטכ " ל הבריטי ההערכה שהצבא במזרח התיכון חייב יהיה להיות בנוי על כותו העצמי בשלושת
החודשים הראשונים למלחמה אם תפרוץ  ,עד שתוכלנה להגיע לאיזור התגבורות הראשונות מכאן
הגיעו למסקנה שהצבא יהיה חייב לגייס כוחות מקצועיים בארץ  -ישראל כדי להשלים פערי מבבה
לתקן ביחידותיו  .בעוד שבלונדון נעשו כתוצאה מכך ברורים עם משרד המושבות ביחס לאספקטים
הפוליטיים של גיוס בארץ  -ישראל  ,החלו בעקבית זאת בארץ ברורים ביחס לאפשרויות המעשיות
של הגיוס  ,ובהקשר זה יש לראות את הפגישה בין כרנסקיל לגורדון ( ראה מכתב ממשרד המלתמה
() כ) )
למשרד המושבות  , 20 3 . 1939 ,וממשרד המושבות לנציב העליון 733 / 414 , 75929 , 12 . 7 . 1939 ,
משה שרת  ,יומן מדיני ,ד  ,עמ' . ) 14 6 1939 ( 315
שם  ,עמ'  ) 18 7 . 1939 ( 327במקור נאמר שהישיבה התקיימה בלונדון ככל הנראה ימת טעות  ,כיוון
שבאותה תקופה היה שרתוק בארץ וכעבור  5ימים מצוטטים שם דבריו ברטיבת הנהלת הסוכנות
ראה  . 185 - 187קע  1960 ,ת60ח6 - Belisha ] 0ז , The Pdvare Papers oy 80ן6 .ט) ; ? . Minney
ראה גם יומנו של דב הוז מ  , 7 5 . 1939 -פצ " מ 8 - 25 /977
הראשי ] ,

109

113

חידש את
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מתגייסים מקרב היישוב לצבא הבריטי  ,ימי מלחמת  -העולם השנייה שרשותה של קרן קיימת

לישראל )

התקוות ליצירת מסגרת דומה בארץ  -ישראל .כאשר נתפרסמה בעתונות הצהרתו של הור  -ולהבה
כי הממשלה מתכוונת לשקול אפשרות התגייסותם של נתינים זרים לצבא הבריטי  ,היו שראו
בכך פתח להתגייסותם של יהודים בארץ  -המדאל לצבא

:

הצהרה זו מציעה לנו הזדמנות שאסור להחמיצה  .ניתן להעמיד בארץ  -ישראל מספר מספיק
של יהודים העונים על הקריטריונים של נסיון צבאי וידיעת אנגלית כדי להקים דיביזיה

אחת ,ואולי אפילו שתיים .
יהודית כזו בצבא הבריטי  ,במיוחד אם היא תוצב בארץ  -ישראל.

אין צורך להסביר את החשיבות עבורנו של הקמת פורמציה

יהושע גורדון  ,כותב הדברים הללו  ,מודע היה לקשיים ולמעצורים שיעמדו בפני שני הצדדים
בבואם להקים מסגרת כזאת בתקופה זו שבין סיום ועידת סנט  -ג ' ימס ובין פרסום ' הספר הלבן ' -

קשיים שאיפיינו את מערכת היחסים שנוצרה בין היישוב ומוסדותיו והצבא הבריטי גם מאוחר

.

יותר  ,בתקופת המלחמה לדעתו -
מתעוררת השאלה אם מבחינה פוליטית יהודית זהו הרגע המתאים לצאת בקריאה להתגייס
לצבא הבריטי  ,ואם קריאה זו תהינה מספיק פופולארית מבהינה פנימית

[ ישובית ]

כדי -

שלא תכשל בתוצאותיה  .מצד שני יעמוד לנגד עיני הממשלה הבריטית החשש  ,שהמטרה
היחידה של ההצעה היא להכניס גורם חדרך ובעל עוצמה לבעיה היהודית  -ערבית ,וחשש

.

כזה עשוי להטות את כף המאזניים כנגד היתרונות שבתכנית הפחד מפני פתיון עשוי להביא
להתנגדות גדולה יותר לרעיון מאשר בתנאים רגילים  ,ויביא למשך זמן רב לבטול ערכה
של כל הצעה מסוג

זה .

114

בדיקת ההערכות הבריטיות בדרגים שונים ( מדיניים

וצבאיים )

את מגמות הגיוס מבחינתם של

.

היהודים בתקופת המלחמה מראה עד כמה היתה הערכתו של גורדון מציאותית כן היה מציאותי

 -כפי שהסתבר לאחר מכן  -בהערכתו את הקושי הרב הטמון בעמידה על עקרון שרותה של

114

תזכיר של י ' גורדון ,

. .

, 7 4 1939

אצ " מ

- 25 / 6283

.5

התגבשות רעיון ההתנדבות לצבא הבריטי בא " י

ערב מלחמת  -העולם השנייה

היחידה הארצישראלית המשוערת בארץ  -ישראל  ,כאשר מצד אחד  - ,עקרון זה הוא בעל חשיבות
ראשונה במעלה להבטחת הצלחתו של גיוס בקרב היישוב  ,ומצד שני אין כמוהו לעורר התנגדות
לתכנית מן הצד הבריטה
לאור קשיים אלה הציע גורדון בתזכירו לוותר על הליכה בגדולות  ,כלומר הקמת דיביזיה יהודית
בארץ  -ישראל  ,ולהסתפק

בקטנות .

הוא הציע לבקש הכרה עקרונית בזכותם של יהודי ארץ -

ישראל להתגייס לצבא הבריטי ולבטא את ההכרה בזכות עקרונית זו על  -ידי

העברתם למסגרת

צבאית מלאה של היהודים הנספחים עתה לצבא בתפקידים שונים  .משיוכר העקרון  ,ניתן יהיה

המספר .

להגדיל את

עוד הציע גודדון לבקש מהבריטים רשות להקים יחידות מילואים בחילות

הרפואה  ,התובלה וההנדסה  .רעיון זה הועלה בפגישות שקיים עם קציני מטה של מפקדת הצבא

בארץ  -ישראל  ,שציינו גם את סדר העדיפויות שלהם מבחינת צרכי כוח האדם של הצבא
()1

:

רופאים וסגל רפואי אחר ; ( ) 2נהגים ; ( )3אנשי הנדסה ( והכוונה היא למהנדסים ולבעלי

מקצועות טכניים כמסגרים מכונאים

וכו ' ) ;

()4

לוחמים .

סדר העדיפויות של היישוב  ,מבחינת

צרכי הבטחון שלו  ,היה כמובן הפוך .
בסיום תזכירו נימק גורדון באריכות את חשיבות הגיוס למסגרת צבאית בריטית מבחינת בטחונו
של היישוב
כל

16

:

אלף השוטרים המיוחדים והמסופחים שלנו קיימים ככוח כהמטרתי

זמני.

הם כוה

לשעת חרום  ,וכשלדעת המשטרה מידת החומרה של המצב תפחת  ,ניתן יהיה לצמצם את
מספרם  ,עד

...

לאפס .

הם יעלמו כלא

היו .

הארגון המשטרתי אינו מכיר במושג של רזרבה

רזרבה של הצבא נתונה לחוקים אחרים מאלה של השוטר המקומי  ,המושפע בקלות

כה רבה מתנודות פוליטיות ומסימפטיות  -פוליטיות  .אנו יודעים למי נתונה

אהדתם .

אין אוהדים באדמיניסטרציה המקומית  .לכן חיוני שיהיה לנו לפחות ג ר ע י
שלא יהיה נתון בידיהם  .אי אפשר להגזים בחשיבותו של דבר זה

...

ן

לנו

של כוח

הקמת הרזרבה שצוינה

לעיל היא בעלת חשיבות עליונה לישוב  .היא תרומם את רוחו ע " י הבטחת אפשרויות לניצול

כוח האדם המקצועי הרב מגרמניה  ,אוסטריה צ ' כוסלובקיה וכו '  .היא גם תקודם בברכה
ע " י דעת הקהל

הבריטית . . .

115

בנסיבות הכרוכות בהכנות לפרסום ' הספר הלבן ' ובתגובות שבאו לאחר מכן ביישוב נדחקה

שאלת הגיוס לצבא הבריטי  ,מבחינתם של שני הצדדים  ,לקרן  -זווית  .היא התעוררה מחדש רק

ממש ערב המלחמה  .צעד ראשון נעשה על  -ידי מחלקת הבריאות של ממשלת המנדאט שפנתה
ישירות למספר רב של רופאים כדי לברר את נכונותם לשרת במקרה של

' שעת חרום

116 /

פנייה זו היתה בהתאם לסדר העדיפויות האמור של הצבא  .בסוף אותו הודש התעוררו לפעולה גם
מוסדות

היישוב .

השורה הראשונה של המנהיגות נמצאה באותם ימים בג ' נבה  ,לרגל הקונגרס

הציוני הכ " א  ,ובראש היישוב עמדה הנהלה זמנית של הסוכנות  ,שהורכבה מחברי הנהלת הוועד
הלאומי ובראשה יצחק

בן  -צבי.

בסיכום ישיבתה של ההנהלה הזמנית ,

ב 22 -

באוגוסט

, 1939

הוחלט כי 'ההנהלה תודיע לממשלה שבמקרה של מלחמה אנו מוכנים לגייס אנשים להגנת הארץ
115
116

.

שם
חוזר של סגהל מחלקת הבריאות מ  5 -באופסט

, 1939

אצ " מ . 8 - 25 /6285

יואב גלבר

ולפעולה משותפת עם

אנגליה ' .

של הקמת כות צבאי יהודי בארץ

ז11

גלילי וליבנשטיין ראו עתה סיכוי מחודש להגשמת הרעיון

:
לחדר?

לאור המצב המדיני החדש  ,יתכן שבא בחשבון

את הצעותינו למכפילה להקים כוח

צבאי יהודי בארץ לשם הגנתה ממהומות וחבלות מבפנים  ,וכן לשם שיתוף פעולה עם
הצבא הבריטי בהגנתה מהתקפות

חוץ .

כמובן שההצעה הנושנה  -הקמת דיביזיה יהודית

בארץ  ,מוגברת ביחידות הלואי והשרות המיוחדות  ,ממצה את עניננו מכל הבחינות בצורה
הטובה ביותר  ,אולם בהנחה שגם כיום מסיבות שונות יכולה הצעה זו להדחות  ,הננו באים
בהצעות פליאטיביות  ,שגם בהגשמתם יהיה משום הישג חשוב לרעיון של הקמת כות צבאי

יהודי.
הצעותיהם היו

:

 . 1הפיכת חיל הגנת הישובים העבריים ליחידה צבאית . . .
 .2הקמת יחידת הגנה אנטי אוירית  . . .כדוגמת היחידות הטריטוריאליות שבאנגליה . . .
 . 3הקמת יחידה להגנה חופית . . .
 .4הכנת קאדרים של סמלים וקצינים . . .
 . . .ההצעות  . . .במידה שתתגשמנה  ,תהוונה שלב או שלבים בהגשמת המטרה הסופית -
הכנת כוח צבאי יהודי בארץ  .חיל כזה בעצמה ובאיכות כזו ללא ספק מהווה כוח רציני
לפתרון בעיות הבטחון של הארץ והישוב  . . .וכן הוא מהוה כוח רציני לשיתוף פעולה עם
הצבא הבריטי בתסבוכת הבינלאומית הנוכחית  -הוא עלול לשמש יסוד להרחבת הכוח
בבוא

117
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פרטיכל ישיבת ההנהלה הזמנית של הסוכנות . 22 . 8 . 1939 ,
תזכיר של גלילי וליבנשטיין  ,סוף אוגוסט  , 1939א  .ת  .ה , .

תיקי

גלילי ,

מס ' . 14

' והייתם לאנשים עברים נ '
צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראלי
אוריאל אופק

 :נ  :נך

_-

,

 :1ג :ג נ" :י ב :ג נ

x3 n ~ vu

-

והנלהבים  ,שראו עצמם מטפחיו של דור עברי חדש במולדת ונאבקו בעקשנות על הנהגת דיבור

עברי בבית  -הספר ,היו גם יוצריה של ספרות  -הילדים הארץ  -ישראלית החדשה -.

שני סוגים של בתי  -ספר עממיים פעלו עם ראשיתו של היישוב היהודי החדש בארץ  .רוב ילדי
הערים למדו ב ' חדרים '  ,ששפת הדיבור בהם היתה כשפת העדה  ( ,יידיש  ,ספרדית או ערבית )

ומיעוטם למדו בבתי  -ספר בעלי צביון אירופי  ,שלשון  -הלימוד בהם היתה צרפתית
או גרמנית

( ' למל ') .

( ' אליאנס ' )

המוסד החינוכי הראשון בארץ  -ישראל  ,שבו התחילה העברית להיות שפה

מדוברת  ,היה בית  -הספר לבנים ' התורה והמלאכה' של חברת כי " ח  ,שבהנהלת נסים בכר .בשנת

החליט בכר ( שניסה ללמד עברית בעברית עוד בקושטא  ,כשניהל שם שנים אחדות קודם

1883

לכן את בית  -הספר

' אליאנס ' )

לייחד שיעורים אחדים  ,ששפת  -ההוראה בהם תהיה עברית  ,והציע

לאליעזר בן  -יהודה ' להתרכז בשיטה זו ולשכללהע 2הצעה זו תאמה את תפיסתו האידיאליסטית
של בן  -יהודה  ,שאותה ביטא שלוש שנים קודב  -לכן

מקצועות הלימוד בעברית בלבד

:

ללמד בבתי  -הספר בארץ  -ישראל את כל

; שכן -

רק בחנכנו את נערינו בשפה עברית  ,בהסכינם לדבר את השפה הזאת תמיד ,גם בדברם
את לבבם או בהגותם ברותם  ,רק אז יסכין הנער העברי או הנערה העבריה להיות בעיניהם

עברים  ,רק אז יסכין הנער העברי לאהוב את עמו מילדותו ולא יחדל מאהיב את העם הזה

עם יומו האחרון,
ו

"

המאמר הוא פרק מתוך עבודה לשם קבלת התואר דוקטוי בנושא ' ראשיתה של מפרות  -הילדים
האוניברסיטה העברית

1

פרדס  ,א

( , ) 1892

עמ '

בירושלים .
. 286

בכר  ' ,לתולדות השיטה הטבעית '  ,הדאר  ,י

2

נ'

3

' שאלת החגוך '  ,החבצלת  ,י

( ו ' בכסלו

תר " ם ) ,

( תרצ " א ) ,

גל '

ד.

גל '

. 12

ה5
נ 8
]

יסים בכר

אוריאל אופק

בן  -יהודה ניגש בהתלהבות רבה ללמד בשיטה ה ' טבעית' האמורה ,ועל  -פי עדותו של בכר ' השפיע
על כל תלמידיו '  .שניים מתלמידיו  -דוד ילין ויוסף מיוחס  -אף הלכו בעקבות רבם והיו גורם

רב  -השפעה בהפצת הדיבור העברי בבתי  -הספר

בארץ .

ביוזמתו ובעידודו של בכר שיתפו בן -

יהודה וילין פעולה בחיבור המקראה הראשונה לילדי האריגי ' מקרא לילדי בני

"

2ראל ' ( ירושלים

תרמ" ז . ) 1887 /
באשראתו של בן  -יהודה עברו גם מורי בתי  -הספר שבמושבות ללמד את כל המקצועות בעברית ,

ואותם מורים  ,נוהיו חלוצי ההוראה ב ' שיטה הטבעית '  ,הם שהיו גם ראשוני הסופרים לילדים
בארץ  -ישראל  :דוד יודלב " ן ' מראשון  -לציון  -הראשון שהורה את המקצועות הכלליים בעברית ;
( גור )

יהודה גרזובסקי

בעקרון  ,זאב יעבץ בזכרון  -ועקבי אליהו ספיר בפתח  -תקוה  ,שמחה חיים

ולקומצן בראש  -פינה  ,וכן יצחק אפשטיין  ,שפיתח וניסח את השיטה 'עברית בעברית והעבירה
/

מארץ  -ישראל אל ה ' חדר המתוקן ' בגולה  .בלא נסיון קודם  ,ללא ספרים מתאימים  ,כמעט  ,וללא

.

מונחים עבריים בררב מקצועות הלימוד  ,לימדו מורים נחשונים אלה את תלמידיהם בפי רבים

מהם לא היתה השפה העברית שגורה ,כפי שהודו הם עצמם
ידענו ,ועד היום קשה

ולדבר בה לא

לנו ' .

הוכיחה עצמה ' השיטה הטבעית '  ,ובשנת
לבנות ' אוולינה דה רוטשילד ' בירושלים

4

1889
:

עברית לכמ ' 2א על

מלימודי

חגגה את נצחונה הפומבי הראשדן בבית  -הספר

' הבנות ידעו לספר [ לאורחים ]  -את דברי הימים לבני

ישראל ולענות עברית על השאלות'  ,סיפר
הילדית ,

:

'אנחנו ,שלמדנו עברית היטב

ובכל  -זאת  -וחרף המתנגדים הרבים שקמו לה -

בן  -יהודה" ,

' ובמקום אשר עד כה היה לימוד לשון

ותלמדנה מעט הקריאה בלי חפץ לב  ,כי מעתה הלימוד הזה להן אחד

שעשועיהן'.

אחת השיטות  ,שהיו מקובלות אז על מורי הארץ להשרשת דיבור עברי בפי תלמידיהם  ,היתה
עיבוד מחזו'ת והצגתם לפני

לאומיים  ' -החשמונאים ' ,

6

קהל .

נושאיהם של מחזות אלה היו רובם ככולם  ,היסטוריים -

' זרובבל '  ,י ' מיכה יוסף '

אשר דיברו ודבריהם הדרו עמוק בלבות

6

ועוד  -והילדים ' הבינו והרגישו היטב את

הנאספים ' ן

שנים מעטות לאחר  -מכן כבר בישר יהודה

.

כדברי יהודה גרזובסקי באסיפת  -המורים השלחנית ראה  :פרוטוקולים של אסיפות המורים הראשונות
בארץ  -ישראל  ,כתבים לתולדות חיבת  -ציון  ,בעריכת א' דרו אניב  ,ג  ,תל  -אביב תרצ " ב  ,עמ' . 996

,

במאמרו ' לשון עברית חיה תחיה '  ,הצבי  ,שנה ה ( י" א בניסן
מאת אליעזר בן  -יהודה  ,הוצג

שנתיים על  -ידי תלמידי

ב 1890 -

ראשון  -לציון .

תרמ " ט ) ,

גל ' יח .

על  -ידי תלמידי בתי  -הספר כי " ח ו ' למל ' בירושלים  ,וכעבור
ראה :

הצבי היומי  ,שנה ג

( תר " ע ) ,

גל '

. 52

מחזה שני בשם

"

' ההשמונאים '  ,מאת יצחק וייס בעיבוד יצחק אפעיטיין  ,הוצג על  -ידי תלמידות בית  , -ספר לבנות בצפת
ונדפס על  -ידי בית  -ספר זה  ,ירושלים תרנ " ד 4894/
מאת מ " ל לילינבלום  ,תירגם דוד ילין  ,הוצג בסוכות תרנ " א על  -ידי תלמידי בית  -הספר ' למל ' בירהילים
( ראה  " :פרס  ,מאה שנה בירושלים  ,ירושלים  ) 1964וגם על  -ידי תלמידי המושבות ( ראה דברי "' מ

פינס נגד הצגת מחזה זה ברחובות בשל טעמים דתיים  :חבצלת שנה

היא הקינה הדרמאטית ' הוי
[ תרל " זן  ,גל '
א ' תרנ " א )

ה) ;

הוצגה על  -ידי תלמידי ראשון  -לציון ב ' עריכת ' דוד יודלביץ '

.

כדברי מ ' לובמן  ' ,חזון בעברית בראשון לציון '  ,האור  ,ז '

74

 [ 15תרג " ה ] ,

גל '

, 28

ועוד ) .

אח ! ' ( = ' אופל בת  -ציון ' ) שכתב י " ל גורדון לזכר מיכ " ל ( השחר  ,שנה

בשבט תרנ" ב.

( ראה :

י

האור  ,י " א באדר

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

גרזובסקי כי ' מורים רבים

ארץ  -ישראל משתמשים בשיטה הטבעית ורואים המה

בנמושבות ]

בחוש את התועלת הרבה שזה מביא לדיבור העברי בפי הילדים

10 /

אבל מה ראוי ללמד ' את הדור הבא שהופקד על  -קרנו ' וכיצד מלמדים בלא ספרים

?

על כנת לדון בבעיות אלו ולחפש דרכים לפתררנן  ,נתכנסו י " ג מורי המושבות ל ' אסיפות  -המורים ' ,
דעות ,

שבהן החליפו

גיבשו תכנית  -לימודים  ,דיברו נגד  ,מלמדי הדרדקי ,המשחיתים את רוח

הילד בסיפורי עודים ורוחות ובתרגומים כמיובשים ובקריאה נשחתה' ,

11

החליטו ' לבאר את כל

הלימודים בעברית  ,ועל המורה ל ה ת ח כ ם לבאר לילד דבר במלים קצרות אשר יכלכלו את
הדעת

בהרחבה ' ,

ואחרון חשוב  -חיפשו פתרון לבעיה המציקה של חסרון ספרי לימוד

12

13

יגלה  ,קי החל באסיפה הראשונה ( י " ס בחשוון

בטבל

לא ירדה בעיה זו מעל סדר  -יומם

עיון בפרוטוקולים של אסיפות  -המורים הראשונות

ועד לאסיפה האחרונה ( י " ז

תרנ " ב ) 1891 /

של המורים

;

ומקרא .

תרנ " ו )

ודוד יודלביץ '  ,מזכיר אסיפות  -המורים  ,תיאר בפאתוס מהול בתמימות נוגעת ללב את

אווירתם של הדיונים הללו

:

ויהי בסובב דברי האסיפה לדבר ספרי הלימוד  ,וכל הנאספים הביטו איש בפני רעהו וכל
אחד כמו בוש להודות בפני אחיו כי שואל הוא לנפשר

איים

אציע

?

הספר

?

פש ו ט

?

איה מחבריהם ? . . .

מאין אקח ספרים

:

?

איזה ספרים

איה דברי הימים לספרות ישראל בתכונת ספרי בית -

אי דברי הימים לעמים בלעתן ילדים

?

 . . .איה

סוף דבר  ,איה

?

ספר התחלה

לילדי מחלקת המתחילים  ,לשיחות קצרות ורמות לכל הדברים הנראים סביבם

?

ודממה חרישית סביב שולחן הנאספים  ,והמתבונן בעין חודרת יכול לראות את אלפי הרעיונות
של סבל ומחסור ,של קנאה לעמים

אחרים . . .
ישורון . . .

שגמרו להקים תרבות חיה לילדי

צערם של מורים נאמנים לחעוך עמם

ההרוס ,

כן הדבר  :עניה היא ספרות הילדים

ומעט הספרים אשר החלו לצאת לאויר העולם עוד לא הספיקו

לכל המחלקות .

,

11

כבר באסיפת המורים הראשונה הציע ש " פ רוזן מראשון  -לציון לגשת ' להדפסת ספרים מוצעים

בכתב  -יד ממורים לפני ועד

האסיפה  ,אם אך ימצאוהו לספר ראוי '  ,אך ההצעה נדחתה בנימוק ,

ספרים ' .

שאסיפת  -המורים ' לא תוכל להעמיס עליה להיות גם מוציא לאור
באסיפה השישית ( כסלו

תרנ " ה )

הצעתו של אריה לייב גורדון

ספרי  -הלימוד העבריים  ,שנתחברו בדור

לתכלית חינוך הדור
10

11
12
13

14

15
16

פרוטוקולים
ד ' יודלביץ ' ,

מפתח  -תקוה לאסוף את כל

' איזה יסכנו אשר נוכל להשתכרי בהם

לצורך כינון האוסף הדפיסה האסיפה בעתונות העברית פנייה לכל

של אסיפות המורים  ,כתבים לתולדות חיבת  -ציון ( לעיל  ,הע '  , ) 4עמ' . 996
' החינוך בראשת לציון '  ,ספר ראשון לציון  ,ראשון  -לציון תש " א  ,עמ' . 200-190

וראה

גם :

פרוטוקולים  ,שם  ,עמ ' . 964
שם  ,עמ'  . 996ההדגשה במקור .
ראה  :כתבים לתולדוה חיבת ציון
שם  ,עמ '  983ההדגשה במקור .
שם  ,עמ ' . 966
א " ל גורדון ( ליטא  - 1845פתח  -תקוה
(

לעך ,

הערה

. )4

.

ביניהם :

דו

הבא ' .

ז1

האחרון  ,ולבדוק

16

15

לעומת זאת נתקבלה

מסלול ודרך  ,וילנא

פרוטוקולים ( לעיל  ,הערה

, )4

) 1912

חיבר לפני שעלה בתרנ " א לארץ ספרי  -דקדוק אחדים ,

. 1891
עמ '  . 996דוד יודלביץ '  ,שחשש פן יאמרו ' הנה עוד חברת שנוררים בארץ -

ישראל '  ,נקב במספר מעניין של כ ל
או מאתיים ספרי  -הלימוד העבריים ' .

ספרי  -הגימוד שיצאו עד

אז :

' לא לנו לאכלה יהיה אוסף מאה

אוריאל אופק

המחברים

והמר" לט של ספרי  -לימוד בחר" ל לשלוח עותק אחד לדוגמה מכל ספר  ' ,יהי

לכם;

שיהיה ,אם אך לילדים '  ,במטרה ' לרוות את צמאון ילדי העברים בארץ העברים ולהוציא .לתכלית

זו את הטוב שבכל מטודה ' .

15

פנייה זו לא

הביאה ,

כנראה  ,את התוצאה המקווה .

אבל עוד לפני כן  ,באסיפת  -המורים הרביעית  ,הציע המורה הביל " וי ישראל

בלקינד ;

19

בשמו

ובשם יהודה גרזובסקי  ,לייסד קרן בת שלהרת אלפים פרנק ' על דבר הדפסת ספרי חינוך לבית -

הספר

הישראל"

מבין כל כתבי  -היד שהצטברו בידי המורים ייבחרו הטובים והראויים

:

ביותר ,

20

א ,ל ה יודפסו על חשבון הקרן ויימכרו במחיר נמוך  ' -וראו המחברים כי יש שכר לפעולתם
'

וחיברו חיבורים טובים ומועילים בענף הספרות הקטנה

;

ובחירי סופרי עמנו  ,בראותם כי יש

יסוד  ,קרן קיימת ,לתכלית הוצאת ספרי מדע וחכמה לתלמידי " בית  -הספר " לבני ישראל  ,והקדמנו
את עטם ועתם לתכלית הנרצה

הזאת ' .

21

אך לאחר שנמצאו מורים שטענו  ,בדין  ,כי דבר זה

' נוגע יותר למסחר מאשר למחקר התכמה ' ,

הוחלט שאסיפת  -המורים תסייע למפעל זה ' אך ברוחניות '  .נבתרה ועדת  -ביקורת ,במטרה ' לבקר

ולבחון ספ,רי הל ימוד המוכשרים לתעודתם '  ,וכל המורים נקראו להביא לעיונה של הוועדה
'

את הספרים וכתבי  -היד שתחת ידם

;

' וכל מחבר ומחבר  ,אשר נדבה נפשו להתעסק בחיבורי

ילדים  ,ועוד החיבורים תחת ידו בכתב  -קי  ,יכול להביאם לפני

עליהם  ,והוועד כפי תעודו וחוקיו "התדל להפיצם

הוועד . . .

וקיבל אשרתו מהוועד

בבתי  -הטפר אחרי הדפסם ' .

על אף הכוונה הרצויה  ,לא פעלה  ,כנראה  ,ועדת  -הביקורת גדולות .אך באותם ימים ממש  ,שבהם
,

שאלו המורים עצמם ' מאין אקח

ספרים '  ,כבר עסקו אחדים מחבריהם  ,ביוזמתם  ,בחיבור ספרי -

למקרא ולשעשועים .

הילדים הראשונים בארץ " -אראל  -ללימוד,

' מקרא לילדי בני ישראל '  :אליעזר וחמדה בן  -יהודה ,
חלוצים בספרות -הילדים הארץ -ישראלית

ספרי הלימוד

והמ  :קרא הראשונים

לילדי ארץ  -ההראל חוברו על  -ידי שני מורים  ,שלא נטלו חלק

באסיפות  -המורים  ,אבל היו ראשונים להורות עברית בעברית
18

;

והם  ,כאמור לעיל  ,אליעזר בן -

( בחתימת גרזובסקי דיודלביץ ' )  ,שבה

על  -פי המודעה שנדפסה בהמליץ  ,שנה לו (  , ) 1895גל ' 19
נתבקשו המחברים והמו " לים לשלוה את ספריהם אל ' ספרית שער  -ציון  ,אספת המורים  ,יפו '  .יצחק
יעקב וייסברג (  , ) 1904- 1840מחבר ' משלי קדומים '  ,שפרסם מאמרים ומהקרים רבים בענייני לשון
והינך  ,הגיב על מודעה זו במאמרו ' הצד השווה ' ( שם  ,גר '  ' : ) 51אם יבקשו למצוא כזאת בין הספרים

החדשים המחוברים בזמן הזה יהיה לריק יגיעם  ,כי כל מאומה לא ימצאו לתו  ,יען אשר כל אחד
ואחד בהם יעלה גרה משלפניו '  .במקום זאת יעץ הכותב ל ' מורי ארץ  -ישראל להעדיף ' ספרי לימוד

"

משנים קדמוניות '  ,ביניתם ' מסלת הלימוד ' לבן  -זאב  ' ,אמון פדגוג ' למאפו  ' ,סיפורי
יצחק מרגליות  ' ,גן שעשועים ' לאהרן רוזנפלד ועוד .
19

ישראל בליינך ( פלך מינסק  - 1861ברלין

, ) 1929

שאביו מאיר

יורוז ' לרב

היה מחלוצי החינוך העברי המתוקן

ברוסיה  ,הקים בחארקוב את תנועת ביל " ו  ,וזמן  -מה לאחר עלותו לארץ יסד ביפו בית  -ספר עברי פרטי ;
חיבר ספרי  -לימוד לגיאוגרפיה ( ראשית ידיעת כתיבת הארץ  ,ירושלים תרנ " ז )  ,להיסטוריה ודברי ימים
20

העמם ,ירושלים תרנ " ח-תרס" ב )  ,לחשבון ובן חוברוה  -מדע עממיות בהוצאתו הפרטית ' המאיר ' .
ראה בהקשר זה דברי משה סמילנסקי  ' :כל מורה היה מצווה לתרגם את שיעוריו מאיזה ספר  -לימוד
בשפה זרה או לחברו בכוחות עצמו ' ( משפחת האדמה  ,א  ,תל  -אביב תש " ג  ,עמ '  ) 100כך נצטברו
אצל המורים מחברות רבות בכתב  -יד  ,ששיכנעו יסוד לספרי  -הלימוד העבריים הראשונים בארץ -
 21שם
ישראל פרוטוקולים ( לעיל  ,הע '  , ) 4עכך 986

.

.

76

.

.

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארך  -ישראל

יהודה ודוד ילין  ,שלימדו בסוף שנות השמונים בבית  -הספר ' התורה והמלאכה ' של חברת

כשח .

בשאיפתו ' להעמיד את הלשון העברית על יסוד נכון '  ,הש נסים בכר  ,מנה  ,ל בית  -הספר  ,בחסרונן

של מקראות מתאימות לתלמידיו והציע לילין לעסוק בחיבורן  .ילין  ,הצעיר והסר  -הנסיון  ,פנה

אל בן  -יהודה מורו  ,שכבר הוציא שנים אחדות קודם לכן את ספרו הראשון  ,הוא ספר הגיאוגראפיה

' ארץ ישראל ' ( ירושלים

תרמ " ג ) -

וביקשו כי יהיה שותפו בחיבור הספר הראשון

; ובשנת

תךמ " ז

הופיעה 'בהוצאת בית  -הספר התורה והמלאכה ' המקראה הראשונה לתלמידי הארץ  ' - 22מקרא

לילדי בני יש'רא , 4שחתומים עליה בן  -יהודה

ודוד ילין .

לא היה הרבה מן החידוש והמקוריות בספר קטן זה

( 42

עמ ' )  ,שכלל ' ראשית לימודים  ,סיפורי

התלמוד והמדרשים רמשלי שועלים '  ,ונראה כי הוא נערך  ,בהנחיית בכר  ,על  -פי תכנית הלימודים

של בית  -ספרו  .ילין ובן  -יהודה ליקטו כעשרים מאגדות התלמוד וממשלי חז " ל וכתבו את רובן
מחדקן בעברית ' ירושלמית ' קלה

וגמישה.

כבר בספר ראשון זה ניכרת מודעותו העמוקה של

בן  -יהודה ב ' צורד בספרי חינוך וקריאה בלשוננו  ,מסודרים בסדר ראוי לפי שכל הילד ותבונתו '

;

על הצורך בבריאת ספוגות  -ילדים עברית טבעית חזר בן  -יהודה ודיבר וכתב פעמים הרבה
בעיתוניו  ,בהטעימו כי ' הדבר החסר בכל ספרי הקריאה שלנו
הילדות  ,חוט של חן  ,ה  .משוך על ספרים כאלה בלשונות

האחרות ' .

[ לילדים ]

הוא

הנעימות,

הרוך ,

23

אף  -על  -פי ובאליעזר בן  -יהודה לא השאיר אחריו יבול עשיר בספרות  -הילדים

הארץ  -ישראלית ,

ומתרגם .

שמורה לו בתולדותיה זכות  -ראשונים רבת  -הכיפעה  ,בעיקר כמעורר  ,מביא לדפוס  ,עורך

בנעוריו מספרים כזכור עונ "  ' ,אהבת צירן ' ' ,דניאל דירונדה'  ,הפנה משנת עלייתו

הוא  ,שהושפע

לארץ

את עיקץ מרצו אל הדור הצעיר  ,תוך הכרה בי חינוכו הלאומי של דור זה ייכשל

( ) 1882

כל עוד לא יקראו ולא ידברו ילדי הארץ בלשון
( עם יחיאל מיכל פינס  ,דוד ילין ויוסף

העיקריות היו

:

מיוחס )

העברית .

שבועות אחדים לאחר עלייתו יסד

את האגודה ' תחיית "2ראל'  ,ששתיים ממטרות,יה

חינוכם של בני  -הנעורים ברוח עברית לאומית והחיאת המדע והספרות

העברית .

:

' כי בבית

שנתיים לאחר מכן הציע להקים מוסד חינוכי לילדי הגולה  ,שיסייע למימוש מטרות אלה

הזה אשר ינהרו אליו תלמידים מכל קצות הארץ ומכל הלשונות  ,תהיה שפת עברית השפה המאחדת
את כולם  ,כי כולם יבינוה ובה ילמדו בבית הזה את כל

לימודם ' .

21

אבל אף  -על  -פי שביקש למהר ולברוא דור צעיר של קוראי עברית  ,היה בן  -יהודה מודע לכרבלותיו
הספרותיות

:

' אינני יודע לכתוב

לילדים ' ,

אמר ,

25

' חסר לי החוש

הילדות " .

ובכל  -זאת  ,ארבע

שנים לאחר הופעת ' מקרא לילדי בני ישראל '  ,הוציא בן  -יהודה את ספרו ' קיצור דברי  -הימים

22

אמנם  ,קדם לו ספר  -הלימוד ' חנוכי בנים ' מאת ברוך מטראני ( = בני " ם  , ) 1919 - 184 ,שנדפס בירושלים
~
לתלמידי בית  -ספרו הפרטי ' מקוה -
בשנת תרל " ה (  ; 1876הלק ב  ,וינה תרל " ז ) ; אבל הוא נועד בעיקר

ישראל '  ,שיסד מטראני באדריאנופול  .מחנך  -עסקן זה הטיף להפוך את העברית ללשון מדוברת ( ראה ,
בין השאר  ,מאמרו בהחבצלת  ,כרך ד [ תרל " ג ]  ,גל '  , ) 41ובבית  -ספרו הציגו התלמידים את פרקי
23

התנ " ך בעיבודו ( ראה  :ת " ד גאון  ,יהודי המזרח בא" י  ,ב  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '
הצבי  ,שנה ו ( תר " ן )  ,גל ' ח .

24

מבשרת ציון ( עיתונו העצמאי הראינת

25

כעדות יודלביץ '  ,קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ'

),

ירושלים תרמ " ד  ,גל '

ג.
. 132

. ) 416-404

אוריאל אופק

לבני ישראל בשבתם על אדמתם ' ,
בהיותו עם

מדיני,

27

26

שנועד לתת לילדים ' מושג נאמן מדברי הימים לעם חשמול

בימים אשר חי חיים שלמים  ,אשר אהב חרותו ומסר נפשו

עליה ' .

וספר זה  ,שהיה כולו  wvnהן במגמתו הלאומית הבולטת והן בסגנונו הרענן  ,פתח תקופה חדשה

בתולדות ספרי  -החינוך העבריים .
' ימים רבים הצטערתי על העדר ספר כזה בקרבנו '  ,כתב בן  -יהודוג 28בכל ספרי ההיסטוריה

הקודמים לילדים מצא בויזה רוח של עצבות

לא היתה לישראל

ילדות  ,מעולם לא

ותוגה  ,ורושם עכור

חי חיי עם

מדינ " .

יירשם בלבב הילד ,כי מעולם

כדי לתקן רושם זה בחר לספר לקוראים

הצעירים את ההיסטוריה היהודית הקדומה  -מתקופת האבות עד מרד בר  -כוכבא  ,על תפארתה

וייחודה  -והוא עשה זאת בסגנון חי ,בהיר ומדויק  .מרשימים במיוהד הפרקים  ,המהארים את
הייהם ומנהגיהם של בני העם ( ' הקציר  ,הבציר  ,גיזת הצאן היו להם ימים טובים  ,ימי שמחה

וחג  . . .בימי החגים יצאו הבנות לחול

במחולות ' ) ,

את הקשרים עם הארצות השכנות  -תיאורים

שבאו להוכיח  ,כי ישראל הוא עם ' מדינ " ככל העמים .
עובדה נשכחת היא  ,שבן  -יהודה כתב הכהיך לספר זה  ,והוא 'דברי הימים לבני ישראל בגלותם '
( וארשה

תרס " ד) ;

29

והטעם לחיבורו זה חופף את הסיבה עוהניעתהו לכתיבת ההלק הראשון :

.

פרקי ההיסטוריה על שנות הגולה הם ברובם גלותיים ברוחם  ,גלות הגוף וגלות הנפש ' דברי

הימים כאלה אינם עלולים לחדפם בריח בבנינו ובבנותינו ולגדל לנו אותו הדור שאנו מייחלים
לר

; ולכן

ישב לחבר ספר  ,שיספר לילדים ' את דברי הימים של שארית ישראל ה ח י  ,של

השארית שנשארה חיה בנפשו גם בהזרותו בארצות גלותו'  .וכשסיפר את קורות היהודים בגלות ,
חזר והבליט גם כאן את רוח ההקרבה  ,אומץ  -הלב והגאווה הלאומית ,כדי להעביר ערכים אלה

.

אל הקוראים הצעירים בפרק על מסעי הצלב  ,לכרמל  ,סיפר כי ' בקצת מקומות עמדו היועדים

על נפשם ויילחמו בגבורה זמן רב ויפילו באויביהם חללים ' ; ובפרק על תקופת ספרד סיפר כי

' יהודים רבים עבדו בחילו [ של המלך אלפונסו ] ויצטיינו בגבורה בשדה המלהמה

/

למרות כתמהו

הלאומית החריפה  -או ארלי בזכותה  -זכה חלקו הראשון של ' דברי הימים לבני ישראל '

לפופולאריות רבת  -שנים בארץ ובגולה ולקילוסי הביקורת  .חיוור שספר  -ההיסטוריה לילדים של
יעבץ  ,שיצא באותה עת,

30

ברוב החדרים המתוקנים

זכה ליחס מסויג בשל מגמתו השמרנית  ,הרנהג ספרו של בן  -יהודה

ובבתי  -הספר .

הוא נדפס בשמונה מהדורות  ,ועוד בתרפ " ה הטעים

שארפשטיין כי ' אין לנו עד היום ספר  -היסטוריה שידמה לו במעלותיו אף במעט

81 /

אגב  ,לנושא הרואי  -היסטורי  -מלחמת המכבים  -הוקדשו גם שני המחזות המקוריים שהיבר
26

27
28

29

על  -פי עדות חמדה בן  -יהודה ( בספרה בן  -יהודה  -חייו ומפעלו  ,ירושלים  , 1940עמ '

דבורה  ,אשתו הראשונה של בן  -יהודה ,
ההדגשה במקור .
בהקדמה למהדורה ב  ,ירושלים תרנ " ד

) 20

הכינה אחותה

' את שיעורי התנ" ך ל " קצור דברי ימי ישראל " ' .
.

הספר אינו נזכר בשום ציון ביגליוגראפי שבדקתי  :לא ברשימה הביבליוגראפ  -ת המפורטת שבסוף
הספר  ,בן  -יהודה  -חייו ומפעלו ~ לעיל  ,הע '  , ) 26לא בביו  -ביבליוגראפיה של כנעני  ,אליעזר בן -

.

הודה  ,ירושלים תרפ " ט  ,לא אצל יערי  ' ,ספרי חינוך וספרי ילדים '  ,ספר היובל של הסתדרות המורים ,

ירושלים תרפ" ח  ,ולא אצל ג ' קרסל  ,לקסיקון הספרות העברית .
.91

30

ראה להלן  ,עמ '

31

' תנ " ך  ,המטוריה וספרי לימוד '  ,הדואר  ,ג

( תרפ " ה ) ,

גל '

.40

מהדורה ח של הספר נדפסה בווילנא

. 1907

צמיחתה של ספרות -ילדים טבעית בארך  -ישראל

בן  -יהודה ,במגמה ברורה לתת בפי הילדים  -השחקנים טקסט עברי מדובר בעל גאווה לאומית

:

'החשמוגאים ' (הוצג בתר" ן בבית  -ספר ירושלמי ,ובחנוכה תרנ " ב בראשון  -לציון ) וייוסף החשמונאי
( הוצג אף הוא על  -ידי תלמידים ונדפס ב ' הצבי '  ,תר " ע

בהמשכים ) .

תרומתו העיקרית של בן  -יהודה לספרות  -הנוער היתה אפוא בתחום השימושי ,כשם שעבודתו

יום  -יום .

הספרותית כולה  -מבלשנות הצד  -עיתונאות  -נועדה בראש וראשונה לצררכי

הוא לא הותיר אחריו כמעט ספרות יפה מקורית לבני  -הנעורים ( שהרי הודה
לילדים ' ) ,

:

'אינני יודע לכתוב

הפליא בו  -יהודה לעשות בשדה התרגום  .את תרגומיו הלא  -רבים  -מיצירות

וולא ועוד  -פרסם תפילה בעיתוניו  ,כרומאנים בהמשכים

;

אך אם

ורן  ,הוגו ,

תם תכליתם של אלה היתה מעשית

בעיקרה  :להעניק לקוראים הצעירים חוויה ספרותית  -אמתסית  -ובלשונו

:

' כי יתפתח בלבם רגש

היופי והנועם '  - 32ולהוכיח כי ניתן לכתוב סיפורים מודרניים בלשון עברית פשוטה ,יום  -יומית
והסרת מליצות
סגנון של שני

כפי שכתב ' :ניסינו להביא בספרותנו סגנון חדש ,סגנון שיהה פישוטה  ,חיה ,

;

בשר  -וים

פשוטים  ,המשוחחים איש את רעהו אודות ענינים פשוטים  ,אודות עניני

.

העולם הזה סגנון של בני  -אדם ולא בלשון מלאכים

ונביאים /

והמתרגם משוכנע היה ,כי מעשהו

וה ,שקומם נגדו את אלה שרא ו בו 'בית  -חרושת לחידושים' ' ,יכבוש לפניו את הדרך  ,חרף כל
,

תמהתלות

והלגלוגים ' .

85

עיון בתרגומיו  -עיבודיו

החפשיים "

של בן  -ההודה יגלה כי היה  -למרות לבטי הסגנון ואי  -אלה

זרויות  ,שמקורן במאמציו למצוא ביטויים עבריים מסבילים לאלה שבמקור  -אולי המתרגם
הצברי

הראשון ,שהתאים את לשונו אל אפיקי המחשבה המודרנית ואל הלשון המדוברת של

ומגו .הנה  ,לכופל ,סגנון דיבורו הדשן של המיסרת ברומאן של ז ' ול ורן ' סביב הארץ בשמונים
~ ll

ss

בניסחו הרהוט של בן  -יהודה

ההולל הזה סיפר ל י
,

:

הגדה שלמה על קווי חצי היום  ,וקששה  ,הירח

ישמעו בקרלם  ,יעשו שעונים יפים

!

!

האנשים האלה

לבי היה נכון בטוח  ,כי יבוא יום והשמש תתרצה

!

אם

ליהיר

מהלכה לפי שעוני . . .
וכיוון שבן  -יהודה כיוון את עיתוניו גם לקרראים צעירים ( ' מגדול ועד קטן

ייסודו של ' הצב "

,

88

' כי מחירו מצער ולשונו קלה

ופשוטה ' ) ,

יקראוהו '  ,כתג בשנת

אין תימה שהעדיף לתרגם יצירות

שנכבשו על  -ידי בני  -הנוער  ' -ימי פומפיה האחרונים ' לאדוארד בולבר  -ליטון
לוויקטור הוגו

32

33
34

35

36
31

38

39

( תרס " ה ) ,

88

או הסיפור ההיסטורי מתקופת המרד הגדול  ' ,איתמר'

במכתבו אל ש " י פיז ( כתבים לתולדות חבת  -ציון [ לעיל  ,הע ' , ] 4

הצבי  ,כרך ט

( תרמ " ט ) ,

גל '

s5
) r lgo

' הגנובה '

.

( תרס " ג ) י8

עמ' . ) 235

כו.

כהודאתו  ' :אנו מקצרים ומאריכים ומספרים לפי השקפתנו  -אגחנו ' ( הצבי  ,שנה א
בשולי הסיפור ' בימים ההם ' ) .
ירושלים תרס " א  .נדפס תחילה בהצבי ,תרמ " ח -תרמ" ט .

[ תרמ " ה ] ,

גל '

כה ,

_

במכתבו הנזכר אל ש " י פין ( לעיל  ,הע ' . ) 32
נדפס תחילה בהמשכים בהשקפה  ,תרס"ד .

החיים ' ) .

עיבוד מקוצר של  ' ( Misirabiesעלרבי
תורגם מהשבועון  Israelitתראה שנכתב בידי
בהמשכים בהצבי  ,תרמ" ז -תרכמ' ח .

נרפס תחילה

? ורכו ,

ד" ך

בהמשכים בהשקפה  ,תרס " ג-תרס"ד .
מאיך ( מרכוס ) להמז  .נדפס תחילה
79

אוריאל אופק

ואם גם העדיה המתרגם במודע את הפשטות ההממית על היומרה האמנותיות בשבצו ביצירות
שתרגם עשרות מחידושיו  -מהם שנקלטו ומהם שנותרו גנוזים בספרים  -זכו תרגומיו אלה לקהל

קוראים נלהב .ואפילו קורא  ,שביקר קשה במכתב למערכת את תרגומי העורך  ,נאלץ להודות
בהשפעתם הרבה על בגי  -הנעורים  ,שכן ' עוללינו שואלים

[ מהם ]

לחם  -חוקם ' .

40

אבל בן  -יהודה סיפק לקוראים הצעירים של עיתוניו לא רק רוכמונים מתורגמים
הדפיס בהם גם סיפורים

קצרים  ,שכוונו במפורש לילדים  ,בעיקר משלים ואגדות יהודיות

וערביות  -בעיבודיהם של דוד ילין  ,יוסף מיוחס ויעקב
חמדה בן  -יהודה

.

;

מפעם בפעם

שרתוק  .י. 4

סיפורים מזרחיים אלה נתקבלו

בהתלהבות על  -ידי המורים שראו בהם  ,בדין  ,חומר  -קריאה מתאים ביותר  ,בהיותם קרובים לרוח
לחוברות מיוהדות 42
העברית וסמוך להדפסתם בעיתון הם הועתקו למקראות או

.

.

ומהקצאת פינה לילדים בעיתון ה' מבוגר ' בר לייסוד עיתון מיוהד לילדים המרחק אינו רב ואמנם ,
זכות  -ראשונים נוספת שמורה לבן  -יהודה  :הוא היה שותף בייסודו ועריכתו של ראשון עיתוני -

הילדים העבריים  ' -עולם קטן ' ( ירושלים תרנ " ג ) .
הבא  ' ,העברי הקטן ' ( שם תרס " ח )  -המדה אשתו.
כשנה לאחר שעלתה לארץ

ב , 1892 -

48

עזרה על  rp -.בעיתון זה  -ושותפת בעיתון

כדי למלא את מקום אחותה המנוחה

דבורה  ,כבר ניסתה

חמדה בן  -יהודה את כוחה בכתיבת רשימות וסיפורים קצרים  .בן  -יהודה הוא שעודד את רעייתו
בת העשרים  ,סטודנטית לשעבר למדעי הטבע  ,לעסוק בכתיבה ספרותית ועיתונאית
היא ,

השעה

שהאשה תחדור לספרות העברית ו ' תכניס רגש  ,רוך  ,גמישות וגונים דקים לתוך

הלשון העברית המתה '  ,אמר  ,בהוסיפו

אני אתקן מה
בעלה

;

שנצרך '.

44

מאז

1893

:

' תכתבי כמו שאת כותבת

מכתבים . . .

העיתונאיות ,

לפרקים לידי

הירבתה חמדה לפרסם רשימות ,סיפורים ו 'מבתבים ' בעיתוני

שטהיות ' ,

45

46

או את רדידותם של סיפוריה למבוגרים  ,שיש בהם ' אלגאנציה המגיעה
הנה דווקא בסיפורי הילדים שלה הגיעה חמדה להישגים

ואין תימה בכך  ,שכן ' היא היתה ספוגה ילדות ונוער לפרטי פרטיהם '

ספרות  -ילדים

40

49

להילדים ' .

48

שהרשימו ברעננותם הרכה ובמזיגה הנדירה של הלך  -רוח אגדי עם מציאות יו- 0

למשל :

' פלוני

אלמוני .

' הגדות וסיפורים מתורגמים משפת ערבית ' ( הצבי  ,כרך א [ תרמ " ה ]  ,גל '

ערב ' בעיבוד יוסת מיוחס ( הצבי  ,כרך ב [ תרמ " ו ]  ,גל ' כה ,
42
43

44
45
46

47
48
49

ועוד )

ג) ;

' משלי

בעיבוד דוד ילין ; ' חזיובות לילדים '

מאת יעקב שרתוק ( אביו של משה שרת)  ,בחתימת ' יעקב יהודי ' ( הצבי  ,תרמ " ה-תרמ" ו ) .
'שיחות ישמעאל ' למיוחס  ,ירושלים תרנ " ה  ,מקראות ' בית  -הספר' לגרזובסקי ועוד .
ראה להלן  ,עמ '

. 106
. 118

ראה  :חמדה בן  -יהודה ( לעיל  ,הע '
גליה ירדני  ,העתונות העברית בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '
י ' חנני  ' ,ראשית הסיפור הארץ  -ישראלי '  ,מולד  ,יד ( דצמבר
, ) 26

עמ '

. 303

 , ) 1961גל '  , 162- 161עמ ' . 654
ב  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ ' . 131

ד ' יודלביץ  ,קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ  -ישראל ,
שם .
נדפס תחילה בשבועון ' עולם קטן '  ,ואעשה תרס "ב והופיעו אחר  -כך בביבליותיקה לנערים של ' תושיה ' ,
וארשה

80

היא התחנכה על

על כן הצליחה כל  -כך בסידרת סיפוריה ' מחיי הילדים בארץ -

האור  ,כרך ג ( תרי" ג )  ,גל ' יב -יג  ,בחתימת

ראה ,

; י4

מפתיעים .

משובתת  ,היתה חסידה נלהבת של אנדרסן  ' ,ובכלל היה בה כשרון הרכות  ,האישות ,

אשר כל  -כך נחוצים

41

ובנוגע ללשון -

ואם היו שביקרו את נטייתה למזג את פשטות הלשון האינטימית עם ' נוסח כתיבה תפל '

ברשימותיה

ישראל ' ,

:

דרישת

תרס "ג .

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

יך ,3ית .

לצד סיפוריו של זאב יעבץ ( שנדפסו במאספים הירושלמים שלו ולא כוונו במפורסם

לילדים ) ,

.

היו אלה הסיפורים הראשונים שתיארו את חייהם של ילדי היישוב ההדש הראשון שבהם ,

' ישראל '  ,הוא מעשה בנער משומרי החומות ,שיצא לראשונה בחייו אל מחוץ לעיר ( ' פתאם עמד
משתאה ומשתומם למראה עיניו

:

לפניו עזר קטן מאד ,התועה גם הוא

כמוהו . . .

') ;

הסיפור

הבא  ' ,זרבבל '  ,מוקדש לילד בן כפר  ,האוהב ' ללכת יחף וללבוש בגדי בד פשוטים  ,כי בם יוכל
לטפס על

להתגלגל בחוץ  ,להסיע אבנים ולהאבק עם תבריו '

עצים ,

אסור וזאת אסור '  ,הוא מתמרד ומקשה

:

וכשמעירים לו כי ' זאת

;

' ואם הכל אסור  -למה זה אני חי ? ' הסיפור השלגתי

בסידרה  ' ,מוכר התאנים '  ,מתאר בחן אידילי את ידידותם של ילדי שכונה ירושלמית עם נער
ערבי

מבית  -לחם .

ספרה השני  ' ,בימי הבציר '

( קראקא  ,ביבליותיקה ' ניצנים ' ,

כולל חמישה סיפורים ,

תרס " ז ) ,

המקושרים זה בזה בסיפור  -מסגרת  :ארבעה נערים  ,השומרים על הכרם בעונת הבציר ,מעבירים
את לילם בסיפורי מעשיות

:

על טיול למערת  -צדקיהו  ,על נער מלשין שנענש והפך לתמור  ,על

האבנים השחורות שלחוף ים  -המלח ושאר אירועים
עולה על הכרם

וחוויות .

לבסוף חלף הלילה והשחר התחיל

וחמדה בן  -יהודה מתארת שעת  -בוקר זו בכפר במשפטים קצרים וצבעוניים ,

;

המעידים על עין בוחנת וכושר תיאורי בשל

:

חדל השאון אצל המרתף  .הגמלים רבצו לארץ וילעסו בתאבון את הקוצים היבשים אשר

.

נתנו לפניהם הכוכבים כבו אחד אחד

הארץ עננים עננים .

;

.

והנה נראו קרני השמור הראשונות האדים עלו מן

קול התופים שקט בכרמים מסביב ושירת הנוטר לא נשמעה עוד .אז

שבו אבנר  ,גדעון  ,יפת ואסף

אח2

איש

אל ביתו .

נקל לתאר את הרושם שעשו סיפורים אלה  -וכן מניין סיפוריה הקצרים  ,שנדפסו בשבועוני
הילדים

- GO

על הילד העברי בגולה .בין המעשיות על ילדי ה' חדר ' של יהודה שטיינברג  ,סיפורי

האנאכרוניזם על שדכנים בימי המבול ל'י" צ

לוין  ,החוברות של אגדות ישראל ובדיות גרים

שסיפקה הוצאת ' תושיה '  ,גילו הילדים לפתע סיפורים רעננים אלה  ,על חייהם של בני גילם
בארץ  -ישראל החדפיה  -והם כתובים בשפה חדשה וגמישה  ,עם דיאלוגים הקולחים בטבעיות

ומרתקים באמינותם האותנטית  .נראה כי המדה בחרה במתכוון לפרסם סיפורים אלה באירופה ,

כדי להביא לילדי הגולה את בשורת החיים החדשים בארץ  -ישראל

:

נערים דוברי עברית,

המטפסים על עצים ביהודה ושומרים על כרמי ארץ  -ישראל  ,מצויים לא רק בסיפורי העבר

הרומאנטיים כשהבת ציון ' ,אלא הם גיבורי ההווה החדש.
' לפי הטף '  -דוד ילין
שותפו של בן  -יהודה בחיבור המקראה הראשונה לילדי ארץ  -ישראל היה דוד ילין  -ראשון הסופרים
ה ' צברים '

50

בארץ .

ביניהם :

ילין מחנך ובלשן  ,שבגיל  14ערך דו  -שבועון בשם ' הר ציון '  ,שיצא בכתב -

' בובה עברית '  ' ,עניים מרודים '  ' ,הרהמן ' ( עולם קטן  ,כרך א [ וארשה

' תקיעה  ,שברים  ,תרועה ' ( החיים והטבע  ,א

תרס " א ] ) ;

' ערבת

הירדן ' ,

[ וילנא תרס " ה ] ) .
81

אוריאל אופק

יד ,י 5וההן ממעצבי שיטת  -הלימוד הטבעית ( עברית

ארץ  -ישראלית .

להיווצרותה של ספרות  -ילדים

בעברית ) ,

סייע תוך כדי עבודת ההוראה

כמורה עול  -ימים  ,שעבר לאחר

סיימי

את בית -

הספר ' התורה והמלאכה' ללמד במוסד זה  ,ביקש תמיד כי ' ימצאו בנינו עונג בלימודם מילדותם '

;

על כן בנה את שיעורי העברית והקריאה ' על  -פי משפט הילדים עצמם  ,כי המה ה ש  1פ ט י

ם

הי

1

ת ר מומחים

במקצוע זה' .

53

כבר בשנתו הראשונה של ' הצבי

( תרמ " ה )

וסיפורים מזרחיים כתובים בעברית פשוטה

פרסם ילין הצעיר אגדות מקראיות לילדים ,הלצות

ורהוטה .

ושנתיים לאהר שערך עם בן  -יהודה את

' מקרא לילדי בני ה2ראל'  ,חיבר ילין בעצמו את המשכו  ' -מקרא לנערי בני ישראל '  ,שיצא
אף הוא בהוצאת בית  -הספר ' התורה והמלאבה ' (ירושלים תרמ" ט  ) 1889 /ובמימונו של נסים

בכר .

את ' תולדות גיבורי ישראל  ,מגילי

האראל ,

מוסר תורת האראל ופרקים מתולדוה עמנו וגדוליו '  ,למען ' ילמד הנער את כל הדברים

[ האלה ]

בספרו זה ביקש ילין להקנות לנערים ( בני

) 11 -8

בהיותו נער והיה ל י ה ו ד י נ א מ ן בהיותו  -איש '  .פרקי הספר הקצרים מספרים בסגנון נעים
ומדויק על ' שרי ישראל וגיבורים  -מתתיהו ,יהודה ,בר  -כוכבא  ,יוסף וו  -נואם מלך חתיאר
ושמואל בן  -עדיה ; על הכמתם של הלל הזקן  ,רבי עקיבא  ,יהודה הלוי והרמב " ן

;

על אורחות -

חיים  -אימרות  -מוסר ומשלים על צדקה וחמלה  ,אהבת העבודה וכיבוד אב ואם  ,רדיפת

השלום ,

האמת והאהדות ,ועל אהבת ארץ  -ישראל  .חלקה האחרון של המקראה  ' ,ארץ אבותינו '  ,מספר על

' ארץ  -ישראל לפנים והיום  ,אוירה  ,מעדניה
על  -ידי חלוצי ביל " ו

;

[ ובמחצביה ] ,

צמחיה  ,חיותיה ותולדותיה'  ,עד יסוד גדרה

אשר -

סבלו צרות רבות כי בתים לא נבנו להם  ,וכולם ישבו בחדר  -עץ קטן בקטן ובחורף  ,ומים
אין לשתות ושתו ממי הנחלים הנרפשים  ,או מבאר

הערבים .

ויעברו ימי הרעה ובתים נבנו לכולם  ,גם באר מים חפרו

הבשורה מגדרה לאמור

:

מצאנ

1

מים

!

אך עבודתם עבדו בכל

במושבתם .

לבם .

ולפני ש ב ו ע באה

53

מיד לאהר הופעת המקראה פרסם עליה בן  -יהודה מאמר עתיר  -שבחים בשני המשכים ,

54

בו

הטעים כי רק ילין ' התקרב אל המטרה בשתי הבחינות יחד בבחינת החומר והצורה '  ,שיבח את
לשונו ' הפשוטה והקלה  ,השגורה על שפתי הטובים בסופרי ירושיים '  ,ולאתר שביקר את רצינותו
היתירה ( ' כל צחוק קל וגיחוך נעים [ הסר בספר ] להרנין לנב הילד ' )  ,סיכם את מאמרו הארוך

במשפט הגיגי  ' :עוד לא בא כבושם הזה בלשוננו ! '
יש רטיה לכך  ,שילין התעתד להוציא מהדורה מתוקנת

מכוונתו  ,ובמקים זאת
51

ל ' מקרא ' ,

55

אך נראה שבמהרה חזר בו

שקד שנים אחדות על חיבור ארבעת ספרי הלימוד שלו ' לפי הטף '  ,שזכו

ראה זכרונותיו של יליז על קוריוז זה  ' :הר ציון '  ,קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ  -ישראל
( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ '  = ( 65 - 62כתבי דוד ילין  ,א  ,ירושלים תשל " ב )

.

52

53

54

55

מן

המבוא

ל ' ספר

.

.

ברשותי מצוי עותק של הספר ובו עשרות תיקונים בכתב  -ידו של ילין  ,שנעשו לקראת  -הדפסתה של
מהדורה חדשה וראה גם מכתבו של ילין לבן  -אביגדור בענייז זה  ,כתבי דוד ילין  ,ג  ,ירושלים תשל " ה.

.

82

המורה ' של ' לפי הטף '  ,וארשה

תר " ס .

עמ '  ; 164ההדגשה במקור  .המלים ' מצאנו מים ' היו למעין סיסמה בימי העליות הראשונות וגם שמו
של סיפור אותנטי לנוער מאת מנשה מאירוביץ
הצבי  ,כרך ד ( תרמ " ט )  ,גל ' ח  -יח

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

למוניטין ולשבחים  ,כמבשרי גישה חדודה בלימוד העברית

ואחרי כן נלמדם

:

' נלמד את בנינו בראשונה ל ד ב ר

ל כ ת ו ב את אשר ידברו  ,והתעורר בקרבם החפץ ל

ק רוא

,

גם מה שכתבו

אחרים '  -זו תמציתה של שיטתו  ,כפי שגיסת אותה במבוא הארוך ורב  -העניין לחלק א ' של

' ספר  -המורה ' " .
6

שיטת ' לפי הטף '  ,שעיקרה ניהול שיחות פשוטות בין המורה לתלמידיו ' בדרך שעשועים '  ,תוך
הקפדה על הגיה פונטית נכונה  ,נתגבשה תוך כדי נסיון ועבודה מעשית ממושכת

'את השיעורים

:

הוריתי ראשונה במעשה לתלמידי הקטנים  ,המתחילים בלימוד השפה '  ,כהב בהקדמתו  ' ,ואחר
ראותי בכל שיעור ושיעור בנסירן מה יכולים הילדים הקטנים האלה להשיג ולהבין מבלי כל
התאמצות ומה יכבד עליהם להבין  ,במה ימצאו שמחה ועונג ומה יהיה עליהם למשא  ,שבתי

.

ואכרתם על ספרי מבוררים ומזוקקים על פי משפט הילדים עצמם ' את סדר הל ימודים המליץ
'

להתאים לנושאים מחיי הילדים  ' ,למען ירגישו הילדים כי בעולמם הם עומדים '  ,ואילו השיחות
בין המורה לתלמידו  ,המושתתות ברובן על שאלות ותשובות  -שהן עיקר תוכנו של ' ספר

המורה'  ' -פותחות פה

והתלמיד היותר הדיוט

לאילם ,

על כורחו צריך שילמד את אשר

לפניו '  ,מה גם ששיחות אלו מוגשות ' בדרך שעשועים '  ,לאמור  -עבודה מעשית בנוסח הצגה
מומחשת

:

 קח את ספרך ושים אותו בילקוטך-

לקחתי את ספרי ואשים אותו

!

בילקוטי.

שיטת לימוד חדשנית זו  -הוראת שפה בדרך מומחשת ובלא עזרת .תרגום  -איננה ,כמובן ,

' אמצאה ' יהודית  .ילין עצמו

הודה ,

57

שכיסוד לשיטתו זו שימשה שיטת  -הלימוד שהנהיג -נסים

בכר בבית  -ספרו  ,אותה שאל מהוברת דידאקטית מאת קארי  ,שהמליצה ללמד צרפתית את בני

צפון  -אפריקה על  -ירי תנועות ושאר אמצעי

המחשה .

אבל הוא הנכיל להתאימה לרוח בתי -

הספר העבריים  ,הוסיף לה את ייחודה הפוניטי ( ' השיטה הקולית ' )  ,עיטר את ספריו באיוריה
ריאליסטיים  ,שהרשימו את התלמידים ועוררו את התפעלותם של המורים

:

' הנה רואים התלמק -ים

איכרים עבריים חורשים וזורעים  ,נשים עבריות קוצרות את הקמה ומאלמות אלומות בשדה ,
עגלה המלאה לה עמיר  ,חובטי חטים

בגורן ' . . .

58

ואחרון אחרון  -הוא הוסיף אל ' ספר המורה '

את ' מקרא לפי הטף '  ,שהוא לקט של סיפורים מתורגמים ושירים מקורים ( מאת אהרן רוזנפלד ,

לובושיצקי וזאב יעבץ )  ,תיאורים מחיי הילדים  ,שיחות מוסרניות ( ' עוד מעט ונתנו לך ספר אחר ,

חדש  ,נקי ושלם  ,וגם בו תמונות יפות רנחמדות לשמח לבך  .ושמ רת אותו ולא תלכלכהו וקריע
'

לא

תקרעהו ' )

חידות והלצות  -חומר קריאה המעוגן כולו בעולם הילדות  .הנה כך  ,לבהול  ,סיים

ילין את תיאורו הלירי ' אמי

זקנת "

:

שמלתה שחורה ועל ראשה צניף לבן  ,וסינר רחב תחגור מעל לשמלתה .ומה נעמו הממתקים

56

שני פרקיו הראשונים של המבוא נדפסו תחילה
לימודים ' )  .המבוא כולו יצא גם כספר נפרד :
יצחק אפשטיין בשם

ד5
58

זה ) .

בהמייץ ,

שנה 36

( , ) 1895

גל '

26--24

( יראשית

עברית בעברית  ,וארשה תר " ם ( בלא קשר עם ספרו של

ברשימתו ' נסים בכר '  ,הדואר  ,כרך  ( 1כ " ב-כ " ט בכסלו תרפ " ח )  ,גל ' ח -ט .
נ ' רוזנבלום  ' ,מה לקרב ומה לרחק '  ,המליץ  ,שנה  , ) 1902 ( 43גל '  220ואילך .
83

דוד ילין

אוריאל אופק

נכד אלה ימים רבים  :והלחם אזל בעיר ויגדל הרעב
חיל יהודה ויצאו  -דרך המערות אל מחו  .ן

וירפו ידי

בער

לעיר ויפוצו

.

השדה  :רק יהודה ואחיו נשארו ועמם אנשים אשר לא נכנעו
מפני הועב השמרו את היכל ה ' מנפל ביד צר ואויב :

"""" .
מלאכים באים

יטלהו אנט

לפת מותו

אנ ' טי הצבא א

המלוכה

יק

למשח

ה הוא שולח יד

הוא וכל מהנהו ויש
לא קטה

אל לזים לאמר

אא

למלך בא וכל

במלוכה  :וימהר לזים

 .חמו את שלף וימיתוהו  :אך

נטוכיה

בידם אגן להימטר

בן סוליקוס

אנטיוכם אפיץ עלה מרוהפהש את
לזים ויהרכם לפי חרב וימלך על

"

ישראל '

 YDpמתוך ' מקרא לנערי בני
לקראת הוצאתה של מהדורה שנייה ,

"

פ ' לף

אשר

הרביע

.

אחז

אנטיוכם אסתור ואת

ל

מאת דוד

ילין ,ירושלים

תרמ " ט  ,עם תיקוני המחבר בכתב  ( -ד -

שלא הופיעה

.

אשר תשמור לי בתיקה אשר בסינרה לעת שובי מבית  -הספר בערב בערב תשב על  -יד
מיטתי וספר תספר לי סיפורים יפים ונחמדים  ,עד אשר תיסגרנה עיני ואישנה  .מה טובה
ומה חביבה היא אמי זקנתי

!

רוח חדשה ורעננה נשבה מפרקי ' לפי הטף '  ,ואין פלא שהספר נתקבל בהתלהבות על  -ידי המורים
הצעירים  ,שראו בהופעתו מאורע פדאגוגי הפותח עידן חדש בלימוד השפה העברית  .ילין עצמו
הודה ,כי ' לפי הטף ' היה בזמנו 'הספר בה ' הידיעה ללימוד הדיבור העברי בארץ  -ישראל וגם
בגולה בתקופת החדרים המתוקנים

כעדותו ש ל אחד המחנכים
,

:

59 /

ולא רק

המורים ,

אלא גם הילדים התענגו על הספר ,

' מי שלא ראה את אור * פניהם של התלמידים הקטנים  ,בהחילם לדבר

עברית ואחר לקרוא ולכתוב  ,והכל באופן קל ונעים  ,לא ראה לימוד מאהבה

מימיו ' .

60

למקרא דברי הביקורת  ,שנכתבו על ' לפי הטף '  ,מתעורר רושם  ,כי המבקרים התחרו בידיהם

בהרעפת שבחים על הספר .א " ל ביסקו פסק כי רק על  -פי ספר זה ' אפשר לברוא לבנינו ניב
שפתיים בלשון עבר  ,ואשרי המחבר הוה  ,אשר קלע את המטרה ולא

...

התאפק לא נוכל לבלי הביע את

לפנינו ' .

והמורה נוה רוזנבלום  ,שהקדיש

ציין  ,כי הרוה הנושב מדפי ' לפי הטף ' הוא ' משיב נפש
העונג הגדול ששבענו בעברנו בין חלקי הספרים אשר

59
60

' נסים בכר '

61

62

המקיץ  ,שנה

מה

( תר " ס ) ,

, ) 1902 ( 43

63

. ) 57

אליעזר ברא  ' ,לפי הטף ( מעיז בקורת ) '  ,המליץ  ,שנה 42
המגיד  ,כרך

84

( לעיל ,

הע '

החטיא ' .

61

מבקר אחר

גל '

(  , ) 1901גל ' . 134

. 50

גל '  , 133בחתימת ' אמתי '

( אולי מומה סמילנסקי  ,לפי ' אוצר בדויי השם ' ) .

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

לספר מאמר בו ש מ ו נ ה המשכים ,
הטעים

:

בו העיר גם על טעויות  -דפוס לא מעטות שנפלו בו ,

63

חינוכי לא ראיתי עוד מימי ספר  -לימוד טוב ומצויין כזה '

;

64

הוא דחק בהורים ובמורים

כי ' ישתכשך נא נספר הזה  ,כי לא היה עוד כמוהו בישראל ! '
אך על אף הקילוסים הרבים  ,ותרגום חלקו הראשון של הספר לאנגלית ,
לאריכות ימים

;

הוא נדפס בשש מהדורות ( מהדורה שישית  :וארשה

65

לא זכה ' לפי הטף '

, ) 1906

ועוד לפני מלחמת -

העולם הראשונה הלך ונשכח  .שיטת  -הלימודים הפוניטית ,שעליה השתית ילין את שיעוריו  ,לא

נקלטה בבתי  -הספר ,ועל כן ' לנודו על  -פי

ספרו  ,אך על הפוניטיקה לא

הקפידו ' .

66

אחרי ' לפי הטף ' הוציא ילין קובץ ראשון בסוגו של ' אוסף שירים לילדים ' ( ירושלים
וכן ' ליקוטי נבואות רמליצות לבני הנעורים ' ( שם

; ) 1905

 1תרס " ה )

שניהם יחד עם המחנך חיים אריה

זוטא .י 6כן השתתף  ,עם עד בן  -ציון  ,בעריכת כתב  -העת לנוער ' העומר' והוציא עיבוד מקיף
תרע " ב )

69 ,

ראשון לילדים של סיפורי 'אלף לילה ולילה ' ( אודיסה

מפעם בפעם פרסם סיפורים מהווי המזרח בעיתוני הילדים והנוער ;

ee

עצמו ילין יותר ויותר בעבודות

כתובים בסגנון מקראו

קל .

אך נסשז ראשית המאה שיקע

בלשנות  ,מחקר והוראה גבוהה  ,וכן בעסקנות ציבורית  ,שבזכותה

הוכר כמנהיג היישוב היהודי בארץ.
אבל אם לא תרם ילין הרבה משלו לספרות  -הילדים  ,הנה פועלו הנחשוני  -כמוהו כפועלם של
עמיתו בן  -יהודה  ,וחותנו יחיאל מיכל פינס 0י  -תרמו תרומה בל תתואר לגידולו של דור -

קוראים עברי ראשון

בארץ  -ישראל.

' טל ילדות '  -זאב יעבץ

' כנוד למסורת ואהבה לקידמה '  -סיסמה זו שטבע ילין בהקשר לעבודתו הספרותית  -הבלשנית,
באשראת חותנו י " מ פינס  -אומצה גם על  -ידי זאב יעבץ  ,שהיה מקורב אליהם בתפיסת עולמו

( בניגוד לכמה מחבריו המורים

במושבות) .

כמוהו כמורו וכגיסו י " מ פינס  ,ביקש גם יעבץ להקנות

לילדי ארץ  -ישראל חינוך לאומי דתי ,על  -ידי הקהיית חוד הניגוד בין הישן והחדש  ,תוך ביקוש
המועיל והחיובי בשני הקצוות  .וכאשר נכשל בנסיונו להקנות להם את תורתו זו על  -ידי הוראה

63
64

.

' מה לקרב ומה לרחק '  ,המליץ  ,שנה  , ) 1902 ( 43גל ' 265 , 259 , 252 , 248 , 240 , 231 , 230 , 220
בתגובה על כך  ,כתב ילין  ' :בעלי " תושיה " יכולים להעיד כמה פעמים דרשתי את כתב  -היד בחזרה
מווארשו לירושלים  ,כדי לתקן בו תיקונים וכמה פעמים העתקתי כולו בכתב  -ידי רק כדי לנקותו

הבאות .

65

66
67

68
69

70

משגיאדת '  .השגיאות תיקנו במהדורות
על  -ידי המשוררת אליס לוקאס
שארפשטיין  ,חינוך וקיום  ,ירושלים תשט " ו  ,עמ ' 272
ח " א זוטא ( קובנה  - 1868ירושלים  ) 1939היה ממייסדי ה ' חדר המתוקן ' ברוסיה ומנהל בית  -ספר
בארץ  -שיראל ; פרסם סיפורי ילדים רבים  ,וכן עשה נסיון ראשון של הסברה מינית לנוער בדרך
( ) 1935-1851

והחוקר הרב ישראל אברהמס

.

( 858נ. ) 1924-

ספרותית  -פופולארית ( הזרע למינהו  ,ירושלים תרס " ט ) .
מהדורה מורחבת  :תל  -אביב  . 1930ובנפרד  :המלך עומר אלנעמן ובניו  ,תל  -אביב
ביניהם  :הציור ' אליהו '  ,האביב  ,וארשה תר " ס  ,עמ' 9-76ך .

תרצ " ז .

ממייסדי האגודה ' תהיית ישראל ' ומראשי היישוב

יחיאל מיכל פינס ( רוסיה הלבנה  - 1843יפו
החדש  ,עסק הרבה גם בענייני חינוך ולשון  .הוא השתתף ב ' עולם קטן '  ,עיבד ספרי מדע פופולארי
, ) 1913

לנוער ( הכוח  ,ירושלים תרנ " ד  ,מנוקד  ,מצויר ומפוסק כספר
לילדיה  ,בעוד שסגנון המשנה מתאים יותר

תך ' כי ) ,

וטען כי לשון המקרא היא המתאימה

לקורא המבוגר .
85

אוריאל אופק

הלכה למעשה  ,עשה זאת באמצעות ספריו  ,שבהם שוקעו כמה מיצירות  -הילדים היפות ביותר

שנכתבו בדור ההוא .
בעצם אותה שנה  ,שבה הופיע בווארשה ספרו רב  -המוניטין ' שיחות מני קדם '  -ובירושלים
יצאה אז המקראה הארץ  -ישראלית הראשונה  ,לילדים  ,בעריכת ילין ובן  -יהודה  -עלה זאב יעבץ

עם משפחתו לארץ  -ישראל  ,על מנת לעבוד את

אדמתה .

בראשית תרמ" ט נתמנה לכהונת רב

ומורה בזכרון  -יעקב ,שם התחיל בחיבור המקראות שלו ,והניח את היסוד לחינוך העמלני -

החקלאי בארץ ( 'אני מבקש לתת פנים אחדים לכל בתי הספר ולכוון את הלימודים לפי צרכי
רוח ילדים  ,הנכונים להיות עובדי אדמת הקודש'

)11

אך בשל מריבותיו עם פקידי הבארון ,

"

נאלץ לנטוש כעבור שנתיים את משרתו ועלה לירושלים  ,שבה

על עבודתו הספרותית הבכוונת
ספרו

:

2ב שבע שנים  ,כביהוא שוקד

מקראות לילדים  ,מאספים  ,אגדות רשמועות '  ,וכן התחיל בחיבור

המונומנטאלי ' תולדות ישראל' .

' טל ילדות '  -במלים אלה תיאר פרישמן את תחושתו למקרא ספרו של יעבץ ' שיחות מני קדם '

;

ו ' טל ילדות ' היה גם שם ספרו הבא של יעבץ  -ראשון ספריו שנתחברו בארץ  -ישראל ( ירושלים
תרנ " א  - ) 1891 /מקראה לתלמידי הכיתות הנמוכות  ,שהיא כולה מקור  ,ואשר הסיפורים והשירים

הכלולים בה מצטרפים למזיגה נדירה של אסתטיקה צרופה עם אמונה עממית .
בהקדמתו הנמלצות שנכללו בה כמה מן התפיסות המתקדמות בחינוך  ,הטעים יעבץ  ,כי מגמתו

של הספר היא  ' -לתפוש בתפושה אחת את ענפי היהדות הנפוצים  ,למען ילמד הילד למלא מהם
את כפו הרכה בעוד טל  -ילדותו חופפת [ צ " ל

 :חופף ]

עליהם '

ן

שבך בלל גדול הוא בחינוך :

' תינוקות לפי כוחם  ,נערים לפי כוחם ' בדברו על שיטות  -הלימוד הנכונות בעיניו המליץ להעדיף

לימוד דברים חדשים על חזרות יתירות ( כי ' בלמוד הנער חדשות נמצא הישנות נשנות ומשתלשות
מאליהן ' ) ,

תבע לבטל את הלימוד בעל  -פה  ,המייגע את הילד עד ' שנפשו קצה בו '  ,ובדומה לדוד

ילין הציע גם הוא לאמן את התלמידים בדיבור נכון  ,שכן ' הקריאה המרושלת נוטלת כבוד

מלשוננו . . .

בבית  -הספר וכבאחת האחוזות הגדולות בארץ אבותינו

לזכרון  -יעקב ]

ניסינו לכלכל

את החינוך הזה ונראה כי טובה רבה צפונה בף .
בארבעת חלקי הספר המנוקד והמאויר  ,המוסריים לארבעת יסודות היהדות ( ' מעשה אלוהינו ,
עם אלוהינו  ,תורת איוהינו  ,ארץ

אבותינו ' ) -

נכללו פרקי סיפורת ושירה המעוגנים במורשת

האמונה ' ברוח התום והטהרה שהשרר חליה אבות ישראל  ,בעלי הנבואה

והאמונה ' .

ובמגמה

' לשמח את לב הילד הקטן ולחבב עליו את מורשת אבותיו בעוד לבו רך וטהור '  ,הביא יעבץ
ב ' טל ילדות ' סיפורים

ש כ ל גיבוריהם ילדים  ' -המשוחחים שיחת ילדים זכה  ,ברוח פי תינוק

שאין בו חטא '  .הוא הבין

צדיקיו  ,את חכמיו

 :כך

תיווצר הזדהות שלמה בקרב הקורא  ' ,במצאו בילדים אשר בגילו את

ואת גיבוריו ' .

הנה כך  ,למשל  ,הביא יעבץ בחלק הראשון ( ' מעשה

71

ראה מאמרו ' על דבר החינוך לילדי האכרים בארץ  -ישראל '  ,בקובץ הירושלמי הראשון שלו  -הארץ ,

תר "2א .
86

אלוהינו ' )

את הסיפור בילד ,שסגד תחילה

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארך -ישראל

עליון  ,שברא את

לשמש המאיר ביום  ,אחר  -כך לירח שליט  -הלילה  ,ולבסוף הבין כי מצוי כוח

העולם ; ' ושם הילד א ב ר ה ם  ,ואנחנו בני ישראל הם הגוי אשר הקים אלוהים
בחלק ההיסטורי ( ' עם
_

אלוהינו ' )

מזרעו ' .

2י

סיפר על אבות  -האומה בילדותם ועל חכמתם של בני ירושלים :

ובפרק המוקדש ליתררת אלוהינו ' הובאו סיפורים על מסירות  -נפשם של ילדים הדבקים באמונתם ,

המעשיה הנוגעת ללב על הילד שהלך ללמוד תורה ונתפס על  -ידי שליחי
של המעשה בר' יהושע בן

חנניה ,

74

המלך ,

3ז

ועיבוד אמנותי

שהלך ברחובות רומי -

ויפן החכם והנה מחלון בית  -האסורים נשקף לו ילד יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו

תלתלים .

ותדבק נפש החכם בילד הנעים הזה ויאמר  :אין זאת לי לגדולות יעד יי את הילד ; ועתה

אינני זז מן המקום הזה עד אם פדיתיו  .ויתן כופר רב ויפדה את הילד ויגדלהו ויאהבהו
ויהי לו

כבן .

ויגדל הילד ויחכם מאד ויהי לחכם גדול בישראל [ הוא ר ' ישמעאל בן

אלישע ] .
בחלק המוקדות

*

ארץ אבותינף  ,הכולל קטעים פיוטיים על נוף הארץ  ,טבעה ואוצרותיה  ,תיאר

יעבץ ברוב התפעלות את חיותם של ילדי

האיכרים  ,העובדים את האדמה  ,הבנים המאלמים

אלומות  ' -ובהביא אביהם את העגלה הגורנה וישבו הילדים בראש העגלה המלאה עמיר והריעו
בקול ששון '  -הבנות העובדות במשק ' תשקינה את הפרחים אשר לפני החלון וכלכלו את

התרנגולות ואת אפרותיהן '  -וילדי טבע אלה חסונים ואמיצים  ' ,והיה כות ילד שם ככות נער

גדול בעיר  ,כי עבודת אביו הוא עובד  ,על כן יגדל כוחו ולבו יאמון ופחד לא
בפרקים פאסטוראליים אלה  ,שמפעמת בהם התפעלות תמימה עם

שאר  -רוח ,

ידע ' .
מצויה לראשונה

בשורת החיים החדשים בארץ  -ישראל ,ונקל לתאר את הרושם שעשו על קוראים צעירים
כמבוגרים  ' :הפסוקים הבהירים '  ,כתב פיכמן 5 ,ז ' על ילדי ישראל בכפר  -המולדת ,על גיל העבודה
ותנחומי הטבע מאירים עד היום על הכריסטומאטיה העברית ברעננות ביבלית

שקופה /

אבל את עיקר ערכו האמנותי וההיסטורי של ' טל ילדות ' יש לראות ב ש יר י ם אשר

בו .

שכן

אם פתח יעבץ תקופה חדשה בספרות  -הילדים העברית  ,שמורה לו זכות זו  -נוסף על ' שיחות

מני קדם '  -גם בשל היותו משורר הילדים העברי הראשון  ,שחיבר שירי מרותק ושירים ליריים
בעלי סגולה פיוטית

אמנותית .

אמנם  '" ,ל בן  -זאב ואהרון רוזנפלד קדמו לו בתחום הליריקה

לילדים  ,אך שיריהם המעובדים ברובם  -בעלי המגמה הכה2כילנית או הדידאקטית ,שנכתבו תוך
ליבוטי לשון  ,הסרו  -כלשונו של ביאליק  -את ' האמנות הגמורה  ,זו שיש בכוחה לברוא בקסמיה
אילוזיז ;

של טבעיות ילדותית אפילו במקום

שאינה' .

6י

בא זאב יעבץ והעניק לראשונה לילד

העברי ' שירים שיש בהם עליצות רבה ותמימה ואין בהם התרגשות יתירה ,המרתחת ועוכרת
72

73

74

75

76

עיבוד מורחב של האגדה המצויה בזוהר  ,לך  -לך .
על  -פי תנא דבי אליהו זוטא  ,אגדה זו שימשה גם יסוד לסיפור  -הילדים של ביאליק  ,ספר בראשית
( תל  -אביב תרפ " ח  .נכללה גם ביויהי היום ' ) .

גטין נח .
ברשומתו האימפרסיוניסטית על יעבץ  ,כתובים  ,כרך ב ( כ " ד באדר ב ' תרפ " ז ) .
ח "נ ביאליק  ,כתבים גנוזים  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ' . 342
87

זאב יעבץ

אוריאל אופק

את רוחם השאננה'  .יי והוא עשה זאת בענווה של משורר שלא מדעת  ,אבל בחן טבעי שיש עמו

.

שאר  -רות בבתי שיר שהם בהם ניגון וחריזה בלתי שיגרתית תיאר חוויות  -ילדות ,
געגועים ואמונה  , ,חדוות משחק

ועליצות.

בשזרות קצרות שמקצבן טופף כדליפת המטר ,מתוארת ' גבורת הגשמים
5ל חנן

ירניו / ,

מראות  -נזף ,

:

 /מי ענן  /שדה ושדמה .
ישתיו  /אדם ובהמה .

הנער הנודד ' בנכר ' עורג לשוב אל ביתו ונושא תפילה נוגה

:

מי ימנני צפור  -כנף  / ,אעופה מבד אלי ענף  / ,עד אבוא קליך  ,אמי ,

טלי 5לי,

כנף תן

לי

! /

אוי

לי

לי  ,אף לי  ,כנף אין

( ראוי לשים לב לחריזה הפנימית בשורות ד-ה

:

!

 /פה אשבה וכאבי עכב . . .

' אלי  -אוי ל "

;

' תן לי  -אין

ולאחר שזוכה הנער לשוב אל ביתו  ,הוא שר שיר חדש  ,רווי שלווה  ' -בארצי '

ל" ) .

:

את גני על יד ביתי  /מה אוהב  ,מה אחמודה,

סביב גפני  ,סביב זיתי  /שם אשחק  ,שם ארקודה . . .
וכיוון היעבץ הפדגוג הכיר וידע ,שהילדים יעדיפו תמיד הנאה על לימוד לשכר  -ובלשונו :
8י -

ישב להבר למענם את שירי הבנשחק

העבריים היאשוגים  .היה זה חידוש מרנין בספרות  -הילקים

חרוזי שעשוע לשמו  ,בלא כוונה

' הנועם מתקבל יותר על לב הילד מן התועלת המוסר "
דידאקטית ; הי

:

ה' רוכב' על מקלו מזרז את סוסו הדמיוני במקצב דהרני

~

בן סוסי  ,עוף עוף עוף !  /על גבעות מהרהו  /על הרים דהרה

והילד המקים לעצמו חנות דמיונית קורא אל היקונים' הנעלמים
גשו

ילדי

שעשועי / ,

מה בעיניכם ישר

?

קנו מעשי ציריי

:

! 9ז

:

!

 /סוס משוח בששר ,

פרשים בני חיל ?  /שור  ,פרה או איל

?

הוא מוסיף ומונח כרוכל את מכלול אוצרותיו ' -ע41יתי בצעיפים  / ,ישמעאלי בצניפים ' וכו ' וכו ' ,

על טהרת החריזה מוסיקלית  -ומסיים

:

פרוטה הבו הנה  / -ולכם כל אתנה

,

!

דומה כי שירים אלה ביטאו את ההכרה בזכותו של הילד העברי למשחק ולשעהבוע ( אם כי -

וכאן מדבר הפדגוג מגרונו של יעבץ = ' לא מתוך התרגשות

יתירה ' ) ,

חנם של שירים אלה

וסגולתם הפיוטית מחפים על הארכנות והחזרות הית" רות הפוגמים בכמה מהם

שכמה מהם היו לשירי  -עם מולחנים ( ביניהם

;

ואין תימה

' גשם  -נדבות '  ' ,ראש  -השנה לאילנות ' ,

:

' בנכר ' )

והועתקו למקראות ולשירונים בארץ ובגולה וגם השפיעו בלא ספק על צעדיה הראשונים של

דל

מתוך המבוא ליטל

ילדות '  .וראה גם מסתו של י ' הנני  ' ,שירי ילדים בתקופת העליה הרצשונה'  ,הפועל

הצעיר  ,נו (  , ) 1962גל '

לד . 2/

.

8ד

במאמדו יטל דבר החינוך לילדי האיכרים בארץ י יראל '  ,הארץ  ,ירושלים

9ד

השווה שיר זה עם שירו של י "צ לוין ' הסוס צנף ' בעל הנושא
מכן

ספרו ' ידיד הילדים ' ( וארשה תרנ" ד  ,עמ '
~

88

) 66

.

תרנ " א .

הזהה  ,שנדפס

בווארשה

3

שנים לאחר -

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארך  -ישראל

שירת הילדים

העברית .

80

רק תריסר שנים לאחר ' טל ילדות ' התחילו מופיעום שירי השעשוע

העבריים הבאים  ' -מעשה ילדות' לביאליק  ' ,בארץ השובבים ' לשניאור  ' ,הידד הידד ' לקצנלסון

ואחרים  ,שבכמה מהם ניתן למצוא את עקבות השפעתו של יעבץ .
אף  -על  -פי שיעבץ כיוון את ספרו בעיקר לילדי ארץ  -ישראל  ,אין תימה שהוא ' נכבש' גם על  -ידי
בתי  -ספר עבריים במזרח  -אירופים נדפס שם במהדורות אחדותה ועורר את התפעלותה של

.

הביקורת י" ח רבניצקי פסק  ,ש ' טל ילדות ' מבשר 'צורה חדשה וטבעית' של מפרות  -הילדים

;

62

וי " ל דוידוביץ הכתיר את יעבץ בתואר ' סופר פדגוגי ביתר שאת ( פאר עקסאלאנס ) ' בזכות
לשונו  ,שהיא ' מצוינה בקיצורה וקלותה וצחותה עד להפליא '  .אבל ' השופרא דשופרא ' שבספר
הם  ,בעיני המבקר  -ובדין  -שיריו  ,אשר

כבישם

הזה לא בא

בספררתנו ' .

85

וכדי לבוכיה עד

כמה נתחבבו השירים על הילדים  ,סיפר דוידוביץ כיצד קרא את השיר ' בנכרי  -שזכה בקדרתו
לפרסום נרחב  -בשני בתי  -ספר ; ' וכעבור חמישה  -עשר רגעים כל המחלקה  ,גם התלמידים היותר

גסים  ,חזרו בעל  -פה את כל ששת ההרוזים מבלי שגיאה ובעונג רב  ,אשר לא ראיתי כמוהו על

פניהם . . .
רבים וכן

עדותם של ילדים רכים כאלה '  ,הטעים המבקר  ' ,יקרה בעיני מעדות חכככם ונבונים
שלכדם /

' המוריה'  -היא המקראה לתלמידים המתקדמים  ,שהוציא יעבץ בירושלים שלוש שנים אחרי ' טל
ילדות '  -דומה לקודמתה במבנה  ,בתוכנה ובסגולותיה  .בארבעת חלקיה  ,שגם הם מוקדשים
לנושאי הבריאה  ,הדת  ,העם

והארץ ,

נכללו שירים וסיפורים  ,משלים ואגדות  ' -קריאה נוחה

ומושכת את הלב ,במצמחתו וכה2עשעת '  -על תולדות האומה ואייעץ

הארץ ' .

תופעות הטבע ו ' מעדנות

ואם ניתנו בה לעתים גם עניינים שהם קשים לקורא הצעיר ,השכיל יעבץ להסבירם

בלשון ברורה" מדויקת ומובנת ; כלשונו

נבלעים בנעימה לכל

:

' קשי העניינים התרכך מאד ביד הלשון הרכה  ,עד שהם

קורא /

אווירת השתפכות לירית גודשת את

"

רקי הלימוד הפיוטיים  ,המוקדשים לארץ  -ישראל ( ' והארץ אשר

נתן ה' לאבותינו אין ערוך ליפיה ולהדר גאונה  ,אשר לא נעלה מעליה גם בימי עננה

ובורודיה' ) .

בתוך הפרקים המספרים על טוב  -הארץ  ,פירותיה ואוצרותיה מצוי גם קטע על ' מעדנות ים

המלת '  ,המלמד על רוה  -החזון שיעבץ בורך בו  :אוצרות הים  ' -רבים הם דורותיו בסוחרי

הארצות . . .

ולוא היתה הדרך מים  -המלח לים הגדול סלולה כי עתה גדל ממכר החמר

עם תרוץ ונבון יהיו חכירת המעדנות

;

וביר

האלה  ,הלא המה המלת  ,הגפרית  ,המנגן  ,הסודה והחמר

למקור עושר רב ועצום מאד' .
השירים הרבים ונעדרי הכותרות שובצו בתוך הטקסט הלימודי כהול היו הלקים אורגאניים שלו ,

80

וראה דברי פיכמל  ' :מי שיעסוק פעם בהתפתחותה של ספרות הילדים העברית ימצא בספריו [ של יעבץ ]
אותם הגרעינים היאשונים  ,שמתוכם צמחו פרי ספרותנו החינוכית החדשה ' ( כתובים  ,כרך ב  ,כ " ז
באדר ב ' תרפ" ז )
מהדורות מתוקנות  :וארשה תרנ "ג  ,וילנה תרנ " ח
פרדס  ,א (  , ) 1892עמ '  , 286בחתימת ב " ק
המלייץ  ,שנה  , ) 1892 ( 43גל '  , 102בחתימת בן  -דוד

.

81

82
83

.

.

.

89

אוריאל אופק

.

והם משרים על פרקי המתודה אותו נועם  ,שיעבץ ביקש כל  -כך להעניק לקוראיו בסיפור  -המסע
האותנטי מיפו לירושלים שובצה  ,בין השאר ,פנינה שירית קצרה ומרשימה זו
על

:

הר ושפיים  /תשכון דומה ,

ובין עפאים  /תלין תנומה.
.

בני  -עוף יישנו עתה /
הלך

!

אף אתה /

גם המה .

הרדמה .

ובפרק המוקדש למושבות העבריות החדשות מצויות שורות ליריות צרופות  ,שהן ממיטב השירה
שנתחברה בתקופת התחיה

:

אט על פני תסעי  /בקול דממה דקה

;

אט אל לבי תגעי  / ,את ,רננה זכה.
רננת נועם צלצלי  / ,זמרי  ,רנני

במרחב  -יה

הטלטלי / ,

שיר נגני

!

!

ואחרכן חשוב  ,יעבץ הכליל בספרו כמה משירי החגים הראשונים בספרות  -הילדים העברית ..הוא ,
שיעץ להעניק לחגי ישראל תוכן עברי חדש ,

בשבט  ,ואשר הבית החוזר שלו הוא

84

חיבר בין השאר זמר עברי ראשון  ,המוקדש לט " ו

:

צפרים נאמנות  /בראש השנה לאילנות

בנועם תשתפכנה  / ,אותנו תברכנה . . .
אך על אף סגולותיהן  ,הספרותיות המובהקות  ,לא זכו מקראותיו של יעבץ לאריכות ימום שהיו
ראויות לה ; ' טל ילדות ' נדפס בארבע מהדורות  ,כולן עוד במאה

ה , 19 -

85

ואילו ' המדריה ' לא זכה

.

אפילו למדוורה שניהג שארפשטיין שיער  ,כי הסיבה היא היות הספרים ' נשגבים ' מדי
עם כל היותו בעל  -נפש  ,היה יעבץ חסר  ,לדעתו  ,סגולות של מורה מעשי

לבחור את החומר הנאות ,אבל חסר לו הכשרון לסגל את ההומר

' הוא היה מוכשר

:

הילדים ' .

; שכן ,

86

הע להטיל ספק

בנימוק זה ( ועדותו של דוידוביץ על החיבה שבה נתקבלו פרקי ' טל הילדות ' על  -ידי התלמידים
,

עשויה להפריכו ) .
התשעים

ראשית המאה העשרים הן נדחקו על  -ידי ספרי  -הליועד החדשים  -של ש ' בן  -ציון ,

 :עם

יהודה גרזובסקי

הרתיע

סביר יותר להניח  ,כי גורל ספריו דמה לגורלן של כל המקראות שיצאו בשנות

מורים

( גור )

רבים

והבריתם .
מלהשתכנם

ואפשר גם שהתו שהדביקו על

בספריו .

וצר

;

שכן

קלוזנר  ,רוויות ' ילדות טהורה ועליזה ,מתובלת ביהדות

חיים ' .

יעבץ  ,שהוא

מקראותיו
דתית  ,שעם

היו ,

' קלריקאל קיצוני ' ,

כתיאורו

הקולע

של

כל אדיקותה יש בה שמחת

י8

אבל יעבץ היה לא רק פייטן ובעל  -אגדה אלא גם היסטוריון ; ועוד לפני הופעת חלק ראשון של

84

בתזכיר שהגיש יעבץ למיכאל ארלנגר ( ארלאנז ' ה )  ,יועץ הברוז רוטשילד ומראשי כי " ח  ,פירט את
התוכן שיש להעניק לכל חג ; למשל  :ט " ו באב  -חג השלום  ' ,כי בו הותר שבט בנימין לבוא בקהל ' ;

ט " ו בשבט  -חג נטיעות  ' ,למען חבב את הנטעים  ,נטעי הארץ  ,אשר נטע ה ' לאבותינו '  ,ויצוין שיעבץ
ערך עם תלמידיו בזכרון  -יעקב את טקס הנטיעות ה ר א ש  1ן בארץ  -ישראל .
וילנא

תרנ " ח .

85

מהדורה ד '

81

ספר השנה ליהודי אמריקה  ,ניו  -יורק תרצ " ט  ,עמ ' . 269
יוצרים ובונים ב  ,ירושלים תרפ" ו  ,עמ ' . 54

86

90

:

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

' תולדות ישראל ' רב  -המוניטין  ,חיבר שני ספרי היסטוריה משובתים לילדים  ,המצטיינים גם
בסגולות ספרותיות
תרנ " א ) ,

88

:

הראשון  ,שנתחבר בזכרון  -יעקב  ' ,דברי הימים לעם בני ישראל ' ( ירושלים

והמשכו  ' -דברי ימי העמים  ,כתוב ברוח בני ישראל ' ( א -ד  ,וארומה

תרנ " ג-תרנ " ד ) .

בלשון מקראית סיפורית  ,הקרובה לסגנון הנביאים הראשהנים  ,סיפר יעבץ את תמציתם של

דברי  -ימי ישראל מתקופת האבות עד ראשית היישוב החדש  ,ובמקביל  -את ' כל תולדות עם
במלוא אמיתותן '  .קיים דמיון  -מה במבנה ובסגנון בין ספריו של יעבץ לבין ' דברי הימים לבני
ישראל ' של בן  -יהודה ; אך בעוד שבן  -יהודה הציג את היהודים כ' עם מדיני ' שהוא אדון

לגורלו ,

מושתתים שני ספריו של יעבץ על האמונה כי ההיסטוריה העולמית מכוונת על  -ידי ההשגחה

.

העליונה ,המצמידה לכל פגע ומכה ' רפואה' וישועה זאת ועוד
פרקי

ההיסטוריה ,

הגדולים ' .

89

באותיות פטיט ,

:

יעבץ בעל  -האגדה שיבץ בתוך

המשוות תן וטל  -ילדות  .על הדורות ועל

' שמועות ,

כך סיפר  ,למשל  ,על בר  -כוכבא ואנשיו  ,שבהיותם ' רוכבים על סוסים וחוטפים הסיע

איש איש הסע ונתוש עץ מאדמת מטעו '

ובקטע על רש " י שיבץ את האגדה הידועה על

;

שהשליך את האבן היקרה לים  ' ,ויקרא אליו מלאך יי

אביו ,

מן השמים ויאמר ,יען כי עשית את הדבר

הזה ותשלך את אבנך היקרה לבלתי תת כבוד לאלוהים אחרים  ,ונתתי לך אני אבן  -חן  ,אשר
תאיר לפני עמים

לדורות  -עולם ' .

שונה היה יחסה של הביקורת לספרי ההיסטוריה הללו ; אף  -על  -פי שיעבץ כתב את שני ספריו
מתוך גישה ופגמה זהית  ' -להעביר על פני קהל ישראל את גופי המעשים בעצם תומם ' מתוך
תפיסת  -עולם דתית ותמימות במובנה החיובי  -היו התגובות עליהם דו  -ערכיות  :בעוד ש ' דברי
הימים לעם בני ישראל ' זכה לשבחים מפליגים  ,בזכות היותו מטפח בלב הנוער ' רגשות תקוה
וגאון ואהבה רבה לתורתו ולשפתו ולכל מורשת

אבותיו ' ,

' דברי ימי העמים כתוב ברוח בני ישראל '  -לתגובות

90

זכה ספר ההיסטוריה הכללית שלו -

עוינות .

אחד  -העם שלל את הופעתו ( ' עד

כמה נפלנו  ,עד שמוציאים אצלנו ספר דברי ימי העמים כתוב ברוה ישראל
האשים את יעבץ בצביעות

דתית .

! ' ) 91

ודובנוב אף

אבל דומה  ,שתגובות חריפות אלו נגרמו יותר בשל ' שמו

93

הבלתי  -מוצלח של הספר ( שעורר רושם כאילו המחבר ניגש לפרש לילדים את תהליכי ההיסטוריה
העולמית ברוח

' קלריקאלית ' )

מאשר בגלל

תוכנו .

שכן  ,עיון בפרקי הספר הקצרים  ,האידילים

בדרך כלל  ,לא יגלה בהם אלא תיאומים פשוטים של עיקרי המאורעות  ,כתובים

בישון

סיפורית ,

המבליטה אותם אירועים העשויים לרתק את הקורא הצעיר ( יפה ביותו הוא הפרק המוקדש
לקולומבוס ) ;

וההיסטוריוסופיה היחידה בו היא הרצון להטעים ' עד כמה הועילו עמי הפרק

[ האמור ] לנפשם ולמין האדם בכללו  ,לשעה

ולדורות' .

93

מעין המשך ספרותי ל '-:ברי הימים לעם בני ישראל'  -המסתיים בייסוד המושבות הראשונות

88

מהדורה

89

90

ז':

ניו  -יורק

. 1916

מתוך ההקדמה למהדורה ב '  ,ירושלים

י " ל דוידוביץ ( בחתימת
החנוך ) '  ,המליץ  ,שנה

' בן  -דוד ' ) ,

, ) 1891 ( 32

91

92

93

השלוח  ,כרך ג

תרנ " ב .

במאמרו הגדול ' לקטנים עם הגדולים ( שלבי ההיסתוריא בסולם

גל '

. 62

( תרנ " ח ) .

ב  -ווסחוד  ,בחתימת ' קריטיקוס ' .
מן ההקדמה לדברי ים  .העמים  ,וארשה תרנ " ג .

אוריאל אופק

על  -ידי ' בבי ישראל עובדי אדמת הקודשי  -אפשר לראות בסיפורים האהריליים ' ממ'ראות הארץ ',

הירושלמיים .

שפרסם יעבץ במאספיו
לאילנות ' ,

סיפורים אלה ,על היי האיכרים במחטבות ' ,ראש השנה

94

וכו '  -שחזרו ונדפסו אחר  -כך

' פסה של ארץ ישראל '  ' ,חרבות לאתים '

בווארשה

בשורת חוברות  -לא כוונו אמנם במפורש לבני  -הנעורים  ,ולעתים גוברת בהם האידיאליזאציה
התכתמה על היסוד האמנותי ; אך כיוון שבין גיבורי הסיפורים מצויים ' ילדי ה  ,מקום  ,טובי לב

וחשופי רג , 4ובזכות אווירתם הרומאנטית  -האגדית  ,הם נקראו בהתלהבות על  -ידי צעירים

רבים ,

כעדותו של קלוזנר  ' :קשה לשער מה רבה וגדולה היתה השפעתם של " פירות ארץ  -ישראל " אילו

היינו קוראים להם

( כך

אז )

על בני  -הנעורים

העבריים ' .

95

יעבץ  -המשורר ,בעל  -האגדה ,

ההיסטוריון והפדגוג  ' -היה הראשון שעמד על הדבר  ,שאין מהנכים בלי סגנון של קביעות -
כי הילד תופס קודם כל את צורת הדברים  ,את ה " ניגון "  ,והוא הנקבע בלב ונשאר למהמרת ) ,
כתב פיכמן ;

96

ואף  -על  -פי שתרומתו של יעבץ לספרות  -הילדים היתה מעוטת שנים  ,השפעתו על

התפתחותה האמנותות וכיוונה הטבעי רבה וגדולה בהרבה מן המשוער.
' שכיות החמדה '  -יהודה גרזובסקי

( גור )

זאב יעבץ  -כמוהו כרוב עמיתיו המורים בעלי ההזון  ,חלוצי ספרות  -הילדים הארץ  -ישראלית

:

.

איש מהם כמעט לא היה בעל מלאכה אחת רובם ככולם  -בן  -יהודה ,ילין  ,יצחק אפשטיין  ,דוד
י

יודלב " ן ' וחבריהם  -עסקו גם במחקר ופובליציסטיקה
יהודה גרזובסקי ( גור ) ,

.

 ,בלשנות וענייני ציבור שונה מהם היה

שכמעט מאז עלותו לארץ  -ישראל תחם עצמו במשך עשרים שנה ויותר

.

בספרות הילדים והנוער דומה שלא היה סופר שני בדורו  ,שצירבה לעשות יותר ממנו בתהום זה

היבור סיפורים

ואגדות ,

:

מקור עיבוד ותרגום ; הוצאת מקראות ,ספרי  -לימוד וחוברות מדע

פופולארי ,עריכת עיתון  -ילדים

- 97

בכל אלה היה אחד בין

הראשונים .

שקדן בעל כושר  -הספק

מפליא  ,ואם כי הכמות באה לעתים על חירבון האיכות ,חיפו סגנונו הבהיר וחיבתו לעולם  -הילדים
על מברעת
בגיל

25

זו .

עלה יהודה גרזובסקי

SB

לאחר שיסד בווילנא עם חבריו הסטודנטים אגודה ציונית בשם

' שש "
היו חייו קודש להוראה ולספרות  -ילדים בראשונה היה מורה תליו  -בעקרון ומקוה  -ישראל  ,יפו

( שאלו שלום ירושלים )  :ומשנת  - 1889לאחר שניסה כוחו בצילום  ,חקלאות ושמירה -

.

וזכרון  -יעקב  -ותוך כדי הוראה חיבר את סיפוריו הראשונים  ,כעדות אחד מידידיו  ' :עניו היה
וברגל ,

94

ולפעמים

יחף  ,היה

עובר ממושבה

למושבה ,

ושאלתו הראשונה היתה

הארץ  ,ירושלים תרנ " א ; מירושלים  .ירושלים תרנ " ב ; פרי הארץ  ,ירושלים
תרנ " ג .
השלוח  ,כרך יב ( תרס " ג  -תרס " ד )  ,עמ '  , 285בחתימת ' איש עברי '  .וראה גם הערת י ' חנני על סיפוריו
תרנ " ב ; גאון הארץ ,

יעבץ נתן למאספיו שמות שונים לאחר שלא השיג רשיון להוצאת כתב  -עת

95

תמיד :

איה

ירושלים

קבוע .

אלה של יעבץ  ' :הדמויות  ,כבאגדת ילדים  ,חסרות העמקה  ,אך הרקע כולו חדש '  ' ,ראשית הסיפור הארץ -

*

96
97

98

92

חוברת
, ) 1961תרפ" ז ) .
באדר ב '
דצמבר
ידכ (" ד
מולד ,ב (
ישראלי  , ',כרך
כתובים

, 162- 161

עמ '

. 655

' עולם קטון '  ,עיתון  -הילדים העברי הראשון  .ראה להלן  ,עמ' . 106
לאחר קום המדינה החליף גרזובסקי את שם  -משפחתו לגור ( שהיה תחילה אחד הפסידונימים

שלו ) .

צמיחתת של ספרות -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

ילדיכם

?

אספר להם סיפוה

פעורי

פה' .

בשנת

1890

והילדים היו באים ומתקבצים אצלו ,והוא מספר

!

להם  ,והם שומעים

99

התחיל שוקד  ,בשיתוף עם שניים  -שלושה מחבריו המורים  ,על חיבור ספרי הלימוד

והקריאה הראשונים שלו

;

ובאותה עת כמעט הוציא את הביבליותיקה הראשונה של סיפורי

ילדים עבריים ואת הסידרה השיטתית הראשונה של ספרי  -לימוד

עבריים .

ונאלץ לפרוש מהוראה התמסר כולו לעבודתו הספרותית רבת השנים

וההספק .

לאתר כוחלה

ב 1898 -

ב ' שלוש ועשרים שנה וסימונה מאות שנה ואלף שנה לחורבן בית  -מקדשנו '  ,ככתוב על השער -

היא שנת

1892

 -הופיעו בירושלים שמונה חוברות ' שכית החמדה '  ,שיש לראותז כביבליותיקה

העברית הראשונה

לילדים .

00ן

שלוש מחוברות הסידרה נדפסו בניקוד ( ' לילדי בני

שותף בכתיבתן היה המורה אריה לייב הורביץ

בני ישראל ' )  ,בתמיכתם של אישים מחובבי

ציון .

- 101

102

ישראל ' ) -

ותמש האחרות הופיעו בלא ניקוד ( ל ' נערי

אבל עיון בשמונה החוברות לא יגלה הבדלים

מהותיים בלשון ובתוכן בין הסיפורים לילדים לבין אלה שנועדו לנערים

:

בכולן שולבו ' ערב

דברים שונים '  -סיפורים קצרים מחיי ילדים ופרקי מדע פופולאריים בעלי צביון סיפורי  ,מיעוטם
מקור ורובם תרגום  ,כאשר המגמה השלטת בהם היא ' ייהוד ' הגיבורים או העתקת מקום ההתרתשות

לארץ  -ישראל .
בשלוש החוברות המנוקדות לילדים נכללו ' סיפורי תולדה' מאת חוקר  -הטבע הרוסי ניקולאי
ואגנר

103

( ' הנשר'  ' ,הנמר' ' ,השועל בלול '  ' ,תולדות טיפת המים '

וכו ' ) ,

סיפורי מוסר קלושים

מאת סופר צרפתי בשם תיאודור באר  ,מהתלה הודית ' ארבעה חרשים '  ,בעקבות הנסיך ולאדימיר
אודוייבסקי  ,ושלושה סיפורים קצרים בינוניים  ,וכנראה מעובדים  ,שגיבוריהם ' ילדים עובדים '

על יעקב בן השבע  ,העוזר לאביו בעבודת המשק ; ימימה היתושע המנהלת
הבית ; וילדי

רחובות  ,שלמרות רעבונם הם עובדים

104

:

בעצמה את משק -

בשמחה.

בדומה לכך נכללו גם בחוברות לנערים סיפורי ' תבל ומלואה ' מאת ואגנר ( ' ערבת הנחל '  ' ,גרגיר
החול'  ' ,השמש '

וכו ' ) ,

פרקי ' השמים והארץ ' מאת א ' איוואנוב  ,סיפור אנונימי מתורגם מרוסית

על צעיר שנתפס בגניבה ,

105

וכן שני סיפורי הרפתקה מעובדים

( תשי " א ) ,

:

' לבני ארץ החדשה '  -מעשה

99

מ ' סמילנסקי  ,דבר לילדים  ,כא

100

קדם לה בשישים שנה הנסיון קצר  -הימים אביב בפראג את הביבליותיקה ' קרית  -ספר '

גל '

. 21

חודשים מעטים אחר  -כך הוציא פיורקו בווארשה את הביבליותיקה ' למקרא
101

102
103

104
105

( . ) 1831

ולשעשועים ' .

א " ל הורביץ ( ליטא  - 1862יפו
הזברות בשם ' המאור ' .
בשערי החוברות נדפסו הקדשות לזאב טיומקין  ,א ' אייזנברג  ,א ' לוין  -אפשטיין ואחרים .
נ " פ ואגנר (  ) 1907 - 1829כינס את יצירותיו בכרכים  :מתיי הטבע  , 1865 ,מסיפורי הטבע 2 ,וש, 1
תירגם גרזובסקי סיפורים נוספים (  . ) 1907ראה להלן .
) 1906

היה מורה ביפו ובמושבות  ,תרגם את שיעורי פרבר והוציא

החוברת ' ילדים עובדים ' נדפסה אחר  -כך גם בווארשה

מהם

. 1899
בתרנ " ז נדפס בהשלות  ,כרך ב ( עמ '

הסיפור ' הגניבה ' עורר בשעתו סערה קטנה בקרית  -ספר
 ) 341סיפור בשם זה מאת משה זאבלוצקי ; בעקבותיו נדפסו הערות קוראים  ,המאשימים את המחבר
שלנו :

בפלאגיאט  ,שכן הסיפור נדפס ' בדמותו ובצביונו בחוברת הרביעית של " שכיות

הוציא לאור בירושלים ה ' יהודה גרזובסקי '

( רבניצקי  ,שם ,

עמ '

. ) 476

החמדה " . . .

אשר

זאבלוצקי הטעים בתשובתו ,

כי בשעה שכתב את סיפורו ' לא היה ס ' " שכיות החמדה " לנגד עיני  ,אף למותר היה לי  ,ואני כתבתיו
עוד טרם יצא לאור הספר הנ " ל '  .הסיפור נדפס ברוסית בעיתון ' ניווא '  , 1891 ,גל '  , 36משם תרגמ  ,ך

93

*

אוריאל אופק

בשני נערים ונערה שיצאו מביתם כדי להפליג לאמריקה  ,מאת יאסינסקי ,ו ' בערימת השלמ -

קורות רועה זקן שווייצי ונכדו ,שנכלאו בעת סופת שלג בבקתה שבראש ההר  ,על  -פי פראנץ

הופעתן .

במתבית הסיפורים בולטת כאמור נטייתו של גרזובסקי ( שנמשכה גם בכמה מתרגומיו

המאוחרים )

להעתיק את הגיבורים הנכריים לארץ  -ישראל  ,או לעם ישראל

:

גיבור הסיפור ' השמים

והארץ ' הוא  ,בעיבודו של גרזובסקי ,רועה סקרן המתגורר ביערות הכרמל  ,הנוסע ללמוד בבית -
המדרש הגבוה בירושלים ; גיבורת הסיפור האוטוביוגראפי ' אבי ' ( מאת הסופרת הרוסיה

היא נערה ,המטפלת באביה החולה והאביון  ,האומר לפני מותו
אול'י הוא יעזור לכם '
יהודה נרזובסקי

( גור )

' כי היתה ,דמע

אומרת
ציון /

:

;

:

' כתבתי לאחי היושב בירושלים

בסיפורו של ואגנר הרוסי ' המעיין ' מגלה אחת הטיפות ( בנוסח

עק אשך שפך אחד מאחיך בבואו לראות את

ייפימינקה )

[! ]

גרזובסקי )

ירושלים השוממה' ,ואיש טיפה אחרת

' ואני הייתי נטף זיעה על פני אחד מאחיך האכרים  ,העובדים את אדמתם על ה ררי
,

בתרגום ' לבני ארץ החדשה ' הועיד גרזובסקי לנערים ( העבריים

!)

הנוטשים את ביתם

מטרה ציונית

:

האפנדים . . .

ובנו מושבות ויושיבו בהם אנשים צעירים מלאי כוח עלומים ' ; וכיוון שבסיפור

הם מקווים להתעשר באמריקה ,למען יוכלו לרכוש ' כל אדמת הגליל והשרון מידי

'בערימת הקולג'  ,על ה ,רועים שנלכדו בשלג  ,לא יכול היה גרזובסקי להעביר את המעשה לארץ -
ישראל התמה ,נאלץ ' להסתפק ' בייהוד הגיבורים  :הסב אברהם הזפרוני כותב את צוואתו
בנוכחות יעקב בנו ; פותח אותה במלים ' בשם ה ' השוכן בציון ' ואומר לפני מותו 'שמע

ישראל ' . . .
עיבוד  -ייהוד זה  ,שמניעיו היו לאומיים  ,תוך רצון מובן לקרב את המעשים וגיבוריהם אל ילדי
ארץ  -אראל  ,זכה לתגובתו החריפה של

"

רבניצקי " :

10

אמנם יפה נהג המתרגם  ,על שבחר ' לשפרך

על הסיפורים מרוח ישראל ולתבלם בטעם עבר "  ,אבל לפעמים הגזים בכך ש'לא לצורך  ,ואז
' קשים גרים כאלה לגוף הספר '  .מה היה נגרע מן הסיפור  ,הקשה המבקר בדין  ' ,אם היו הנפשות

הפועלות [ בסיפורו של הופכיכן ] לא בני אברהם  ,יצחק ויעקב  ,רק  .צרפתים או שווייצרים גמורים ? '

ומה יענה המורה לתלמיד ( שקרא את ' השכים והארץ ' ) שישאל בתמימות אם יש בירושלים בית -
מדרש ,

שתלמידיו לובשים מדי שרד

?

ולא הבין רבניצקי ,כי גרזובסקי התכוון בעיבודו זה ,

ובאתרים  ,לתת לקוראיו תיאורים אוטופיים של ארץ  -ישראל לעתיד לבוא  ,המיושבת

ופורחת.

כך ,

למשל ,מסתיים הסיפור ' לבני הארץ החדשה' בתיאור הארץ  ,שבה משגשגם ישובים עברים לאורך

החוף  ,בהרי ירושלים ובעבר  -הירדן ,וכן -
לרגלי ההר הגבוה  ,הוא החרמון  ,אשר החורף ילין על ראשו ושכבת שלג תכמהו כל השנה
ולרגליו ינוח האביב מראשית השנה ועד אחריתה  ,נבנתה לפני שנתיים ימים מושבה אחת

קטנה ויקראו לה בוניה מבשרת  -ציון  .ומה נפלאה היא המושבה הקטנה הזאת  ,מה נפלאים

אנשיה ודרכי חייהם !  . . .אל המושבה הזאת נשים עתה את פנינו.
סגנון מקראי בהיר וגמיש זה  ,הממוזג ביטויים מאוחרים וחידושי לשון  ,חפיין את מרבית סיפוריו

106

94

גרזובסקי ' מלה במלה '  ,ואילו זאבלוצקי הכניס בו שינויים  ' ,ומה כל הצעקה והחרדה ? ' ( המליץ  ,שנה
897 [ 38נ ]  ,גל ' . ) 226
פרדס  ,א (  , ) 1892וגדי 88ם9--וש

.

-

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארך  -ישראל

.

של גרזובסקי  ,המקוריים וכן המתורגמים ניתן למצוא בהם שורות ציוריות  ,שרעננותם נשתמרה
עד היום

:

פעמים רבות שמעתי את משק מי המעיין  ,בעברם על' הסלעים והאבנים אשר על דרכם

;

פעמים רבות שמעתי את שאונם בנזלם  ,אך אה 2לא סיפר לי וגם אני עוד טרם אדע
מה כל המהומה הזאת  ,מה זאת יספרו המים במרוצתם המהירה ,ומה זה ישוחחו יומם ולילה

( 'המעין ' ) .
ומצויים בהם גם מעמדים דראמאטיים  ,שסגנונם רווי מתח ; כגון תיאור השליחים המבקשים

להוציא את כלי  -הנשק מידי הנערים

ויקרא האיש

- :

וימהר דניאל

:

הרי  ,נבערים  ,מה זאת תעשו ?  -ויתנפל עליהם לקחת מידם את
קנה  -הרובה ,

ויורד כף מנעול

והנה

אין

קול

ואין

קשב . . .

נשקם .

( ' לבני ארין

החדץ2ה ' ) .
ופה ושם מצויים גם סממנים של הומור  ,כגון תיאורו של סוחר הנשק היווני ( ' לבני ארץ
שהיגויו המוזר גורם לאי  -הבנות

:

' היש לאסוני רסיון מהממסלה לירות

החדשה ; ) ,

בקסת ? ' . . .

חוברות קטנות אלה  ,שקדמו בשנה  -שנתיים לביבליותיקות של פיורקו ורבניצקי  ,היו חידוש
מרענן

בספרות  -הילדים ,

ואין פלא שזכו לתפוצה נרחבת בארץ ובגולה

ולשבחי

107

הביקורת.

רבניצקי בירך את גרזובסקי  ,על שהשכיל ' להביא לספרות  -הילדים שלנו בכלי טהור מנחות
חדשות מחוץ  ,מזמרת הספרויות האחרות'  -סיפורים ששולבו בהם הנאה עם הרחבת  -הדעת -

המתורגמים בשפה מדויקת וקלה  ' ,באופן שירוץ בה הקורא הקטן ולא ימצא לפניו

מכשול' .

108

וכיוון שרבניצקי השכיל לראות בגרזובסקי כוח מבטיח בספרות לילדים  ,ששניהם ביקשו כל  -כך
לטפחה  ,הזמינך להשתתף בסידרת ' עולם קטף  ,שיסד באותה עת בחסות האגודה ' בני כה2ה ' ;
וגרזובסקי  ,וכהיה אז המזכיר היפואי של האגודה  ,נענה לו מיד  ,חיבר את הספרון ההיסטורי
רב  -התפוצה ' חנוכה ' ( שחזר והדפיסו אחר  -כך עוד פעמים אחדות

' מסיפורי אנדרסן '  -חכתן מאגדות הסופר הדני

המהולל " .

) 109

וגם תרגם בשבילו את

11

ספרון זה  ' ,מסיפורי אנדרסן '  ,היה לא רק ראשון תרגומי אנדרסן לעברית  ,אלא גם ראשון בשורת

תרגומים לבני  -הנעורים  ,שגרזובסקי הריק בשקידה רבה מן הספרות הקלאסית

:

הוא היה הראשון

שהביא לקורא העברי הצעיר מסיפורי מרק טוויין ( ' בן המלך והעני '  ,וארשה  , ) 1898וצ ' ארלס

107

על  -פי :

החמדה '
108

109

אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,א  ,תל  -אביב
ב 14 , 000 -

עותקים  .מספר זה נראה מוגזם

פרדס  ,א (  , ) 1892עמ '
על

, 1947

עמ '

, 245

כמברו חוברות ' שכיות

בעיני.

. 289-288

דרך בלתי  -כשרה שבה הופץ הספרון התריע גרזובסקי במכתב ל ' המליץ '

( , 1894

גל '  ' : ) 3איש אהד

הקורא לעצמו בשם יהודה גרזובסקי עבר במינסק ואח " כ גם בווילנא ויסובב על פתחי נדיבים למכור

...

את ספרי " חנכה " אשר כתבתי

מהדורות

נוספות  :וארשה , 1894

ישראל  ,פייטרקוג
110

; 1901

ולכן אבוא בזה להודיע לקהל הקוראים כי אנכי איננו הוא

שם

. 1921

הדפסות

ובמאסף ספר החנוכה ,

נוספות  :בתוך

..

. '.

גרזובסקי  ,קצור דברי הימים לעם

קראקא '. 1903

אגדות נוספות מאת אנדרסן בתרגום גרזובסקי יצאו אחר  -בך בשורת חוברות ( וארש-44קראקא ) 1907
וכונסו בקובץ  ,אגדות ( כתבי יהודה גרזובסקי  ,לנער  -ם  ,א  ,תל  -אביב  . ) 1937עם זאת  ,נראה שגרזובסקי

הכיר כי תרגומי פרישתן לאגדות אנדרסן עולים על שלו  ,שכן הכליל כמה מהם במקראה שלו  ,בית

ספר עברי  ,ירושלים  -וארשה

תרנ " ח .
95

אוריאל אופק

וייקנס ( 'שתי ערים'  ,שם

לדניאל דיפו ,

!!2

והוא העניק לו עיבוד חדש ורהוט של ' רבינזוך קרוזה '

; ) 111 1907

וצירף עצמו אל החבורה הגדלה והולכת י2ל מתרגמי ז ' ול ורן

113

(  ,עילם

הפוך ' ,

ועוד.

, ) 1923

אבל למרות חריצותו  ,לא הקפיד גרזובסקי על נאמנות יתירה למקור  ,אלא נהג כמתרגמים רבים
בזמנו  ,שנטלו חירות לעצמם לעבד ולקצר את היצירות הקלאסיות ולהגיש לקוראים ' רק איזו
עוללות

 ,בן המלך ודמננ "  ,לנושל

114 /

( שיצא

תחילה בחמש חוברות בהמשכים

לנערים של 'תושיה ' )  ,תורגם מרוסית על  -פי מרק

בביבליותיקה

טוויין  ,כמודפס בשער הספר  ,והוא קוצר עד

לכדי מחצית היקפו המקורי  .ואילו ב' רבינזון קרוזה'  ,שקוצר עד לכדי
המעבדים הראשונים  :החליף את לשון ההרצאה מגוף ראשון לגוף שלישי ואף השמיט את שמו

שליש  ,הלך גרזובסקי בדרך

.

של ריפו הדעת נותנת  ,שגם לשונו ה ' צחה' והמנופה של גרזובסקי  -המשובשת לעתים זרויות

רעשבים שוטים ' בשל התרגום מכלי  -שני

115

_

אין בה כדי לחפות על חירות זו בעיבודן של

יצירות מרפת  ,שבה הופך העיבוד לאיבוד . . .
אבל דומה שיותר מעיבודי וילטריסטיקה ייתם גרזובסקי ה מ ו ר ה חשיבות יתר דווקא לתרגומים
של סיפורי טבע ויצירות מדע פופולארי

שנה.

עסק  ,בהפסקות  ,בכהנך עשרים
הרנ " ט )

לבני  -הנעורים .

בהם פתח את ' שכית החמדה' ובהם

עוד במאמרו החדשני ' תכנית בית  -הספר ' ( ' השלוח '  ,ד ,

שבו הציע תכנית לימודים מפורטת לבתי  -הספר במושבות ארץ  -ישראל  ,הקצה לסעיף

' מדעי הטבע' מקום נרחב יותר מאשר להמשת סעיפי המקצועות האחרים גם יחו  ' :לא את
המדעים בעצמם אנחנו מלמדים '  ,כתב במאמרו זוע ' כי אם בעזרת המדעים אנחנו מבארים את

אותנו ' .

כל הסובב
בגבורתו ' ,

116

ממסתריה ,

צער רב הצטער  ,על ש ' רוב ילדי ישראל אינם מתפעלים מצאת השכהו

ראה חשיבות רבה ביותר בקירוב הטבע אל הילדים היהודים  ' ,הרחוקים מהטבע ,

נפלאותיה  ,חייה וכל הדרה '

;

שכן -

כתב  ' -מסופקני אם יש יכולת לעשות דבר

טוב יותר להתפתחות שכל הילד רליציאתו מתחת לעול הבערות והחשכה מלפתוח לפניו את
ספר הטבע הגדול וללמדהו לקרוא

בו ' .

זי1

שכן  ,רק ילדים שיקראו מתוך ' ספר הטבע '  -כתב -

' תיפקחנה עיניהם  ,אז יתעורר בהם הרגש ליופי ונועם ' .
וכדי לטעת בלב הילדים את התחושה לטבע  ,לאסתיטיקה  ' ,ליופי

ונועם ' ,

תרגם ועיבד עשרות

סיפורים ורשימות פופולאריות על אורחותיהם של בעלי  -חיים  ,צמחים ותופעות  -טבע ונופים

רחוקים ; והוא עשק זאת  ,כשמפט הביקורת  ' ,לא בדרך קשה  ,כי אם בדרך קריאה קלה ונחמדתן
המושכת לב הקוראים

הרכים ',

11

בשנת

1899

הוציא בירושלים את ' סיפורי הטבע ' מאת נ " פ

תרס " ד .

111

נדפס תחילה בהמשכים בירחון ' הנעורים '  ,כרך א  ,וארשה

112

נדפס תהילה בעשרה פרקים קצרצרים במקראה ' בית ספר עברי '  ,ובצורה שונה בהמשכים בשבועון ,

,

113

114

תרס "ד .

' עולם קטן  ,ג  ,וארשה
על התרגומים הראשונים של סיפורי ז ' ול ורן ראה לעיל  ,עמ ' 9ד .
מתוך דבריו החריפים של רבניצקי נגד הקיצורים בהשלות  ,ב .

115

למשל :

117

והכוונה ל . Tower -
ואגנר  ,סיפורי הטבע  ,ירושלים תרנ " ט ,
פול בר  ,ראשית לימודי הטבע  ,תרגום גרזובסקי  ,וארשה תר " ס  ,מבוא

116

118

96

' בית

האסורים

אשר שם

תוייר נקרא עליו '

( קראקא תרנ " ז )  ,עמ '

הקדמה .

רבניצקי ( בחתימת ב " ק )  ,השלוח  ,ה

( תרנ " ט ) ,

עמ ' .453

( בן  -המלך

והעני ,

.

. 558

וארשה  , 1898עמ ' , ) 12

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארך  -ישראל

ואגנר  ,שכללו בין השאר פרק מרשים על החפרפרת ( ' הנה קמה החפרפרת משנתה ; כנראה עורר

אותה הרעב  ,כי השכהו לא יזרח בחדר מיטתה ' )  ,ואשר חזרו ונדפסו פעמים נוספוהה בצורות

שונות .

באותה שנה הופיעו בווארשה

119

וילהלם

ברנדל " ,

12

15

החוברות ' מחיי הטבע ' מאת הזואולוג הגרמני פרידריך

 -שכללו כשישים סיפורים ' על אודות בעלי התיים והליכות תייהם ' ,כתובים

.

בחיבה ובכוש ' ר תיאורי נדיר כעבור שנה תרגם את ספרו של המלומד הצרפתי אדוארד לאבוליי

121

' חכמת העמים '  ,שעיקרו זכרונות ססגוניים  ,שמספר יורד  -ים קשיש לידידו הקטן  ,ואשר כךסר -
ההשכל שלהם הוא  ,כי אין חכם כבעל הנסיון ( ' לי היה מורה נורא  ,נורא מאד ; והוא לימדני חינם
אין כסף  .את המורה ההוא יקראו בשם

" נסיון " ' ) .

באותה עת התחיל מפרסם בהמש'כים  ,בשבועון

' עולם קטז '  ,את ספר מסעותיה של המספרת הגרמניה סופי ווריסהופר ' בארצות רחוקות '
בשנת

הוציא סידרה של חוברות על אישים  ,עמים וארצות  ,בשם

1912

' לעם /

;

112

וכאן המקום

_

להזכיר את עשרות הרשימות והסיפורים  ,המקוריים והמתורגמים  ,שפרסם ברוב עיתוני הילדים
והנוער ,

ביבמו שלו ובפסידונימים

( אביאסף  ,אחיה  ,הדוד הזקן  ,היושב בסתר וכו' )  -החל

בסידרה ' מסע בארץ  -ישראל' ( 'עולם קטן ' ,
ד,

א)

ועד ' מסיפוריו של הדוד הזקן ' ( השבועון ' הפרחים ' ,

. ) 1911

פוריותו הבלתי  -רגילה וכתיבתו המהירה של גרזובסקי היו לשם דבר

לעבודה  ,דוד ילין  ,ששילב בדבריו את מעלת פוריותו עם מגרעתה

:

והוא [ גרזובסקי ] בטבעו ממולח  ,מהיר וזריז בכלל  ,וכן היה גם

עבודה  -צריך לגמרה מהר ,

יתקנוה ,ובלבד שהעבודה

מהר .

תיגמר .

לא צריך להתחבב בגלל

מורה

ומחנך ' .

בעבודתו .

פדאנטיות .

תצא שגיאה -

:

' מראשיתו ועד היום -

על כן פתח בחיבור ספרי  -לימוד לקטנים וסיים במילונים לגדולים  .כבר בשנתו

הראשונה בהוראה דן על היעדרם של ספרי  -לימוד ומקראות לילדי הארץ

:

ההם לנו לפחות ספר אחד קטן וקל  ,מסודר כהלכה בדקרוק לשון עברית לילדים

כמה וכמה שאין לנו ספרים קטנים וקלים  ,מסודרים בלשוננו לענייני הל ימוד
ואם חסרים

119

הארצות . . .

ספרים  -יש לשבת ולחברם .

121

123
124

125

א -ג )

וחזרו ונדפסו

( וארשה תרס " ז  ,בחתימת אביאסף )  ,ונכללו אחר  -כך בספרו  :סיפורי הטבע ,

תל  -אביב תרצ " ו .
יצאו אחר  -כך בשלושה כרכים  ,וארשה תרנ " ט -תרס " ה  .פרידריך וילהלם ברנדל (  ) 1876- 1825היה
שנים רבות מורה בשלזיה  .סיפורי הטבע הרבים שלו כונסו בשנים  1864-18~0בשני כרכים גדולים .
אדוארד רנה לפוור לאבוליי ) , ) 1883-- 1811 , Laboulayeהיה חבר האקדמיה הצרפתית למדעים  .הוציא

.

' מעשיות '  ,מהן תרגם

122

וכהנה .

125

וחודשים אחדים אחרי שהתחיל להורות בעקרון  ,יזם

כמה מסיפורי ואגנר  ,בתרגום גרזובסקי  ,נדפסו גם בשבועון ' עולם קטן ' ( שנים
בביבליותיקה ' פרחים '

120

ביאור חזיוני הטבע לפי מושג ילד רך  ,ועוד כהנה

?

ועל אחת

האחרים  ,כמו

'

חשבון  ,מדע

החל באיזו

123

אבל בכל עבודתו רבת  -הפנים ראה עצמו גרזובסקי קודם כל מורה
121

;

ויפה הסבירן שותפו

. ) 1899

ברוך רובינוב את ' הפחה והרועה ' ( פייטרקוב
פרסמה ספרי מסע פופולאריים  ,ביניהם  ' :מסעות ר וברט

גם שלושה כרכים של
) 1890 -1839
]
סופי ווריסהופר
נער  -הסיפון ' (  ' , ) 1873אניית חוקרי הטבע ' (  ' , ) 1880ספר האמיצים '

'

( ) 1883

' סיפא וספרא '  ,הארץ  ,ל ' בשבט תרצ " ב ( . ) 7 .2 . 1932
דברים שהובאו בשמו בתוהו יהודה גרזובסקי איש הגבורות  ,תל  -אביב
מתוך ' מבוא לבית  -הספר '  ,שנדפס בראש הסידרה ' בית  -הספר ' ( ראה

.

תש " ב  ,עמ' .6

להלן ) .
ל9

אוריאל אופק

גרזובסקי ' -אותו מורה קל  -תנועה  ,רזה הפנים  ,בעל העיניים המבריקות'

של סידרת ספרים שלמוץ ראשונה בסוגה ,ל כ ל מקצועות הלימוד  .יחד

ציפרין '

12

ודוד יודלביץ '

28ן

_

את חיבורה

128

עם חבריו המורים היים

חיבר את שבעת חלקי הסידרה ,שנקראה ובית  -הספר'  .לאחר שכתב -

היד נשלח לפארים  ,הסכים הברון רוטשילד לממן את הדפסתה ואף הורה להפיצה ' בכל בתי  -ספר
האליאנס בארצות הקדם

129 /

שותף פעיל למחברים היה י" מ פינס  ,כמגיה ו  ,יועץ

הכמברים הקפצנו להעניק לשבעת ספרי הסידרה

131

ל 'האברך בן  -חורים ברון יעקב בן בנימין די רוטשילד ' ,

ובר  -סמכא ' .

180

מבנה אחיד  :כל ספר נפתח בהקדשה
132

יהה

ובהקדמה

( ' מבוא

לבית  -הספר ' ) ,

שנכתבה בראשון  -לציון באב תרנ " ב על ידי ' המוציאים לאור המורים דוד יודילוביץ  ,יהודה
גרזובסקי  ,חיים

ציפרין /

כל ספר נחלק לארבעים שיעורים  ,כמספר שבועות  -הלימוד בשנה

:

.

' ולא ימהרו הנערים בלכתם לקה לשבוע  ,לקת לשבוע ילמד הנער  ,והיה אם ידע את לקח השבוע -

ילך הלאה" /

18

המידעות המרגשת בזכות  -הראשונים שנפלה בחלקם מפעמת בדברים שכתבו גרזובסקי וחבריו
ובמבוא לבית הספוק  .לאחר קיטרוג זהיר על העם  ,החי 'חיים לא טבעיים  ,מעוותים ומקולקלים '
על שהזניח את המקור לחייו הרוחניים  ,הלא הוא ' לימוד הילדים בסדר ישר ב ל ש ו נ ו '  ,נתנו
תודה להשגחות על שזיכתה אותם ' להיות ה ר א ש ו ג י ם המתחילים

בזה /

אנחנו  ,שזכינו להיות מורים בבתי ספר במושבות בארץ אבותינו  ,אשר פה אנו רואים תחילת
החיים החדשים של עמנו כמו שצריכים להיות  ,אנהנו הרגשנו החסרון הזה ביתר שאת  ,ונקח

למלאות החסרון הזה כפי יכולתנו.

עלינו עבודת הקודש ל נ ס ו ת

במרבית ספרי 'בית הספר' ננללו גם ערכים ספרותיים  ,ועל כן אפשר לראותם  ,במידה מסוימת ,
גם

כספרי  -קריאה .

אך דומה ומהטוב מכולם הוא הספר הראשון

בסידרה  ' -פרוזדור' " ,

!

שנועד

.

' ללמד לנערי בני ישראל השפה הקדושך וחוקותיה' לאחר השיעורים הראשונים  ,שעיקרם שיחות

פשוטות מהיי יום  -יום  ,עם ' השלכות ' תנ " כיות ( ' היש בת ליצחק
שם בת יעקב

126
127

ופרקי קריאה דידאקטיים קצרים  ,הובאר בו שני סיפורים ארוכים בהמשכים ,

דינה' )

.

כתיאורו הציורי של יודלביץ ' בספר היובל של הסתדרות המורים  ,תרפ " ט  ,עמ ' 150
חיים ציפרין ( פלך קיוב  - 1562חיפה  ) 1939עלה לארץ עם  .הביל " ויימ  ,היה מורה בירושלים
ובעקרון ומנהל בית  -הספר בזכרון  -יעקב  .נקרולוג ביוגרפי בלתי  -ידוע עליו מאת י ' קרניאל  ,נדפס

בשבועון  9 ,בערב ,
128

?

אין בת ליצחק  .מי בת יעקב

?

ג

. .

( , ) 4 1 1940

לב  -איש ' .

גל '

. 148

יאפי  - 1853ראשון  -לציון

היה שותפו של גרזובסקי גס ב ' אסיפת

יודלביץ ' ( ' יודה
המורים ' ובעריכת ' עולם
ראה זכרונות  -ו של יודלביץ ' בספר ראשוז לציון  ,ראשון  -לציון הש " א  ,עמ '
) 1943

קטון ' .

129

130
131

י" ל דודוביץ

( ' בן  -דוד ' ) ,

134

98

1הש " ב ] .

ולא
( ' ספרי ילדים שנדפסו בארץ  -ישראל  ,ספר  -היובל של הסתדרות  -המ  .רים  ,ירושלים תרפ " ט  ,עמ '
4

8

דוידוביץ  ,המליץ ,

מן ההקדמה ( ' פתה

עמ '

ספרים  ,אך ' מדע ארץ  -ישראל ' לא יצא ,

הוא בנו בר  -המצווה שך הנדיב

כסדרם ' ( י " ל
133

' על ספרי הלימוד בארץ  -ישראל '  ,המליץ  ,שנה

חלקים כדברי פוגרבינסקי ( קרית  -ספר  ,כת

המחברים מנו במבוא
132

. 193
43

( , ) 1892

גל '

. 103

הבית ' )

הידוע :

, ) 110

או  5ספרים כפירוטו של יערי

. ) 350

כנראה .

' ודעת לנבון נקל אשר בעזרת פטרון כזה יוכלו הספרים לצאת

שנה 1892 [ 34ן  ,שם ) .

לחלק

א.

הוא גם היחיד מספרי הסידרה  ,שזכה למהדורה שנייה ( סלונים  , ) 1898עם תרגומים ' לשפת רוסיה
ושזארגאן ' ( כך ! ) .

צמיחתה של קפרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

פרק קצר בכל שיעור .בסיפורים בלתי חתומים אלוף שניתן להכיר בהם את סגנונו של גרזובסקי
( אך נראה שעובדו ממקור

נמזגו יחד הסממן ההרפתקני עם מוסר  -ההשכל הדידאקטי :

לועזי ) ,

.

דרך הישר מביאה ברכה להולכים בה הסיפור הראשון מגולל את קורות בנו של אחד מעשירי
ירושלים  ,שנפל ממרכבה ואומץ על ידי זוג איכרים תשוכי בנים  ,ולאחר שמצאו האיכרים את
הורי הילד והביאוהו אליהם  ,אמר להם האב

גם

'הואילו נא חבבו איתנו והיה אמנון לבן גם לנו

:

לבם '.

הסיפור האחר הוא מעשה באח ואחות יתומים  .אך בעוד שהאחות ניהלה את משק  -הבית היה
האח בן סורר

ומורד;.

עד שלבסוף  ,בהשפעת האחות  ,חזר הנער בתשובה ,נסע ללבוד רפואה

בירושלים ' ויהי שמו נודע לכל באי שער

עירו ' .

חמשת הספרים הבאים בסידרה מוקדשים למקצועות ה ' סניבה ' ( טבע ויסודות המדע ) ,

תורה ,

מוסר  ,דקדוק וחשבון ; וגם בהם ניתנו ארבעים שיעורים שכל אחד מהם הוא מעין פרק קריאה
קל ומאלף  ' :המאלף '  ,שנועד להקנות

לילד מושגי יסוד בטבע ו ' ראשית דעת מכל אשר

סביבותיף ,

מכיל פרקי קריאה פשוטים  ,המקיפים את עולמו של האדם  -הבית והרחוב  ,גוף  -האדם  ,עולם
ומלואו  ,החי והצומח ( ' כי כאדם עץ השדה  ,גם הוא יפרח באבי ימיו  ,כי יזקין ונס לחו וימות
וכוחו יעזבהו  .אולם הצמחים לא יוכלו להחליף את מקומם לרצונם ולא יוכלו לזוז מהארץ אשר
ממנה מתייתם
דעת את מקור

ימצאו ' ) .

הספר הבא  -שמורהי  -מספר לילד את ' סיפורי ספר תורתנו ויורהו

מחצבתו /

בלא חידושים של

ממש .

אבל כאן ' הלכו המהברים בדרך סלולה זה כמה על  -ידי אחרים ' ,
ספרי הלימוד הבאים  -לדקדוק

( ' המחוקק ' )

ולהשבון

135

( ' המחשב ' ) -

.

מגלים את מיעוט נסיונם ואת ליבוטיהם של המחברים ספר הדקדוק  ,למשל  ,נדפס בלא ניקוד,
וכבר העיר על כך המבקר " ' ל דוידוביץ

תלמידיהם . . .

ללמד את

186

בתמיהה עוקצנית

מבלי הבינם דבר בהלכות

[ דקדוק ]

:

' איך אפשר למורים הנכבדים

הניקוד  ,הבן

.

לא אוכל אולי אוירא

דארץ  -ישראל מחכים ? '  ,ובספר החשבון מתבקשים תלמידי המהלקה הראשונה לערוך ' נסיונות '
[ תרגילים ] כגון

אלה

' כמה ציונים

:

אכן ,

ציונים במאה בילליונים ? '
כגון אלה

[ ספרות ]

קושיה

במאה מילליונים

היא

:

?

כמה ציונים בבילליון אהד

?

כמה

מה לתלמיד המחלקה הראשונה ול' נסיונות '

?

ראויה לעיון ולציון העובדה  ,כי מורי המושבות הראשונים מצאו עדיין לראוי להנהיג שיעורים
מיוחדים למוסר בכיתותיהם

:

ומבין דפיו של ספר  -המוסר שבסידהה  ' -המדריך '  ,שנועד להדריך

את הילד ' בדרך טובה וישרה '  -בולטת הגישה הפילאנתרופיניסטית המרכז  -אירופית  ,שממוזגים

בה רוח אבהית אינטימית עם הטפה
בני היקרים

!

מוסרנית  ,כגון :

אוהבים הנכם את הבית בו נולדתם  ,בו גדלתם  .בלב עצב תעזבוהו תמיד בנקר

בנקר ללכת לבית  -הספר  ,ובשמחה רבה תשובו אליו

יושבי הבית הזה

:

את אבותיכם העובדים מהבוקר עד הערב למענכם  ,את אמותיכם המשגיחות

עליכם בעין פקוחה  ,את אחיכם ואחיותיכם האוהבים

ובדומה לתיאופרון של

135

בערב .

עוד יותר אוהבים הנכם את

קאמפה ,

אתכם . . .

שולבו גם כאן בתוך שיחות  -המוסר שירים ( מאת יל " ג  ,בן -

י " ל דוידוביץ ( בחתימת יבן  -דוד ' )  ,המליץ  ,שנה

 ( 34תרנ " ג ) ,

גל ' . 103

136
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משלים ומליצות  ,להב ן לנערי בני ישראל אמרי
בינה  ,חכמה ומומר  ,דברי חכמים וחירותם

.

? ' DmR

C

בידי המירים

דךד

יוהילדביץ ויהרה גרזיבמקי
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פינם .
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ן

בסידרת

' בית

קובץ בדיחות לילדי

הספר '

ויהודו ; גרזצמזקק

בעריכת

ארץ  -ישראל ,

דוד

יודילוביד

ירושלים892ב

ר וט ט ךך ן  -ל צ י ו ן

אלף" ותתז"  :ל  :לותמ ,
-- --- - ---------

זאב  ,גוטלובר

סיפורים מקוריים ומעובדים ומשלי

וכו ') ,

מוסר  ,להמחשת הנושא  ' :האזינו בני ,

ואספר לכם את אשר קרה לאפרוח אחד אי  -מקשיב '  ,או לילד שסירב להתרחץ  ,או לנער שנהג

.

לשקר  ,וכן הלאה מרעדם ביותר הוא הסיפור ההותם את הספר  ' ,אהבת ארצנו '  :מעשה בנער

שגילה לצבא ישראל הנסוג מחיילי פרס את מקום מעברות הירדן .
העברים נפל הנער בשבי הפרסים והובא לחקירה  .והסיפור

רועה ,

לאחר שניצלו הלוחמים

הפאטריוטי  ,הכתוב בסגנון

מקראי

חגיגק מסתיים במעמד טראגי מפעים :
וישלוף הפרסי את חרבו מתערה וישימה נגד פני הנער ויאמר לו

לא תמות כרגע

!

ויען הנער ויאמר לו

:

:

הראני את המקום ואם

לא  ,לא אוכל למעול בעמי ובארצי .ויקרא השר

בקצפו  :לך  ,או תמות כרגע ! אך הנער לא חת ולא זע ממנו  ,ויגופף הפרסי את ידו וידקר
את החרב בלב הנער  ,וברגע יצאה נשמתו קרא הנער

ולארצנו
100

!

וממעישראל

אד .

:

חי ישראל וברוכה ארצו  ,חרב לה '

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארך  -ישראל

סיפור זה  ,שמצוי בו הד מ ' סיפורי החודש ' הפאטריוטים של דה אמיצ ' יס ,

ז13

על סיומו הדראמאטי

( בו נקטע שם ה' על שפתי הנער הנעקד על מזבח ארצו)  -אי אפשר שלא יותיר רושם עז על

קוראיו.

ואם גם הן  ,אולץ משום פאתטיות באנאלית בקביעה  ,כי רק כהיחזרו ילדי ההראל

לחיות חיים חפשיים וטבעיים בארצם הגיעה שעתם של סיפורים כגון אלה שניכלל בספרות -

הילדים  -יש בה גם אמת

רבה .

יוצא דופן הוא הספר האחרון בסידרה ,שכשמו כן הוא
' ספר  -פרס ' ,

:

' עדפוזועים ' .

אין זה ספר  -לימוד  ,אלא

לבידורם .

שניתן שי לילדים מסיימי שנת  -הלימודים ונועד

בנוסח

המזכיר

את

שעריהם של ספרי מוסר קדומים נאמר אמנם  ,שהובאו בו ' משלים ומליצות  ,להביך לנערי בני
ישראל אמרי בינה  ,חכמה ומוסר  ,דברי חכמים

וחידותם ' .

אך למעשה  ,כולל הספר בחמישים

עמודיו  50אנקדוטות  ,סיפורים קצרצרים ומשלי מוסר מבדרים

סיפורי השעשוע הראשון בספרות  -הילדים

העברית.

להחלטת אסיפת המורים השמינית ' על דבר צחוק

האירופית הזעירה וימסרו לידי

הסופר' .

138

והוא ,

למיטב ידיעתי  ,קורין

אפשר שהמחברים כיוונו בהוצאת הספר

לתלמידים . . .

להשיג על זה ספרים מן הספרות

וכיוון שהועידו אותו לספר  -פרס  ,הקפידו המחברים על

צורתו האסתטית  :הוא נדפס בתבנית מיניאטורית על נייר כבנובח ובאות נאה  ,כשכל עמודיו
מוקפים במסגרת

דקוראטיבית .

הסיפורים והאנקדוטות לוקטו  ,רובם ככולם  ,ממקורות אירופיים ; אך גרזובסקי וחבריו נשארו
נאמנים לשיטתם  ,והעדיפו להעניק להם צביון עברי שרשי

 :המעשה

באם הספרטאנית  ,שהניפה

את חרבה על בנה שנס מן המערכה  ,יוחס כאן לדבורה הנביאה  .וההלצה הקשורה בקפיטן קוק
.

הועברה אל ' בנימין הנוסע '  ,ומהקיף שלוש פעמים את כדור  -הארץ ' ולאחרונה נפל בידי הפראים
אשר הרגוהו ' -

ואשת כסילות אחת ישבה בין הקרואים ותשמע את דברי שמעון האחרונים ותפן אליו

בשאלתה לאמור  :ומתי נהרג בנימין  ,במסע השני או השלישיי

?

באנקדוטות הבאות ,שכל כותרותיהן מעוגנות בפסוקי מקרא  ,ניתן למצוא את חמור אבי שכם ,

הנערים אפרים ומנשה ,יונה המפלע לתרשיש  ,ואפילו את אלקנה וחנה אשתו .ובראוי להלצות ,

שעוקצן תלוי בקיצורן  ,השכילו יודלביץ ' וגרזובסקי ( בסיועו של י
בסגנון מקראי חסכוני  ,שדומה כי לא תימצא בו גם מלה יתירה אחת

:

מ פינס ,

"

המגיה )

לנסח אותן

אל תבט אל מראהו
תהי

בעית חים

מלך סר על כסא ממלכתו השלח אלן שלמה מלך יעןאל את בתהו

שישו

לברכו .ובניהו מלא רוה חכמה  ,אר מער זקנו טרם יצמח כי צעיר לימים היה  .ויהי כראות
חירם את בניהו ופניו כפני

נער  ,ויחר לחירם מאד ויאמר  :המבלי אין זקנים ונשואי פנים

בארצך בחר אדונך בנער לשלחו אלי

?

ויען בניהו ויאמר

:

לוא ידע אדוני כי אתה בוחר

בזקן לחכמה ,ושלח אליך את התיש .
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למשל  ' :הצופה הלומבארדי הקטן ' ( סיפור חודש נובמבר ב ' הלב ' )  ,שבו נספה הנער האיטלקי לאחר
שהעביר ידיעות ללוחמי מולדתו

.
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חמש שנים אחר  -כך יצא אוצר שעשועים חינוכי ' לישראל ליפסקי  ,וארשה
משחקים  ,להטי טבע וכו ' ' לשעשע בבית ובבית  -הספר '
)

, 1897

בו נכללו חידות ,

.

101

אוריאל אופק

י " ל דוירוביץ  ,ששיבח בביקורתו

' הוברת זעירה ויפה זו '  ,הצדיק את ' יהיד' האנקדוטות

119

( שתודות לכך ' התלמיד קונה לו בדרך הילוכו שמות אנשים מצויינים בישראל ' )  ,אבל ביקר קרוא

את הנוהג המליצי  ,אשר ' דבק ברוב סופרינו הפלשתינים '  ,לפתוח כל קטע ופרק ב  -ו ' החיבור

:

' אם ידמו סופרינו הנכבדים בלבם '  ,כתב בשמץ לגלוג  ' ,כי בו " וי העמודים האלה הם משווים
חן והדר על מאמריהם  ,ידעו נא איפוא  ,כי אצלנו

[ במזרח  -אירופה ]

לכל הפחות  ,רוב

הקוראים ,

וגם התלמידים עצמם  ,ישחקו על התמונה המוזרה הזאת'  .ולא הבין המבקר  ,כי ' ו " וי עמודים '
אלה

( כלשונו )

כמטווים לכתוב ייחוד עממי ,שיש בו מעין צביון של המשכיות ; ואין תימה  ,שגם

ביאליק הרבה לפתוח ב  -ו ' החיבור את מרבית סיפורי ' ויהי היום ' .

140

סידרת ' בית הספר'  ,שהיתה  ,כאמור ,נסיון ראשון במינו לברוא מערכת סיסטמאטית של ספרי -

לימוד לכל המקצועות בשביל תלמידי המושבות  -היתה בבחינת חידוש מרשים  ,ואיו תימה

שהיא נתקבלה בהתלהבות על  -ידי המחנכים
שזכה לכך ! ' הכריז י " ל דוידוביץ ,

יותר  -במזרח  -אירופה .

בארץ  ,ועוד

וכהטעים את מקוריותה של הסידרה

141

:

' אשרי הדור

אין בה חיקוי

( לדעתו )

לספרי החינוך האירופים  ,וגם לא ' הצטמצמות יתירה בד ' פרסאות של מושבות ארץ  -הקודחו /בכל
עמוד ועמוד ' רואים אנחנו ידי מורים מ ו מ ח י ם  ,השוקדים על עבודתם בזהירות יתירה ,המגיעה
עד לידי קפדנות  ,הנדרשת בעיניינים כאלה לשבח ולא

לגנאי' .

הוא התפעל מפרקי הקריאה ,

הכתובים ' בתבנית שיתות מקושרות מחיי התינוקות ,מלאות חידודים והמצאות המושכות את
הלב ומבדחות לפעמים את הדעת'

;

ולאחר שהצביע על ליקויים ואי  -אלה קטעים  ,שדומה כי

נכתבו בחיפזון  ,פסק כי ספרי ' בית הספר' ראויים לעמוד ' בשורה אחת עם ספרי הלימוד היותר
טובים שבשפות האירופיות ,כבמראיהם

החיצוני  ,כן

גם במשטרם

משאלה כי הסידרה תופץ גם בבתי  -הספר העבריים ברוסיה

143

הפנימי /

ואיחל לה

לבסוף הביע הכותב

המשך .

אבל לא היה המשך לסר  -רה  .החבילה נתפרדה  ,וגרזובסקי  ,שהשתתף בייסוד בית  -הספר לבנים
ביפו

( , ) 1893

שקד אז בעצמו על חיבור המקראה הנודעת שלו ' בית  -ספר עברי '  ,על שלושת חלקיה

( ירושלים  -וארשה ,

תרנ " ה-תרנ " ח ) .

לא היתה אולי  ,מקראה עברית שנייה  ,שזכתה לתפוצה

נרחבת כל  -כך  :תוך תל 18שנה בקירוב היא נדפסה בעשרים מהדורות
ציין ,

! 44

בהגזמה קלה אולי  ,כי ' בית  -ספר

עבר "

לומדי עברית  -בארץ  ,באירופה ובמידת מה גם

1%
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141

142

נמצא כמעט בכל בית עברי שבו נמצאו ילדים

באמריקה .

.

המליץ  ,שנה  , ) 1893 ( 34גל ' ! 03
למשל  ' :ולדוד המלך כנור ' ( פתיחת הסיפור ' דוד נעים

' שלמה והאדרת המעופפת ' )  ,ועוד
המליץ  ,שנה  , ) 1893 ( 34גל ' . 103

זמירות ' ) ;

' ושלמה מולך בכל הארץ ' ( פהיהת

הרבה .

דוידוביץ הציע למחברי ספרי הלימוד בארץ  -ישראל שאם רצונם ' לתת מהלכים לספריהם בבתי  -הספו
ברוסיה  ,ידאגו נא  ,איפוא

143

לפחות ,

143

ומשה סמילנסקי

לקבל רשיון הצנזורא דפה על ספריהם עוד בטרם צאתם לאור ' ; כן ביקשם

לא לשלוח את הספרים מכורכים  ' ,לכל ירים המכס פי שלושה וארבעה את מחיר הספרים '
מהדורה  : 20וארשה  . 1912ציון מספרי המהדורות ושנות ההופעה של ' בית  -ספר עברי ' אינה

מהדורה ה של חלק א נדפסה

בתרנ " ט  ,ואילו על שער מהדורה ו נדפס :

תרנ " ח .

( שם ) .
מדויקת :

כן מצויים עותקים

בלא ציון השנה והמהדורה  ,והדבר מעיד  ,כנראה  ,על הביקוש הרב לספר ובהילות ההדפסה להדבקת
הביקען

.
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102

משפחת האדמה  ,ג  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ '

. 100

צמיחתה של ספרות -ילדים טבעית בארך  -ישראל

עיון ראשון במיגוון החומר  ,הכלול ב ' בית  -ספר עברי ' ,לא יגלה ,אולי  ,את הסיבה שהביאה

.

לתפוצתו העצומה בהקדמתו העניינית חזר גרזובסקי על הנוסח שהיה מקובל אז בהקדמות  ,כי

התיקונים בדרכן החינוך העברי  -שתודות ,להם ' הילדים אינם עוד סגורים ימים על שנים

מהבוקר עד הערב בחדרים החשוכים '  -הולידו את הצורך בספרי לייעד חדשים

;

וכדי לספק

צורך זה הבב ' לסדר ספרי קריאה לילדים בסדר טבעך מן הקל אל הכבד ,מן הפשוט אל

המופשט ' .
בשלושת חלקי המקראה  -למתחילים  ,ל 'בינוניים ' ולמתקדמים  -ניתן למצוא כמעט את כל

סוגיה של ספרות  -הילדים

:

שיחות לימודיות ומוסרניות ( ' בני היקריס  ,למה אתם עוזבים את

בית אבותיכם ובאים לבית  -הספר

בסגנון 'חדש'

וקלוש " " ,

?

ללמוד את אשר אינכם יודעים '

וכו ' ) ;

כהולים ואגדות חז " ל

סיפורים דידאקטיים ( מעשה בשני נערים שרבו על תפוח שמצאו  ,ובסופו

של דבר הוא נרמס ' ולא היה לא לאחד ולא

שלל סיפורים מתורגמים ומעובדים

לשנ " ) ,

( אנדרסן ,

דיפו  ,פיליפסון והרבה בלא ציון המקור )  ,פרקי היסטוריה וביוגראפיות  ,תיאורים פאסטוראליים

מהיי הילדים בארץ  -ישראל ( ' אנחנו בוצרים את הכרם  ,ולאזנינו באה שירה
ואקשב ואשמע והנה נער אחד מזמר

בקול ' ) ,

מהכרם השני,

כשהמחבר רואה לנחוץ להטעים  ,כי ' חזון חיים

כאלה אינו נפרץ לעת עתה  ,בא " י  ,אולם ברוב חשקי לראות כאלה במושבות אחינו  ,הנני מקווה

כי יהיו  ,ואולי גם בקרוב '

ן
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וכן שירים  -מלוקטים ( רוזנפלד  ,יעבץ  ,יל" ג

ועוד )

וגם מקורים ,

מהם חיוורים ולוקים ביובש  ,ומהם מלבבים בפשטותם הבלתי יומרנית ובהקבלה הסימטרית
של מבניהם

:

זמרו  ,ילדים

יבוא קציר

שירו רננו

תשמחו תשירו

מי הגשם

יבוא בציר

תשירו תרננו

;

דגן וחטה
באסם

ברכה יתנו

;

יין ותירוש

יזהירו.

הענבים

יתנו .
( חלק א  ,עמ'

) 17

גם עיון במאמרי הביקורת הרבים והמנוגדים  ,שנכתבו על ' בית ספר עבר "  ,לא יסייע בהרבה

לגילוי סיבת הצלחתה של המקראה  .א " ל ביסקו פסק  ,כי הספר הוא ' לעת עתה הטוב מכל
הכריסטומטלות העבריות אשר לנו '  ,שכן ' כל אשר הביא המחבר אל ספרו  ,בין משלו ובין משל
אחרים  ,יקרים הם מפנינים '  ,ושפתו אינה רק שפת
שפה ברורה ונעימה  ,הקוראת לכל דבר בשמו

' כי אם אביב בעלי " המהלך

התנ " ך ,

הנוכח "

;

ז! 4

החדש " ,

ובדומה לו כתב גם מ" א אייזנשטאט  ,כי

הספר ' נעלה על יתר הכריסטומטיות  ,כי רוח עברי שפוך עליו מראשיתו ועד אחריתו ,והוא
כריסטומטיה לא רק כתובה עברית ,כי גם ברוחה ובטעמה עברית
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א " ל ביסקו פסק כי ' זהו חסרון גדול מאד ' והוסיף  ,בדין  ,כי ' המחבר היה מחוייב למביא את פרקי
התלמוד בלשונם הם  ,למען יסכינו הנערים גם בלשון התלמוד וסגנונו ' ( המגיד  ,שנה מה [ תר " ס ] ,
גל '

146

147

148

היא ' .

148

ענייני ואובייקטיבי יותר

) 34--83

.

בהקדמה לחלק השני של בית ספר עברי  ,וארשה

' על דבר ספרי הלימוד '  ,המגיד  ,שנה מה
' בינה בספרים '  ,המליץ  ,שנה 6 ( 37ע , ) 18גל '

( תר " ס ) ,

תרנ " ח .
גל '

34-33

.

 , 228בחתימת ' אחד

מדה" י מטת .
103

אוריאל אופק

היה המבקר

' מנן ' ,

:

' לחלל את כבוד

הספר אי אפשר ,מפני הדברים הרבים הטובים שיש בו ; ולהללו לא יכלה

מפני

מגרעותיו

הרבות /

149

שהודה כי הספר מטיל ליבוטי מבוכה על המבקרים

[ הביקורת ]

לאחר ובהצביע על שיבושים רבים שהספר לוקה בהם בענייני לשון

התריע על ריבויים של חידושים ' בלתי נחוצים ' ,

151

וטבעי150

רביקש מן המחבר כי יבאר ' מליצות נשגבות '

שהוא מרבה להשתמש -בהן ( ' ואם קצרה ידו מעשות את הדבר  .הזה ימחנה נא מספרו ' )  -הגיע
המבקר אל נושא  -גיבורתו העיקרי

:

יש בספר ' ערבוביה של חדש וישן ,המהבושים

כאהד ,

רלא בכל פעם עולה זיווגם יפה'  ,כי ערבוב  -סגנונות זה והנוי  ,לדעת המבקר ,לטעת מבוכה

הילד.

בלב

' לחלל /

אך ' מנן ' ביקש

רנמצא מהלל

; שכן  ,דווקא

עניין זה ,שהמבקר רואה בו את מגרעתר

העיקרית של הספר  -הוא שהיה ,כנראה  ,הסגולה שסייעה להצלחתו

הגדולה.

שכן גרזובסקי

השכיל  ,אולי יותר ממחברי המקראות האחרים בזמנו  ,למזג בספרו את שני הזרמים המנוגדים ,
כביכול  ,שעברו על דור  -התחיה הראשון  :השכלה כללית ולאומיות עברית  .שכן  ,באותה תקופת

מעבר שעל סף המאה העשרים  ,שבה יצאו המוני הצעירים היהודים במזרח  -אירופה מ ,תחום -
החדשה  ,ובה בעבעה כבשה אותם

מושבם הצר  -מילאה את ליבם השאיפה להשתלב בסביבתם

.

גם ההכרה הלאומית הגואה  ,והם ערגו לחיים עבריים עצמאיים את שני הזרמים הללו 'השוטפים
זה כצד זה ונכנסים אחד לתחום חברו ' ,

מאוזנת ושקולה

;

גרזובסקי השכיל גם לבטא בספריו  ,בטעם ובצורה

153

לא היתה זו אפוא  ' ,ערבוביה של ישן חדש'  ,כדברי ' מנן ' ,אלא שילוב הרמוני

של קטעי ספרות קצרים  ,המנסים לבטא את רוחה של התקופה  -יהדות עתיקה ,ציונות חדשה

עם תרבות אירופית  .ואין ספק  ,שמזעה נבונה זו  ,שניתן למצוא בה מזה וגם מזה ,היא שסייעה
לתפוצתם הרחבת והממושכת כל כך של ספרי ' בית ספר עברי '  ,ובמידה דומה גם לתפוצת ספריו

הבאים של גרזובסקי .
שכן  ,מיד אחרי מקראה זו  ,ובלא ספק בזכות הצלחתה  ,ניגש גרזובסקי לחיבור ספרי לימוד
נוספים ; ובמהרה נעשה ' ספק בקבלנות ' של ספרים לרוב מקצועות הלימוד  ,אותם חיבר בעצמו

או בשיתוף עם אחרים ( ש " ל גורדון  ,יחיאל יחיאלי  ,דוד טריטש  ,יוסף
ללימודי עברית ודקדוק  ,היסטוריה ותנ " ך  ,טבע וגיאוגרפיה  ,זמרה וציור ,
.

קלוזנר ) 16 -
153

ספרים

ועוד דו מילונים

לקטנים ולגדולים  .ואם גם ניכרים בכמה מן הספרים אותות של חיפזון  ,הם הותאמו לרוח
כשמחברם משתדל לעשותם פשוטים וקלים  ' ,כדי שהילד ישמח לראות כי הוא מצליח

התקופה ,

בלימודו ' .

151

. 93

' בינה בספרים '  ,המלמן  ,שנה  , ) 1902 ( 43גל '
למשל  ' :הנני רואה טוב ממך '  ' ,פרסות באריה' ,

ש1
150

ועוד .

מטבח  ,קרטוז  ,מקור  ,נטל  ,ועוד  ,הם  ,בעיני ' מנן '  ,חידושים

151

בלתי  -נחוצים .

על טענת החידושים  ,השיב

גרזובסקי תשובה מרחיקת  -ראות  ' :שפה צריכה להיות שלמה ומלאה  ,שלא יחסר בה  .ואם עתידה
שפתנו לחיות  ,ד ב ר ש א י ן ל נ ו כ ל ס פ ק  ,יוסיפו עוד בה מלים חדשות לאלפים ולרבבות '

-

( ' תשובה קצרה '  ,המליין  ,שנה

, ] 1902 [ 43

גל '

. ) 128

שארפשטיין  ' ,ספרי לימוד וזרמים חברתיים '  ,ספר השנה ליהודי אמריקה  ,ניו  -יורק תרצ " ט  ,עמ '

152

במאמרו זה ,
153

גרזובסקי ' .
ראה  :קרית  -ספר  ,כח

154

מתוך ההקדמה לספר ראשית לימודי שפת

( תש" ב ) ,

עמ '

120 - 110

( ביבליוגראפיה מאת יוחנן

עבר ,

פוגרבינסקי ) .

וארשה  ,ראש חודש חשוון תרנ " ט ( ' ביום מלאת עשר

שנים לעבודתי בחרר מורה עברי בבתי הספר בארץ

104

. 270

הבלא המחבר דברים מעניינים בנסיון ' להבין כראוי את מהות ספרי הלימוד של

ישראל ' ) .

-

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

ושני דורות של תלמידים  -צעירים ובוגרים -

בזכות סגולה זו זכו רובם לפופולאריות רבה ,

התחנכו עליהם  ,כעדותו של תלמיד שהיה למורה

:

את צעדי הראשונים בלימוד  ,השפה העברית צעדתי בעזרת ספרי המקרא שלד ; וכשהעזתי,
עם  -הארץ שכמוני  ,ללמד בפראג חברים סטודנטים  ,הדי היו שוב ספריך ספרי לימוד שבהם

השתמשתי .

155

זכות ראשונים כפולה ומכופלת שמורה אפוא לגרזובסקי בתולדותיה של ספרות  -הילדים העברית
ראשון

:

במוציאי ביבליותיקה של חוברות  -קריאה ,במחברי סידרה של מקראות וספרי  -לימוד ,

במתרגמי אנדרסן  ,טוויין ודיקנס  ,בשקידה רבת  -שנים  .זאת ועוד  ,גרזובסקי היה גם בין עורכיו

של ראשון העיתונים העבריים לילדים  ' -עולם קטן '

( ירושלים . ) 1893

עיתון הילדים העברי הראשון בארך -ישראל
לספר להם

[ לילדים ]

סיפורים יפים ולטעת בהם מידות טובות ,לדבר באזניהם נעימות  ,לשיר

להמ שירים נחמדים  ,לספר להם מעשי גדולים וטובים  ,טוב דרכם והצנע לכתם לקהת מוסר ,
לספר להם מפלאות הטבע וידו החזקה  ,לחוד להם חידות  ,לחדד שכלם  ,להמציא להם
עונג ושעשועים  ,לצייר להם בכל עת מעשה אחר  ,כי רוח האדם יאהב חליפות

וחדשות .

יעדים אלה  ,כפי שפורטו בפתח הגליון הראשון של השבועון ' גן שעשועים ' ( שהופיע בליק ,
באחד בפברואר

, ) 1899

משותפים כמעט לכל עיתוני הילדים והנוער

ג ' ון ניוברי בלונדון את המאגאזין הראשון לילדים

( ) 1752

בעולם .

שכן  ,מאז הוציא

rThe Lilliputian Magazine

למצוא במרבית העיתונים לילדים אותה רבגוניות הומוגנית של המועיל עם הנעים

:

ניתן

הענקת

חוויות והקנית ערכים  ,סיפורת ושירה  ,מהרע ומדע  ,שעשוע ובידור  ,עידוד ההתבטאות העצמית ,
' עונג ושעשועים ' ושאר הפתעות  ' ,כי רוח בן אדם

יאהב חליפות וחדשות ' .

אין תימה  ,שעיתונות  -הילדים העברית התהילה מתהווה באיחור  -כמאה שנה ויותר לאחר

הופעתם ומל העיתונים הראשונים לילדים באירופה ( אנגליה  ,גרמניה ,

צרפת ) .

וגם אותם ירחונים

ושבועונים  -קיומם היה הלוי בנס  ,ורובם ככולם לא האריכו ימים יותר משנתיים  -שלוש  .ואין

זה מקרה גם  ,ומהראשון לעיתוני  -הילדים העבריים בעולם יצא בארץ  -ישראל דווקא  ,ללמדך ,
כי רק כלמזכתה ספרות  -הילדים העברית לקרקע  -צמיחה טבעית בשלו התנאים להעניק -לקוראים
הצעירים עיתון  ,שהוא מטבע בריאתו יצירה של קבע

ורציפות.

אמנם  ,נסיונות בודדים להוציא כתבי  -עת לנוער היהודי  ,נעשו באירופה החל בראשית המאה
הי " ט

ואילך .

נסיון ראשון בתחום זה יש לראות בשלושת לוחות  -השנה ' ציר נאמן '  ,שהוציא

לאור יוסף פרל בגאליציה ( טארנופול

תקע " ד -תקע " ו ) .

156

אמנם  ,על אותם לוחות  ,שנועדו להפחן

בקרב יהודי גאליציה את רעיונות ההשכלה בדרך פופולארית  ,לא נאמר במפורש כי הם נועדו
לנוער דווקא

; אך

עיון בתוכנם  -אגדות תלמודיוה ' מתורגמות' ללשון המקרא  ,עיבודי סיפורים

מוסרניים בשבח עבודת  -הכפיים והסובלנות  ,ובגנות החנופה ורדיפת הכבוד  ,רשימות טבע ומדע
155

156

.

פרופ ' ש " ה ברגמז  ,בחוברת יהודה גרזובסקי איש הגבורות  ,תל  -אביב תש " ב  ,עמ ' 24
ראה הפרק על ' ציר נאמן ' בספרו של רפאל מאהלר  ,החסידות וההשכלה  ,תל  -אביב  , 1961עמ '

. 208-187
105

אוריאל אופק

וכן

חידות  -אינר מותיר ספק כי פרל הפדגוג הועיד את השנתונים ה ,ללו  ,קודם כל

לתלמידי בית  -החינוך שלו ולנוער הנוטה

להשכלה .

יש אפוא מידה של צדק בדבריהם של

היהודי ' .

כמה חוקרים  ,שפסקו כי פרל הוציא ' את כתב  -העת העברי הראשון בשביל הנוער

כן הופיעו במאה הי " ט באירופה ובאמריקה כתבי עת לועזיים לנוער

ז15

היהודי  ,שהראשון בהם

היה  ,כנראה ' ,ק ר ן ת ו ש י ה  -צייטשריפט פיר דיא רייפערע יוגענד'  ,שהוציא חיים הירש
שוואבאכר בפירת

( באוואריה ) ,

בשנת

תקע " ז . 1817 /

כתב  -עת זה  ,שיצא ממנו  ,כנראה  ,גליון אחד

בלבד  ,נדפס  ,רובו ככולו  ,גרמנית באותיות עבריותן וכלל  ,בין השאר  ,אגדות וסיפורי מקרא
' ללמד בני ישראל מידות

ארצות  -הברית " ,

הונגריה ,

:6

ומוסר /
! 61

8

"

1

הולנד

אחריו יצאו כתבי  -עת לועזיים לגוער היהודי גם בצרפת
ועוד

16 :

;

159 ,

רובם ככולם בעלי צביון לאומי דתי  ,שלא האריכו

ימים .
אבל העיתון העברי הראשון שכוון במפורש לילדים  ,היה ,כאמור לעיל  ,הירחון ' עולם קטון ' ,

שיצא בירושלים בתרנ " ג -תרנ " ד

'עי

לם

2טן.

( . ) 1893

עתון לילדים  ,יכיל סיפורים  ,שירים  ,משלים וחידות  ,ידיעות הטבע ודברי הימים ,

כתובים לפי רוח הילדים והשגתם  ,יוצא לאור פעם בחודש '  -כותרת ארוכה ומחייבת זו נדפסה

במרכז העטיפה הורודה של הראשון לעיתוני הילדים העבריים  .ירחון זה קדם ונברא על  -ידי מיזוג
שאיפותיהם החופפות של המדה ואליעזר בן  -יהודה להוציא עיתון  -ילדים עברי בירושלים  ,ושל

המורים  ,יהודה גרזובסקי ודוד יודלביץ '  ,לתת עיתון לתלמידי המושבווב
הרעיון נולד ונתגבש ב'אסיפת

המורים /

געת הדיונים על תכנית  -הלימודים ועל חסרונה של

ספרות  -ילדים  ,חשו מורי המושבות הצעירים ובעלי החזון ' צורך חיוני להקים לעולם הקטן  ,הדור
החדכם אשר תחת ידינה

הילדות ".

163

עתון

,

שיהיה מתאים

ברוחו ,

בסגנונו

ובתכנו

לרוח

הפעוטק

אך כיוון שלאיש מבין המורים לא היה נסיון בעריכה  ,פנו גרזובסקי ויודלביץ ' ,

כדבר המובן מאליו  ,אל ' מורה המורים '  ,אליעזר בן  -יהודה  ,שהיה שקוע אז בעריכת עיתונו

.

'האור אז נודע להם  ,שגם המדה ואליעזר בן  -יהודה הגו בהוצאת עיתון לילדים ; ובראשית טבת
תרנ " ד נדפסה מודעה ב ' האור '  ,המבשרת על הופעתו הקרובה של הירחון  ,כתוספת לשבועון
למבוגרים ' האור '

:

' הרוח אשר תשרור ב " עולם קטן " היא רוח לאומית והשכלה לאומית  ,והתכלית

מאיר וייסברג ,

157

עמ '

. 53

Wissenschaft des ludentums

 .מ onatsschrift f r Geschichte

וכן  ,צינברג  ' :פרל עשה גם נסיון מעניין להוציא כתב  -עת ~מיוהד להלמידים

~'

( ' המעוז

הישראל "

ירחון בעריכת יצחק

לוי ,

פארים . 1865- 1862

159

Foyer Israe/ite

161

 troullg Israelירחון בעריכת לואיס שנאבל  ,ניו  -יורק . 1902--1871
 ' ( Die Taubeהי1גה ' )  ,שבך? ון בצריכת י " ך פאק  ,בודאפשט . 1876

160

163

(

הקדות

ספרות ישראל  ,ה  ,תל  -אביב  .תש " ל  ,עמ ' . ) 285
לצערי לא היה כתב  -העת לנגד עיני  ,מאחר שלא הצלחתי למצאו בשום ספריה בישראל  .נזכר על  -ידי
ש ' אסף  ,מקורות לתולדות החנוך בישראל  ,ה  ,תל  -אביב תשי " ד ,עמ ' שטו -שטז .

158

162

th

78

וכו '

( , ) 1928

),

.

 ( Jedidjaשבועון בהולנדית )  ,רךטרדאם 1887
כדברי יודלביץ ' במאמרו ' עולם קטון ' ( קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל  ,תל  -אביב
תרצ " ו  ,עמ '  . ) 134-130מרבית הפרטים העובדתיים על הירחון בפרק זה  ,שאובים ממאמר  -זכרונות זה .
ההדגשה במקור

.
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שער ' עולם קטן '  -עיתון הילדים העברי
הראשון בעולם ( ירושלים תרנ " ג )
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'hh

אשר שמו להם העורכים היא לשעשע את ילדינו  ,ובעת הזאת בעצמה ללמדם דעת ולנטוע בלבם
חיבה ורוח אמונים לעמם

וארצם ' .

העורכים יודעים  ,כי ' כבד לערוך עתון טוב לילדים מאשר

לגדולים  ,ובפרט ליהוקים  ,ובפרט בלשון
מחזקת את לבנו ונותן [ צ " ל נותנת ]

עברית . . .

אך הכרת תועלת הדבר וצרכו בימים האלה

לנו תקוה כי נוכל לעמוד בנסיון הזה ' .

164

שם העיתון ' ע ו ל ם  2ט ן ' נקבע פה אחד  ,כמעט מאליו  .בכינוי מליצי מדרשי זה כינו סופרי
ישראל את עולם  -הילדים ,

165

וגרזובסקי הציע שם זה  ,ש ' שאל ' אותו משם הביבליותיקה האודסאית

.

של רבניצקי חמדה בן  -יהודה הציעה אף היא את השם ' עולם קטן '  ' ,לזכר עתונה החביב עליה
מימי

ילדותה ' .

אלף  -ביתי

:

66י

וירחון זה  ,היקטן מכף  -איש '  ,היו לו שלושה עורכים  ,ששמותיהם נדפסו בסדר

.

בן  -יהודה  ,יהודה גרזובסקי  ,דוד יודלביץ ' אך מאחר שבן  -יהודה טען כי אינו יכול

להיות העורך ' יען כי אינני יודע לכתוב לילדים '  ,וגרזובסקי שיקע עצמו באותה עת בייסוד בית -
הספר העברי ביפו  ,קיבל על עצמו יודלביץ ' את תפקיד העורך בפועל  ' :לקבל את כתבי  -היד ,
להבר  ,לנפות  ,להגיה ולהוציאם לאור העולם

הילדותר .

י16

יד .

או

האיר  ,ג ( תרנ " ג )  ,גל '

165

למשל  :י " מ לוינסון במאמרו ' ספרות הילדים '  ' :לתאר את ה ע
שנה 1891 [ 32ן  ,גל ' , 158
תנהומא ( ' האדם שהוא עולם

ג

166

קא

167

"

ל ם ה ק ט ן והנפלא הזה ' ( המלמן ,

מקורו

של ביטוי זה הוא במדרש

קטן '  -במשמעות מיקרוקוסמוס ) .

( ' ? ולס הילדים ' )  ,המאספים הספרותיים שהוציא קונסטאנטין אושינסקי החל

~
יודלבי ' ( ' 1לעיל  ,הערה

eTcKwE

שנתיים

ל פני

הופעת

הירחון ) .

1

, ) 163

עמ '

)-

; קריות

ב . 1861 -

. 132
107

.

אוריאל אופק

( כהוספה ל ' האור '  ,גליון

החוברת הראשונה של ' עולם קטן ' יצאה בטבת תרנ " ג
הסרה צביון עתונאי
ורודה )

:

בעשרים העמודים קטני  -התבנית

יב

( 195 % 95

מ" ע בהם

4

),

כשהיא

עמודי עטיפה

הובא חומר ספרותי במיסר  -נויו וסיפור ,אגדה ומשל  ,משחק וסיפור  -טבע  -היאה

.

ברובו למאסף של ספרות ההוברת נפתחת בשיר מוסרני מתורגם בשם ' השמש והירחי  ,החסר
חתימה ( אבל לפי יודלביץ '

ילדותה) .

השכה?

168

תירגמי

בן  -יהודה מפי חמדה רעייתו  ,שזכרה אותו בעל  -פה מימי

והירח הם גם גיבורי סיפורו האלגורי של דוד יודלביץ '

169

' הקנאה' ,המבוסס על

אגדת חז " ל הידועה  .יחיאל מיכל פינס תרם לגליון הראשון סיפור דידאקטי קצר ,בעל שם תנ " כי
ארוך ( ' בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ תיכשל ' )  ,הכתוב על טהרת הסגנון המקראק שכל במנפט
בו פותת באות

וי " ו .

את ההלק הספרותי חותמות שתי אגדות המעוגנות במורשת האראל -

0ז1

האחת ( ' עושה

כל ' )

' המסדרונה 1 /י1

אחריהן ניתנו שתי רשימות ספרותיות  :המורה הביל " ויי מרדכי לובמן ( מחבר

מאת יהודה גרזובסקי  ,והשנייה ( ' הגדת

אליהו ' )

מאת חיים הירשנזון  ,בעל

' שיחות בידיעות הטבע ' ) תיאר בקצרה את 'גלגול טיפת המים '  ,והמורה  -האיכר ש " פ רוזן  ,איש
עקרון  ,העביר ברשימתו ' היהודי את הילד הארץ  -ישראלי להווי הגולה .במדור השעשועים  ,החותם

.

את הגליון  ,הובא ' משחק שמשון ' בשלושה אופני כהרחק כבנפטי הפתיחה למשחק מצטיינים באותה
נעימה לבבית  -אינטימית  ,המצויה גם בסידרת ' בית  -הספר ' של גרזובסקי ויודלביץ '

מי מכם  ,אחי הקטנים  ,ילדי היקרים  ,לא שיחק במשהק הזה

בלבבכם .

כל צורך לדבר על אודותיו  ,חשוב תחשבו
הזה באופנים שונים

?

:

172

כולנו יודעים אותו  ,אין לנו

אך אנוכי אסדר לפניכם את המשהק

ובחליפות דברים .

בסיומה של החוברת הזמינה המערכת את הקוראים לשלוח ' תשובות על השאלות והתשובות
אשר תבואנה בייעולם הקטן " ' ( אבל טרם נדפסו בגליון הראשון )  ,וכן הכריזה על תחרות חיבורים ,
שבה ' שני המאמרים היותר טובים ויפים יזכו בפרס

8 /ז1

על אף הכוונה הטובה והמשתתפים הארץ  -ישראלים  ,אין למצוא בחוברת את רוחה של ארץ -
ישראל  ,גם לא את הד

התקופה .

התוכן כרלו נייטראלי ומנותק ממקומו

ומזמנו .

האחרונות  ,שבהן הובא המדור ' חדשות בעולם הקטן '  ,תוקן  ,במידת מה  ,ליקוי

.

זה.

מגליון לגליון נתגוונו המשתתפים ב ' עולם קטון ' כולם כמעט היו על טהרת סופרי

ועיקרם  -מורי

168
169

שם ,

עמ'

המושבות  ,אותם חלוצי

היראה

171

ארץ  -ישראל ,

נלהבים ; הם נענו לפניית חבריהם

העורכים ,

. 133

הסיפור אינו חתום  ,אבל ראה דברי יודלביץ '  ,שם  ,עמ '
והסתייגותו  ' :זו היתה התאמצות ולא טבעיות '

.

170

רק בחוברות

ראה תגובת סופרי וארשה על סגנון זה  ,עמ '

102

: 133

' סיפור " הקנאה " שחיברתי

בעצמי ' ,

.

היים הירשנזון ( צפת  -1857ניו  -ג ' רסי  ) 1935היה מראשוני המורים שלימדו עברית בעברית  .בבית -
הדפוס  ,שיסד בירושלים  ,הדפיס את כתב  -העת המדעי  -התורני הראשון בארץ  -ישראל  ,הממדרונה  .בין

ספריו התורניים
בר חנה
ראה לעיל  ,עמ '

יחכר :

ספר

מוצאי מים ( בודאפשט תרפ"

ד) ,

שהוא פירוש מדעי לאגדות רבה בר

.

172

. 99

האמיתי הוא יהודה
173

108

על המשחק חתום דוד יודלביץ '  ,אבל יודלביץ ' עצמו הודה ( שם )  ,כי מחברו

גרזובסקי .

בפרס זכה תלמיד אחד בלבד ( ראה גל '

ר) .

צמיחתה של ספרות  -ילדים טבעית בארץ  -ישראל

' דחקו את עצמם בעל כרחם לגלימא דינקותא והכינו חומר לעתון 4 /ז 1המדקדק  -החימאי ,אריה
לייב גרדון  ,מפתח  -תקוה ,חיבר אגדה על 'שחוק השטן ' ;  175כהנה דוד שוב  ,מראש  -פינה ,חיבר
אגדה מזרחית על ' הסוס הנאמן '

;

178

אליהו ספיר פרסם רשימה נאה על היעל

;

7

"

יהושע

איזנשטאדט ( ברזילי )  ,מייסד הגימנסיה הירושלמית  ,חיבר פיליטון על קורות נער בגליל :

והבלשן יצחק אפשטיין שלח סוררה של שעשועי חשבון

ילדות נאה ( 'שני

העירונ " .

180

פוחצ ' בסקי

רעים ' )

מאיר דיזנגוף פרסם זכרון -

; העסקן

והביל " ויי מנשה מאירוביץ חיבר ' מכתב קולוניסט צעיר לרעו

' 179

הגליון השלישי עמד  ,רובו ככולו  ,במזל נשים  ,כאשר שלוש סופרות  -נחכרה

מראשון  -לציון  ,מרים פפירמייסטר

מ1

.

פרסמו בו ציפורים נאים צעירה אחרת ,רחל

( ' הכרם ' ) .

178

182

ניימן ,

מירושלים

183

ונתמה גיסיו מפתח  -תקוה -

פרסמה בגליון ב ' סיפור מוסרני מעובד

מבין סופרי חו " ל השתתף ב ' עולם קטון ' אחד בלבד  -א " מ פיורקו  ,עורכו לעתיד

( ' המשורר' ) .

של שבועון  -היעלים 'גן  -שעשועים ' ,שפרסם בגליון ו ' שיר מליצי כבד

בשני הגליונות

האחרונים של העיתון נדפסו גם חיבורי תלמידים  .אבל למרות ריבוי המשתתפים בעיתון  -בולט
בהיעדרו בחיר הסופרים לילדים  ,ש

חוסר  -אחידות בולט ליווה את

2ב אז בארץ  -זאב יעבץ .

"
' עולם

קטון ' בשנת קיומו  ,והדבר בא לביטויו בכמה וכמה תחומים

בגליון ג ' שונתה התבנית המוקטנת והוגדלה במידה ניכרת

( 24 () 16

ס " מ) .

הדבר נעשה  ,כדברי

המערכת' ' לבקשת המנויים על " עולם קטן "  ,ההפצים שיהיה ל " עולם קטן " יתר צ ו ר ת

העטיפה הורודה נתבטלה אז  ,ומספר העמודים צומצם לארבעה בלבד ( כפולי
אבל לא היה זה השינוי היחיד
לתלמידים

ולתלמידות /

;

:

עתון'.

טורים ) .

כותרת  -המשנה שונתה החל בגליון זה  ,מ ' עתון לילדים ' ל ' עתון
( תרנ " ג )

התאריך העברי המקובל

נמחק  ,והושארה השנה ' אתתכ " ד

.

לגלותנו ' בלבד החל בגליון ה' הועברה כתובת המערכת מירושלים ( ' האור  ,בשביל ' עולם

קטון ' )

ליפו  ,אל העורך בפועל  ,דוד יודלביץ '  .ואילו בגליון האחרון הוצא שמו של בן  -יהודה מרשימת
העורכים  ,אם כי מעל שם העיתון הוסיפו להתנוסס המלים ' הוספה

להצב "

( מאוחר יותר -

להתקיים .

' הוספה להאור')  ,לאמור  :הקשר עם בן  -יהודה הוסיף

בגליון השלישי הפך ' עולם קטון '  ,להלכה  ,לדו  -שבועון  ,והמערכת הבטיחה לקוראיה  ,כי העיתון

' יצא מעתה פעמיים בחודש '  .אך הבטחה זו לא היתה אלא משאלה  ,שאי  -אפשר היה לעמוד

בה .

קשיים לאין  -ספור  -החל בבעיות מימון וכלה בחוסר חומר מתאים  -שיבשו את הופעתו הסדירה

174

173
176

177

י ' חנני  ' ,מ " עולם קטן " ועד " מולדת" '  ,הפועל הצעיר  ,נז ( ניסן
חוברת ב  ,שבט
שם

.
שם .

תרנ" ג .

178

' חסרון ההבחנה בפרחים ובצבעים '  ,גל ' ה  ,ח '

179

תרנ " ג .

גל ' ד  ,כ " ח באייר

180

' מסקך הראשון ' ,

181

גחמה פוחצ ' בסקי

תשכ " ג ) ,

גל ' . 21-26

באב תרנ " ג .

שם .

( בריסק  -1869ראשון  -לציון  , ) 1934היא  ,אולי  ,האשה הסופרת הראשונה בארץ -

ישראל  .מאז עלייתה ב  1889 -פרסמה בכתבי  -העת רשימות וסיפורים ; מהם שכונסו בספרה ביהודה
החרשה ( תל  -אביב  . ) 1911ראה  :ספר ראשון  -לציון  ,ראשנן  -לציון תש" א  ,עמ ' 523
182

183

רעייתו לעתיד של החוקר הבעיה פרס .
רעייתו לעתיד של יהודה גרזובסקי  ,חתומה בשם פרטי בלבד .

.

109

-

-

ימ

הנמפה לה  ,,השספה " שנה מ ' נליוו י " א

העברי ד מן
יצאה

"

לאור בכל יום ששי

בליון

א'

ירושלם י * ז חשון

~~

ברום * ה  2 , 50רו " כ ;
פ4ן מחיר המנייה

י

משלמים ב ם ק ד ם ,

אתתל " ט .

44ייק844

המען למשלח הכסף Salomon Israel Cherezli J rusalem ( Palestine ) . :
~

אל הקורלים
זו הפעם

שאנו

הראשונה

התדעו להקשיב ש

הקמנים .
אליכם  ,עברים קטנים ,

מדברים

ראשיכם החמים טרודים בכמה דברים חשובים  ,אמנם  ,האם
בהם נם לדברי  ,העברי

הקמן " י

בי ח

1

ד

תפנו מקום

ההשמתו לקראת * העברי הקמן ' כמו שאתם שמחים לקראת אסא ואבא
או כמו איש איש מכם לקראת רעהו ש היהיה  ,העברי הקטן " ידידכם וחנרכמש
התאהבוהו ?
 ,העברי הקמן ' כלו

שלכם  ,ילדים

יקריסג בו תמצאו ספורים יפים

כאשר

אהבתם  ,שירים ומשלים וחדשות קטנות ומענינוה  ,חידות ומשחקים  .ב
העברי הקטן '
ובהוה ,
יספרו לכם על ארות היי העברים הקמנים גם הגדולים בעבר *
 ,העברי הקטן ' יהיה כציר נאמן בץ בל העברים

הקמנים בארצנו וממנו

' העברי הקטן '  -עיתון הילדים של חמדה ואליעזר בן  -יהודה  ,תרס " ח

של העיתון ,וככליון לגלתן הלך וגדל פער הומן בין החוברות  :בין גליון ג ' ל  -ד' עברו שלושה

שבועות ( ה ' באייר-כ" ה

בין גליונות

י

באייר ) ן

בין גליונות ד '---ה' הפרידו

הע - ' -שישה שבועות ( ח ' בחב--כ'

קטון' ( שנה ג ' ,חוברת א '  ,י ' בחשזון

תרנ " ד )

באלול ) ;

10

שבועות ( כ " ה באייר-ח ' באב ) נ

ובינו לבין הגלתן האחרון של ' עולם

עברו שבעה שבועות.
.

על אף הקשיים לא קפא העיתון על שמריו נעשו מאמצים לגוון את החוכן  ,להביא אליו מרוח
התקופות לספר על חיי

לשון .
184

110

184

הילדים .

יודלביץ ' הדפיס אחת מאגדות אגדרסן בתרגום רצוף חידזשי

מנשה מאירוביץ סיפר במכתבו הציורי

' פרח האויזון ' ( גל '

ו-א) .

85נ

על טיול בעגלה שערכו ילדי הכששבה אל

185

' מסעי הראשון ' ( גל '

ד) .

צמיחתה של ספרות -ילדים טבעית בארך -ישראל

בית דודם ( ' ירדנו כולנו אל תוך הגל אצל דודנו ונשתעשע שם ברוב עונג כל

היום ' ) .

ובגלען

החמישי נוסף לעיתון מדור חדש  ' -חדשות בעולם הקטן '  -שבו יש ,אולף לראות הצדקה

.

עיקרית להוצאת העיתון העורכים הציגו את המדור החדש במלים חגיגיות מבטיחות אלו

פתחנו פתח חדש ב ע ו ל ם ה

ק ט ן

לבל

ומאורעות ממינים כאלה ימצאו מקום בפרק

החדירות שתתחדשנה בין העולם

:

'הנה

הקטן  ,וכל המקרים

הזה /

מרבית ה ' חדשות ' סיפרו על המתרחש בבתי  -הספר בערים ובנעשבות  :טיולים  ,פרסים למצטיינים ,
הפרחת ' ןפמו ',

ויו

עריכת מגבית בין התלמידים לרכישת ספרי קריאה ' ,וישלח המורה לוורונה

להביא להם מספרי הוצאת בן  -אביגדור ואחיאסף היפים :
בגליון האחרון התחילו נדפסים גם חיבוריהם של

לפרי

' מחלקה אחת

מעת [ כד

!]

הקוראים .

המערכת בישרה כי הנה פתחה

נ ו ע ר ולאט לאט נדפיס את כל החומר הראוי לפרסום הנקבץ על ידינו

.

צעירינו ' אבל חיבורים נוספים לא נדפסו  ,שכן זה היה הגליון האהרון של 'עולם

קטון '  .טיפשה גליונות בלבד

188

.

הופיעו בין טבת תרנ " ג לחשוון תרנ " ד עוד בגליון ו ' נדפסה

התנצלות ' לסופריה הנכבדים '  ,כי ' מפני רוב העניינים נתעכבו עוד מאמריכם בידינו  ,ולאט לאט

.

נקבע בדפוס את כל אלה המוצלחים להשגת העולם הקטן ' אך לאחר גליון נוסף נקטעה הופעת

העיתון  ,בלא הודעה מראש .
הופעתו בת השנה של ' עולם קטון ' היתה נסיון ראשון  -ומוצלח יחסית  -לתת עיתון בידיו של

.

הקורא העברי הצעיר אמת  ,הוא היה ערוך בחובבנות  ,מוגה ברשלנותן עימודו ההע דל  ,בלא איורים

והוא הודפס על נייר  -עיתון פשוט  .אבל עצם הופעתו בישרה את ראשיתה של עיתונות  -ילדים

עברית  -ראשית שהיה לה המשך מרנין .
שלוש  -עשרה שנה לאחר הפסקתו עשו חמדה ואליעזר בן  -יהודה נסיון שני וקצר  -ימים  ,בהוצאת

עיתון  -ילדים בירושלים  ,בייסדם את השבועון ' העברי הקטן ' ( הוספה

ש ' כל הילדים והילדות

והוזמנו ]

ל ' השקפה' ) ;

ואף  -על  -פי

לכתוב לנו איש איש טפסרו  ,איש איש ממושבתו '  ,בתקווה

שהשבועון חכה לאריכות ימים  ,לא יצאו אלא שלושה גליונות בלבד ( השוון אתתל " א לגלותנו -

תרס " ה . ) 1907 /
ימרכז  -הכובד' של עיתונות  -הילדים העברית יצא מן הארץ לגולה  ,ועד סיומה של מלחמת -
העולם הראשונה הופיעו

רוב השבועונים לילדים במזרח  -אירופה  .שבה התמקדו אז עיקר

פעילותם של הספרות העברית והחינוך היהודי הלאומי .כשמונה שנים לאחר סגירתו של ראשון

העיתונים לילדים זכו שוב ילדי ישראל ל ' עולם קטן ' משלהם  ,שיצא בווארשה ' ,בלי
הצלתה '  ,כהערת יודלביץ '

ז18

( שאמנם הוסיף הערה סובייקטיבית

:

' ואולי

?

ספק ביתר

מי יודע

? (r

ועוד

t

תלוש שנים ל פ נ י ייסוד ' ע ו ל ם ק ט ן ' הווארשאי ,הוציא א " מ פיורקו בעיר  -הגבול הגרמנית ,

ליק  ,את הראשון בשבועוני הילדים העבריים  ' -גן שעשועים' .
186

187

ולא שישה גליונות  ,כפי שציינו  ,בטעות  ,כמה חוקרים  :חנני ( לעיל  ,הערה
( מאי  , ) 1969עמ ' . 150

; ) 174

מ ' בובה  ,העבר סי

במאמרו ' עולם קטן '  ,קובץ מאמרים לדברי ימי העתונות בארץ ישראל  ,תל  -אביב תרדפה  ,עמ '
יש  ,אפוא  ,משום הגזמה בדברי דוד סמילנסקי ( יהודה גרזובסקי איש הגבורות  ,תל  -אביב
עמ '  , ) 13כי ' עולם קטן ' ' רכש לו קוראים רבים לאלפים ולרבבות ' בארץ  -ישראל ובחוץ  -לארץ

134

.

תש" ב ,

.

111

ביבליוגראפיה נבחרת למאמרו של אוריאל אופק

א ' אופק  ' ,העתון הקטן של העתון הגדול '  ,ספר השנה של העתונאים  ,תל  -אביב

וארסיה תרס" א.
ירושלים . 1941

" אפשטיע  ,עברית בעברית ,
א
ושברו ,
החלוםיהון -ה
יהודה  ,בן -
יהודה ,
בן -בן -
חמדה
'
 חייו ומפעלו  ,ירושלים % 940היל דוידוביץ ( ' בן  -דוד ' )  ' ,על ספרי הלמוד בארץ  -ישראל '  ,המליץ  ,שנה

י ' חנני  ' ,הסמור הארץ  -ישראלי וראשיתו '  ,מולד ,

-

תעל " ו  ,עמ '

.

162- 161

( דצמבר

, ) % 892 ( 34

) 1961

.

' שירי ילדים בתקופת העליה הראשונה '  ,הפועל הצעיר  ,לד ( תשכ " ב )  ,גל '
' מ " עולם קטן " רעד " מולדת" '  ,שם  ,נז ( תשכ " ג )  ,גל ' . 30-26

2

גל '

103

254--244

.

.

.

תל  -אביב תש"ב.
ימי העתונות בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תרצ " ה ,עמ' . 134-% 30

יהודה גרזובסקי איש הגבורות  ,ספרית ראשונים ,
ד ' יודלוביץ '  ' ,עולם קטן '  ,קובץ מאמרים לדברי
ד' ילין  ,עברית בעברית ,וארשה תר " ס .
ז ' יעבץ  ' ,על דבר החנוך לילדי האכרים בא" י '  ,הארץ  ,ירושלים תרנ" א .
גליה ירדני  ,העתונות העברית בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ט

.

.

ישראל  ,ו ירושלים תרפ
 , ) 1929גל '
בארץ -
המוריםיז (
הסתדרותהעולם ,
עתונות הנוער ' ,
היובל של
ספרלוי ' ,
"

ספר יעבץ  ,ירושלים תרצ " ד.

"ט .

פרוטוקולים של אסיפות המורים הראשונות בארץ  -ישראל ' ( בעריכת ד '
ציון ,
'
בעריכת א ' דרויאנוב  ,ג  ,תל  -אביב תרצ " ב

.

יודלביץ ' ) ,

כתבים לתולדות חיבת -

ן, 259 - , 252 , 248 , 240 , 231 , 230 , 220 . '8
-,52גל
) 1902
( ,43עמ '
תרפ " ו
ירושליםשנה
ובונים  ,המליץ - ,
יוצרים לרחק ' ,
לקרב ומה
יעבץ ' ,
זאבמה
רוזנבלום ' ,
נ"' קלוזנר ' ,
ח ' שדמי  ' ,עתונות ילדים ונוער '  ,אנציקלופדיה חינוכית  ,ב  ,ירושלים 959נ  ,עמ '

צ ' שרפשטיין  ' ,תנ " ך  ,היסטוריה וספרי למוד '  ,הדואר  ,ט '

112

באלול תרפ " ה .

.805-804

265

.

-

נספח ביבליוגראפי

"

ספרי ילדים שחוברו בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ז  - 1887 /תרע ז 1917 /

הרשימה ערוכה בסדר כרונולוגי  ,על פי שנת ו דפסתם של הספרים .
נכללו בה מקראות  ,ספרות יפה מקורית - ,תרגומים ועיבודים .

א.

ספרי חינוך

( מקראות וספרי לימוד בעלי ערך

.1

מקרא לילדי בגי ישראל  ' .כולל ראשית לימודים  ,ספור
התלמוד והמדרשים ומשלי שועלים ' מאת אלתור
יהודה ודוד ילין  .ירושלים  ,תרמ" ז (  42 . ) 1887עמ ' .

.2

מקרא לנערי בני ישראל .

.

.

.4

מעשה בראשית נתונה

הקודש ' .

מאת יחיאל מיכל פינס ( בעקבות חכם הטבע האנגלי בלפור

סטוארט ) .

ונלוה

ילין  .ירושלים  ,תרמת . 15 .

אליו ספר ארץ אבותינו ' מאת דוד
 70עמ ' .

בלטריסטי )

 . 14ספר הכח  ' .ראשית דעת תורת

' כולל תולדות גבורי ישראל ,

וגדוליו .

.

בזה לפני נערי בני ישראל בספר מחוקה כתבי

בז

מוסר תורת ישראל ופרקים מתולדות עמנו

.3

.

.

א)

~.

ירושלים

וציורים .

בית ספר

תרנ" ד . ) 1894 ( ,

למתחילים ,

92

7

.

עכרי ; מקראה

עמ ' ;

152

עמ ' .

לוחות

בג ' חלקים מאת יהודה גרזוכסקי .
ב) למתקדמים  ,ש 1עמ ' ; ג )

לתל -

טל ילדות  .ללמל בני יהודה ראשית דעת מאת זאב יעבץ .
( פולל שירים וסיפורים  ,מנוקד ומצויר ) ירושלים  ,תרג " א
(  70 . ) 1890עמ '  ( .מהדורה  : 4וילנה ,תרנ " ח  92 .עמ ' ) .

. 16

דברי הימים לעם בני ישראל מיום היותו עד יסוד הישוב
החדש בארץ  -ישראל  .מאת זאכ  -יעבץ  .ירושלים  - ,תרנ " א.

ראשית למודי שפת עבר  .מאת יהודה
תרנ " ט  ( .מהדורה  : 10שם תרס " ה ) .

. 17

דברי ימי העמים  .מאת ישראל כלקינד .
מונים ; ב ) ימי הבינים  .ירושלים  ,תרנ " ט  358 .עמ ' .
הגיוני אב ; חדורי מוסר לנערים בהגיעם למצוות  .מאת
יצחק אייזיק בן  -טובים  .ירושלים  ,תרנ " ט (  28 . ) 1899עמ ' .
עברית בעברית  .ראשית למוד שפת עבר על  -פי השיטה
הטבעית  ( . . .ל ) ילדים מבן ארבע שנים ומעלה  .מאת
יצחק אפשטין  .וארשה  ' ,אחיאסף '  ,תרס" א ( . ) 1901

.

.

 120עמ '  .מנוקד  ( .מהדורה  4מורחבת  :וארשה  ,תרנ " ד ) .
 . 9 - 5בית הספר לבני ישראל מאת יהודה גרזובסקי וחיים -
צ פריו  .ירושלים  ,תרנ " א -תרנ " ב סידרת ספרי ליס ור

.

.

אחידת מבנה :
א)

.

.

פרוזדור לבית הספר ' ללמוד לנערי
השפה הקדושה וחוקיה '  ( .עם

בני

 57עמ ' .
ב)

אשר
ג)

. 18
. 19

.

סביבותיו ' .

24

-

עמ ' .

המורה  .מכיל ' סיפורי ספר תורתנו ויורהו דעת את
מקור מחצבתו וראשית חוקי אמונתנו  26עמ '
המרריך  .מכיל שיחות  ,שירים וסיפורי מוסר במטרה

.

ה)

.22

וארשה  ,תרנ " ג-תרנ " ד .
ג )  116עמ '  .מנוקד .
הכוריה ; ספר מקרא

ירושלים ,

תרנ " ד .

124

חלק

א)

לבית תל 1ולבית  .מאת זאב יויכין .

עמ' .

( . ) 1901

ירושלים  ,תרס " א
תולדות ויריעות הטבע  .מתורגם מספרים שונים לילדי

ירושלים ,

אוצר הלמוד העכרי  ' .ספר אשכולי לכל הלמודים העב -
ריים '  .מאת " הורה גרזובסקי  .וארשה  ,תרס " ד .
המים  .מאת ישראל כלקיגד  .יפו  ,תרע " א ( . ) 1911
מקראות ' כן  -עמי ' המחודשות ; ספר מקרא לילדים מאת

ב)

ירושלים ,

גוטמז ( ש .

בן

ציוז ) .

תרע " ב -תרע " ג .

א)

' מקרוב ומרחוק ' 8 ,ד

עמ ' .

166

עמ ' .

[ אלתר ]

המחבר ,

.

 94עמ ' ;

מקרא ולמוד לבנות ישראל .
תרס " א (  87 . ) 1901עמ ' .

.

א.

עמ ' ) .
סיחות ביריעות הטבע  .מאת מרדכי ל צמאו  ( .בעקבות
ג  .זוכוף )  .ירושלים  ,תרנ " ב  87 .עמ ' .
רבא ימי העמים כתוב ברוח בני ישראל מאת זאב יעבין .
ב)

.

בני ישראל על  -ידי יוסף מנחם הלוי אשבל .
תרס" ג .

 . 10קצור דברי הימים לבני ישראל בשבתם על אדמתם  .מאת
אליעזר כן  -יהודה  .ירושלים  ,תרנ " ב (  144 . ) 1891עמ ' . 24 .
( מהדורה  , 8בהוספות ובניקוד  :וילנה  ,תרס " ז ( . 25 232 . ) 1907

96

א)

העמים הקד -

. 21

. 23

עמ ' ;

גרזיכסקי .

וארשה ,

שפת עבר  .להורות את הילדים לדבר  ,לקרוא ולכתוב
בדרך קלה ופשוטה  .מאת ח " מ אסיאוף  .עם ציורים

.

בשפת

מתוקנת ומורחבת  :וארשה ,

. 20

' להדריך את הילד בדרך טובה וישרה '  28עמ ' .
המהוקי  ' .יתוק לנער חוקים טובים ומשפטים ישרים
קדשנו ' .

( מהדורה

, 20

. ) 1912

בת חיל או תורת אם ; ספר
מאת יסף מיוחס  .ירושלים ,

נועד ' לאלף את הנער ראשית דעת מכל

"

ד)

תרנ " ה .

וסיפורים ) .

שיחות

המאלף .

ישראל

.

מידי המחלקות

הגבוהות .

258

עמ' .

ירושלים  ,תרנ " ה -

' במשעול ' ,

104

עמ ' .

ג)

' בארחות החיים ' ,

בהוצאת

מנוקד.
. 26

הליכות עולם או פרי

תרבות ;

.

ספר

מקרא עברי  ,קולטורי

וכללי לבית הספר ולבית מאת יהודה
ג  .כרונו  .חלק ראשון  .ירושלים  ,תרע " ג .

גרזובסקי .
196

113

עמ' .

על  -פי

נספח ביבליוגראפי

ב.

ספרי קריאה

( סיפורים  ,שירים ,

. 27

ויקדי

שעשועים

הספר ' .

' בית

משלים

להביו

ומליצות

( . ) 1906

גרזובסקי ומוגהים מאת החכם י " מ פינס  .ראשון לציון ,
אלף ותתנ " ג לגלותנו (  49 ) 1892עמ ' כנוקד .

מאת
ערבית )
אגדת הבאר ( אגדה
וארשה  ' ,פרחים '  ,תרס " ז  10 .עמ ' בניקוד

304-48

.

שכיות החמדה לילדי בני

.

ישראל .

מאת יהוד ' ה גרוו -

בסקי ואריה ליב הורביץ  .ירושלים  ,תרנ " ב 3 .
מנוקדות  55 -38 ,עמ ' החוברת  :א ) ספורים קטנים  ,ספורי
התולדה ( על  -פי נ  .וגגר )  - .ב ) ספורי התולדה  ,ספורים
ג ) ילדים עובדים  ,ספורי התולדה ,
קטנים ( העתקות )

חוברות

-.

.

פרי נועם
 . 35 -31שכיות החמדה לנערי בני ישראל  ,תרגם יהודה גרזו -
כסקי

( גור ) .

ירושלים ,

תרנ " ב-תרנ" ג .

חוברות ,

5

55 - 38

וסינסקי ) - .

עמ ' החוברת  :א ) לבני ארץ ההדשה ( על  -פי
ב ) השמים והארץ ( על  -פי איבנוב )  ,ביער באמריקה - .
ג ) בערימת השלג ( על פי פרנץ הופמן )  - .ד ) התבל
ומלואה ( על פי וגנר )  ,הגנבה  - .ה ) ערב דברים שונים .

חנוכה ; פרק מדברי ימי ישראל .

תרנ " ג ( 893נ ) .
תרפ " א  30 .עמ ' ) .

אודיסה ,
וארשה ,
;7

30

עמ ' .

תרגם יצהק אסנט ן .
111

תרנ " ח .

ספורי הטכס לכני הנעורים  .מאת יהורה נרזובסקן  ,על  -פי
ג" פ וכנר  .ירושלים  . ,תרניט 8 .ע עמ ' .

(3

כרכים ) .

בעלי  -חיים והליכות חייהם .

וארשה  ,תושיה ,

כרנרל .

15

חוברות

תרנ " ט -תרס " ה .
א)

יעקב - .

ילדים עובדים  .מאת יהודה גרזוכסקי .
ימימה  - .ג ) רחובות  .וארשה  ,תושיה  .תרנ" ט .

34

ב

)

עם

.

בניקוד .
מחיי הילדים בארץ ישראל  .מאת חמרה בן
א ) ישראל  - .ב ) זרובבל  - .ג ) מוכר התאנים  .וארשה .

יהודה .

תושיה ,

תר " ס .

24

עמ ' .

רבי אליעזר כן הורקנוס ; תולדה .
וארשה  ,תושיה  ,תר " ס  12 .עמ '  .בניקוד .
סביב הארץ כשמונים יום  .מאת ז ' ול

.

מאת

יוסף

מיוהט .

כיירן .

תרגם אליעזר

עמ ' .

.

ירושלים  ,תרס " ה (  32 . ) 1904עמ '  .בניקוד
המומר הקטז ; קובץ שירים לילדים קטנים  ,בעריכת יהורה
גרזובסקי

ציורים .

114

ועגיל

קראקא ,

וארשה ,

תרס " ז

תרס " ה .

32

בניקוד .
מאת יוכף מיוחם  .וארשה  -קראקא ,

כופוז ( מגדולי העמים ) .
' בכורים '  ,תרס " ז  13 .עמ ' .
פסל גבור

( תולדה )  ,מאת יוסף

מתולדות בעלי

תרס " ז .

21

מיוחס ,

מיוהב ,

מאת יוסף

תרס " ז .

בעקבות קורטי -

עמ '  .בניקוד .

בעקבות קרפנ -

הוברות  :הזאב והשועל ;

7

.

(  60 . ) 1906עמ ' .
מהיי הערכיכ  .מאת חוג ' ה מוסה
א)

ב)

עבדת הדי ; -

' מוריה ' ,

מחמד ; -

( . ) 1910

תרגע

ג)

עמ ' .

25

28

עמ ' .

עם

( משה סמילנסקי ) .
אלו

אל  -כלב .

( מהצורה

אודסה ,

תל  -אביב ,

:2

' דביר '  ,תרפ " ה ) .
היי שלום יעקב אברמוגיין ( מנדלי מוכר ספרים ) וספריו
אשר כתב לישראל עד שנות השבעים וחמש להולדתו
נערך על  -ידי ש  .בן  -ציוו  .יפו  ,מרכז אגודת המורים ,
תרע " א  16 .עמ ' .

.

.

החשמונאים הקטנים ; חזיזן בשתי מערכות מאת קדיש
ליב ( יהודה ) כ למז  .וארשה  ' ,מקרא '  ,תרע " א  36עמ ' .
( מהדורות נוספות  :ירושלים  ,תרע " ז  ,שם תרפ" א ) .

.

זמרת הארין ; קובץ לבני

הנעורים .

הספר של ' חברת העזרה ' לכבוד

בן יהודה  .ירושלים  ,תרס " א 183
אוסף שירים לילדים  ,סודרו על  -ידי דוד אביב וח " א זוטא .

גוררון .

' ניצנים ' ,

( . ) 1907

עמ ' .

עמ ' .

19

11

כן

יהורה .

ספורים

גוטצקוב  .תורגם ועובד לשפת עבר על  -ידי מורי בית -
הספר לבנות ביפו  .ירושלים  ,בשנת אלף תתל " ו לגלותנו

18

מחיי

כימי

הכציר ;

ואגדות

מארץ  -ישראל .

מאת חמדה

אודסה  ' ,עולס

החשמונאים  .מחזה מאת יצחק וים .

מאת יהודה

החוברת  .בניקוד .

 הארנבת והשפן ;  -האילה ;  -הגמל ;  -הזמר ;  -הה -תול והדיג ;  -הכלב  16- 10 .עמ ' החוברת  .בניקוד .
אוריאל אקוכטא ; הזיון תוגה בחמש מערכות מאת קרל

ירושלים  ,הוצאת בית הספר לבנות בצפת ,
בן המלך והעני  .מאת יהודה גרזובסקי  ,על  -פי כרק טויין .

הטבע ; סיפורים על אודות

.

מאג ות אנדרסן  .תרגום ' אביאסף ' [ = י  .גרזובסקי ] .
קראקא  ' ,ניצנים '  ,תרס " ז  ) 1 .המלאך  ) 2 - .באחרית ים - .
 ) 3טפת  -המים  ,החול  ) 5 --1 - .פרת קטן  9 - 6 .עמ '

טיה  .וארשה  ' ,פרחים ' ,

על פי וילהלם

יהודה

.

מחודשת :

( מהדורה

.

גרזובסקי .

שתי ערים ; סיפור היסטורי מאת יהודה גרזובסקי ( בעקבות
צ ' רלס דיקנס )  .וארשה  ,תושיה  ,תרס " ז  127 .עמ '

מאת יהודה גרזובסקי .

תרנ " ד .

גרזובסקי ,

170

חיים .

מטפורי אנדרסז  .מאת יהורה גרזובסקי .
קטן '  ,תרנ " ד  47עמ ' .

וארשה  ,תושיה ,

עמ ' .

.

דוס  .וארשה  ' ,פרהים ' ,

.

10

ימי פומפיה האחרונים  .חיברו באנגלית [אדוארד מדרג '
לוטון כולוויר  .תרגם [ אליעזר כן יהודה ]  .ירושלים  ,תרס " ו

]

לנערי בני ישראל אמרי בינה  ,חכמה ומוסר  ,דברי חכמים
והידותם  .מאוספים בידי המורים דוד יודילוביץ ויהורה

.

16

מחזות )

רכינוביץ .

אלכסנדר זיסקינד

יפו ,

.

מנתה לתלמידי בתי -

יובל אפרים כהן .
תרע " ב  167 .עמ' .

ספורי אלף לילה ולילה  .תורגמו מערבית שיי דוד
חלק ראשון  .אודסה  ,תרע " ב  161 .עמ ' .

ממראות ארצנו .

תרע " ג .

שלים ,
מזון האלים ;
 = 1הגיגי

50

א)

החורף .

ערך

ילין .

מאת חיים אריה יוטא  .ירו -

עמ ' .

רומן

מדעי

דמיוני

מאת הרברט אואילס

וולכ ]  .תרגם אייל יעקבוביץ .

יפו ,

תרע " ג .

99

ספרי ילדים שחוברו בא " י ,

.

עמ ' ( תדפיס מתוך הירחון ' מולדת '  ,כרך
 68--64מחותלה ספריה לילדים ולבבי
( בדמוס רפאל חיים הכהן )  ,תרע " ו (  16 ) 1915 / 6עמ '
החוברת מנוקד :
ח) מעשה כעשיר  -עני  .ספור  -עם מאת נח זויז ( טמיר ) .
ב ) החנוכיה  .מחזה מאת מפרכי רובסמן  .תרגם יש " י
אדלר
ג ) מימי הילדות  ,סיפורים מאת חיים דב עורץ ( שחר )
מאת
התפוח  -מעשה במטמון  -זהב
ד ) הגרזת עם

.

.

.

.

.

-.

( מיכאלי )

ה)

.

[ ' הוצאת ' ] יש " י אישר

 . 93-49ספריה קטנה לילדים  .בעריכת
ושמואל חיים ברכוז מדרגה ראשונה יפו  ,תרע " ו
 12עמ ' החוברת
לשבוע )
חוברות א  -כה ( חוברת
מנוקד * :

.

מגרמנית )
ג)
ד)
ה)

ו)
ו)

.

הגמדים מאת האחים גרים ( תרגום

.

מצרפתית ) .

פליטת הים  .סיפור מאת ר  .דוארר ( תרגום
הילד הזמיר אגדה מאת ישראל רושמן .
מתנת הדוד  2 - .החתלתולה ומחטי הסריגה
1

.

-.
-

.

במרכז .

לפסח ) .

.

 . 3אגוז
הרצלה והאפיקומן  .סיפור מאת מרדכי בן הלל הכהן
מלהטת קסמים  .אגדה מאת לורבינ בכשטייז  .תרגום
מגרמנית

.

ח)

.
.

מות האריה  .מעשיה הודית מאת ב" א י ' נרו ~ ר ( תרגום
מצרפתית )

.
הגמדים  - .מתנות

ב)

.

.

( משחק

.

כוכבים  ,מאת האחים

-.

נרים .

.

( תרגומים )

דינרים

.

הורד הטוב  2 - .הפרחים הצמאים  ,מאת מ .
ט) 1
מ  .טושקה ( תרגום מגרמנית )

י

)

יא )

.

יב )

 . 1היל  -העופרת.

.

מגרמנית ) .2 - .

אגדה

י

מאת

. -.

"א

דגער והתיש

אנדרסן .

. -.

שבוזקות .

.1

תמונה מאת מרדכי

.

חסרוניו .

אדומת הכיפה  .אגדה על  -פי

דגי הזהב ( תרגום
סו )

.1

החתול

פתית ) .
יז )

מגרמנית ) .

האצבעתי ; אגדה בחרוזים תרגם אברהם
יובב השובב תרגום מרוסית

.2
טז )

.

.

.
במוקיים .

.

אגדה מאת שרל פירו ( תרגום מצר -

 1הם טה בתרמיל
תרגם  -יחיאל

אחד .

אגדה מאת ה " כ

יחיאלי  . 2 - .התכריכים .

.

2

כ)

1

2

בשמים ;

אגדרסי .

אגדה מאת

העורכים שלא נוכר בהם שם המחבר  ,או המתרגם  ,הם כמטל
* חוברות

( תרגומים מגר -

אגדה מאת האחים נרים

מנית ) .

לע"

ח;

בתפוח שהלך

קיפניס.

ציור מאת לוש

( שחר ) .

כב ) ביצה באפר ; סיפור מאת חיים דב עןרץ
כג )  1אכיגרור עם הכנור ; אגדה מאת א  .ברנר .תרגמה
מגרמנית חנה ויסמן  2 - .תחנת הכרם ; שיר מאת

.

ין

.

קיפנים .

רוששו .

פזיזה ; סיפור מאת כהראל
כד ) ~
כה ) מאורעות האי ; מעשיה אפריקאית

( תרגום ) .

 115ספריה קטנה לילדים  ,בהוצאת יש " י אדלר וש " ח
ברכוז מדרגה שניה יפו תרע " ו --תרע " ז חוברות א -4כב
( חוברת לשבוע )  16 .עמ ' החוברת :

 .א)

.

.

קוי רומש .
רינהימר .

ב)

.

תרגום

.

מגרטנית .

ציורים מאת סופיה

 1יקר היגונים ; אגדה כמרתית מאת יהודה נרזובסקי
3
 2המעיז  ,מאת ט כרס ( תרגום )
( גור )

. -.

מוח ;

.

אלמליח .

הלצה ערבית מאת אברהם

. -.

בלי

עזו של טד סגין ; נועציה מאת אלפונם דודה ( תרגום
מצרפתית )

ג)

.

ד)

.

ה)

.

ו)

.

הכהן - .

 1הכטחה ; מאת מרדכי בן הלל
האגדה  ,מאת א  .זילה

.

2

.

תולדות

 1חפרפרת  -האריה העגומה ; אגדת מאת ריכרד
 2המים  ,האהב  ,הרוח והכבודה ; אגדה
ריהמל
( תרגומים ) .

. - .
.

 1מעשה בקו  -שמש שחזר אחרי
 2שקעה אגו סיפור
( עיבוד )
סופיה רינהימר
בחרוזים מאת ישראל דזשסן  ,בעקבות ויליאם וורדו -
וורת

.

בו הלל הכהן .
שרל פירו  .2 - .שלשת

מצרפתית .

2

תרגם

 2שלשת האחים אגדה מאת האחים
מרדכי אזרתי
 3הכדור והכד ( משחק )
גרים
יג )

יט ) 1

כל"ג בעוטר .סיפור מאת חטראל דושאך .

 . 1ארץ העצלות ( תרגום
( תרגום מגרמנית )

יד )

.
יהורה- .
קיפנהב
לויןי י .
מאת בק-
מתורגם
סיפור שיר
באשכול .
מעקצההיה ;
 .זכריה.
 .שתי הצפרדעים ; מענויה מתורגמת מצרפתית.
 .המליצה ; אגדה מאת פאולה ריהמל  . - .החייט

.

ל"ג טולסטוי - .

פרוס לרעב לחמך ספור מאת

3

כא ) מע12ה

קיפניס .

תחבולה מחוכמה ; הלצה מאת

שלומית ושולמית  .סיפור מתורגם
הלוי טלר .
שלטה ,
יח )  "1טראל

.

.

מרדכי פרטנט
סינל  -ליל  ,מחזה פנטסטי מאת לדן

א)

האחים

ג) .

הנעורים .

ירושלים ,

נרים . - .

תרמ " ז  -1887 /תרע " 1917/1

אשה ;

. -.

מעשיה מאת

.

.

ז)
ה)

משיח ; סיפור

רכינזוו

הדש ;

הזהב ; אגדה
ט)

.

)

.

י

יא )

מאת זכריה פיטומן .
סיפור מאת ל  .הבן ( תרגום )  . 2 - .סולם

אפריקאית .

קיפנים - .

 1הילד החולה ; חזיון מאת לויו
מאות ארבעה וששים לילה ולילה ( תרגום
אילנות ;

2

.

שלש -

כצרכנית .
)

סיפור מאת מריה קונופניצקה- .
מאת ר  .דומבר  . 3 - .הוזיר צר -

 1פדחת
 . 2המנתב החתום,
העין  ,תרגם מערבית יוסף מני .

עי " ן - .

.
.

 1חליל הקסמים  .תרגם מגרמנית רי " ש
 2מות יורש העצר  ,מאת אלפונם רודה ( תרגום מצר -
פתית )

יב ) 1

, .

.

הי משירר"י  :סיפור מאת יעקב

לבריאותו  ,מאת פרידריך

הבל .

ליסשיץ - .

( תרגום

2

.

דרייב

מגרמנית .

115

)

נספח ביבליוגראפי

יג )

.1
.

טז )

רוחות בזרם  .מאת לות

בום  -בום ; סיפור מאת

. ( pnVDj

י.

קלרטי ( תרגום

לאילנות' ; שיר מאת אברהם אברונין . 2 - .
השקדן
; ציור מאת י " ל מטמן  ' . 3 - .ביום

מצרפתית ) .

 2נגינה אלמת
יד ) מקראי קדש  .שלוקיה סיפורים ושיר מאת לוין קיפניס.
סו ) רוח הסתיו הולך למסעיד ; ציור מאת סופיה רינהימר .
( תרגום )

.

מאת

.

קיפניס.

.

' כמה לובו בעץ ' ,

. -.

 2תפוחים
כא )  1פרחים ופירות  .מאת יוסף בן פורת
 3בגנו של מר ריבק ,
העשויים נייר  ,מאת הנ " ל
מאת ת  .פונטן  .תרגם מגרמנית נח זין ( טמיר )
כב ) תענית אסתר ; חזיוז התולי לילדים מאת מרדכי
( קיבסה  .תרגם י  .רוזנטל .

.

סנשילנסקי.

.

.

הכהן .4 - .

מרדכי כן הלל

שיר מאת לוין

קיפניט.

יז ) עצבך הינים שלי ; סיפור מאת כמטה
יח ) הפרח האףום ; מעטרה ( תרגום מרוסית )
יט -כ ) מנדרות לחמישה עשר  1WP -בהצבט 1 :

' חלום

דיז ' ; אגדה

' ראש  -השנה

. -.

.

-

כתבי עת

ג.
. 116

עולם קטן ; עתון

.

לילדים יכיל סיפורים  ,שירים  ,משלים
הטבע ודברי הימים  .כתובים לפי רוח
יוצא לאור פעם בהורש על  -ידי בן  -יהודה ,
דוד יודלביץ  .טבת תרנ " ג-חשון תר " 2ד.

וחידות  ,תתעות
הילדים והשגתם .
יהודה גרזובסקי ,
( יצאו  7גליונות  .גל ' א -ב

.

20

עמ ' כל אחד בתבנית

מ" מ
יוצא פעמיים בחוד ם ' [ דבר שלא
ולתלמידות
בגליון ב 1 /
 4עמ ' הגליון בתבנית 16אש 2ס" מ
רון  -הושמט שמו של בן  -יהודה )
117

.

,

...

.

.

נתמכים ] .
-

האח -

העורך :

.

הנעורים .

. 118

הצעיר ; ]  [ nlslpלבני
ציון ' ירושלים  ,תרס " ח  -תרטיט

. 119

סולדת ; ירחון לבני הנעורים  .מוצא על  -ידי אגודת  -המורים
יפו -ירושלים ,
' קוהלת '
בהשתתפות
בארץ  -ישראל ,

.

יר' ל

464

יצאו שתי

.

עמ' .

כרך

י  .פיכמן ,
תר " ף  ,ערוך ע " י

ה -ו :

 + 444ש41

.

כרך

י.

תשרי ---אלול

עמ ' .

פיכמן .

כרך

ז-ח :

תרע " ד ,

ערוך

שיי

תמוז תרע " ט -ניסן

יר' ל ע" י י .י.

 .120הצעיר ; במה להתפתחות כשרונות צעירים .
כהן ומ  .צבי  .ירושלים תרע " ד ( . ) 1914
 . 121אשכולות ; קבצי ספרות ומדע לבני  -הנעורים בעריכת
אלכסנדר זיסקינר רכינוכיץ  .ירושלים [  . ] 1914יצאו ) ? ( 4

על  -ידי אגודת ' בני . 122

חוברות .

.

ג -ד  :תשרי --אלול תרע " ג  ,ערוך ע " י יעקב פיחמן + 480 ,

195 % 95

העברי הקטן  .הוספה מיוחדת לילדים
אליעזר בז יהודה  .ירושלים  ,י " ז חשון-כ " ח חשון אתתל " ט
( = :תרס" ה ) 1907/יצאו שלשה גליונות  4 ,עמ ' הגליון .

611

.

.

ש בן  -ציון  464עמ ' כרך ב  :תרש' ב  ,ערוך
בן  -הלל הכהן  ,א  .לודויפול וחיים הררי  464 ,עמ '

החל בגל ' ג ' כותרת המשנה היא  ' :עתון לתלמידים

( ל ' השקפה' ) .

.

תרע " א--תרפ" ח .

כרך א  :ניסן-אלול תרע " א  ,ערוך

ע"י

ע " י מרדכי

קבצים .
פרורות ; קובץ ספרותי לקוראים צעירים  .נמסר לדפוס
על  -ידי י  .ח  .ב [ .והברנר]  ,בהתנאת ש  .ברסקי  .יפו תרע " ז .

קובץ א '

63

עמ ' ( לא יצאו

עוד ) .

פתחת  -רפית
בתולדות ההתיישבות היהודית
מרדכי אליאב

זמן קצר לאתר מלחמת ששת  -הימים הועלה הרעיון להתיישבות יהודית באיזור רפיח  ,מעבר
לגבול הבינלאומי

הקודם.

הקמת ההיאחזות של נח " ל דקלה בשנת

, 1969

ק " מ דרומית

כ 12 -

לרפית  ,היתה תקיעת  -יתד ראשונה  ,ולא חלף זמן רב ותכנית להתיישבות נרחבת באיזור -

שתשמש גם הגורת  -בטחון מדרום לרצועת  -עזה  -החלה לקרום עור וגידים .
לכפר הערבי שיח '  -זוויד והמשתרע על  -פני רבבות דונגים נתכנה פתחת  -רפיח ' .

האיזור צפונית

'

קרוב לוודאי ,שמעטים מקרב מתכנני ההתיישבות בפתחת  -רפיח ומקימיה נתנו דעתם למקומו של
איזור זה בתולדות המאמצים להתיישבות בעבר

הקרוב .

עוד בראשית המאה העשרים הועלה

החזון של התיישבות יהודית בפתחת  -רפיח  -באותו איזור עצמו

! -

ובמשך כעשר שנים נעשו

נסיונות בלתי  -פוסקים לרכוש אדמות ולתכנן יישוב יהודי  .אישים ועסקנים שונים  ,אגודות בארץ
ובחוץ  -לארץ  ,בני היישוב החדש ואף הישן  -ניסו מזלם בהגשמת חזון זה  ,תרו את האיזור  ,ניהלו
כהנא  -ומתן  ,הכינו תכניות משקיות מפורטות ותחשיבים תקציביים

מדוקדקים .

לא אחת נדמה

.

היה  ,כי הגשמת התכנית קרובה מאוד והוסרו כל המכשולים אולם  ,גורמים חיצוניים ושיקולים
מדיניים היו בעוכרי התכנית והכשילוה  ,במונעם התיישבות יהודית

בפתחת  -רפיח .

מן הדין להעלות אפוא מגנזי הארכיונים את המסמכים והתעודות המספרים על המאמצים הבלתי -

.

פוסטים של העוסקים בתכניות  -ההתיישבות האלה  -במסירות  ,בדביקות ובעקשנות תומר תיעודי
זה לוקט ממקורות מגוונים  -מתיקים המצויים בארכיון הציוני המרכזי ומשרמיי הארכיונים של

.

הקונסוליה הבריטית והקונסוליה הגרמנית בירושלים  ,מקטעי  -עתונות וממכתבים פרטיים התעודות

והמסמכים מצטרפים לסיפורם המופלא של חוזי  -ההתיישבות בפתחת  -רפיח ושל נסירנותיהם לגאול
את אדמותיה ולהיאחז בקרקע  .מסתבר  ,שלא היה כמעט גורם ציבורי  ,או אישיות מוכרת ,אשר
ידם

לא היתה בנסיונות אלה .
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ראשונים
הרעיון להתיישבות בדרומה של רצועת  -עזה הועלה לראשונה בשנת תרמ " ב (  , ) 1882שעה שזלמן

דוד לבונטין יצא בשליחות ' ועד חלוצי יסוד  -המעלה ' לתור אחר מקום מתאים ל ' ראשון  -לציון ' -

.

שנועדה להיות המושבה לדוגמה של חלוצי העלייה הראשונה כאשר נודע על האפשרויות לרכוש
קרקעות באיזור עזה  ,ביקר שם לבונטין מספר פעמים וסייר במקומות שונים עד שהגיע לנחל גרר ,

.

ואף הפקיד כבר דמי  -קדימה מכספו דווקא ריחוקו של המקום משך אותו  ,לפי שלא היה בו כדי
לעורר ' קנאת העמים הנושאים את עיניהם אל הארץ הקדושה ' ומשום שנתברר לו  ,שמחירי הקרקע

זולים היו ותנאי  -האקלים

נוחים .

להתיישבות  ,ולבונטין נאלץ למהוך

השוללים וסבר

כי "

?

ברם  ,רבים  -ובהם י " מ פינס  -טענו שהשטח אינו מתאים

מן התכנית ולבטל את

שיו

העסקה.

1

עם זאת  -חלם על דעת

לתקוע יתד להתיישבות יהודית בדרום  -הארץ ובנגב  ,שהיו למעשה בשליטתם

של שבטי בדווים  ,אף כי לא ייחד תשומת  -לב מיוחדת לאיזור רפית .
פתחת  -רפיח  ,וביתר דיוק  -איזור  -החוף שבין הכפר רפה ( שמה המקובל של

.

אל  -עריש  ,היתה נתונה לשלטון העות ' מאני הפירמאן המלכותי מן

ה1 -

ביוני

והעיירה

רפיח )

שהציב את

, 1841

גבול תורכיה -מצרים אחר חיסול הכיבוש המצרי של ארץ  -ישראל  ,קבע את הקו אל  -עריס -סואץ ,

.

ולא הזכיר כלל את רפה לפירמאן זה צורפה מפה  ,אך היא אבדה במרוצת הזמן  ,וכל המאמצים
לגלותה לאתר  -מכן  ,כאשר פרצו סכסוכי  -הגבול  ,עלו בתוהו  .אף כי תיחום הגבול המדיני הבזאיר
את המשולש אל  -עריש  -סואץ -עקבה תחת שלטון עות ' מאני  ,הופקד מינהל האיזור בידי מצרים ,

ובייחוד הבטחת דרך  -הצליינים מסואץ

לעקבה.

אולם מצרים לא גילתה עניין רב בשמירת

המינהל התקין  ,ואף השליטה הצבאית נתקיימה רק על  -ידי קומץ חיילים  ,שהחזיקו במצודת  -נח " ל

.

המבודדת  ,על אם  -הדרך מגמתם היחידה היתה למנוע מן הבדווים לפשוט על דרך  -המלך ולהגן

על עולי  -הרגל

למכה .

לא ניגבו מסים בכל האיזור ולא נתקיים משפט

כלשהו .

לא היתה גם

אוכלוסיית  -קבע  ,פרט לשבטי  -הבדווים  ,ואילו האיזור ממזרח לאל  -עריש היה כפוף לקיימאקם
( מושל  -נפה ) בעזה  ,אשר גבה מדי פעם מסים
בשנת

 , 1892עם

שצריך

היה ,

מיבוליהם הדלים של התושבים .

עלייתו של עבאס חילמי לכהונת הכריב של מצרים  ,חודש כמקובל

למעשה ,

לתחום את הגבול

בין מצרים  ,סנג ' ק ירושלים ופלך

החג ' אז .

הפירמאן ,

אך במשך

ארבעים השנים חלו תמורות מרחיקות  -לכת  -נפתחה תעלת  -סואץ כנתיב  -מימ בינלאומי ונכבשו
מצרים והסודאן בידי בריטניה  ,שהיטיבה להכיר בחשיבותו הגיאופוליטית והאסטרטגית של האיזור
להבטחת האימפריה שלה ושאפה להרחיק ככל האפשר את הגבול מן
מודעים היו

התעלה .

אך גם התורכים

לתמורות ולחשיבותו הגוברת של חצי  -האי סיני .על  -כן חזר הסולטאן והדג "

?

בפירמאן ,

שאישר את הכדיב החדש  ,שהגבול המזרחי של מצרים ישתרע בקו ישר מ ראש מפרץ  -סואץ אל
,

נקודה לא  -מצוינת על חוף הים  -התיכון  ' ,בסביבות אל  -עריש '  ,בהתאם לפירמאן מוכנת

1

ראה :

לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,א  ,עמ '

; 100-99 , 44-43

יערי  -פולסקין  ,לבונטין  ,עמ '

34-26

. 1841

( ' המקום

היותר מוכשר להתישבות היהודים הוא המישור  ,הלא הוא הנוף אשר על שפת ים התיכון ובפרט

בדרום הארץ על  -יד הבדוים יושבי האהלים ' ) .
זה  ,ראה עמ ' . 201
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,,

יקהימיח

פ
-

מפת הגבול בסיני  ,לפי הצעת לורד

קרומר ,

1892

מפת תגבול

בסיני לפי הצעת מח ' תאר פאשא ,

1892

( על  -פי  :אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל  -מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה  ,מפה 25ן

לורד קרומר ,

2

הנציב הבריטי במצרים  ,עמד על הסכנה הטמונה בפירמאן המחודש  ,שכנראה נוסח

במתכוון באופן מעורפל ועל  -ידי כך איפשר לתורכים להציב צבא ברוב  -רובו של סיני  ,במבואות
סואץ ועל גדות התעלה  ,וליצור איום גלוי של תורכיה ושל גרמניה ידידתה על האינטרסים

הבריטיים .

קרומר לחץ על כהגרד  -החוץ הבריטי לדרוש תיקוני  -גבול  ,וממשלת תורכיה נאלצה

להיכנע ללחצה של המעצמה הבריטית
שניתן במברק הוואזיר הגדול

מ8-

האדירה .

באפריל

ואכן קבע ה ' פירוש ' לפירמאן המחודש  ,כפי

- 1892

בפעם הראשונה ובמסמך רשמי  -שכל חצי -

האי סיני יסופח מבחינה מינהלית למצרים  ,אף כי יישאר בבעלותה המדיניה של הממלכה

העות ' מאנית .

הותר גם למצרים להקים

בקירבת מפרץ  -אילת

( סאבה ) ,

תחנות  -כהגמר בכמה מקומות בחצי  -האי  ,ובין השאר

להבטחת שיירות העולים לחג '

למכה .

אך לא נקבע במפורש

קו  -הגבול המדויק בין ארץ  -ישראל העות ' מאנית לבין סיני שתחת מינהל מצרי .קרומר פירט זאת

כהסכמה תורכית להסטת הגבול לקו הנמשך ' מנקודה במרחק  -מה מזרחה לאל  -עריש ועד ראש

מפרץ עקבה '  .אך לא הסתפק בזאת  -וביוזמתו הוסט הגבול בפועל מזרחה בחוף הצפוני ואבני -

הגבול הועתקו מאל  -עריש

לרפית .

ברם  ,רפית לא נזכרה בשום מסמך רשמי  ,והתורכים עברו

בשתיקה על הפרשנות הבריטית בעניין

2

3

קו  -הגבול .

3

כתוצאה מכך עברה לשלטון מינהל מצרי

לורד אבלין בארינג קרומר ( - 1841ד , ) 191היה נציג בריטי וקונסול  -כללי במצרים בשנים
ולמעשה היה מושלה הכל  -יכול  ,הנשען על צבא  -הכיבוש הבריטי  ,והחזיק ברמז השלטון במשך כל
שנות  -כהונתו  .הוא אשר הכשיל את תכנית  -ההתיישבות הציונית באל  -עריש ב . 1903 -
ראה לסיכום  :בלומפילד  ,עמ ' . 115-109

- 1883ד, 190
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רצועת  -חוף באורך של

40

ק " מ וברוחב של

25

ק " מ  -כאלף קמ " ר בקירוב  -שבה התגוררו לכל

.

היותר כאלף בדווים ארלם נקבע במפורש שחצי  -האי נמסר לשלטונו של הכדוב  ,אך אינו מהווה

.

חלק של מצרים אך הבריטים התעלמו מן ההבדל המשמעותי שבין מינהל לבין שלטון מדיני ,

ולמן  1892תתייחסו לכל חצי  -האי סיני כאל שטח הנתון
_

לשליטתם  ,אף

כי ידעו בבירור שתיחום

במחלוקת.

קו  -הגבול שנוי

שינוי מכריע זה פתח אופקים חדשים לסיכויי ההתיישבות  ,שכן עם הוצאת האיזור מן השלטון
העות ' מאני  ,בטלה בו הגזירה על רכישת קרקע .עלתה המהשבה  ,שהשלטון האנגלי  -מצרי יהיה

.

נוח יותר לשאיפות ההתיישבות היהודית  ,ואף יגלה עניין בהן מכל  -מקום נוצרה כאן אפשרות ,

הראויה לבדיקה  ,מה גם שסביר היה להניח  ,כי מחיר הקרקעות יהיה זול ביותר והמתיישבים
יהיו פטורים כמעט מתשלומי מסים

וארנונות.

תכניתו של דוד טריטש
הראשון שהעלה תכנית להתיישבות באיזור אל  -עריש -רפית היה דוד טריטש  ,שהטיף ללא ליאות

ל ' ארץ  -ישראל גדולה '  ,היינו ארץ  -ישראל

להתיישבות

ושכגותיה.

1

תחילה השקיע מאמצים רבים בתכנית

בקפריסין  ,ובעטיה הגיע לכלל התנגשויות מלוליות חריפות עם

ניתן פומבי לרעיון ההתיישבות ב ' ארץ  -ישראל המצרית '

6

הרצל .

6

מתהילת

1901

בהדגשה שמדובר בחלק של ארץ -

ישראל  ,שבו מצויים בארות  -מים  ,חורשות  -דקלים ומטעים שונים  ,וכי האנגלים לא יערימו מכשולים

וההתיישבות .

בדרך העלייה

בהשפעת טריטש ההליטה באותה שנה ועירת ציוני גרמניה על

הפניית המשאבים לוואדי אל  -עריש  ' ,כל עוד אינה אפשרית עלייה לארץ  -ישראל בממדים ניכרים '  .י
בפעם הראשונה הציע טריטש את אל  -עריש בעת הדיונים בקונגרס הציוני החמישי  ,בשלהי

, 1901

.

אך הקונגרס שלל את הרעיון בראשית  1902ייסד יחד עם נוסיג כתב  -עת בגרמנית בשם
 שהעיפו להתיישבות יהודית ב' ארץי'  ' Palaestinaובמרוצת השנה נתפרסמו בו מאמרים שונים

ישראל תמצרית '  ,בהבליטם את פוריותו של האיזור בעבר ואת הסיכויים הטובים לעתיד  ,החל

.

'מן הגבול התורכי  -המצרי הנוכחי שליד תל  -רפה ' אין לחשוש שם מעיכובים לפעילות התיישבותית

4

מז הראוי

לצייז ,

כי בזכרונותיו סיפר

טריטש  ,שעוט בדצמבר  1897העלה בפניו יהושע שטמפפר ,

גמור .

ממייסדי פתח  -תקוה  ,את רעיון ההתיישבות באיזור אל  -עריש  ,ושם המקום היה לו בבחינת חידוש
' ' J ~ disclle VolksEeit ( 4 ng
רק אחר  -כך נודע לו  ,כי כבר ב  3 -באפריל  1894הזכיר נתן בירנבוים בעתונו

את האפשרות להתיישבות באל  -עריש ,

. 378

במאמרו :

' ! Solange es Zeit 151

בנאומו בקונגרס הציוני השישי הזכיר טריטש  ,כי כבר בשנת

 .ראה על כך טריטש

הסב את תשומת  -לבו של

1899

הרצל על  -האפשרויות להתיישבות המצויות באיזור זה ( פרוטוקול הקונגרס  ,עמ '
5

ראה

במפורט :

 . 119 - 206סח
6

המאמר

Herzl
) 1962( ,

הראשון :

כתב  -העת

' Cyprus ,

West

אלא טריטש
7

120

ן Oskar Rabinowict, ' David Trietsch ' s Colonization Scheme

'  vergessenes Stuck Pal stinaת ] ן8 . Ebenstein , ' 1

,d

U

עצמו .

. 20

. ) 39

ע. Year Book , 1

הופיע

בגליון

הראשון

~
 ( Ostינואר  ) 1902ובעקבותיו נתפרסמו שני מאמרים נוספים של אותו

אחד מהם הועתק ב ' די וועלט '

' די וועלט '  ,גל '

"

,

עמ '

( נ, 190

גל '

) 46

תחת

הכותרת :

' ארץ  -ישראל

מצרית ' .

של

מחבר .

' עבענשטיין ' אינו

פתחת -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

.

"

ואפשר להתחיל בה מיד  ,קלעה שכל ' יתר ארץ  -ישראל נעולה בפנינו  ,וא ע אינו יכול לומר  ,כגזי

 - 11או יהיו השילל
ממשלת בריטניה

הואו

שי
בדבר מתן

"
זכיון

הצעת סר ' א  ,שימשה

11

' יד

,

ינשא  -ומה שנ 'הל

היך

;

,

'

[

~ ,

-

'

:-

,

י

5

עם

ש%

להתיישבות באיזור אל  -עריש  ,לאחר כשלון מאמציו במשא -

ומתן עם תורכית לפי הב-עת שר  -המושבות יוסף צ ' מברליין  ,הגיש הרצל

ב1 -

בנובמבר

1902

תזכיר לשר  -החוץ הלורד לנדסאון ,שבו הציע להקים בחצי  -האי סיני מושבה או יישוב של יהודים

.

"
,
ג
ן,

' תוך פירוט שלבי הארגון והביצוע  ,על  -יסוד זכיון שיינתן בידי הממשלה המצרית בדרום  -מזרח

'

הים  -התיכון אפשר יהיה  -בהשפעתה של אנגליה  -להפוך ארץ  ,שהיא חסרת  -ערך ובלתי -

(

נושבת כמעט  ,למקלט ולבית בשביל יהודים
אף

נרדפים ' .

9

תחילה התייחסה הממשלה באהדה

ברור עם תורכיה ובשאלת הזכויות של מתיישבים מארצות  -אירופה שונות  .למעשה העדיף  ,כי

.

האיזור של גבול  -המריבה  -אם לא כל חצי  -האי  -לא ייושב כלל  ,אלא יתבאר בצחיחותו על -
כן תבע לבדוק את התכנית באופן יסודי ולשקול את כל השלכותיה  ,לפני שתינתן תשובה מחייבת

.

למציעים הרצל  ,חסר  -הסבלנות  ,לא יכול היה להשלים עם ' הסחבת' המכוונת  ,וסבר כי שליחו
במשא  -ומתן  ,ל ' גרינברג  ,לא פעל כראוי  ,ולכן נסע בעצמו באמצע מארס

להחיש את ההכרעה בפגישה עם לורד קרומר  .אך גם פגישה זו לא העלתה כל

לקאהיר ,כדי

תוצאות" .

1

המשלחת הציונית לאל -עריש
בינתיים סיירה  ,בחודשים פברואר -מארס

, 1903

משלחת ציונית  -מדעית בחצי  -האי סיני ובאיזור

אל  -עריש  ,עברה אלף ק " מ בקירוב וחדרה למקומות שוממים  ,ששום אירופאי לא ביקר בהם עד אז .
המשלחת הגישה דין  -וחשבון מסויג  ,שהטיל ספק באפשרות של התיישבות רבת  -ממדים של

מן הנילוס .

מהגרים ממזרת  -אירופה בסיני  ,והיחנה את סיכויי ההתיישבות המצומצמה בהבאת מים

בין השאר הציעה המשלחת להכשיר להתיישברת את שפלת  -פלוסיום  ,העשויה להיות פורייה
ביותר

;

לבנות סכרים בוואדי אל  -עריש

( נחל  -מצרים )

מים להשקאה ; ולהקים בעתיד עיר  -נמל בשפכו של

ובנחלים המסתעפים ממנו ,לשם אגירת

נחל  -מצרים .

המשלחת הצביעה גם על

הסיכויים הטובים של הדייג  ,על מציאותם של מכרות שונים ועל הערך הכלכלי הרב בהנחת

מסילת  -רכבת ,שתחבר את ארץ  -ישראל עם מצרים ותשמש עורק  -תחבורה

מרכזי.

הרצל קיווה ,שהמשלחת השוב עם חוותדעת  -דעת חיוביות וכי יקבל ללא  -דיחוי זכיון על
חברי המשלחת לא היה
אולם סיכומם המסויג והזהיר של

לרוחו.

8

חצי  -האי.

לדעתו היתה השעה דוחקת ,

ועל  -כן ביקש להתגבר על העיכובים המדיניים ולפתוח מיד בהכנות להגשמת

,

התכנית .

אך

ראה במאמר הראשון  ,שהופיע בגליון הראשון ( עמ '  ) 30-77תחת הכותרת
'  . Palistinasבין היתר מוזכרת במאמר זה תכנית להקמת עיר  -נמל
ראה במפורם  :מ ' מדזיני  ,המדיניות הציונית מראשיתה ועד מותו של הרצל  ,ירושלים תרצ " ד ; א ' ביין ,
SUd vesten

' Der iusserste

מזרחה לאל  -עריש .

9

' המשא ומתן בין הרצל לבין ממשלת בריטניה הגדולה בענין אל  -עריש '  ,שיבת ציון  ,א ( תש " י )  ,עמ '
22)(-- 179

10

.

בזמנו רשם הרצל

ב 25 -

עכשיו ' ( כיין  ,שם  ,עמ '

בטארס

: 1903

' לורד קרומר הוא האנגלי הבלתי  -נעים

ביותר .

'

,

[ .

להצעה ,

כי לורד קרומר עצמו לא נלהב ממנה מלכתחילה בחששו לסיבוכים בשאלת הגבול הבלתי -

1903

'4

,

ש

שפגשתי עד

. ) 182
121

דיד טייטס

('

חברי המשלחת הציונית לאל  -עריש בעת סיורם בחצי  -האי סיני ,
מתוך  :ספר סיני  -עבר והווה  ,מאת זאב וילנאי  ,עמ ' 41

1903

צ ' מברליין  ,שהיה מנוסה יותר  ,ייחס משקל רב להשגותיהם של חברי המשלחת ויעץ להרצל
שלא

להיחפז .

קרומר מצא שעת  -כושר לשלול לחלוטין את הצעת ההתיישבות היהודית  , ,כשהוא

נאחז בעיקר בשאלה של העברת המים מן

הנילוס .

למעשה הציעה המשלחת להשתמש בעודף

של מי  -הנילוס להשקאת שפלת  -פלוסיום  ,ולא התייחסה כלל לצורך בניצול מי  -הנילוס באזורים
אחרים של סיני

;

ואילו אליבא דקרימר היו דרושים המים להשקאת חצי  -האי כולו  -כאילו לא

תיתכן התיישבות כלשהי בלעדיהם  .עם זאת הועלה גם טיעונו של נציג הסולטאן בקאהיר  ,שאין

סמכות למצרים לנהל משא  -ומתן על שטחים הנמצאים בריבונות תורכית  ,כגון אל  -עריש  .ב -

במאי

1903

הודיעה ממשלת מצרים על סירובה לשאת ולתת על מימוש התכנית

נשלחה להרצל ההודעה הבריטית הרשמית על דחיית ההצעה  ,שגרמה לאכזבה

תכנית אל  -עריש עוררה  ,חרף כשלונה  ,התעניינות מכיוון בלתי  -צפוי

122

:

וב 16 -

11

ביולי

מרה .

השיח ' ים של הנגב וסיני

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

הופיעו במשרדו של ד " ר יצחק לוי ,מצהל מושבות יק " א בארץ  ,והודיעו כי שמעו שימלך היהודים '

.

עומד לקבל שטחים נרחבים בסביבת אל  -עריש הצעתם היתה  :יקבלו היהודים את האיזור מידי
התורכים ויכרתו ברית ום הבדווים  ,ושום כוח לא יוכל לעמוד

בפניהם .

השיח ' ים הציעו את

אדמותיהם במחיר זול ביותר ואף רמזו  ,כי ברבות הימים יסייעו בידי היהודים לקחת מן התורכים
' ארץ  -ישראל /

את החלק הנקרא

לוי הודיע על ההצעה להרצל  ,מבלי לדעת  ,שכבר ניתנה תשובה

שלילית בעניין תכנית אל  -עריש .הרצל היה נכון להיאחז גם בתכנית דמיונית זו והביע
תוך

אהדתו ,

.

כדי הצגת שאלות  -בירור שונות חילופי  -המכתבים בנושא זה נמשכו עד קרוב לפטירתו של

הרצל.

11

טריטש  ,שהופתע תחילה על שלא שותף בניהול המשא  -ומתן עם ממשלת אנגליה  ,למרות היותו

יוזם הרעיון  ,נדהם לשמוע בקונגרס הציוני השישי על כשלון התכנית  .הוא לא השלים עם הדין -

וחשבון המסויג  ,וגם לאחר הקונגרס  -שבו הגיע שוב לידי דין  -ודברים חריף עם הרצל -

הוסיף לטעון  ,שיש מקום להתחלה צנועה של התיישבות באיזור אל  -עריש

שצבר בביקוריו

שם .

13

זמן  -מה לאחר  -מכן עלה טריטש לארץ  -ישראל והשתקע ביפו  ,אך לא נטש

את תכנית  -ההתיישבות בגבול הדרומי ,בהתאמצו לעשות נפשות
אוזניים

;

וזאת  -על  -יסוד ההנע

לרעיון .

לבסרף נפלו דבריו על

קשובות .

כ ' תנא דמסייע ' קם לו פרופסור איטלקי  ,קלודיו גסטאלה  ,שפירסם בשנת  1904מאמר אופטימי

.

על סיכויי ההתיישבות באיזור אל  -עריש  ,בהתכוונו לתכניות הציונים מאמר זה הועתק בכתב -
העת הציוני ' אלטנוילנד ' בברלין  -המשכו של כתב  -העת ' פלשתינה '  -אף כי המערכת ציינה

בוטנאי ' )  ,את בארות  -המים ,

המבורך .

בשוליו  ,שהיא מסתייגת מן האופטימיות של
( ' גן  -עדן אמיתי בשביל

המחבר .

13

המאמר הדגיש את פוריות החבל וצמתייתו

יבולי  -התמרים העשירים והדייג

כן ניבא  ,שעם הנחת מסילת  -הברזל מקנטרה לאל  -עריש וצפונה לה תעלה חשיבותו המסחרית
והכלכלית .אין ספק  ,שלמאמר זה נודעה השפעה רבה על חוזי ההתיישבות היהודית בתבל זה,
בעוד טריטש לא

הירפה ממאמצי  -השכנוע שלו .

המיפנה נתחולל באורח בלתי  -צפוי  ,משהודיע הסוכן הקונסולארי הבריטי בעזה  ,אלכסנדר קנזביץ ,
בשנת

, 1905

רפיח במחיר
11

זול .

14

קנזביץ  ,שכיהן בתפקידו הקונסולארי שלא על  -מנת לקבל פרס  ,עסק לשם

סו .

ראה על פרשה זו  :ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,ב  ,עמ '  ; 29-24לבולטין  ,לארץ אבותינו  ,ב  ,פרק
על עצם דהיית תכנית  -ההתיישבות יש לשער  ,שאפשר היה לקבל זכיון מוגבל על איזור אל  -עריש
ולאחר  -מכן להמשיך בניהול המשא  -ומתן על שפלת  -פלוסיום  ,אך הרצל סירב להסתפק בקטנות והפסיק

את
12

לכמה מיהודי יפו על אפשרות לרכוש מאת הבדווים תשעים אלף דונאם קרקע בסביבות

המגעים .

בכרך השני של כתב  -העת

 Falaestinaהופיע מאמר מקיף על סיכויי ההתיישבות באל  -עריש ( עמ '

 -212מ , ) 22שאמנם נכתב כבר אחר תשובתה השלילית של ממשלת מצרים  ,אך ללא

של

המשלחת .

ידיעת המימצאים

בדרך  -כלל שולל המחבר את סיכויי ההתיישבות באיזור ואת דעתו האופטימית של

טריטש  ,שעמו התפלמס בעיקר  .אולם  ,לדעתו  ,יש לבדוק את סיכויי ההתיישבות ב ' חלק המצרי של
ארץ  -ישראל '  ,מזרחה לאל  -עריש  ,ששם עשויה להיווצר ' נקודת  -משען להתקדמות ההתיישבות היהודית

לעבר ארץ  -ישראל העיקרית '  .איזור זה אינו יבש או צחיח ; יש בו מקורות  -מים ועם הנחתה של מסילת -
רכבת תיווצר שם צומת  -דרכים חשובה .

.

13

ר . 50 - 5חס 1905 ,

14

ראה  :ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,עמ '

. AIaeulalsd
 , 34ולהלן

בתעודה מס '

.8
123

מרדכי אליאב

פרנסתו בתיווך קרקעות בשותפות עם שני סוחרי  -קרקעות אמידים מבין יהודי עזה  :משה אליהו

.

ארווץ  ,ראש  -הקהילה  ,והחכם דוד עמוס  ,מגדולי הסוחרים בעיר בהסבירו את יתרונות ההצעה,
הצביע קנזביץ על השטח הנמצא מעבר לגבול והנתון לחסות אנגלית  -מצרית  ,על הסיכויים לפטור
ממסים וליחס אוהד מצד

השלטונות .

עתה נתמקדה ההתעניינות באיזור  -רפית  -וליתר  -דיוק

באיזור שיח '  -זוויד שהוצע לרכישה  -והחלה פעולת  -הכנה אינטנסיבית לבדיקת ההצעה ולמימושה .
ה' משלחת הראשונה

שני אגשים היו יוזמיה של תכנית אל  -עריש ומפעיליה  -דוד טריטש  ,שדבק במטרתו מכבר  ,וצבי
פוגלסון  -סותר אמיד ומראשוני הציונים  ,שעלה לארץ ב  1905 -והשתקע

בפתק  -תקוה .

לטריטש  ,הגה גם פוגלסון תכניות  -התיישבות נרחבות ,שהציפן חרטות לבקרים לנכמרות

בדומה

הציוניים .

כן ביקר עוד לפני  -כן בלוויית טריטש באיזור אל  -עריש  ,ונתרשם מסיכויי  -ההתיישבות  .כשהעלה
קנזביץ את הצעתו  ,נאחזו בה מיד והחלו בהכנת משלחת  -מקר ושקדו גם על עידודה של תכנית
מפורטת להתיישבות באיזורכן

!

אליהם הצטרף כההם

שיינקין  ,שניהל אח לשכת המודיעין של

.

חובבי  -ציון ביפו ,והיה מחשובי העסקנים ביישוב ובפעילות הציונית גם הוא נשתכנע  ,כי לפי
צבי

פוגלסון

רפיח  .אף אם דחתה ההסתדרות הציונית את הפרויקט בשל ממדיו הצנועים  ,סברו אלמ כי יש לבדוק
את הטמון בו לקבוצת מתיישבים פרטיים  -מה גם שהיתה הצעה ממשית לרכישת קרקעות
במחיר זול בשטח המצוי בתחום המינהל המצרי  ,אשר יש להניח כי יתייחס באהדה לתכנית -

התיישבות .היוזמים סברו  ,שאם תיפתר בעיית  -המים  ,אפשר יהיה להעלות כאלף משפחות על
הקרקע  ,ואולי אף להקים בקצה ,הוואדי ,על חוף  -הים ,

ולחרושת.

יעיר

חדשה ,

שתשמש

מרכז

למסחר

26

הכמולחת יצאה לדרכה בחשאי למחרת הפסח  ,תרס " ו (  , ) 1906ומנתה  -מלבד היוזמים  -גם
יעקב שלמה חזנוב וצבי הורוביץ מגדרה  ,וכמיה גיסין ואברהם שפירע

ארבעה חקלאים ותיקים

:

מפתה  -תקוה י 1שלושת

היוזמים מימנו את ההוצאות  ,ובסוד העניינים הובא רק לבונטין  ,מנהל

.

הבנק .
15

18

על

בדיונים להכנת המשלחת שותפו גם שני נציגים של חברות התיישבות מחוץ  -לארץ -

משלחת זו ראה  :שיינקין  ,כתבים  ,א  ,עמ '

אברהם שפירא  ,א  ,עמ '
שיינקין  ,שם  ,עמ '  . 174יחמי התכנית ציפו להתפתחות מהירה של העיר החדשה  ' ,בהיותה קרובה
וקשורה ע " י אניות עם פורט  -סעיד ואלכסנדריה '  .ייתכן  ,שהתכוונו לאתר  ,שעליו מוקמת והולכת ביום
העיר ימית  .שיינקין אף מעיר בזכרונותיו  ' :מי יודע אולי יווסד באחד הימים בקצה גבול הנגב מרכז
68נ ; 170-

16

; 189 - 173

לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,ב  ,עמ '

פוגלסון  ,אדמת ' מואת '  ,עמ '  ; 5ברסלבסקי  ,שם  ,עמ '

עברי חשוב שיהיה לאחד מאבני הפינה לבנין הבית הלאומי
17

 ; 215אידלשטיין ,

. 35 -34

בארץ  -ישראל ' .

שני הביל " ויים מגדרה נחשבו למומחים לזריעה ולנטיעות  ,וגם גיסין  ,מראשי פתח  -תקוה  ,היה חקלאי

מומחה  .מסתבר  ,ששפירא צורף לשם אבטחה ( אידלשטיין  ,אברהם שפירא  ,שם )  .שם צוין גם כי דב
לייבזביץ מגדרה היה חבר המשלחת  ,אך בשאר המקומות מובא הרכב המשלחת כמפורט כאן ( אולם

.

ראה בביוגראפיה של לייבוביץ  ,תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,ב  ,עמ '
18

.

) 722

ראה מכתבו אל וולפסון  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,מ  19 -באפריל  ' : 1906א ת מ ו ל יצאה המשלחת
לאל  -עריש '  .לדבריו  ,היה פוגלסון היתם העיקרי  ,בהיותו ' מבקש מעשים גדולים '  .בזכרונותיו ( לארץ
אבותינו  ,שם )  ,צויו בטעות שהמשלחת יצאה ב  , 1907 -וכן גם פוגלסון בקונטרסו

.

124

פתחה  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

מאנאסביץ מביאליסטוק ושץ מלודז'  -שביקרו אז לרגשונה בארץ לשם בדיקת האפשרויות
לרכישת

אדמות.

19

הכהבלחת הגיעה לעזה  ,שבה ישבו אז
נפש  -שעסקו לרוב במלאכה

כ 35 -

ובמסחר .

משפחות יהודירת  -בתוך אוכלוסייה של

כ 35 , 000 -

שם נודע לחבריה  ,כי למסעם דרוש רשיון מן הפחה

בירושלים .

מפאת קוצר  -הזמן החליטו להמשיך בדרכם ללא רשיון  ,וחצו את הגבול בעזרת מחן

צאקשיש '.

ביותר.

מסעם על גמלים היה מפרך ורצוף תלאות ,

20

ולרוע  -מזלם בחרו עתוי גרוע

בימים ההם ניכהה סכסוך  -הגבול התורכי  -מצרי במלוא עוזו  ,והמשלחת עילצה
המדינית .המימשל הבריטי באל -יריש

לתוך המערבולת

.

העלה חשר ,שזו משלחת  -ריגול גראפית מוסווית בהגיעם

לינאות המדבר '  -לשיחי  -זוווד ( ' כמהצית השעה מן הים ' )  ,התפעלו הברי  -הכהבלחת מן הנוף
מנחם שיינקין
עוכבו

בידי שליחים מטתדים והוחזרו אל מעבר לגבולן מתוך תואנה כי בקרבם מצוי קצין גרבצי

.

בלבוש אזרחי תקרית זו נופחה בעתונות האנגלית והוצגה התחבולה גרמנית שמגכעזה  -להתערב

בשאלת הגבולות  ,רבייחוד הוסבה תשומת  -הלב ל' קצין '

טריטש .

לאחר פניית בריטניה לממשלת

גרמניה בעניין זה  ,ביקשה זו הסברים מן ' השער העליון '  ,והשלטונות העות ' מאניים ציוו לעצור
את חברי הכהדלחת  ,שהגיעו בינתיים לבאר
שבע  -שבע  .אך הפקודה הגיעה למקום לאתר שכבר עזבוהו
מפורענות חדשה  ,לאחר שזכו בפירסומת בינלאומית  .המשלחת
וחזרו בשלום ליפו  .כך ניצלו בנס
-

לא הצליחה אמנם במבימתה  ,אולם הרעיון נקלט ויוזמיו החליטו לשוב לעת  -מצוא לבדיקת
תכנית להתיישבות באיזור

רפיח .

21

סכסוך  -הגבול באיזור רפיח

מן הראוי לתאר כאן בקצרה סכסוך  -גבול זה  ,שתוצאותיו השפיעו במידה ניכרת על גורלה של

פרשת  -רפיח בשנים

שלאחר  -מכן .

לאחר חילופי  -האיגרות בשנת
סיני

;

תחנות  -המשמר

אף

, 1892

כמתואר לעיל  ,לא עשתה מצרים כדי לבצר את שליטתה על

בנח ' ל ובסאבה

הוזנחו ,

לאחר

שהצליינים חדלו להשתמש בדרך

היבשתית ועלו למכה בדרך הים  .בינתיים ההקדמה במהירות הנחתה של מסילת  -הברזל

בסתיו

1904

( ' ארץ

שכוהת  -אל ' )

נח ' ל .

נחנך

ב 1905 -

הקטע

החג ' אזית .

עד מע ' אן  ,כמאה ק " מ מעקבה  ,שהיתה עדיין בלתי  -מיושבת כמעט

ונחשבה כקצה הגבול של

חג ' אז .

מצפון לעקבה השתרע מדבר  -שממה עד

החלו התורכים לתכנן את הקמתו של נמל מודרני בעקבה  ,כוננו במקום מסגרת

מינהלית ורשות  -נמל  ,הציבו כוחות  -צבא ואף חיברו את עקבה בקשר טלגראפי למע ' אן  ,ומשם -

לדמשק ולקושטא  .הקמת נמל בעקבה והרויה היתה ,לדעת החורבים  ,לשחררם מז התלות בתעלת -

19

ראה בתעודה מס '  . 8על שני האישים ופועלם ,

ראה להלן במפורט .

פרטי המסע ראה בתיאורו של שיינקין  ,כתבים  ,א  ,עמ '

. 180- 176

20

על

21

עוד בשנת תרפ " ח כתב צבי פוגלסון קונטרס בשם ' אדמת מושת '  ,שבו תבע במפגיע ליצור רזרבה קרקעית

באדמות  -הביר

של ארץ

הנגב ,

באזורים המתאימים בהחלט למרעה צאן ומקנה ולגידול מטעים

במסעו באיזור אל  -עריש נדכח לדעת  ,כי רוב השטחים הבלחי  -מיושבים ' עתיד על  -ידי עבודת
בהשקאה ובלתי השקאה  ,לשוב לתחייה ולפוריות ' )  QWעמ ' . ) 6- 5
(

ב  ,עמ '

, 110

שוגים .
הכשרה ,

ראה גם לבונטין  ,לארץ אבותינו

המטעים כי ' עתידות בני עמנו בארץ  -ישראל הם בדרום ארצנו עד גבול מצרים וכול " .

125

,
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סואץ  ,שנמצאה אז בשליטה בריטיות ולהקים דרך  -תחבורה משלהם  ,על  -ידי הבתת שלוחה
למסילת  -הברזל החגיאזית .זו תחבר את עקבה למע 'אן  ,מה גם שמסילת  -הברזל עתידה היתה

.

להגיע ,לפי התכנית ,עד מכה ומדינה תכנית זו אמורה היתה להקנות לתורכיה יתרונות צבאיים

ניכרים .

וכלכליים

משנודע לקרומר על תכנית השלוחה של מסילת  -הברזל לעקבה ,חשש לשובם של הוערכים לסיני
בדרך האחורית ,באשר הקו המתוכנן היה מחבר את הים  -התיכון עם הש  -האדום ומקרב את תורכיה
לתעלת  -סואץ  ,כשם שבסיס צבאי תורכי בעקבה עלול היה לעורר

דאגה .

התפתחות זו נגדה

לאינטרסים של בריטניה כשלטת על הנתיבים שבין שני הימים וסיכנה את אחיזתה על תעלת -

סואץ  .ייתכן שהשלותה היתה פותחת גם פתח להתוויית תכנית של כריית תעלה מקבילה כמוזה

לעקבות וזאת  -בעזרת הגרמנים  ,ידידי התורכים  .האינטרס הבריטי חייב  ,שכל מדבר  -סיגי יהיה

.

בשליטת מצרים וישמש מחסום טבעי יעיל להגנתה של תעלת  -סואץ משנתגלו סימנים שבכוונת

התורכים להשתלט מחדש על חצי
האי  -האי סיני  ,סבר קרומר  ,שמגיעה השעה להתערבות ולפעולת -

מנע .

-

בשנת

1905

נתמנה בראמליי

22

למפקת מחוזי על סיני ,ואף חודשה פעולתה של תחנת  -המשמר

.

הצבאית בנת ' ל ,ומהיתה אחר  -כך למיפקדה הצבאית של סיני בינואר

1906

הטיל קרומר על

בראמליי לצאת בראש יחידת  -משטרה קטנה מסאבה דרומה ולהקים תחנות נוספות באום  -רשרש

( אילת של

היום )

ובוואדי  -ערבה ,בתחום הגבול שבין סיני להג ' אז ( סביבת

הגיבו בתקיפות ,בראותם במעשה הבריטי פגיעה בטריטוריה

תורכית.

עקבה ) .

התורכים

המפקד הצבאי בעקבות

רושדי פחה  ,הבהיר לבראמליי ,שלא יתיר להקים שם תחנות  -משמר  -ובראמליי נאלץ
אך תקרית זאת היתה ראשיתו של סכסוך

בינלאומי .

25

לסגת .

השגריר התורכי בלונדון נצטווה להגיש

מחאה על המעשה ועל כוונת בראמליי לתהום במדויק את קו  -הגבול אל  -עריש "-מפרץ  -עקבה ,

.

שפרטיו לא נקבעו מעולם שהרי ארץ  -ישראל ,סיני ,וגם מצרים הינן חלקי הממלכה העות ' מאנית
ואין מקום לקביעת גבול מדינם

על הכהיך הדברים קייטנת גירסאות סותרוהם הבריטים טענו ,כי צבא תורכי תפס את התחנה
בסאבה  ,כ  10 -ק " מ מאום  -רשרש  ,ובזאת פלשו לשטח מצרי ; ואילו התורכים טענו כי עוד לפני  -כן ,
ב2-

בינואר  , 1906הופיעה אוניית  -מלחמה מצרית קטנה במפרץ בקירבת אי  -פרעה  ,כדי להעלות

.

.

חיילים לסאבה העזובה לפיכך שלחו התורכים בלילה יחידת  -צבא מעקבה לסאבה על  -כל  -פנים
איחרו המצרים להגיע לסאבה  ,ובינתיים הגיעה לשם תגבורת תורכית

ניכרנו ,ואף נשלחו כשלושת -

.

אלפים חיילים תורכיים לעקבה ,כדי לעדוף כל התקפה אפשרית התורכים הבהירו  ,כי תפיסת

סאבה באה להדגיש את הימצאותו של כל השטח בריבונות תורכית.
22

( ) 1871 - 1960

88-Brandeyפ1םםםנ

קרומר הציע אותו ב  1902 -כחבר במשיחת הציונית לאל  -עריש  ,בהיותו בקי ביותר בתנאי הארץ ובנוהג
המגמא  -ומתן עם בדווים לבסוף לא השתתף במשלחת ונתמנה אחר תחתיו  .מילא תפקיד מרכזי בסכסוך -
הגבול והיה אחראי  ,במידה רבה  ,להתוויית קווי  -הגבול החדורים
על תיאור הסכסוך ראה במפורט  :בלומפילד  ,עמ '  ; 136-119פרהיוואסר  -רענן  ,עמ '  ; 41 -35אוריאל
הד  ' ,המקיבר של מפרץ אילת '  ,ספ  -אילת  , 1963 ,עמ '  ;206-% 94ברסלבסקי  ,מרצועת  -עזה עד ים סוף ,

.

23
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קודם  -לכן כפקיד בכיר בשירות מכבולת סודאן  ,ולורד
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כבגחיי

מפת

הגבול

מפת הגבול בסיני
על  -פי התחום שנכפה בידי הבריטים ,

בסיני לפי הצעת הפשרה

של מח ' תאר פאשא ,
( על  -פי  :אטלס כרסא לתזלדזת ארץ ישראל  -מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה  ,מפה ) 25
1905

1906

בצפון ניפצו חיילים תורכיים את אבני  -הגבול ברפית ונטלו לידם את השלטון על אדמות הבדווים
שבצד המצרי של

הגבול .

בסוף אפריל  1906שיגר קרומר אוניית  -מלחמה בריטית לרפית  ,אך

התורכים מנעו כל נסיון להעלות חיילים לחוף  .בדיויה

"

שקיבל קרומר נאמר ,בי בין עזה לאל  -ער ב

.

ריכזו כחמשת  -אלפים תיילים ואלף סוסים האנגלים נקטו צעדי  -נגד  ,חינקו את צבאם במצרים

.

וציוו על הפלגת הצי מפיראוס  ,באיימם במלחמה במשא  -ומתן טענו שם הצדדים לזכותם לשלטון

.

על חצי  -האי סיני בראשית מאי

ימים להתוויית חצי1
אל  -עריש ,

משפטי .

21

1906

הוגש אולטימאטום לממשלה התורכית ,שתסכים תוך עשרה

.

בקו ישר מרפית למפרץ  -עקבה קרומר עמד במיוחד על קביעת רפית במקום

בטענו שזו שיכתבה כבר שנים כנקודת  -הגבול  ,ובהפכו מעשה חד  -צדדי לתקדים
תחילה דחתה ממשלת הסולטאן כל הצעה לתיחים חדש של הגבול  ,והודיעה שאין כלל

שאלה של גבול מדיני  .אך הבריטים התנגדו בכל תוקף לאפשרות  ,שהטריטוריה העות' מאנית
תשתרע עד סואץ  ,ולא הסכימו להצעת  -פשרה של חלוקת חצי  -האי ועל  -ידי קו ישר מאל  -עריש

לראם  -מוחמד  .המתיחות גברה ונשקפה סכנת  -מלהמה  .לבסוף יעצו המעצימת הגדולות לסולטאן
עבדול  -תמיד
24

להיכנע  ,ואכן  ,ב 14 -

במאי

1906

נענו התורכים לדרישת האנגלים  .לאחר משא  -ומתן

.

מקור אחר מספר על ויכוח משעשע בין הסולטאן ויועציו לאחר שלא מצאו את ' רפה ' במפה ואף לא
בפירמאנים השונים  ,חשד הסולטאן שכוונת האנגלים היתה ליפו רק לאחר ומהווזיר הגדול הבטיח

.

.

בכתב שאין הכוונה ליפו אלא לרפיח  ,הסכים הסולטאן לקו  -הגבול הצבא התורכי נסוג מעבר לרפיח

ואבני  -הגבול הוחזרו למקומם ( בלומפילד  ,עמ '
ש1 -Aris- 5ע ict of

. ) 124

האנגלים הגדירו את רפיח ' The most Eastern

. poi~t of the dis
~
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ממושך סוכך בכהנך חודש יוני קו  -הגבול מרפית ועד ראם  -טאבה,

ובאוקטובר

25

1906

נאלצו

התורכים לחתום על הסכם  ,שהגדיר את הגבול הבינלאומי רפיה-ראס  -סאבה כקו  -הגבול המינהלי

שבין מצרים  ,סנג ' ק ירושלים והוואליאת של חג 'אז  ,והכיר במינהל המצרי על חצי  -האי סינף אך

.

בהסכם לא דובר על ריבונות או טריטוריה מצרית האנגלים היו מוכנים להסתפק בגבולות

מינחייים

רלא עמדו על סיפוח רשמי.
הסכסוך הסתיים אפוא בנצחון בריטי  ,והמינהל המצרי על כל סיני היה לעובדה קיימת ובלתי -

.

מעורערת כל נסיון להתיישבות באיזור רפית צריך היה מעתה לדיזחשב בשלטון זה  ,על מעלותיו

.

ומגרעותיו מכאן ואילך מסתמנת עמדה בריטית קשוחה כלפי תכננת  -ההתיישבות באיזור הגבול,

בעיקר משום רצונו של המיכלול לשמור ,בותורי בטחון  ,על חייץ ' טבעי ' וכלתי  -מיושב בגבול
עם שטח

תורכי.

26

' המועדון

.

האנגלי '

מחמת ההתרחשויות המדיניות שבאסור הגבול  ,נפסק כל טיפול בתכנית  -רפיה לכמוך שנה  ,ומבין
הברי המשלחת הראשונה הוסיפו דוד טריטש ומנחם שיינקין לבדם
1907

נתחדשה היוזמה  -והפעם בידי קבוצה אחרת .במאי

1907

האי

.

בתכנית רק בשנת

הקימו כמה כבהודי יפו ויוצאי

ארצות דוברות אנגלית את 'המועדון היהודי האנגלי  -פלשתינאי '  ,בנשיאותו של יוסף ' אמזלג  ,בנו
של חיים

.

אמזלג  ,סגן  -הקונסול הבריטי ביפו י2

נמרץ ומשכיל שעלה מדרום  -אפריקה,
שלמה וינר מלידס שבאנגליה

פרומקין

ולוין .

;

;

25

בקבוצת  -המייסדים היו

:

 -שמואל פרומקין  ,צעיר

משה מנחם לוין  ,מזכיר המועדון ועולה מאנגליה

;

.

יואל רזניק ואליאבזון מדרום  -אפריקה הפעילים העיקריים היו

מלבד הפעילות החברתית  -המטרה העיקרית הראשונה  -נטלו חברי המועדון

על עצמם לסייע גם בקליטת עולים מארצות דוברות אנגלית  ,ובמסגרת פעולה זו הוחלט להקים

מושבה בנגב  ,שתיועד ליוצאי אנגליה והדומיניונים  .היוזמים יצאו מתוך ההנחה  ,כי כנתינים
בריטיים יהיו המתיישבים  -לעתיד מוגנים בפני הגזירות התורכיות על רכישת קרקעות בידי יהודים ,
מה גם שסביבת עזה קרובה לגבול המצרי ולכן

תיהנה המושבה מתסכת בריטית .

תחילה באו בדברים עם הסוכן הקונסולארי הבריטי
25

ולא עד מפרץ  -עקבה  ,וזאת הודות לדרישתם התקיפה של התורכים להרחיק את הגבול ככל האפשר

מעקבה  .שאם לא כן  ,היתה אילת בתחום המצרי
26

קנזב "

...

ההתפתחויות בסכסוך  -הגבול הכשילו את מאמצי ל ' גריגברג לחידוש המשא  -והמתן עם מטרללת בריטניה
על תכנית אל  -עריש  .השווה :
1 ) . Rabinowitz ,
151 -Britishת' 210
 1906תו Negotiations

.

Oskar

"

resented 10 Chief Rabbi Israel Bradie London 1967
27

ן  ,שהביע בתשובתו מ 8 -

ביוני

1907

. Essays

על ייסוד המועדון ופעולותיו ראה תעודות מס '  21ו  ~; 24 -דוד יוסיפון  ' ,נסיון ההתישבות בנגב לפני
ארבעים שנה '  ,הצופה  16 ,בינואר  . 1949תעודה מס '  21הופיעה גם באותו יום (  12במאי  ) 1911בנוסח

מקוצר ושונה בכמה פרטים ב ' האור '  ,שנה ב  ,גל ' קנח ( שלג ) .
ובייחוד בלבול לגבי זמן התרחשותו של סכסוך  -הגבול
לבונטין ( לארץ אבותינו  ,עמ ' , ) 215

בתעודה מס '

המצרי  -תורכי .

24

ישנם אי  -דיוקים

שונים ,

למועדון זה התכוון כנראה גם

בספרו על אגודה משנת . 1910

28

בגירסה ב ' האור ' הנ " ל נאמר  ,שפרומקין היה בנו של ר ' אריה ליב פרומקין  ,בעל ' תולדות חכמי

פתח  -תקוה .

ירושלים ' וממייסדי
אפריקה גם לפי המסופר על משפחת רא " ל פרומקיז ונדודיה  ,אין זה מתקבל על הדעת  ,שהמדובר
כאן בבנו .

.

128

אך כל המקורות האחרים מציינים  ,שפרומקין זה היה יוצא דרום -

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות תיהודית

את שמחתו וסיפוקו מההצעה ,

המלאכה והמסחר

בעזה.

שהיא 'במקום המתאים ובזמן הנכון '  ,שכן הגשמתה תסייע לפיתוח

בהבטיחו להם לשתף פעולה במימוש התכניהן הזמין את היוזמים

לפגישה

בעזה .

ורזניק .

לאחר בירורים ראשונים  ,שבה המשלחת ליפו וחבריה החליטו ביולי

ב 19 -

ביוני

1907

יצאה אליו משלחת  ,שעליה נמנו לוין  ,פרומקין  ,וינר  ,אליאבזון

לרכישת אדמות ולהתיישבות  ' -החברה לפיתוח ארץ  -ישראל ' .
טריטש  ,ששמח על הסיכוי ההדש שהסתמן להגשמת תכניתו  .החברה
29

1907

ליסד חברה

בייסוד החברה השתתף גם דוד
פירסמה קול  -קורא  ,פתחה

השבון בבנק אפ " ק והפיצה מניות רבות בדרום  -אפריקה ובאנגליה  .במשך כשנה נמשכו המאמצים

.

לרכוש אדמה בסביבת עזה  ,וכמה משלחות שוגרו למקום אולם נתברר  ,שמן הנמנע לסיים כל
עסקה  ,בשל

ההגבלות התורכיות שהוטלו על רכישת קרקעות בידי יהודים  .בנובמבר

1907

הודיע

דונאם  ,כדי לבחון את תגובת

יוסף אמזלג  ,נשיא

השלטונות ובעיקר של הקיימאקם  ,שהובסת לו ' קצת כסף '  .קנזביץ ביקש לשגר את נציג החברה

' המועדון היהודי

קנזביץ לכהנה לוין  ,מזכיר החברה ,על רכיסת  -נסיון של

30

האנגלי  -פלשתינאי '

לקביעת הסידורים הדרושים ולבדיקת השטח  .כאשר כתבה החברה לפרופי וארבורג  ,ראש הוועדה

"

לרכ 2ת שטח גדול באיזור עזה  ,הודיע

הארצישראלית של ההסתדרות הציונית  ,על תכניתה

וארבורג לוולפסון  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,על החלטתו להשתתף ברכישה  ,תהילה באמצעות
הלוואה בסך של

500

ליש " ט  ,לאחר שתאושר גם הלוואה על  -יד

בנק

אפ " ק .

39

ברם  ,בניגוד

לאופטימיות של קנזביץ  ,הערימו השלטונות העות ' מאניים מכשולים בדרכם של הקונים  ,ועל  -כן

.

הציע קנזביץ להפנות את המאמצים לאיזור רפית  ,הנמצא מחוץ לשליטתם של התורכים 1י עתה

דובר על רכישתם במחיר זול של חמישים אלף דונאם בצד המצרי ובהדגשה שהשלטון האנגלי -

מצרי אינו תובע שום מס או

היטלים .

בעזה אין מה לעשות לפי  -שעה  ' ,עד חילופי המושל

בירושלים '  ,כי בינתיים הלשינו בפניו על כוונתם של היהודים לרכוש

באפריל

1908

יצא ש ' פרומקין בשם החברה לבדיקת השטה

באל  -עריש  ,בימים  ,שנתמנה

ב 1907 -

תחת

בראמליי .

3:

קרקעות .

ברפית  ,ונפגש עם המפקח המחוזי

גם קנזביץ נפגש עם המפקח  ,שהבטיח

להעביר את תכנית  -הרכישה לעיונו של הסירדאר ( הנציב הבריטי

במצרים ) .

החברה פנתה גם

למושל  -הכללי  ,ולאחר חודשים אחדים קיבלה תשובה מאת א ' פארקר  ,המושל הצבאי של חצי -
האי סיני  -שמקום מושבו היה בנח " ל

ש

30

- 33

שאין לשלטונות כל התנגדות לתכנית  .החברה המשיכה

'  tfThe Palestine Developement Companyכמחצית השנה לפני ייסוד חברה בשם דומה על  -ידי
ההסתדרות הציונית  ,שהוקמה ביוזמתו של רופין ועתידה היתה לפעול כמכשיר  -הביצוע ההתיישבותי
של המשרד הארצישראלי  ' :חברת הכשרת הישוב ' ) ' . ( ' Palestine Land De~ elopment Company
ראה תעודה מס '  1וארבורג המליץ בפני וולפסון  -כיו " ר הדירקטוריון של בנק אפ " ק  -על אישור

.

ההלוואה .
31

בדו " ח הקונסוליה לשנת

1908

ציין קנזביץ  ,שבאיזור מצויה אדמה פוריית  ,ארלם העיבוד החקלאי

התקווה היחידה לשינוי היא אפוא התיישבות של

אירופאים .

מפגר .

על  -כן המליץ בפני יהודים בריטיים לייסד

מושבה באיזור  ,והם ייפו את כוחו לקנות בשבילם שטחי  -אדמה

מתאימים .

' השתדלתי לקנות בשבילם

חלקת  -אדמה בקירבת גבול מצרים  ,אך המצב הבלחי  -ברור של המימשל הנוכחי הפריע לי לסיים
32

33

עיסקה זו ' ( ' די וועלט '  , 1909 ,גל '  . ) 26ראה גם במאמרו הנ " ל של ד ' יוסיפון
 , 11 . 8 . Beamishכיהן כמפקח המהגז באל  -ערית עד . 1914

ב' הצופה ' .

) . ) [ . Parkerנ  .מושל צבאי של סיני בשנים  1912- 1908ובשנים
ולבסוף בדרגת קולונל  .לזכרו הרקם עמוד  -זכרון ( מצבת פארקר ) בלב סיני  ,במבוא למעבר המיתלה
- 1918ל, 192

המצבה פוצצה בידי המצרים אחרי

מבצע  -קדש בשנת . 1956

תחילה בדרגת קפטן

.
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לאסוף

נתונים על האדמות ועל הגידולים האפשריים  ,אך נתברר ל

יספיקו לביצוע

התכנית.

"

שאמצעיה הכספיים לא

כך נתגלגלו הדברים עד מחצית שנת  , 1909כאשר החליטה החברה

להתקשר עם כמה סוחרים ביפו ולהציע להם להשתתף בתכנית  -ההתיישבות ברפית  .לאחר בירורים
משותפים שוגרה בספטמבר

כהבלחת חדשה לרפית  -בהדרכתו של נעזרי אליאס  ,התנו של

1909

.

קנזביץ  -לבחינת המידע ולסיור באדמות המוצעות למכירה בהאלהת השתתפו גרשון לוין  ,זרח
ברנט ואהרן קרינקין מסוחרי יפה ויצחק כהן מבאר  -טוביה כמומחה

חקלאי.

84

לאתר הסיור שער

האנגל "

אליאס מכתב לחברה ,שבו חזר והדגיש את עמדתו 'האוהדת של המושל

ואת עובדת -

.

הפטור ממסים  .האדמה פורייה ועיסויה להניב יבולים מבורכים ' הפלאחים והערבים אינם עושים
טובה/

כמעט דבר  ,וכאשר הם עובדים מעט  ,הם קוצרים תוצרת

לפורט  -סעיד.

במצרים  ,ללא כל תשלומי  -מכס  ,לאחר שתישלח באוניות

.
מטרים .

אפשר למכור את התוצרת בקלות

המצב הבטחוני טוב

והמימישל נוהג ללא משוא  -פנים וביוונך גם בעיית  -המים יכולה לבוא על פתרונה  ,שכן מצויות
כמה בארות בעומק של

12- 6

אם תוקם תחנת  -רכבת ברפיה  ,במסילה שבין ארץ -

ישראל ומצרים  ,יוכפל ערך הקרקע  ,והדבר יקל על הייבוא והייצוא

;

ובהיותה קרובה לים  ,תיהנה

.

מן היתרון הכפול של קשר ימי ויבשתי ולבסוף ציין אליאס  ,כי ' המחיר הוא בקירוב המחצית
ממחיר הקרקע הנוכחי

בארץ " -ירעל

/

המשלחת אישרה את תוכן המכתר והמליצה על המשך הטיפול
'המועדון

האנגל "

בתכנית.

85

ברם  ,השותפות עם

לא נראתה לסוחרים בעלי  -היוזמה ועל  -כן ההליטו לפרק את השותפות ולעסוק

במימוש התכנית בכוחות

עצמם .

לשם כך החליטו לייסד חברה משלהם  ,שתעסוק ברכישת

יהיה  ' :אגודת ישראל ' .
של טריטש את הארץ  .ברם ,

קרקעות והתיישבות  ,ושמה

כעבור זמן  -מה נפסקה פעולת ' המועדון

האנגלי '  ,כנראה לאחר צאתו

משהוקמה ' אגודת ישראל' והגבירה את

מאמציה לרכובת אדמות ברפות  ,נתבעה לדין על  -ידי חברת 'המועדון האנגלי

בטענת בר  -מצרא .

בית  -הדין חייב את ' אגודת ישראל ' לשלם לתובעים שני אחוזים ממחירם של

אלף הדונאמים

הראשונים שיירכשו  ,על טרחתם

הראשונה' .

8

פסק  -דין זה לא

25

מוככן  ,שכן לא עלה

בידי 'אגודת

.

ישראל' לברך על המוגמר ,כמתואר להלן מכל  -מקום  ,בעקבות שני נסיונרת  -הנפל של שיינקין-

טריטש ושל 'הכבעדון האנגל"  ,נוסדה חברה בעלת בסיס ציבורי ,שראתה בהתיישבות יהודית

ברפיח משום ייעוד ואתגר ' .המועדון

האנגל "

הראשון  ,שזכה

היה הגוף

ליחס אוהד מצד המימשל

המצרי  -אנגלי  ,ועובדה זו עודדה את הבאים אחריו.
המשלחת הירושלמית

גורם נוסף שגילה עניין ברכישת אדמה להתיישבות באיזור רפית היה ר' יואל מורה סלומון  -דור
שלישי ליישוב
34

בירושלים ,

מאנשי הדפוס והעתונות הראשונים וממייסדי

אמנם צוין בתעודם מס '  , 21כי במשלחת זו השתתפו שישה
היו רק ארבעה ; וכן ראה  :ברסלבסקי  ,שם  ,עמ ' 42

.

35

ראה ד " ח קונסולארי של קנזביץ לשנת

וביניהן חברה של ' היהודים

, 1909

להקים שם מושבה ' ( ' די וועלט '  , 1910 ,גל '
36

עילו במאמר הניע של מ" מ לוין ביהאור '  ,י "ב באייר

130

הנ " ל

ביהאור '

אנעים  ,אד לפי המכתב

המציין שקבוצות דבות של יהודים רוצים לרכוש אדמות

הבריטיים '  ,ששיגרה משלחת

. ) 34

פתח  -תקוה .

בשנות

.

תרע " 1

לרפיח .

' הם מחבבים את המקום ורוצים

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

.

השמונים חזר לעסקנות ציבורית בירושלים  ,אך לא חדל מלהתעניין בתכניות  -ההתיישבות אף
אליו הגיעה השמועה כי ניתן לרכוש במתיר זול אדמות רבות בצד המצרי של הגבול ( ' מאות אלפי

דונאם ' )  ,בתנאי  -בטחון טובים  ,ללא היטלים ממשלתיים ובחסותם של השלטונות  .י 5סלומון שיתף

בכך כמה מידידיו ולאחר בירור בצד ההלכתך החליטו לשגר משלחת ולבדוק את המצב .בינתים
הגיעו ארצה לביקור נוסף מאנאסביץ מביאליסטוק ושץ מלודז '  ,נציגי האגודות
שביקרו לראשונה בארץ

ב 1905 -

להתיישבות ,

.

א" י

והשתתפו כבר אז בשיגור הכמולחת הראשונה הרב

קוק ,

רבה של יפו  ,שהיה איש  -אמונה של האגודה בפולין  ,יצר את הקשר בין שני הנציגים לבין
סלומון  ,בסמכו את ידיו על התכנית להתיישבות ברפית  ,אשר בה ראה ' חלק השוב מארצנו

הקדושה ' .

הרב קוק הציע לסלומון להיפגש עם שני הנציגים  ,ו ' אולי ד ' אתנו ויתבסס בזה ענין

38

גאולה נכבדה לחלק חשוב מאה"

ק/

כשבוע לאחר  -מכן נפגשו בבית הרב קוק ר "' מ סלומון

וחבריו  ,שני הנציגים מחוץ  -לארץ וכמה מנציגי ' אגודת ישראל '  ,והסכימו על פעולה משותפת

להקמת יישוב יהודי ב ' רפיח הארצישראלית '  ,שיתנהל על  -פי התורה

והמצוות.

סיכום

הדברים ,

שנכתב בכתב  -ידו של הרב קוק  ,הוא מסמך מעניין ומאלף  ,המעיד על השאיפה להקים יישוב

דתי בעיצומה של העלייה השנייה  -יישוב שכמותו לא נוסד בארין מאז הקמתה של פתח -

תקוה.

39

הוסכם  ,כי ביישוב שיוקם יקפידו על קיום מצוות התלויות בארץ ויוקמו בו כל המוסדות

הדתיים הדרושים  ,לרבות בתי  -כנסת ובתי  -חינוך  ,שיתנהלו ברוח ' האמונה

הרב קוק

הנאמנה /

הביע את סיפוקו על סיכום זה  ,ובמכתבו כעבור חודשיים לידידו הרב לרנר באלטונה  -ממנהיגי
היהדות החרדית בגרמניה  -סיפר על האגודה  ' ,שיש בה הרבה יראים וחרדים  ,שמבקשים לקנות
הבל אדמה גדול בגבול רפאת או רפיח  ,על תחום מצרים  ,והיא תחת ממשלת בריטניא כעת  ,מנחל

.
שירצה להצטרף לאגודת יישוב זה  ,יחויב לקבל על עצמו תנאים אלה.

מצרים ולפנים ' הרב קוק חזר וציין באסיפה שנערכה בביתו את פרטי הסיכום בהדגישו שכל מי

ראשי האגודה בביאליסטוק ובלודז ' ,שמגתה
מאתיים אלף דונאם באיזור זרקה ( נחל
לווארבורג  ,שכ 350 -

כ 650 -

ובוק )

40

חברים  ,התעניינו עוד בקיץ

שבעבר  -הירדן  ,לפי המלצת הרב

1909

קוק .

41

ברכישת

שץ הודיע

מחברי האגודה מתכוננים לעלות ארצה ולעסוק בהתיישבות  ,כשבידי כל

אחד ארבעת  -אלפים רובל לפתות  .ואהבורג שמח על יוזמה זו וביקש את ראשי האגודה לבוא
בדברים עם ד " ר רופין  ,מנהל המשרד הארצישראלי ביפו  ,ולנהל את המשא  -ומתן

שליתי האגודה הגיעו לארץ בראשית דצמבר

, 1909

באמצעותו .

ונתלוו אל רופין ודיזנגוף לסיור באדמות

זרקה  .י 4אולם נתברר  ,שלא ניתן לרכוש את האדמות בגלל תנאי  -הבעלות הבלחי  -ברורים

;

ורופין פקפק אם האיזור מתאים אמנם להתיישבות מיידית של יוצאי מזרח  -אירופה ללא הכשרת -
ד3

לדעת מ '

סלומון

( שלושה דורות בישוב  ,עמ '

אדמות באיזור רפיח מפי יהודים ירושלמיים ,
38

40

) 229-228

ששהו זמן  -מה במצרים .

ראה מכתבו של הרב קוק אל רי " מ סלומון  ,בי " ד בטבת תר " ע

א  ,עמ '
39

נודע לר " מ סלומון על האפשרות לרכוש
( 26

בדצמבר

) 1909

אגרות הראייה ,

רצז .

ראה תעודה מס '  . 3מסמר זה  ,שנוסח כנראה בידי הרב
במושבות החדשות מבחינה דתית .
ראה מכתבו מא ' דר " ח אדר שני תר " ע  ,אגרות הראי " ה  ,א ,

לוק  ,משקף גם

עמ '

רעא -רעב .

41

ראה :

42

ראה תיאורו המרתק של הסיור  :רופין  ,פרקי  -חיי  ,ב  ,תש " ז  ,עמ '

אגרות הראתה  ,א  ,עמ '

את מורת  -רוחו מז הנעשה

שבג .

. 120-118
131
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.

קרקע מוקדמת במשך שנים מספר מאנאסביץ ושץ התליטו לברר גם אפשרויות נוספות  ,ולפי
עצת הרב קוק הצטרפו ליוזמי ההתיישבות

ברפיח .

43

הצטרפותם הבטיחה את האמצעים הכספיים

לרכישת האדמות  ,וכל הצדדים קיוו עתה לזירוז הטיפול .
שבועות ספורים לאחר המפגש בבית הרב יצאה המשלחת הירושלמית בשבט תר " ע לדרכה ,
בראשות רי " מ סלומון  ,שכבר אז היה בן

. 72

במשלחת השתתפו ר' דב עפשטיין  ,ר ' דוד פיינשטיין ,

ר ' נחמן גדליה ברודר ור ' מרדכי אדלמן  -כולם עסקנים ידועי  -שם של היישוב הישן  ,שלאיש מהם

לא היה נסיון מעשי בהתיישבות  ,להוציא רי " מ סלומון  .אליהם נילון שלושה חקלאים מפתח -
תקוה  :האגרונום חיים כהן  ,אברהם בכר והלל כהן ; וכן המהנדס אברהם גולדמן וא ' זריף  ,יוצא

.

דרום  -אפריקה  ,כמתורגמן לאנגלית  -אף שני אלה היו תושבי פתה  -תקוה שישה ימים עשתה

המשלחת באיזור רפיח  ,במסע מפרך ונועז  ,ללא מקום  -יישוב וללא דרכים  ,עד אשר הופתעה על -

ידי

שטפון הנחל  ,שאילצה להפסיק את המסע ולשוב

לירושלים .

44

גורלה לא שפר בהרבה מגורלה

של המשלחת הראשונה ; אם הראשונה עוכבה בידי אדם  ,הרי זו נעצרה בידי שמים  .ברם  ,לסיורה

של משלחת זו היתה תוצאה חשובה ; קבוצת  -המומחים שנילוותה אליה  ,הספיקה לבדוק את תנאי -
ההתיישבות במקום  ,ועם שובה חיברה תזכיר מפורט ותחשיב תקציבי  -שני מסמכי  -יסוד בעלי

כל המעוניינים .

ערך היסטורי  ,שהודפסו והופצו בין

45

לדברי המומחים  ,השתרע השטח המוצע למכירה לאורך
חול ברוהב של

5 -4

ק " מ הפרידה

האקלים נוח  ,מזג  -האוויר מצוין ואין

15

ק " מ מרפית לשיח '  -זוויד  ,כשרצועת -

בינו לבין הים  .השטח כולו נאמד בתשעים אלף דונאם .
חשש להיקוות ביצות או להתפרצות מחלת  -הקדחת  .ניתן

למצוא מים בכמות מספקת והאדמה טובה לגידולי  -שדה שונים ואף לפרדסים  ,עצי  -פרי ופינות -

.

ירק היתרון העיקרי  ,שחבל  -הארץ נתון לחסותה של ממשלת אנגליה ; ' התושבים בטוחים בנפשם

ובאדמתם בלי כל העקה מצד הממשלה '  .אם יתרבה היישוב  ,תהא אפשרות לפתח גם קשר ימי

ליפו מצד אחד  ,ולפורט  -סעיד מצד שני  .כל הסחורות המיוצאות משם למצרים פטורות מתשלום

מכס  ' ,אחרי אשר גם הארץ הזאת לארץ מצרים

נחשבת ' .

46

התחשיב התקציבי  ,שעובד בידי חיים

כהן  ,קבע שדרושים שמונת  -אלפים פראנקים להשקעה בשלוש  -מאות דונאם  ,כיחידה לכל מתיישב ,
לרבות מחיר הקרקע הנאמד

ב 1500 -

פר '  ,לפי חמישה פר '

לדונאם .

תכנית  -ההשקעה מעובדת

לחמש שנים  ,וכוללת מטעים שונים  ,שכעבור חכרם שנים יפיקו הכנסה נקייה בסך של
כעבור תשע שנים תגיע ההכנסה לסך של אלפיים

1650

פר ' .

פר ' בקירוב .

אנשי ירושלים נתכוונו כנראה למשוך גורמים נוספים לתכנית  -ההתיישבות ברפית  ,אולם הם

43

יצוין כאן  ,שאמנם המשיך רופיז לגלגל את תכנית  -זרקה  .בשלב מסוים גילתה גם ' אגודת ישראל ' עניין

.

בה  ,ומשלחת נוספת יצאה לבדיקת האיזור אך ההיסוסים היו מרובים  ,ולבסוף החליטו חברי האגודה
להסתלק מן הפרויקט ולרכז את מאמציהם בתכנית  -רפית .
44

45

השווה  :סלומון  ,שלושה ! -ורות בישוב  ,עמ '

ראה תעודה מס '

בישוב  ,עמ '
46

,4

.231 -229

אשר הופיעה גם בנוסח מקוצר ושונה במקצת בספרו של סלומון  ,שלושה דורות

. 230

המובאות הן על  -פי הנוסח שבספר

הנ " ל .

שם גם נאמר  ,שאבני  -בנייז נמצאות בבני  -סלע  ,בצד התורכי

ובמרחק מהצית  -השעה מרתיח  ,וכי ' בהרים הנמצאים מהלך יום אחד מתאפה

נמצאים בארץ  -מצרים עצי הסקה

132

וסיד ' .

( בערך 14

שעות

בגמל )

כריית מלח על  -יד שיח '  -זוויד  ,צילום משנת

 ( 1915 / 16מתוך  . 5 :ק

1920 ,

Sinai, Berlin and Leipzig

עצמם הסתלקו מן התכנית כעבור זמן  -מה  ,אולי מחמת  .חוסר  -ודאות בדבר האפשרות החוקית
לרכישת

האדמות .

יש לשער שנודע להם  ,כי זכויות  -הבעלות של הבדווים על הקרקע לא היו

ברורות  ,בהיעדר ספרי  -אחוזה שבהם נרשמו הבעלויות של הקרקעות בחצי  -האי סיני  .אך השותפים
האחרים לא נרתעו והחליטו להמשיך בפעולתם  ,ובראשם חברי ' אגודת ישראל '

ביפו .

' אגודת ישראלי
עם מקימי חברת ' אגודת ישראל '  ,שנוסדה כנראה בשלהי

, 1909

נימנו זרח ברנט  ,שאול רובינשטיין ,

גרשון לוין  ,יוסף קודרינסקי וזליג קרינקין  -כולם עסקני  -ציבור ידועי  -שם ביפו  .לפי תקנותיה
נוסדה חברה זו לשם רכישת אדמות ' בכל המקומות הטובים והמוכשרים בפלשתינה '  ,ולשם ארגון
התיישבות עליהן  .חברי האגודה נתכוונו לממן בכספם את הפעולות השונות ( ' דמי הוצאות '
ו ' קפה

קרקעית ' ) .

התקנון קבע את סמכויות הוועד ' והחברים המייסדים ' ואת

סדרי  -התשלומים .

לפי תכניתה המקורית נועדה החברה להקים מושבות בנות חמישים נחלות כל  -אחת  ,על שטח
כולל של כחמישה  -עשר אלף

דונאם .

על ההברים לפרוע את מחיר הקרקע לפני התיישבותם ,

והחברים הראשונים שיתיישבך על אדמתם יקבלו הלוואה לבניין הבתים  .האדמה תירכש על  -שם
133

Wiegand,

 .ןן )
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החברה  ,ולאחר שתבוצע הרכישה במלואה  ,יקבל כל חבר שטר  -מקנה על

שמו .

עשר הנחלות

הראשונות תוגרלנה בין החברים  ,אך ' בידי הוועד הרשום לבחור בחברים הרצויים לו '  .אין למכור
את הקרקעות בלי הרשאת הוועד  ,וברוב מכריע ניתן גם להוציא חבר מן האגודה  .בזמן הראשון
תדאג החברה להוצאות הכלליות של המושבה החדשה  ,ובנק אפ " ק יבצע את כל הפעולות

.

הכספיות י 4למן היווסדה גילתה האגודה התעניינות מיוחדת ברפית  ,וראשות סיימו מדי פעם
באיזור 481חברי האגודה ביפו היו מועטים בתחילה ,אך שיתוף  -הפעולה עם אנשי ביאליסטוק ולודז '
הפיח בהם תקוות
בט " ו באדר תר " ע

מדובוני.
בפברואר

( 25

) 1910

נתכנסה בביאליסטוק ' הוועידה הכללית השנייה' של

האגודה לקניית קרקעות בהשתתפותם של נציגי המרכז הציוני ברוסיה והוועד האודיסאי וכן

של כמה עסקנים ביישוב.

49

לאחר שהנאספים שמעו דין  -וחשבון מקיף על הסיורים שנערכו בזרקה

וברפית ועל המשא  -ומתן שהתנהל בארץ על  -ידי שליחי

האגודה  ,סמכו ידם על שתי

התכניות .

לגבי זרקה ציינו באופטימיות מרובה  ,ש' החומ שם איננו גדול יותר מהחום השורר בערי נגב
רוסיה החמות

[ ---

] ואפשר להתאקלם שם בלא כל

פחד .
'

גם בעיית הבטחון אינה מהווה

מכשול  ,ומבהינת התחבורה נתברר  ,שהאדמה נמצאת ' בקירוב מקום לדרך בית  -שאן ורחוקה רק
מהלך

הכהי

שעות ככעכם  ,רמשכם ליפו ישנו קשר תמידי של

בנקל להגיע משם לכל מרכזי הישוב

החקלאי ולנטיעות

50 /

אוטומובילים .

באופן כזה אפשר

האדמה כשלעצמה טובה ופורייה מאוד  ,והסיכויים לעיבוד

טוביה .

באשר לרפיח קבעו החלטות הוועידה  ,שאמנם 'האדמה שם איננה מצטיינת ביותר  ,בכל זאת
עולה היא בערכה ובטיבה על אדמת ראשון לציון ,שהנה כעת אחת המושבות היותר פורחות

שבא " " .
המסים

תכינן

היא קרובה לפורט  -סעיד ולים  ,ונמצאת תחת חסות אנגליה ; פטורה מן ' העשור ' ומיתר

והארנונות.

אפשר לפתח בה מרכז מסחרי וחרושתי  ,וייתכן שחברת האוניות הרוסיות

שם ' תחנה מיוחדת לאניותיה העוברות דרך

שם ' .

על יסוד התזכיר של חיים כהן וחבריו

.

נקבע עוד ,שסיכויי הגידולים החקלאיים טובים כיוון שאדמת זרקה  -התכנית המועדפת  -לא
תספיק להתיישבותם של חברי האגודה  ,הוחלט לגשת ' תיד ' לקניית האדמות

ב' רפה' .

כן הוזכרה

קבוצה מיפו ומירושלים  -מבלי לנקוב בשמה של ' אגודת ישראל ' או בשם רי" מ סלומון

.

וחבריו  -המעוניינת להשתתף ברכישת האדמות  ,ואף השתתפה בהוצאות המשלחת הוועידה
בחרה בנציגים בארץ  ,שיסייעו בהוצאה לפועל של שתי התכניות  .לחברה בביאליסטוק היו תכניות
מרחיקות  -לכת ; ולפי שלא היה בדעתה להסתפק באדמות זרקה ורפית  ,ניהלה גם משא  -ומתן על

רכישת אדמות באיזור באר  -שבע ,בג ' ממה ובבית  -חנוןי וביקשה להגדיל את מספר חבריה  ,למען
ך4
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ראה במפורט בתעודה מס ' 2
 ( 1912לארץ חבותינו  ,ב  ,עמ ' , ) 215
לפי ספר  -החשבונות של האגודה  ,שהיה כנראה לנגד עיניו של י ' ברסלבסקי  ,אך לא נתגלה בשום
ארכיון  ,נסעו ברנט ורוביגשטיין כבר ב  1 -בספטמבר לעזה  ,ומשלחת  -סיור נוספת ביקרה מטעם האגודה

אף בעניין ייסוד ' אגודת ישראל ' טעה לבונטין  ,באחרו את המועד לשנת

וכן גם שיינקרו בזכרונותיו.

ברפיח כעבור חודשיים ( ברסלבסקי  ,מרצועת  -עזה עד ים סוף  ,עמ '

49

50

. ) 42

ברם  ,הנסיעה של ברנט -

רונינשטייז יצאה לפועל במסגרת משלחת ' המראדון האנגלי '  ,שנזכרה לעיל  ,ויש להניח שהאגודה
נוסדה רשמית רק בנובמבר . 1909
ראה החלטות הוועידה הכללית השנייה  ,שנערכה בט " ו לאדר הע ר (  , ) 1910בתיק ] 124/45 1נ ( א " צ ) .
' ידיעה ' זו היתה כנראה פרי  -הדמיון  ,שכן ב  1910 -לא נסעו עדיין ~ '
באוטומובילים בארץ .

134

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

.

תוכל לבצע את כל תכניותיה ' ,ולכונן רשת שלמה של מושבות עבריות מקסטינה ועד רפיח ' לשם
כך הציעה לאוסישקין ,יושביראש הוועד האודיסאי מטעם וחובבי ציון '  ,שיתוף  -פעולה בין האגודות
לביצוע

משימות אלה בכוחות מאוחדים .

!- 5

משלחת המשרד הארצישראלי
ההתעניינות ברכישת אדמות בנגב ובאיזור שמעבר לגבול  ,גברה לא מעט הודות לפעימתם של
מתווכי  -הקרקעות בעזה  -הסוכן הקונסולארי קנזביץ והסוחרים היהודיים מ " א ארוואץ  ,דוד עמוס
ונסים

אלקיים .

אלה הסבו את תשומת  -לבו של היישוב לאפשרויות של רכישת אדמות במחיר
_

זול למדי מתושבי חאיזור  ,שהיו נכונים למכור מאדמותיהם ליהודים  ,ואף הפעילו את מלוא
השפעתם

אלה .

למימוש עסקות

אף המשרד הארצישראלי  ,שנוסד ב 1908 -

ותר אחרי אפשרויות

זרח ברנט

לרכישת קרקעות להתיישבות בכל אזורי הארץ  ,החל לגלות עניין במרחבי הנגב ובמחירי
הקרקעות הנמוכים והחליט לבחון באופן יסודי את סיכויי ההתיישבות
1910

יצאה משלחת לדרום  -הארץ  ,ומכללה  -מלבד שני ראשי

רופין וד " ר

"

"

באיזור.

ב2 -

בפברואר

משרד הארצישראלי ד " ר א '

טהון  -גם שלושה עסקנים שהיו מעורים בעסקי  -הקרקעות וממקורבי המשרד :

.

ד" ר ח ' תימין  ,מ' ייזנגוף ואהרן אייזנברג מרחובות המשלחת סיירה שבעה ימים בנגב  ,וביקרה
בעזה  ,בבית  -חנון  ,בבאר  -שבע  ,בתאן  -יונים וברפית  .בעזה נפגשו עם קנזביץ ועם בעלי  -אדמות

.

ערביים  ,שהציעו להם למכירה קרקעות במקומות שוגים רשמי  -המסע סוכמו בדין  -והשבון

שנשלח למוסדות הציוניים

המרכזיים .

52

מפורט ,

דין  -וחשבון זה  ,שסקר את סיכויי ההתיישבות באזורים

השונים  ,הדגיש באופן מיוחד את פוטנציאל ההתיישבות העירונית בעזה

ובבאר  -שבע .

בעזה

הוצע להקים שכונה יהודית  ,מעין ' אחוזת  -בדת '  ,שתחוזק על  -ידי טבעת של התיישבות יהודית
מסביב

לעיר.

( רותמה ) ,

כתוצאה מעשית של משלחת  -הסקר אפשר לראות את רכישת האדמות בג ' ממה

כעבור זמן  -מ

"

.

אולם ענייננו כאן הוא בחוות  -הדעת של המדולחת על איזור רפיח ,

שסוכמה אף היא בשיטתיות וביסודיות  ,כיאה לנוהגו

של רופין .

המשלחת צמנה  ,גי לדברי קנזביץ ניתן לרכוש כמאתיים  -אלף דונאם במחיר של חמישה פר '

לדונאם באיזור רפיח שתחת השלטון המצרי  ,במרתק של ' ארבע שעות בעגלה מעזה'  .ברפיח

נמצאת רק תחנת  -גבול  ,המאוישת בצד אחד בחיילים מצריים ובצד השני  -בחיילים

תורכיים .

האדמה שייכת לשבטי  -בדווים  ,שמהם יש לרכוש את האדמה גושים  -גושים  .לדברי קנזביץ  ,הסכים
המושל  -באל  -עריש להתיישבותם של יהודים ואף הבטיח את עזרתו ברכישת האדמות .הכמולחת
הדגישה את היתרונות שברכישת האדמות באיזור רפיח

את הרכוש והנפש

החוק

;

:

אין קשיים מיוחדים בביצוע העסקה וסכנת ה ' מחלול ' ( הפקעת האדמות לפי

העות ' מאני  ,אם לא עובדו במשך שלוש שנים ) אינה קיימת ; קיים

ואין לחשוש להתנגדות האוכלוסייה המקומית  ,שהיא דלה
51

ביותר .

פטיר

ממסים ומהיטלים

לעומת זאת  ,ציינה הכהבלחת

במכתב מכ " ו בניסן תרע " א ( בתיק הנ " ל )  ,ציינה האגודה שהיא עומדת ' בגמר קניות רפיח וג ' ממה
שבנגב יהודה  ,וחפצים אנו לתקוע יתד נאמן במקום ההוא  . ,למרבה הצער  ,לא נמצאה תשובתו של
אוסישקין לפנייה

52

השלטון האנגלי  -מצרי  ,המבטיח גם

ראה תעודה מס '
בתיקים :

זו .
,6

הבוללת קטע מן הדו " ח הדן ברפית  ,וכן ראה את הדו " ח המלא

KKL 2 / 15 / 3 1

מ 8-

במארס

1910

ו  2/445 -מ ( א " צ ) .
135

גרשון לוין

מרדכי אליאב

גם כמה חסרונות  ,ובזאת דחתה בדרך  -עקיפין את תזכירם האופטימי של חיים כהן וחבריו  ,מבלי
להזכירו

כלל .

עצי  -שקד .

לדבריה האדמה היא חולית ואפשר לגדל בה שעורה בלבד  ,ואולי גם לנטוע

.

כמות  -הגשמים מועטת  ,והדרך לים אינה נוחה למעבר עגלות  ,אלא לגמלים בלבד י6

קלה יהיה אפוא להוביל סחורות לים לשם משלוחי  -יצוא  ,ועל  -כן ספק אם ניתן לגדל פירות
וירקות רלנטוע

פרדסים .

מסקנת המשלחת היתה שלילית  ,בהתחשב בכל היתרונות

אין רפית מתאימה כעת להתיישבות יהודית
השלמת הנחתה של מסילת  -הברזל מעזה
יעף
קודרינסקי

ן

והחסרונות .

אולם עם שיפור קשרי  -התחבורה  ,ובייחוד עם

לפורט  -סעיד ,

יתאים החבל למושבות  -מ ,טעים וייתכן

שיוכל לשמש ' אובייקט ספקולאטיבי לאנשים פרטיים '  .ברם  ,חרף חוות  -הדעת השלילית לא ריפה
הפעילים בתכנית רמית  ,ובראשם חברי ' אגודת ישראל' 1
ו
של
ו
הארצישראלי את ידיהם
1
המשרד

וחברי האגודה בביאליסטוק  ,שהחליטו להמשיך במגעיהם

ובמאמציהם .

נוכח הדעות

יזמה ' אגודת ישראל ' כנס של הגורמים שעסקו ברפית  ,לשם התייעצות וקביעת
בח ' בניסן תר " ע

( 14

באפריל

) 1910

הסותרות ,

עמדה .

נתכנסו ביפו כמה ממשתתפי המשלחת הירושלמית והמשלחת

של המשרד הארצישראלי  ,חברי הוועד של ' אגודת ישראל ' ומנחם שיינקין  ,שביקר ברפית ארבע
שנים

קודם  -לכן .

של כ 5 -

54

חיים כהן חזר על עיקרי

תזכירו  ,בהמליצו על רכישת  90אלף דונאם  ,במרחק

ק " מ מן הים  .להמלצתו הצטרפו גם כמה מן המשתתפים  ,שביקרו בנפרד באיזור לבדיקת

הסיכויים להתיישבות  .דעה מסתייגת הביע אייזנברג  ,שהסביר את מימצאי משלחתו  .אם הממשלה

אינה נוטלת שם מסים  ,סימן שהסביבה נחשבת ל ' מדבר '  .הגשמים מועטים  ,ואין מרעה

לבהמות .

אשר לזריעה  ,אדמת  -רפיח גרועה מאדמת באר  -שבע  .קיים ברפיח גם הבדל גודל בין מידות החום
ביום ובלילה  ,והדבר עשוי להזיק לסוגי מטעים שונים  .מי שמצפה ל ' פרנסה קלה '  -אמר  -אסור

לייעץ לו להתחיל את דרכו ההתיישבותית ברפיח דווקא  ' .רק חברה גדולה יכולה לעשות את
הנסיון הזה  ,שאולי במשך הזמן יעלה יפה '  .ברם  ,דבר אחד היה ברור לכל המשתתפים

:

המיכשול

הבריטי מתייחס באהדה לתכנית  -ההתיישבות ברפיח  .בסיום הדיון הוחלט לרכוש קרקעות ברפיח ,
שיתאימו בעיקר לגידול מטעים  .משום כך על כל מתיישב לרכוש יחידה בת שלוש  -מאות דונאם
_

לפחות ,

ועליו להשקיע במשך שש שנים כעשרת  -אלפים פר '  ,מלבד ההוצאות

למיבנים .

כרבע

ממספר המתיישבים יוכלו למצוא תעסוקה אצל חבריהם המתנחלים .
כאשר נפלה ההכרעה בדבר רכישת  -קרקעות ברפיח  ,פתחה ' אגודת ישראל ' במסע  -תעמולה  ,ומספר
חבריה הגיע במרוצת  -הזמן ממאתיים ועשרה  ,מהם

150

מתושבי יפו  ,והשאר  -ממקומות אחרים

בארץ ואף מחוץ  -לארץ  ,כשרוב החברים מפקידים סכומי  -כסף ניכרים על  -חשבון

רכישת הקרקעות.

אך התנופה העיקרית לפעולה ניתנה על  -ידי אגודות מקומיות לרכישת קרקעות  ,שנוסדו במזרח -
53

עדות אופיינית להשפעת השמועות על הדמיון הפורה  ,מצויה במכתבו של שמעון גולדמן  ,מחולל רעיון
' האחוזה ' האמריקאי  ,אל פרופ ' וארבורג מ  16 -בפברואר  , 1910שבו הוא מציע לרכוש את רצועת  -החול
לאורך שפת  -הים  ,לאחר שכביכול כבר שמע על קניית  25אלף דונאם בידי מאנאסביץ ואגודתו  .גולדמן

ראה בהצעה זו ' הזדמנות נפלאה ' ואף חשב לבקש מרופין למצוא שם בסביבה מקום מתאים ל ' אחוזה '

( ראה תעודה מס '
54

. )5

ראה פרטיכל מפורט בתעודה מס '
והרי ביקר שם בשנת

136

. 1906

.7

בטעות צוין שם  ,ששיינקון ביקר ברפיח חמש שנים קודם  -לכן ,

:

פתחת  -רפיח בתולדות התתיישבות היהודית

אירופה לפי מתכינת האגודה בביאליסטוק  ,והביעו נכונות להגשים את תכניותיהן באמצעות
' אגודת ישראל' ואף להפקיד כספים על שמה בבנק אפ " ק

שביפו .

ישראל ' עוררה ,כאמור  ,את זעמם של חברי ' המועדון

האנגלי ' .

פעילותה המואצת של ' אגודת

55

ההתחרות והטענות ההדדיות

אחדים

Gfittl

יצרו מתה רב  ,ושוב לא היתה דרך לפשרה  ,שהכירה בזכות  -הר אשונים של ' המועדו

מעסקני המועדון הצטרפי כנראה ל ' אגודת ישראל '  ,ביניהם פרומקין  ,שתוך זמן לא רב נימנה עם
פעיליה המרכזיים של

האגודה .

המשא  -ומתן לרכישת קרקעות
תכניותיה של ' אגודת ישראל '  ,שפורסמו ברבים  ,עוררו עניין רב ומצאו דרכן לעתונות היהודית

והכללית .

הפירסומים הללו לא היו זהירים  ,וכדרכן של ידיעות עתונאיות הבליטו את הצד

הסנסאציוני  ,אף בגוזמה לא מעטה  ,מבלי לתת את הדעת על הנזק האפשרי העלול להיגרם לתכנית

עצמה  .תשומת  -לבם של מוסדות ואף ממשלות הוסבה לידיעות
הלשכה הציונית המרכזית

בקלן

לוועד הציוני המרכזי

אלה .

ב 26 -

באוגוסט

1910

פנתה

בווילנה בבקשת  -הבהרה  -בעקבות

הידיעה שפורסמה בעתונות בדבר האישור שקיבלה האגודה בלודז ' מן הממשלה הבריטית לייסוד

מושבות יהודיות במצרים  ,וכי כבר נרכשו אדמות בהיקף גדול  ,שנועדו לגידול כותנה  .י 5מ כתב זה
,

הועבר לנ ' שץ  ,ראש האגודה בלודז '  ,שתשובתו למרכז בווילנה הועברה

לקלן ' .

5

שץ הבהיר  ,שהכוונה היתה לשטח בהיקף של  90אלף דונאם ברפית  ,על אדמת מצרים  ,ונאת -

ביוזמת הקונסול האנגלי בעזה ,כבר בעת ביקורו בארץ
למקום משלחת  ,שמסרה דין  -והשבון
ביפו  ,ביוזמת ' אגודת

וממשתתפי

האסיפה .

ישראל ' .

בכתב.

59

ב . 1905 -

זה האחרון ומאנאסביץ שיגרו

שץ הזכיר את ההתייעצות שנערכה באפריל 1910

ושעליה שמע במפורט משיינקין  ,ראש לשכת המודיעין הציונית

במכתב נשאלה האגודה בלודז '  ,אם תהיה נכונה לרכוש אדמה ברפיון

בשביל אגודת ביאליסטוק  -לודז '  ,שכן קנזביץ התחייב להשיג  25אלף דונאם במחיר של

8

פר' .

60

ברם  ,כל עוד עוסקת האגודה בתכנית  -זרקה  ,אין בידה ההלטה סופית בעניין רפיח  .אולם ברור,
שנודעת חשיבות גדולה להקמת מושבה יהודית

ברפיח ,

ולאחר סיום הטיפול בתכנית  -ורקוע

מתכוונים לנהל גם תעמולה למען רפית  .כמו  -כן הזכיר שץ  ,שבעצמו ניהל משא  -ומתן עם גורמים

ממשלתיים בקאהיר  ,ואף שלממשלה עצמה היו נתונים מועטים על זכויות  -הבעלות ברפיח  ,הבטיח
קנזביץ לפיזור לחלוטין את הבעיה

55

המשפטית .

ראה ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,א ,

.43-41

ברסלבסקי אף מצטט ידיעה מן ' הצפירה ' בדבר בואו .

של הרב יהודה שישמן מאוננני ( בסרביה )  ,בשם אגודת ' אחווה '  ,שמטרתה לקנות ברפיח נחלה בת
אלף דונאם בשביל שלושים משפחות ( ראה גם  :מוריה  ,שנה ב  ,גל ' פז )

40

.

56

הד למתרחש בחודשים אלה  ,מצוי במכתבו של הרב קוק למאנאסביץ
א  ,עמ '

57

מ 10 -

במאי

1910

שלו ) .

מכתב בחתימת הופיין ורוזנבליט  .אל י " ל גולדברג בתיק 2 2 / 457

( א" צ ) .

. 1910

58

ראה תעודה מס '

59

הכוונה כנראה למשלחת שייגקין  -טריטש אך הדו"ח המזדפס  ,שצורף למכתב בתיק

,8

מכתב

מ1 -

בספטמבר

.

של חיים כהן וחבריו  ,שנתחבר ללא ספק רק לאחר שובה של המשלחת בינואר
60

( אגרות הראי " ה ,

למעשה דובר כל הזמן על מחיר של

5

הנ " ל  ,הינו תוכירם

. 1910

פר ' לדכאם  ,וכן גם נרשם בחוזה המובא להלן  .קשה להביז  ,מדוע

הועלה כאן המהיר  .גם במכתבו של גולדמז ( תעודה מס '

)5

מדובר על ד פר '

לדונאם .
137
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המשא  -ומתן -שבין ' אגודת ישראוע וקנזביץ התקדם עתה במהירות ,כאשר האגודה מסתמכת
_

על הכספים שהופקדו או הרבטחו על 5 -די חבריה ועל  -ידי האגודות שבחוץ  -לארץ  ,לשם זירוז

.

המשא  -ומתן הצטרפו אליו גם רופין ושיתקין יצוין  ,שלקנזב "ן היה ברור כבר

אז  ,שעשויים

להיווצר קשיים חמורים בעת  -ביצוע הקניות - ,בהיעדר ספרי  -אחוזה  -רשמיים בחצי  -האי

סיני ,

ומחמת הספיקות לגבי זכוירת  -הבעלות .ראשי המיכשול  ,הרף אהדתם לתכנית  -ההתיישבות  ,הזהירו
בפני אפשרות כזאת  ,ובמיוחד הדגיש זאת סיר אלדון גורמט  ,הנציב הבריטי החדש  ,במכתבו מיום

 2במאי  . 1901אך קנזביץ העלים אזהרה זו מן הקונים .
61

בשלהי

רפיח .

62

1910

נחתם חוזה מקיף  ,שהוא המיסמך הרשמי הראשון בדבר רכישת קרקעהת באיזור

כ ' מוכרים ' הופיעו בהוזה אלכסנדר קנזב " ן  ,דוד עמוס ומ  ,שה אליהו ארוואץ  ,וכ ' קונים ' -

נציגי ' אגודת ישראל '  ,נציגי האגודות בביאליסטוק  ,בווארשה
שיינקין  .המוכרים התחייבו למכור
והשני בן

15

ובלודז '  ,וכן ד " ר א ' רופין ומ '

אלף דונאדן בשני חלקים  :הראשון בן

40

25

אלף דונאם ;

.

אלף דונאם  ,בריחוק  -מקום שלא יעלה על מהלך שעה אחת מן הראשון גבולו המזרחי

של השטח צריך להיות במרחק של ק " מ אחד מתחנת  -הצבא המצרית  ,וגבולו המערבי יתפיל

בגבעות  -החול שבין רפית לשיחי  -זוויד  .מהיר הדונאם נקבע

ל  5 -פר /

המוכרים יהיו חייבים לדאוג

למסירת הקרקעות עם זכויות  -בעלות מלאות  ,לשטרי  -מכר על שם הקונים ולהיתר רשמי של
הממשלה המצרית  -לרכישת האדמות ול תיהטבות

"

עליהן .

המוכרים יפקידו בבנק אפ " ק שטר -

בטחון בסך של  10 , 000פר '  ,והקונים יפקידו תחילה אלף נפוליאון  -של זהב

ביבנק הפלשתינאי  -גרמני '

) Palistinabank

הסכום עד  80אלף פר '  ,כפיקדון

וערבון .

Deutsche

63

( 20 , 000

ובמשך שמונה חודשים ישלימו את

לאתר מסירת שטרי  -המכר הרשמיים  ,בצירוף ההיתו

להקמת מושבות קפודיות על הקרקע שנרכשה  ,ישלימו המוכרים את יתרת  -התשלום בעד

דונאם .

פר ' )

25

אלף

המוכרים יפקידו בבנק סך של עשרת  -אלפים פר ' למשך שנה שלמה  ,לשם כיסוין של

.

הוצאות אפשריות במקרה של השגות משפטיות  ,על עצם הקנייה לאחר  -מכן תבוצע מכירת החלק

-

.

השני אם לא ימסרו המוכרים את החלק הראשון של הקרקעות כעבור שבעה חודשים ומחצה ,
חייב הבנק למסור לקונים את שטר  -הבטחון ואת הפיקדון של הקונים  .אם כעבור המועד יודיעו
המוכרים על ביצוע העסקה  ,ישלחו הקונים מהנדס לשם מדידת הקרקעות וקבלתן  .עוד התחייבו
61

ראה  -תעודה מס '

בשנים
62

61

. 24

 - 1907נ, 191

.9

ראה תעודה מס '
העתקים של חוזים

סר אלדון גורמט

כיורשר של לורד

( 1861 - 1914

 ( Sir Eldon Gorst ,כיהן

כנציב בריטי במצרים

קרומר .

מתוך דף מצורף למסמך מסתבר  ,שנתחבר בשלהי

. 1910

בתיק  1~ 2 / 580מצויים גם

נוספים .

ממכתב של שיתקין לאוסישקין (  ) 1124 / 521מסתבר  ,שהמוכרים עמדו בכל תוקף על הפקדת הכסף
בבנק הגרמני  ,בטענם  11 wwאפ " ק נכון להעניק להם את ההלוואה הדרושה לרכישת האדמות  ,וגם

' מגלה את סודם לאחרים ומזיק להם

בזה ' .

לדבריהם  ,ניצל גזבר הבנק את הצגת אחדים מן הקושאנים

כדי לנסות להפיק רווחים באמצעות מכר ערבי בעזה  .כעבור שבועות אחדים הכחיש מנהל בנק אפ " ק
האשמה זו  ,בעת שנתכנסה הוועדה המייעצת לישיבתה  .הסיבה היתה שונה לחלוטכן  .הבנק התעניין

במצב המשפטי  ,ונתברר שאין כלל ספרי  -אחוזה לאיזור

אל  -עריש .

לאחר בירורים במצרים נשתכנע

הבנק  ,שהעיסקה ' אינה  -סולידית במידה מספקת '  .על  -בו הציג תנאים מסוימים להלוואה  ,ובתגובה
כך פנו לבנק

הגרמני .

' כל הסיכון יהיה לקונים  ,ובשום פנים לא רצינו ליטול זאת על עצמנו  ,לא

סירבנו עקרונית  ,אלא רצינו בסולידיות ובחוקיות  ,לפי אינטרס הבנק ולטובת הקונים '
111 / 1911

138

127

ין ) .

על

( 23

בינואר

פתחת  -רפית בתולדות התתיישבות היהודית

המוכרים

לדונאם .
שיוטל

להשיג אדמות ברצועה שמגבעות  -ההול ועד החוף  ,וזאת  -במחיר של

.

0 75

פר '

בסיום החוזה נקבעו דרכי  -בוררות במקרה של חילוקי  -דעות בין הצדדים  ,וגובה הקנס

על הצד שיחזור בו .

נוסח החוזה מעיד על בטחונם של המוכרים  ,שיצליחו להתגבר על המכשולים בביצוע העסקה ,

חרף האזהרות השונות ,ושיש ל' ראות את רכישת הקרקעות להתיישבות ברפיח כעובדה

מוגמרת.

.

אף הקונים סברו כן  ,ונתנו מומבי לעצם הקנייה הידיעה נפוצה ברחבי  -תבל  ,עוררה עניין רב

נוספים .

ומשכה קונים פוטנציאליים

64

בתוספת לחוזה המקורי הוסכם על קניית עשרת  -אלפים

דונאם נוספים  -דהיינו  :בסך  -הכל  50אלף דונאם  -ועל אופציה לרכישה נוספת של  50אלף

דונאם אדמות  -מטעים

ו 20 -

אלף דונאם אדמות  -חול  .כאשר החלו חוגים שונים להתעניין באדמות -

רפיח והיה חשש להתחרות פרועה  ,העלולה גם להעלות את מהיר הקרקעות  ,פירסמה ' אגודת
ישראל ' הודעה רשמית  ,לפיה היא יזמה ומנהלת את כל הפעולות לרכישת קרקעות באיזור

רפיח .

מטעמה יצאו כמה משלחות למקום  ,לשם בדיקת תנאי ההתיישבות  , .וכל המעוניינים

לאגודה .

ברכישת קרקעות הופנו

רובינשטיין  -סגן יושב  -ראש

וייס  ,ממייסדי
במשך שנת

;

על הודעה זו חתומים  :יוסף קודרנסקי  -יושב  -ראש

שאול

ן

ג ' לוין  -מנהל ; וכן חברי  -ועד נוספים  ,שאליהם הצטרף גם ע " א

' אחוזת  -בית " /

1911

5

יצא ע " א וייס פעמים אחדות לשטח  ,בלוויית המהנדס שכנאי  -ש'מדד את

הקרקע  -ופועלים

יהודים .

66

לדבריו  ,נתגלה

עד  -מהרה שזכות  -הבעלות

על הקרקעות אינה

ברורה  ,וכי בדווים שונים עשויים לטעון לבעלות ויכבידו על המשא  -ומתן  -מה גם שקרקעות
אלה לא נמדדו מעולם וגודלן המדויק של החלקות השוגות אינו

ידוע .

לאחר שקנזביץ הבטיח

לדאוג לבטחונה של משל'חת  -המודדים  ,חצתה זו את הגבול והחלה במדידת הקרקעות  ,ובמגלד
העבודה עמדה גם על טיב האדמה והכשרה לגידולים שונים  .המשלחת הצליחה למצוא מקורות -

מים ונתרשמה מסיכויי  -הגידול של פירות שונים  .היא שהבתה באיזור כמה שבועות  ,ולאחר כמה
חודשים שבה וחזרה לרפית  ,לשם מדידת

אדמות נוספות.

במשך כל הזמן לא פסק העניין באדמות רפיח  ,ומדי פעם נוספו גורמים חדשים  ,שביקשו להצטרף
לקונים ועסקו בתכניות
64

שונות.

ז6

אולם ההתקדמות המעשית היתה מועטה ; וכאשר חלפו שמונה

ידיעה שנתפרסמה בידי וועלט '  , 1910 ,גל '  , 45ציינה שקדם לרכישה משא  -ומתז זה כמה
שייכת לכמה שבטים בדווים  ,ומבחינה מינהלית כפופה למימשל המצרי שבאל  -עריש .

הוא ביחסו האוהד של המימשל ,

החקלאי  -פרטים הלקוחים מן התזכירים
שידו של רופין בדבר .

במרץ ' .

השונים .

להלן בא תיאור האדמה וסיכויי הגידול

הנימה הכללית  vwהידיעה היא מסויגת  ,וניכר

ראה תעודה מס '  - 20האור  ,גל ' קנה  ,ז ' באייר תרע " א (  5במאי  , ) 1911וכן  ' :די וועלט '  , 191 : ,גל ' . 11
חברי  -הועד החתומים הם  :זרח ברנט  ,ש ' אשכנזי  ,ע " א וייס  ,מ ' וייסר ומהנדס יעקב פרידלנד מרחובות .
החברה  ,אל המהנדס פרידלנד

( בתיק ) 24 / 45 11ע נמצא מכתב של ג ' לוין  ,מנהל
שבו נדרש להפקיד נכסים על  -חשבון קנייתו  ' -ולא  ,יאבד
ראה ברטלבסקי  ,שם  ,עמ ' -43י 4מסתבר שווייס לא דייק בזכרונותיו  ,שכן לא מדדו מעולם

את זכותו ' .

66

דונאם  ,כפי שציין
67

היתרון העיקרי

' היודע להעריך את חשיבותה התרבותית  -הכלכלית של התיישבות

יהודית באיזור שומם זה ויהיה נכון לתמוך בה

65

שנים .

האדמה

שם .

.

מ 26 -

בפברואר

, 1911

)

40

אלף

ראה מכתב מביאליסטוק אל הוועד האודיסאי  ,ללא תאריך  ,המספר על  700 - 600חברים החפצים לקנות
קרקעות  ' .התעוררות זו יש להשוות לתנועת הבילויים ' ( וו  . ) 11 24 / 45בתיק זה מצויים גם מכתבים
נוספים המעידים על ההתעניינות הרבה ברפית .

139
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דלעיל  ,נודע

חודשי  -ההמתנה שלפי החוזה

שהמוכרים לא הצליחו לסיים את העסקה ולקבל את

שטרי  -המכר ואת האישור הרשמי של המימשל המצרי  .נתברר שהעסקה לא היתה בטותה כלל

וספק רב אם יצליחו המוכרים לעמוד בהתחייבותם  ,על  -אף הכרזותיהם האופטימיות ' ,שעוד מעט '
יסתיים המשא  -ומתן

אולם העניין הסתבך  :בייחוד עם הופעת גורם חדש  ,שהכריז

בכי  -טוב .

בפירסומת רעשנית על תכניותיו בחבל רפית  -ד " ר נוסיג

חברת איקי ~ א

_

וחברתו .

ראשית הכשלון

י

" ר אלפרד נוסיג  ,שנימנה בשעתו עם מתנגדיה החריפים של תכנית  -ההתיישבות במזרח  -אפריקה
ובלט בהבעת דעות קונטרוברסאליות והפכפכות בקונגרסים הציוניים  ,החליט בשנת  1908לפרוש

מן התנועה הציונית ולהקים ארגון מ  ,שלו  ,ששם לו למטרה מציאת פתרונות התיישבותיים לזרם

ממזרח  -אירופה .

המהגרים

איק " א '

לארגון זה  ,שנקרא בשם

)  AJKOבanisation :

Or

' הסתדרות יהודית כללית להתישבות -

:

, ( Allgelnelne JUdische Kolonisa ions

oh

הצליח למיטוך

~

כמה אישים ידועי  -שם מקרב ~היהדות המתבוללת ומקרב היהדות החרדית בגרמניה וברוסיה ;

אלה ניאותו לעמוד בראש הפעולה  ,שתתנהל על בסיס פילאנטרופי  -כלכלי  ,ללא כל מגמות מדיניות

וציוניוזז .

69

במוסדות החברה שותפו גם כמה עסקנים ציוניים

מרכזיים .

מתחילה היה ברור שהסתדרות זו  -שהסתייגה בפומבי מכל מטרה פוליטית ומדרישה למתן
אוטונומיה יהודית במקומות  -ההתיישבות  -לא תשיג דבר  ,בהיעדר מקורות  -כספיים ניכרים
לעומת

זאת  ,בכוחה להסב נזק

התרברבותה והכרזותיה

;

תמוי למאמציה המדיניים של התנועה הציונית בקושטא על  -ידי

הרעשניות  ,שאין להן על מה

לסמוך .

הגדיל לעשות ד " ר נוסיג  ,מנהל

החברה  ,שבקלות  -דעת ובאמצעות פירסומת סנסאציונית הופיע כנציגה של חברת  -התיישבות
גדולה כביכול  ,שנכונה לוותר על דרישות מדיניות ומסוגלת לבצע התיישבות

רבת  -ממדים .

בכך

איפשר לתורכים לתמרן בינו לבין נציג התנועה הציונית  ,מבלי שנוסיג ישיג תוצאות של ממש .

בכשרונו הארגוני  -תעמולתי ייסד סניפים לחברה בכמה ארצות  .לפי הפירסומים ניתן היה

לחשוב ,

.

שאכן קם ארגון יהודי בינלאומי חדש המשמש גורם מתחרה לתנועה הציונית רק מעטים השכילו
להבין  ,שאין ממש בארגון זה  ,וכי בהכרזותיו מצויה מידה רבה של הגזמה

וסילופים .

יהודית

בשטחים

לאחר

שנוסיג

נוכח

לדעת ,

כי

השתדלויותיו

למען

התיישבות

שבממלכה

העות ' מאנית לא נשאו פרי  ,נאחז בתכנית  -רפיח  ,שלא פסקה אז להעסיק את העתונות  .כיוון שמצא
כבר גורמים שונים שקדמו לו בפעולה  ,הציג נוסיג את עצמו כגורם רב  -השפעה  ,המסוגל לסלק

את כל המכשולים המדיניים ולהחיש את ביצוע תכניות  -ההתיישבות באיזור  ,אם ישתפו עמו
פעולה  ,יפקידו את הכספים בידיו ויסמכו את ידיהם על דרך  -פעולתו  .אנשי ' אגודת ישראל '
והאגודה בביאליסטוק הלכו שולל בתמימותם אחר הכרזותיו המתרברבות

דיפלומאטי מוכשר  ,בעל קשרים טובים עם

הממשלות ,

68

אין ספק שבמתכוון נקבעו ראשי  -תיבות  -המזכירים את שם

69

בין ראשי החברה היו  :ד " ר א  -זידור גינזברג ( הנשיא

ופיליאקוב מרוסיה ;
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בנימין

הירש ,

לואי

פייסט

)

ויעקב

,

וחשבו שמצאו נציג

שבכוחו לבצע במהירות את רכישת

יק " א .

הנודע לכל  -לשם הארגון

החדש .

ויועק המסהר גרשוז סימון מברלין ; ברודסקי
רוזנהיים -

מראשי היהדות החרדית .

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

תכנית  -ההתיישבות .הם לא יכלו לדעת  ,כי בפעולתו הצעקנית והבלתי -

האדמות ולממש את

אחראית עלול נוסיג לגרום לביטול הסיכויים המעטים  ,שעוד נותרו להגשמת
במכתב  -חוזר  ,שפירסמה הנהלת החברה בינואר

0 , 1911י

התכנית .

הודגשה המשימה הדחופה של מציאת

פתרון הולם לזרם הגואה של המהגרים  ,לאחר שגודריו המרכזים בצפון  -אמריקה ובאנגליה  .אותה

עת החלו גם ארצות  -המזרח לקלוט פליטים  ,שם הגיעה ההתיישבות היהודית  -שהחלה כשלושים

שנה קודם  -לכן  -להישגים

מבטיחים .

הפיכתה של תורכיה למדינת  -חוק מודרנית יצרה את

התנאים הדרושים להתפתחותה הנאותה של ההתיישבות

היהודית.

ד " ר נוסיג יצא בשליחות

החברה למספר חודשים בארצות  -המזרח ובדק את הסיכויים ההתיישבות יהודית נוספת  .בין השאר

נתן עיניו ב ' רצועת  -קרקע ' בצד המצרי של ארץ  -ישראל ( רפיח עצמה אינה

נזכרת ) ,

שבה נוצרה

לראשונה הזדמנות להתיישבות יהודית בחסות בריטית  .נוסיג כבר הציג תכנית זו בפני הממשלה
הבריטית  -מצרית בקאהיר  ,ונתקבל בעניין זה על  -ידי הנציב הבריטי גורסט  ,לורד ססיל  -מנהל
מיניסטריון  -האוצר  ,וסטאק  -הנציג הבריטי במיניסטריון  -המלחמה  ,אשר הבטיחוהו כי הממשלה

תעודד את ההתיישבות היהודית באיזור .כדי להעמיד את מפעל ההתיישבות על בסיס מסחרי
מובהק  ,החליטה חברת איק " א להקים חברת  -רכישה מיוחדת  ,שתאגד בתוכה את כל הגופים
הרוצים לעסוק בהתיישבות על בסים כלכלי ותרכז את אמצעיהם הכספיים  .ההצעה נתקבלה בחיוב ,

והאגודה לרכישת אדמות שבביאליסטוק הודיעה על נכונותה  -להשתתף בחברה בסך של שני
מיליון מארק

; כן

הצטרפה אליה ' אגודת ישראל ' ביפו ' עם כל הונה '  .איק " א מילאה אפוא את

תנאי  -היסוד הדרושים לפתיחתה של פעילות התיישבותית מעשית וניגשה עתה לביצוע תכניותיה .
התגובה הציונית  -דוד וולפסון
חוזר זה  ,שהגיע גם לעסקנים הציוניים שהשתתפו במוסדות החברה  ,עורר בלבם דאגה
הן בשל

מרובה ,

ההתיימרות להצלחה מדינית בקאהיר הן מחמת הידיעה על הצטרפות האגודות ביפו

ובביאליסטוק

עם

הכספים

כל

שבידן  -הצטרפות

שחיזקה

גורם

מתחרה

לתנועה

הציונית

ולמאמציה המדיניים  .ד " ר א ' פרידמן  ,מראשי הציונים בגרמניה וחבר במועצת איק " א  ,העביר
את החוזר לעיונו של דוד וילפסון  ,נשיא ההסתדרות הציונית  ,בהביעו את דאגתו נוכח ההתחרות

החדשה  .אף כי לא האמין ב ' סכנה של מעשי  -ייסוד מטעם נוסיג '  ,הרי עשויה פעילותו הפוליטית

לגרום לאי  -נעימויות .

פרידמן רצה לדעת  ,אם נמשכים אמנם מגעים מטעם ההסתדרות הציונית

בעניין אל  -עריש  ,וכן נתבקש וילפסון לבדוק את העובדות לאמיתן ( אם אמנם קבוצת ביאליסטוק
ו ' אגודת ישראל ' ביפו נתנו לנוסיג הבטחות

.

איק " א 1י

ימים ספורים לפני כתיבת מכתב

ממשיות )

ולנקוט עמדה בדבר קו  -הפעולה כלפי

זה  ,פירסמה חברת איק " א חוזר נוסף  ,בחתימת הנשיא

ד " ר גינזברג  ,המודיע על יצירת ' מוסד כספי לרכישת אדמה ולאשראי חקלאי במזרח '  ,וכן חוזר
על נכונותן של האגודות בביאליסטוק וביפו להשתתף בכספיהן במוסד זה 2 .י מסתבר

כי נוסיג

וחבריו השבו להקים את המוסד החדש בעיקר על יסוד כספיהן של שתי האגודות  .ההכרזה על
הקמת המוסד עלולה היתה לעורר את חמת התנועה הציונית  -שבה עוד נמשך ביוזמת האופוזיציה ,
סד
1ד

ראה נוסח מלא בתיק
תעודה מס '

 10מ 25 -

. 15 2 / 651
ביגואר

. 1911

2ד

חוזר

מ 22 -

בינואר

, 1911

בתיק

. 2 2/ 651
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מרדכי אליאב

ובעיקר ציוני רוסיה  ,הוויכוח על הקמת מוסד כזה ודרכי  -הפעלתו  -וכן את החשש להתחרות

בחברת הכשרת  -הישוב שלק -הכמברד הארצישראלי  .וילפסון השיב  -כדרכו  -מיד

הציונית לא המשיכה במאמציה

73

כי התנועה

באל  -עריש  ,כיוון שלפי  -שעה אין אפשרות להתיישבות

שם .

לא ידוע לו דבר על הישגיו של נוסרג  ,אלא רק  ,שבכל מקום שהיה  ,מילא פיו מים והתמזה כמי

אין  -ספור.

שלרשותו עובדים מיליונים

הכרחי אפוא להסב את תשומת  -לבם של אנשי איק " א

לסכנה הכרוכה בפעולות נועזות כאלה  ,המחוסרות בסיס ריאלי  .גם לא ידוע לו דבר על הצטרפותם

של הביאליסטוקאים לאיק " א ; הונם אינו מגיע כלל לשני מיליון מארק  ,שכן בעת משיא  -ומתן
עם הקרן  -הקיימת לא היו מסוגלים להתחייב לפרעון של מאתיים  -אלף פר '  .על ' אגודת ישראל '

ביפו לא שמע עד אז  ,ויש להניח שמדובר בחברה קטנה  ,חסרת הון

מדי פעם בארץ -

ישראל /

עצמי  ' ,כפי שהן מוקמות

בהמשך מכתבו טען וולפסון כי נוסרג הצהיר פעמים אחרות בפני אנשים

שונים בארץ  ,שלרפיותו שלושה מיליון מארק לצורכי הועישבות  ,אף כי ידוע שלפי  -שעה אין

כל שחר להתפארות זו  ' .וקשה לי להניח  ,שבאמצעות אחיזת  -עינייך לפי השיטה הידועה מכבר
של גוסיג אפשר לעורר עניינם של חוגים רציניים בהתיישבות  ,כל  -שכן שיצמח משהו רציני או

ריאלי  ,והנני סבור כי מחובתנו להבהיר זאת לנוגעים בדבר ' .
ש
וולפסון לא הסתפק במכתבו המרגיע לפרידמן  ,אלא שיגר למתרת מכתב  -אזהרה תקיף לד " ר

גינזברג .

תהילה הזהירו בפני הקמת מוסד חדש למימונם של רכישת אדמות ואשראי

4י

חקלאי .

כלום אפשר להניח ברצינות  ,שכל הארגונים הגדולים העוסקים בהתיישבות  -לרבות המוסדות

הציוניים  -יפקידו כספיהם בידי ארגון חדש  ,שטרם עשה דבר

:

כלום בדקו אנשי

איק " א אם אמנם מצויה בידי אנשי ביאליסטוק אף עשירית מן הסכום הנקוב

האם השתכנעו ,

מה ערכה של ' אגודת ישראל ' ומה שיעור ' כל הונה '

?

?

זאת ועוד

?

כמי שמיטיב להכיר את מפעל ההתיישבות

בארץ למן התחלותיו הצנועות  ,וכמי שבתוקף עבודתו היום  -יומית מכיר את ענייני ארץ  -ישראל
לכל פרטיהם ומקבל כמעט מדי יום דיווחים מן הארץ  -יכול הוא  ,וולפסון  ,לקבוע  ,שמעודו לא
שמע על ' אגודת ישראל ' ,

75

ומכאן אפשר להסיק  ,מה ערך העזרה של אגודה זו  .שתי הדוגמאות

הללו מעידות על שיטתו של נוסיג  ,שהוא בוודאי יוזם הפרויקט  ,בצירוף העובדות .לפי הדיווחים
בך הארץ נהג נוסע בקלות  -דעת ובצורה המסכנת את עבודתם רבת  -השנים של אחרים  ,כשניסה
לעורר את הרושם שלרשותו עומד כבר הון בסך של שלושה מיליון

מארק .

וולפסון הביע את

תקוותו כי ד " ר גינזברג מיטיב לדעת מכל אחר  ,שלטענת שלושת המיליונים אין אחיזה במציאות ,
וכי הקמת ועדות לרכיבת קרקע היא

בלתי  -זהירה ומוקדמת מדי  ,אם להשתמש בלשון המעטה .

וולפסון הדגיש  ,כי התכנית להתיישבות באיזור האנגלי  -מצרי הגובל בארץ  -ישראל היא ישנה
' ונחקרה היטב מכבר' ,

והזהיר ,

בינואר
בינואר

שתכניותיו הבלתי  -שקולות והבלתי  -אחראיות של נוסיג יביאו

. 1911

73

תעודה מס '

 11מ 26 -

74

תעודה מס '

 12מ 27 -

75

הדגשה זו מוזרה ביותר  ,שכל מותר להניח שכקורא של בטאון התנועה ' די וועלט ' נתקל כבר וולפסון
פעמים אחדות בשמה של ' אגודת ישראל ' ובהודעותיה  ,וייתכן שגם נזכרה בדיווחים של רופין או
לבונטין

.

142
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פתחת -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

להפקעה זבל

ואולי

השלטונות .

מחירי הקרקעות ולהתעוררות מסוכנת בקרב האוכלוסייה הערבית ואצל

.

אי  -אפשר כבר לתקן את הנזק שנגרם בעטיים של פירסומים פזיזים 6י

מן המכתב מסתבר  ,שוולפסון

שעומדים
_
לא שמע עד כה דבר על מאמצי  -ההתיישבות ברפית  ,וסבר

.

לחדש את תכנית אל  -עריש  ,שנתבררה מזמן כבלתי  -מציאותית וולפסון היה הראשון  ,שהשגיל

לחזות מראש את תוצאות מעשיו  -הפזיזים של נוסיג
תכנית שאינה בטוחה

ומבוססת.

;

התייחס  ,כדרכו  ,בשלילה לכל

אך

ואמנם קבעה גישתו את עמדת המימסד הציוני כולו כלפי

תכנית  -רפיח .
תשובשו של ד " ר גינזברג

גינזברג לא נשאר חייב ,ודחה בתקיפות רבה את ביקורתו של וולפסון מכל  -וכל  ,ברמזו שהיא

נובעת כנראה מאי  -הבנות ,בהיעדר אינפורמציה מהימנה  .יי

במכתב מקיף  -המשתרע על חמישה

עמודים  -הבהיר גינזברג  ,שבהקמת מוסד האשראי ההדש לא התכוונו לבצע איחוד עם הארגונים
הגדולים  ,כגון יק " א או ההסתדרות הציונית  .כוונתם היתה לאיחוד הקבוצות שמחוץ להסתדרות
הציונית  ,שנוסדו לשם רכישת אדמות ואשראי אגררי  ,כדי להקים מוסד חדש בכוחות

כשותפים .

טענות וולפסון לא שיכנעוהו כלל  ,שכן נאסף מידע מקיף על החברה הביאליסטוקאית  -ואין

.

כל ספק  ,שביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ולפרוע את כל הסכום המובטח לא כזקנת
גם אי  -ידיעתו של וולפסון על ואגודת ישראל '  .אמנם לא עבר זמן רב מאז נופדה אגודה זו ; אך
היא כבר גילתה פעילות

רבה .

לזכותה יש לזקוף בראש  -וראשונה את הבדיקה היסודית של

תכנית  -ההתיישבות ברפיח  -שנידונה לשלילה

בוו -י

המשרד הארצישראלי  -בעשותה גם למען

הנשמתה .אין הכוונה לתכנית אל  -עריש הפכנה  ,שנתגלתה בשעתה כבלתי  -ניתנת

להגשמה  ,אף

.

כי לא היו גם נרתעים מהגשמת פרויקט ישן  ,אם הוא טוב עתה ההתיישבות באיזור שבין רפיח
ואל  -עריש נעשתה אקטואלית בעקבות חבהמ משלחות ,ששוגרו ביצי 'אגודת ישראל '  ,האגודה
הביאליסטרקאית

ואיק " א.

'אגודת ישראל' אף הקימה חברה לרכישת אדמות עירוניות ביפו 8 ,י

ואם לא נודע לוולפסון דבר עליה ,הרי ייתכן שהסיבה נעוצה בעובדה ,שאגודה ,זו פוצלת מחוז

למסגרת הציצית הרשמית  -צוברה המחדלת את האפשרות לשיתוף  -פעולה בינה לבין איק " א .
המשך המכתב אינו מנוסח באופן פחות חריף  .אם שתי טענותיו של וולפסון נתבררו כחסרות  -יסוד ,
איל גם לקבל את
76

מסקנותיו .

אדרבה  ,מסתבר שאק לסמוך תמיד על הדיווחים הנשלחים

אליו .

( בתיק הנ" ל )  ,נמסר על שעולת -דיזעמולה

בחוזר סודי לחברי הוועד  -הפועל הציוני מ  9 -בפברואר 1911
של איק " א להקמת מוסד לאשראי לרכישת קרקעות בארץ  -ישראל  ,כשהיא מלווה בטענות מוגזמות
ומסולפות וולפסון חזר על ביקורתו ביחס להון האגודה בביאליסטרק ו ' אגודת ישראל ' ביפו  ,וסיפר
על מכתב  -האזהרה ששיגר לגינזברג  .במכתב זה כבר מודה וולפסון בקיומה של ' אגודת ישראל '  ,אך

.

77

.

לפי ' האינפורמציות האחרונות מיפו ' אין בידה כל הון משמעותי
תעודה מס '  13מ  22 -בפברואר  1911ממכתב נוסף של ד " ר פרידמן אל וולפסון
הנ" ל ) מתברר  ,שנוסיג טען  ,שכביכול הוצעה לו השתתפות בהון הנ " ל על  -ידי נציגי האגודות
ביאליסטוק וביפו  ,אם יוצעו להם שטחים מתאימים  .העסקה עם איק " א מבוססת על ההנחה שחברה

.

מ 29 -

זו תעניק להם אשראי חקלאי  ,מעבר להשקעה האישית של
78

בינואר

החברים .

הכוונה כנראה ל ' חברה חדשה '  ,שבנתה את שכונת ' נחלת בנימין ' ליד ' אחוזת בית '
רק אחדים ממייסדיה נימנו עם  ,אגודת

ישראל ' .

1911

( בתיק

( תל  -אביב )  ,אך
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"

בייחוד

2

.

לדחות את ההאשמות בדבר התנהגותו של נוסע בארץ לא הוקמו ועדות לרכישת

קרקעות ונוסיג לא טען מעולם שלרשותו עומדים שלושה מיליון מארק  ,אף כי האגודות
בביאליסטוק וביפו הציעו את הסכומים שנזכרו בחוזר  .במשך כל

ימי

שהותו בארץ  ,נקט אמצעי -

זהירות מירביים למניעת הפצתן של שמועות מוגזמות על רכישת קרקעות ועל פעילות איק " א

.

בתחום זה לטענת בעל המכתב שיתף נוסיג פעולה עם ד " ר רופין ונמנע מקשר ישיר עם מוכרי
קרקעות ,ואף חזר והפציר בנציגים הציוניים  ,שלא להזכיר בפני איש את כוונות איק " א לרכישת
אדמות

וזאת  -כדי למנוע העלאתם של מחירי

;

הקרקעות.

טעות לזקוף הכל לחובתו של

נוסיג ,הפועל בשם הנהלת איק " א  ,שבראשה עומדים אנשי  -כלכלה מנוסים  ,הפועלים ביסודיות

רבה .

וברצינות

הדין  -וחשבון של החברה נתחבר בצורה עניינית  ,והחברים אינם מוכנים לוותר

התכנית .אין ספק  ,שתשובת גינזברג נוסחה חציברים

על הקמת מוסד כספי עצמאי לשם הגשמת

נוסיג .

כפי שמסתבר מהשתלשלות הדברים  ,לא דייק נוסיג
המתרברבת

התנהגותו

והיומרנית

בארץ

ובהציגו

את

בעובדות  , .בהעלימו את האמת על

האגודות

ובביאליסטוק

ביפו

כ ' מונחות

בכיסוי .הרדיפה אחר הפירסום משתקפת גם במכתב ביקורת שפירסם מ " פ זיידמאן ב ' הצפירה '
מ5 -

בפברואר 9 . 1911י תחילה ביקר את הופעת  -הראווה של ' אצילי היהודים העשירים '  ,המשתתפים

בהנהלת איק " א  ,והדגיש את העובדה ,כי חברה זו אינה מדברת על

סתם .

עתה פירסם נוסיג  ,שאיק " א  -בשיתוף עם האגודות שנתאחדו עמה  -רכשה אדמה ' בקרן

צפונית  -מזרחית של מצרים  ,בקירבת רפה '

שמה .

ועל

ארץ  -ישראל  ,אלא על ה ' מזרח '

;

למעשה נקנתה האדמה על  -ידי ' אגודת ישראל ' ביפו

בשיחה עם הכותב חזר נוסיג וסיפר על ' הישגיו ' במשא  -ומתן בקאהיר  ,בהטעימו

ש  ,המתיישבים הראשונים ילכו שמה עוד בחורף הבא ' .הכותב סיכם  ,שהרושם הכללי משיחה זו
היה  ,שאין לנוסיג מה
ב 30 -

במארס

, 1911

לחדש .
הודיע פרידמן במכתב כמוס ללשכה המרכזית בקלן ,

80

שלדברי גינזברג

רכשה ' אגודת ישראל ' את ' האחוזה ' לק  -רפה והחלה במשא  -ומתן בדבר רכישת אדמות ג ' ממה

ודילב ( קרית  -ענבים )  ,שאיק " א מבטיחה להעניק הלוואות למימון

( רוחמה )

איק " א לייסד בלונדון ' בנק להתיישבות במזרח '

 , Orientבהון של שני

) Color zation Bank

מיליון מארק  ,שיושקעו לדבריו בידי אנשי  -כספים מרוסיה

~
ואנגליה .

ההתיישבות .

בדעת

כן החלה חברת איק " א

במשא  -ומתן עם יק " א על קניית סג ' רה  ,שרונה ועוד  .שאיפותיה של איק " א נעשו עתה גלויות יותר
ויותר  ,והנציגים הציוניים ייאלצו לפרוש

ממנה .

תשובת וולפסון לגינזברג נוסחה בקפדנות  ,ולפני משלוחה הוגשה לחוות  -דעתם של בודנהיימר

ופרידמן .

81

וולפסון חזר והדגיש את אמיתות העובדות שהעלן במכתבו הקודם  ,וכי העתיד יוכיח

.

עם מי הצדק בדבר האגודות ויכולתן לגייס את הסכומים המוצהרים מכל  -מקום  ,ההודעה הרשמית

של איק " א חוללה את הרושם כאילו עומדים הכספים כבר לרשותה .
דחה וולפסון את גירסתו של נוסיג על התנהגותו בארץ  -ישראל .עיקרו
על פעילות איק " א כארגון לא  -פוליטי

9ך

81

הצפירה  ,ז ' בשבט תרע " א ( גל '

מכתב

144

מ 31 -

יט ) :

בצורה אירונית ועוקצנית

של המכתב עסק בפולמוס

כביכול  ,שעלולה להסב נזק למאמצים הציוניים  ,מבלי

' האיק " א

במארס 911י בתיק הנ " ל  ,תעודה

ותכניותיה ' .

מס ' . 14

80

בתיק

. 22/ 651
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ח ' רבת רפה  .ברקע  -תל רפה ( מתוך :

 S1תSchumacher, ' Researches 1
ouahern
Palestine, ' Palestine

 . 183ע Fund - Quarterly Statement, London 1886 ,

 .ל)

(Expluration

שהממשלה העות ' מאנית  -שאינה תמימה כלל  -תעסוק בהבחנות

' דקות /

אין שום טעם להקים

מוסד מתחרה ל ' חברת הכשרת הישוב '  ,וכל ההודעות המתרברבות של איק " א על פעולותיה עד
כה  -תלויות על בלימה ומעוררות ספק רב לגבי אמינות החברה  .לבנק או למוסד המתוכנן צפוי

כשלון מראש  -שיפגע לא רק ביוקרתה של איק " א  ,אלא בפעולות ההתיישבות ההסודית

אחד העם :

בכלל .

' עד מתי ? '

.

ביוזמת נוסיג  ,שרצה בפירסומת רבה  ,הועלתה עתה פעולת איק " א על דפי העתונות כשפורסמה

התכנית לפרטיה  ,החלו להופיע תגובות נמרצות  ,והפולמוס עורר תשומת  -לב מרובה .
העיקרית נתפרסמה ב ' ג ' ואיש כרוניקל'  ,ונוסחה המקוצר במקצת הופיע ב ' הצפירה ' .
הוזכרה תכנית הרצל להתיישבות האי אל  -עריש ומסיבות כשלונה  ' .עתה שוב הופנו
יהודיות לאיזור זה '  ,בעיקר הודות למרצו של ד " ר נוסיג וחברת איק " א  .זו מייהדת עתה
82

82

7 . 4 . 1911

.

(Jhrouicle

תחילה
עיניים

את כל

ב  , 1903 -אך

מוכנה להסתפק בתכנית מצומצמת יותר ברפית

District) ' . Jewis s
גל ' עה  ,י " ג בניסן תרע" א
~

 Jewishשטא ' ;

המאמצים לאיזור  ,שהרצל רצה בו

בנוסח מקוצר  :הצפירה ,

הכתבה

 the 11 -AIIShת ]
( 1נ

באפריל

( projected

(Jolony

. ) 1911
145
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.

ובסביבותיה  ,שלפי השמועה יש בה גם נמל מצוין לדברי נוסיג  ,נמלה הטבעי של רפית אף

.
הקדם ' .

עולה באיכותו על נמל יפו  ,וכבר משתמשים בו למשלוחי סחורות לפורט  -סעיד ד" ר נוסיג
כלבטיח כי יש עתיד רב לחוף רפית  ,זעם התפתחות החרושת והמסחר בארצות

אחד

המכשולים בימי הרצל היתה אי  -הוודאות באשר לקו  -הגבול התורכי  -מצרי ; עתה ברור שרפית

.

שוכנת ממערב לגבול  ,על אדמה מצרית  ,אף כי שייכת לארץ  -ישראל המקראית ' האדמה פוריה
וגם נהרות

ויובלי  -מים נמצאים עליה.

הקרקע מוכשרת לזריעת תבואות שונות ולמטעי עצי  -זית ,

המשגשגים .

תאנה וגפנים '  ,והשכנים הערבים בתן  -יונס מצליחים מאוד במטעיהם

בפיקוחה

של החברה בוצעו במשך החודשים האחרונים סקרים מדוקדקים באיזור רפיח  ,והתוצאות מעודדות

ביותר .

ד " ר נוסיג כבר הקים בסיוען של שתי אגודות בביאליסטוק וביפו ' חברה להתיישבות
_

במזרה '  ,שתטפל בעיקר בתכנית  -רפיח  .לשם כך ביקר בלונדון  ,כדי להבטיח הושטת סיוע בריטי
למושבה המתוכננת  ,שתשכון באיזור המצוי בשליטה אנגלית  .איק " א רכשה כבר  50אלף דונאם
באיזור ובידה אופציה ל  50 -אלף דונאם

נוספים .

קרקע להתיישבות אינה

חסרה .

לעזרת נוסיג

יצא גם עורך ה  ~ Berluaer Lokalanzeiger' -.א ' שוורינר  ,שההל בפירסום מאמרים בעתונו
/

וב MaiY -

 'Dailyעל תכנית  -ההתיישבות

ברפיח .

הודעה זו ' הפכה ' את רכישת האדמות בידי ' אגודת ישראל ' והאגודה בביאליסטוק לעסקה מטעם

איק " א  ,והלבישה את נוסיג והברתו באיצטלא של יוזם  ,פועל ומפעיל של תכנית  -ההתיישבות

ברפיח .

ויובלי  -מים .

בדמיונו הפורה ' ראה ' נוסיג נמל משובח ברפיח  ,ו ' מצא ' שם נהרות

חברת  -הה.תיישבות במזרח  ,שתוכננה זה עתה  ,היתה כבר לעובדה קיימת ומסע  -הפירסומת התנהל
עתה

בקולי  -קולות.

כבר למחרת הופיע ב ' הצפירה ' מכתב למערפת ,שהעמיד את העובדות בדבר רכישת האדמות על

דיוקן והדגיש  ' ,שעוד הדבר רחוק מיישוב חדש באל  -עריש ' ומוקדם עדיין ' לצלצל על אודות זה
בפעמון

הגדול ' .

83

הפירסום הרעשני באנגליה הוציא מכליו גם את אחד  -העם  ,אשר התליט להגיב

בחריפות ולהוקיע את תעתועי איק " א

בפומבי.

84

' עד מתי ? '  -שאל אחד  -העם במאמר מקיף

ומפורט  -תהא רשות נתונה לכל הרוצה להיות ' מושיעם של ישראל ' שיבוא וייושיע '

?

85

בחריפות בלתי  -רגילה תקף את העמדת  -הפנים של איק " א כארגון התיישבותי גדול  ,שעה שאין
בידה דבר וכל פעולותיה הן בגדר מעשי פירסומת ותעמולה זולים  .בעצם מציאותה היא מסיבה
83
84

מכתב מאת ר ' בז  -ציון  ,הצפירה  ,גל ' עו  ,י " ד בניסן תרע " א (  12באפריל  ; ) 1911תעודה מס ' . 15
ב 7 -נ באפריל  1911כתב לדרויאנוב  ' :היום שלחתי ל " הצפירה" מאמר " חריף " נגד הריקלמא של איק " א .
אילו קראת את המאמרים שהדפיסו נוסיג וחבריו לפגי ימים מעטים בכתבי  -העת ה א נ ג ל י ם ,
היית מבין את כעסי  ,שהביאני לכתוב בסגנון כזה  .אקוה בכל זאת  ,שלא יצאתי מגדר הנימוס הספרותי '
( אגרות אחד  -העם  ,ד  ,עמ '  . ) 3 9כעבור ימים אחדים כתב למרדכי בן הלל הכהן ביפו  ' :אגב אורחא ,

"

ע " ד נוסיג והרעש שהקים באלו הימים בפריסא האנגלית  ,היהודית ו ה כ ל ל י ת ,
האדמה שנקנתה ב " אל  -עריש "  ,תקראו בקרוב מאמר מאתי ב " הצפירה "

.

בנוגע לכברת

לא יכולתי עוד להתאפק

והגדתי לבעלי איק " א את כל האמת המרה בדברים חריפים שלא הורגלתי להשתמש בהם [  - - -ן
כשתקראו את מאמרי  ,אבקשך להודיעני אם יפה עשיתי  ,לפי דעתכם  .סוף סוף הרי רחוק אני מממר
המעשה ' ( שם  ,עמ '
85

. ) 384-383

באוחר יום הופיע מאמרו

בהצפירה .

המאמר הופיע בהצפירה גל ' פ  ,כ " ה בניסן תרע " א (  23באפריל
אחד  -העם  ,עמ ' תצט -חק בשל חשיבות העניין הובאו קטעים מן המאמר בתעודה מס '

.

ב ' די וועלט ' ,
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גל '

. 18

, ) 1911

והועתק בנספחים לכל כתבי

. 17

ראה גם

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היחודית

נזק .

היא הגדילה לעשות בקושטא  ,כשניסתה לשכנע את הממשלה

העות' מאנית  ,שהינה הסתדרות

בלתי  -פוליטית  .אך התורכים לא הבהינו בינה לבין התנועה הציונית וכינו את נוסרג ' שלוחו של

הקונגרס הציוני '  ,בדחותם לחלוטין את הצעותיו  .עתה ' הזמין להם הקב " ה מציאה יקרה בלי יגיעה

יתירה '  .אחד  -העם מעלה מחדש את השתלשלות הקנייה של אדמות  -רפיח  ,שזהירות וצניעות יפות
לה  ,כשכולם חרדים ' שלא יקולקל הכל בעקב

הפרסום ' .

ופירסמה מאמרים מיוהדים בעתונים יהודיים וכלליים ,

86

עכשיו 'התלבשה ' איק " א על העניין

המטעימים בגלוי את העניין

הפוליטי ,

ביחסה לעצמה 'הכל בלי בושה' ובסלפה את הלקן העיקרי של האגודות בביאליסטוק

וביפו .

חברת איק " א לא הספיקה במשך שנות  -קיומה ' לקנות אף ארבע אמות קרקע ולהושיב אף

נפש אתת באתה מקום שהוא ! ' יש אפוא להשתיק אנשים אלה ולהעמידם במקומם  ,למען יחדלו

ממעשי  -התעתועים .
עתה נתעוררה גם 'אגודת ישראל ' לתבוע את עלבונה ולהכריז ברבים  ,כי היא  -היא אשר טיפלה
בכל העבודה המעשית הכרוכה ברכישת האדמות ברפיח  ,וכל המעוניינים בכך יפנו

אליה .

ז8

.

ההודעה לא הזכירה אף ברמז כל קשר עם חברת איק " א ימים ספורים לאחר  -מכן נתפרסם מכתבו

המפורט של משה לוין  ,מי שהיה מזכיר ' המועדון האנגלי  ,הנזכר

על ' זכות יוצרים '  ,לכסי ייגרע
כנגדה על זכות בר  -מצרא

!

לעיל .

לוין טען  ,שאם מדובר

88

חלקו של ' המועדון האנגל "  ,שקדם ל ' אגודת ישראל ' ואף טען

מכתבו של לוין הזכיר בסיומו את החוזה בדבר קניית

50

אלף דונאם

בידי האגודות ביפו ובביאליסטוק  ,עם אופציה לרכישת  50אלף דונאם נרגעים  ,אך הטעים
שכעבור חודש יחול המועד של מימוש החוזה  ,ורק אז ייוודע אם אמנם הצליחה

' תכנית  -רפיח ' .

נוסיג עצמו לא עשה דבר להגשמת התכנית  ,מלבד ביקור קצר במקום  ' .יוזמי התכנית היו מייסדי
החברה לפיתוח

.

ארץ  -ישראל  ,ואם תוגשם  -יפול הכבוד בידי אגודת ישראל ' י8

תגובתו של נוסיג
השתלשלות הדברים אילצה את נוסיג להשיב בפומבי לביקורתו המותצת של אחד  -העם  ,וכדרכו

השמיע דברים בוטים ומתנשאים  ,שהעידו על בטחון  -עצמי
86

על

המאמר ב -

Daily Adail

רב .

90

תחילה הטעים  ,שביקר את

העיר אחד  -העם  ,שהדגיש את התועלת שיביא היישוב החדש ל א נ ג ל י ה ,

כי מצד אחד יתחזק כוחה של אנגליה במצרים  ,ומצד שני ' תפטר על  -ידו ב א ר צ ה מן השאלה הקשה
של כניסת היהודים הרוסים  ,מבלי שתהיה מוכרחת לסגור דלוייה בעדם  ,כי מעתה יפנו היהודים האלה
אל הפתח הפתוח לפניהם במקום החדש ן  ] - - -כך כתוב שם שחור על גבי לבן ' .
87

ראה תעודה מס '

88

תעודה מס '

89

, 21

 , 20ולעיל

הערה

. 65

וראה לעיל הערה מס '

דו .

באותו גליון של ה ' ג ' ואיש כרוניקל ' נתפרסם גם מכתב מאת מזכיר הכבוד של הסניף האנגלי של
איק " א  ,המשמיע כבר גירסה קרובה לאמת

.

לאחר הדגשת ' העניין הרב ' שעוררה המושבה המתוכננת

ברפיח  -שעליו מעיד ' מספר גדול של בקשות למידע  ,המופנות יום  -יום ' למשרד הלונדוני של
איק " א  -קבע הכותב  ,שזכות התגלית והחקירה של הטריטוריה היא בראש  -וראשונה זכותה של
' אגודת ישראל ' ביפו  -שאליה הצטרפה האגודה בביאליסטוק  -ומזכירה  ,המהנדס לוין  .הקשר של
איק " א לפרויקט התבטא עד עתה רק בהבטחת אשראי למתיישבים  ,שאין בידם אמצעים מספיקים

משלהם  ,וכן בהבטחה כי חברת איק " א תשתתף ברכישת אדמות נוספות  .יחד עם שתי האגודות הנ " ל
' מייסדים עכשיו ' את חברת  -ההתיישבות במזרח  ,שתבצע את
למידע על ההתיישבות ברפיח יש להפנות ל ' אגודת ישראל ' ביפו
90

ראה תעודה מס '  ; 22קטעים ממאמרו בהצפירה  ,גל ' קד -:קה ,

תכנית  -רפיח .

אולם את כל הבקשות

.
כ" ג -כ" ד באייר תרע " א .
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אחד  -העם ושיכנעו ' על  -ידי תעודות ובמופתים חותכים ונאמנים ' ,שלא צדק בביקורתו על איק " א ,

מחוסר  -ידיעה.

וכי טענות אחד  -העם נבעו

בדומה לתשובת גינזברג לוולפסון  ,טען גם נוסיג

שהמבקרים אינם בקיאים כלל בעבודתה החשובה של איק " א ; ידיעותיהם עליו; לוקות בחסר

;

פרטים רבים מפעולות החברה אינם ניתנים עדיין לפירסום  ' ,ובעתיד הכי  -קרוב ' ייוודע גם

לציבור על פעולותיה החשובות .כאן התעטף נוסיג במעטה החשאיות  -גילה טפח וכביכול כיסה

טפחיים  .לעצם הע יין

קבע נוסיג  ,שסיכויי ההתיישבות נחקרו היטב  ,ולשם כך עומדים להקים

חברה להתיישבות ~במזרח  ,שתעניק אשראי אגררי  .ההישג העיקרי נעוץ בליכוד הקבוצות השינות

לחברה גדולה אחת ,שתאושר בקרוב על  -ידי הממשלה האנגלית

; כן

החלו בריכוז כספים למתן

אשראי למתיישבים ב ' מושבות העומדות לקום על  -ידינו '  .אין הוא מכחיש  ,כי שתי האגודות קנו
את הקרקעות ; אך העיקר הוא בהתיישבות על האדמה  -וזו תבוצע בעזרת המכשיר הכספי החדש ,
שנוסד בידי איק " א  ,בסיוען של

שתי האגודות.

אשר לפירסום הרב בעתונות האנגלית ,טען נוסיג שהיה בכך הכרח לשם השפעה על דעת  -הקהל

האנגלית  ,שכן רק חברה הרשומה באנגליה יכולה לבצע התיישבות על אדמה מצרית  -אנגלית ,
ולדעת  -הקהל משקל רב בהכרעתם של

גורמי  -השלטון .

אגב  -אורחא  ,מביאה פירסומת זו גם

תועלת במשא  -ומתן עם תורכיה  ,הנוכחת לדעת ' כי אין עינינו נשואות דווקא לתורכיה

עצמה ' .

במלים אחרות  -לפירסום הרעשני היתה מטרה פוליטית מובהקת  ,ועל  -ידי כיבושה של דעת -
הקהל ישפיע על הממשלה האנגלית
הזה באופן היותר
במסירות

טוב ' .

ובזהירות

!

ואכן  ' ,המאמרים בעתונים האנגליים מילאו את התפקיד

משום  -כך אין לבוא בטענות אליו ולאיק " א  ' ,העושים

הדרושה ,

וביקורתו של אחד  -העם

את עבודתם

משוללת אפוא כל יסוד  ,לפי שהיא

נובעת מהיעדר ידיעות מהימנות  .המסקנה המתבקשת היא  ,שיש להפסיק את ' מלחמת  -היהודים '
ולסמוך על

נוסיג . . .

מסתבלי שנשיג

הגדהן את הסאה בטענתו ע ' שיכנ 9את אחד  -העם  ,ומתוך השש שמא יפרסם

אחד  -העם את האמת על השיהה שביניהם  ,שיגר נוסיג מכתב  -תיקון

ל ' הצפירה ' .

91

במכתב זה הודה

שכלל לא הראה לאחד  -העם תעודות ומסמכים  -ועל  -כן גם לא עלה בידו ' להוכיח לו באופן
ברור ומוחלט ' את

גירסתו .

עיקר מטרתו היתה להבהיר לאחד  -העם  ,שטפלו עליו ועל איק " א

אשמות  -שווא  .גם דברי אחד  -העם לא נמסרו בדייקנוונ ,ורק אמר לו ש ' צריכים גם אנתנו לפרסם

.

בדפוס מה שיש לנו להשיב  ,למען יראה הקהל וה2פוט ' אין ספק  ,ש ' תיקון ' זה החליש במידה
ניכרת את טיעונו של נוסיג  .אחד  -העם לא הגיב

כלל .

כעבור ימים אחדים הודיע פרידמן לוולפסון  ,שגינזברג נטש לפתע את כהונתו באיק " א  -כנראה
בעקבות כשלונן של כמה מתכניות ההברה  -אף כי רשמית נומקה הפרישה בסיבות

קבוצת  -ביאליסטוק לא מילאה אחר התחייבויותיה וגם אנשי יפו לא קיימו את

יסודו של המוסד הכספי נראה עתה

91

92

כחסר  -סיכויים " .
2
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הבטחותיהם .

מסע  -הפירסום הרעשני של איק " א נסתיים

ראה תעודה מס '  , 23לפי הצפירה  ,גל ' קטו  ,ת ' בסיון תרע " א

. 2 2/ 651

בריאותיות .

(4

בייני . ) 1911

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

בקול דממה דקה  ,ו ' השותפות' עם שתי האגודות  ,שמעולם לא נתממשה  ,הגיעה לקיצה  .השנתבשר

וולפסון על  -ידי נציגו בקושטא  ,ושהממשלה התורכית עומדת לאשר הקמת חברה מטעם איק " א
למפעלים כלכליים וחקלאיים  ,למרות שלא היה באפשרותה של זו לגייס אף עשירית מן ההון
הרשום  ,העיר וולפסון  ' :לא ייאמן  ,מה שהכל מכזבים בשם העם היהודי ! '

ברם  ,נוסיג המשיך

93

בשלו  ,והוסיף לפרסם תכניות בדבר הקמת ' חברת ההתיישבות במזרה '  ,ולנסות לגייס כספים
למטרה

זו.

כן לא נטש את תכנית  -רפית  ,ומפעם לפעם השמיע את קולו כאילו היה עדיין

' שותף פעיל ' .
באותם הימים פירסם י " ר פרייער מיפו מאמר מקיף וחשוב ב'הצפירה ' על תולדות הקנייה
ברפיח .

94

בחן רב גולל את כל הפרשה  ,בהדגישו ש ' עדיין לא קנו שם כלום '  ,וכל העסק הוא עדיין

' כדבר שלא בא לעולם '  -אך כגר ניכנעת המריבה על זכות הבכורה ; השתלשלות הדברים
היא אופיינית להרבה עבודות ' מעשיות ' ותוצאותיהן  ,והרבה מן המתפרסם בעתונות על פרשה

זו  -מצוץ מן

האצבע .

פרייער סקר את השתלשלות הפרשה מתחילתה

; אך

סיפורו אינו נקי מאי  -דיוקים שונים  ,ובין

היתר בילבל את היוצרות בעניין סכסוך  -הגבול התורכי  -מצרי והשפעתו על המאמצים לרכישת

האדמות ברפית  .במלים חריפות הוקיע פרייער את הנזק שהסב נוסיג לעניין  ,מבלי שיהיו בידו
אמצעים כספיים כלשהם

; ובסופו

של דבר גרם ' על  -ידי הפרסום המיותר לפולמיקה של סופרים

בעתונות המצרית וגם להודעה רשמית מצד הממשלה

המצריות  ,שלא מכרה אדמות באיזור אל -

עריש בשביל התיישבות יהודית  .שאלת אישורה של הקנייה היא מסובכת  ,בהיעדר ספרי  -אחוזה
רשמיים וללא כל תעודות מוסמכות עשויים לקום עוררים על האדמה ועל המכירה ,כפי שכבר
הדגיש במכתבו

מ1 -

במאי

1910

הנציג הבריטי סר א '

גורסט .

95

גם סיכויי ההתיישבות מסופקים

בעיני הכותב  ,המגלה בקיאות רבה בטיב הקרקע והגידולים האפשריים בה  .מסקנתו היא  ,שרק
למתנחלים בעלי ' נשימה ארוכה ' צפוי עתיד באיזור זה  ,ואין לצפות לפירות מידיים בשנים

הראשונות .על  -כן יכולים רק אנשים בעלי  -אמצעים לעסוק בהתיישבות זו  ,ויש להזהיר את כל
אלה ' המרמים את עצמם בהכנסה

קרובה ' .

מאמר זה היה הראשון  ,שהעלה את

התעוז?

;

שונים .

דעתו הפסימית על סיכויי ההתיישבות תאמה למעשה

שבסופו של דבר תכשיל את הקנייה

הסתייגויות מצד גורמים מדיניים

לנקיטת עמדה שלילית מצד השלטונות המצריים ,

וזאת  -בעיקר בעטיו של הפירסום המיותר  ,שעורר

את חוות  -דעתה של המשלחת הארצישראלית  ,בראשותו של רופין  ,וכן את דעתו של א ' איטנברג
בהתייעצות  ,שכונסה מטעם ' אגודת

93

ישראל ' באפריל . 1910

1 Namen des iUaschen Voikes zusarnmengeschwindeltת1

(  21ביוני

) 1911

מס '

22/ 1651

wird

~ublich was doch alles

~
קניה אחת בארץ  -ישראל '  ,הצפירה  ,גל ' קלז  -קלח  ,ד '  -ה ' בתמוז
' תולדות

94

תעודה

95

מכתב זה לא נמצא ורק נזכר כאן  ,אך אין ספק במהימנות הידיעה  ,וראה לעיל ,

: 24

.

ungl

)נ

' Es

תרע " א .

הערה . 61
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הקשחת העמדה הבריטית  ' -שינול התכנית
כאשר חלפו שמונת החודשים מאז חתימת החוזה הראשון  ,והגיע המועד שבו התחייבו המוכרים

.

לסיים את העסקה ולמסור את שטרי  -המכר ,התברר שאיל ביכולתם לעשות זאת אנשי ביאליסטוק
ראו בתכנית  -רפיח חולייה בשרשרת  -הקניות ,שכן התעניינו גם בשטחים קרובים אחרים  ,מתוך
שאיפתם ליצור גוש התיישבותי רצוף שקסטינה ועד רפיח

96 /

כחודש לפני תום המועד  ,פנו

קנזבוץ  ,עמוס וארוואץ ל' אגודת ישראל' והסבירו שנרכשו חלקות בודדות  -לפי אומדן ולא לפי
מידה מדויקת  -שמצטרפות בסך  -הכל ל ' כמות הדרושה '  .ביניהן מצויה חלקה אחת בת עשרת -
אלפים דונאם  ,אך האחרות הן בגודל של

דונאם .

3000--2000

קשה היה עד כה לאחד את כל

החלקות לשטח רצוף  ,בשל אי  -הבהירות הכרוכה בקביעת הגבולות של חלקות הבדווים ' ,שנעדרו

.

מן המקום זה כחמישה חדורים  ,בהיותם עסוקים בקציר ' עתה נשלחו לשם פקידים  ,כדי להתחיל
במדידת הקרקעות ולתהום את גבולות החלקות  ,ו ' אגודת

"

2ראל ' מתבקשת לשגר לשם מיד את

.

המהנדס עם שני חברי הוועד כדי לבדוק את המדידות ולהודיע ' על שם מי תירשם הקרקע ' י9

' אגודת ישראלי נענתה לבקשה זו  ,ושיגרה את המהנדס שכנאי  ,בלוויית כמה עסקנים  ,ובתוכם

.

ע " א וייס אפשר שזו היתה מדידת הקרקע שווייס תיארה בזכרונותיו  ,והוזכרה לעיל

; 98

הכמולחת

עסקה במדידות הקרקע עד שלדברי וייס ' הגיעתנו ההודעה  ,כי עלינו להפסיק את עבודתנו עד
הודעה חדשה  ,ארזנו את חפצינו והזרנו

כשהתברר בינתיים  ,שאין כל אפשרות להעביר

ליפו /

את הקרקעות במועד שנקבע  ,הוסכם בין אנשי המשלחת לבין המוכרים בעזה להאריך את המועד
למסירת האדמות ושטרי  -המכר  ,לחודשיים נוספים  ,דהיינו עד ה  9 -באוקטובר

גם ייפו את כוחו של הבנק הגרמני  ,להחזיר את הפקדון של

לחוזה על  -ידי אנשי ביאליסטוק
בהתחייבויותיהם עד המועד

80

. 1911

אלף פר '  ,שהופקד בינתיים בהתאם

ויפו וכן את שטר  -הבטחון של המוכרים  ,אם

החדש " .
9

המוכרים

לא

יעמדו

רופין  ,שייצג את הקונים  ,הסכים לדחיית תמועד לביצוע

החוזה  ,מתוך תקווה שאכן יעלה בידי המוכרים להעביר את הקרקעות ואת שטרי  -המכר עד

.

המועד החדכם  .אך גם באוקטובר לא הסתיימה הפרשה אדרבה  ,התגלו קשיים רבים  ,שכן רשימת
הבדווים בעלי  -הקרקעות הסתכמה

ב 101 -

שמות

!

עתה טען מושל סיני  ,פארקר  ,שדרוש זמן רב

לבדיקת הזכויות של כל הטוענים לבעלות  ,ובינתיים נתבקש קנזביץ ' להימנע מכל פעולות

מכירה ' .

100

קנזביץ העביר העתק של מכתב זה ל ' אגודת ישראל '  ,בהביעו את צערו על הדחייה

הנוספת  ,ובטענו כי ' מר פארקר הוא לצידי  ,ועושה כמיטב יכולתו לסיים עניין זה לשביעות
רצוננו  ,כפי שתוכלו לראות מתוכן
זמן

96

מכתבו ' .

101

כן הביע קנזביץ תקווה  ,שהעניין יסודר ' תוך

קצר /

מכתב האגודה לאוסישקין מכ " ו בניסן תרע " א (  24באפריל  , ) 1911הנזכר לעיל  ,בעמ '  , 135מציין
גם  ' :חשוב הוא שנוכל לרכוש בהקדם הכי אפשרי גם את שתי החתיכות המצוינות של " באר שבע "
היבית חנון " שבאמצע ולכונן רשת שלמה של מושבות עבריות מ " קוסטינה עד רפיח " ' ( ראה הערה ) 51
מכתב

מ 18 -

ביולי

.

( . ) 14 2/ 580

97

תעודה מס '

98

ראה לעיל עמ '
תעודה מס '  : 77מכתב של רופין אל מאנאסביץ מ  13 -באוגוסט

99

ש1
101

150

: 26

139

והערה

1911

.66

תעודה מס '  : 29מכתב של פארקר אל קנזב " ן

ראה מכתב של קנזביץ אל ' אגודת ישראל '

מ 30 -

מ 4-

. ) 2 2/457 ( 1911
באוקטובר ( . ) 14 2/ 580

בנובמבר

, 1911

בתוך

הנ" ל .

פתחת -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

התערבותם של

נציגי בריטניה

אך כלום היו אלה רק עיכובים טכניים או שמא התגלה מכשול הרבה יותר רציני

?

מסתבר,

שבאותם החודשים החלה להסתמן מבהורי הקלעים פעילרתו של גורם כבד  -משקל  -הנציגים
הדיפלומאטיים של בריטניה  -שביקשו בהתערבותם לסכל את מאמצי ההתיישבות ברפית  ,מתוך

.

שיקולים מדיניים מובהקים פעילות זאת החלה לאחר שהוסבה תשומת  -הלב למשמעות המדינית

של תכנית  -ההתיישבות  ,עקב הפירסומים הרעשניים והמתרברבים  ,שניתן היה להבין מהם כאילו

והוסכם .

כבר הכל סודר

הפעילות התנהלה בצינורות הדיפלומאטיים הרגילים  ,כפי שמעידים

המסמכים המובאים להלן  ,וזאת מבלי שקנזביץ ידע על המזימה המתרקמת
כבר

ב 17 -

באפריל

מאחורי גבו.

כשבוע לאחר שפירסומי איק " א ראו אור בעתונות היהודית והכללית

, 1911

בבריטניה  ,הבריק שגריר בריטניה בקושטא  ,סר ג ' לאוחר

)  , Lolwherאל הקונסוליה בירושלים

וביקש מידע על רכישת האדמות בין רפה ואל  -עריש  ,על אדמת מצרים וכן  -בצד התורכק
שנעשו בידי הסוכן הקונסולארי בעזה  ,כנראה בשם חברה יהודית  ,המתכוונת לייסד שם מושבה

יהודית .

102

עוד לפני שהשיבה הקונסוליה למברק  ,שיגר השגריר מכתב מפורט לשר  -החוץ  ,סר

אדוארד גריי  ,שבו

הודיעי

על הסתייגותה של הנציגות הבריטית בקאהיר  .כשנודע לה על קניות

האדמה ' הפרטיות ' של קנזביץ באיזור רפית-אל  -עריש  ,ביקירה לנקוט צעדים לשם הפסקת
פעולתו של הסוכן הקונסולארי ,פעולה שהיתה עשויה לעורר רושם כאילו בוצעה באישורה של

ממשלת אנגליה .השגריר הביע חששותיו מפני השפעתה של העסקה על היחסים עם השלטונות
העות ' מאניים ועם הערבים המצריים  ,בייהוד לאתר מאמר אשר התפרסם ב ' טיימס ' וקשר את
הפרויקט ברפיח עם תכניתו הקודמת של הרצל  ,כשהמדובר

באותו איזור ' .

10

בינתיים השיבה גם הקונסוליה בירושלים לשגרירות בקושטא  ,בגוללה את פרשת רפיח לפי
המידע

שבידה.

104

בדיווח זה תוארה פעולתו של ' המועדון המנגל "  ,בראשותו של פרומקין  ,נתין

בריטי  ,שהתקשר עם קנזביץ לשם רכישת אדמות ברפיח הנמצאת בתחומה של מצרים  .פרהמקין

הודיעי

ניהל גם משא  -ומתן עם מושל סיני  ,אשר
אם היילידים ' נכונים

למכור .

קנזביץ לבין שישה קונים

105

ב  8 -באוגוסט  , 1908שאין התנגדות לקניות ,

מאז נמשך המשא  -ומתן  ,ולפני חודשים אחדים נחתם הוזה בין

.

על רכישת המישים  -אלף דונאם ברפיח  .עד עתה ניקנו כעשרת -

106

אלפים דונאם  ,ושום קנייה לא בוצעה בצד התורכי של הגבול  .כשנשאל קנזבוץ לפשר הדבר  ,טען ,

.

שכנציג קונסולארי ללא שכר רשאי לעסוק במסחר לכן עסק במכירת הקרקעות כעסקה

מסחרית ,

לאחר שפרנסתו הרגילה כסוהר  -תבואה הגיעה עד משבר  ,מחמת היבול הגרוע אשר נאסף במשך

.

שלוש השנים האחרונות אין להניח כי ניצל את מעמדו הקונסולארי לשם ביצוע עסקות הקרקעות ,

102

תעודה מס '

היה שגריר

: 16

מברק

מ 17 -

באפריל

מכתב

מ 24 -

באפריל

103

תעודה מס '

104

: 18

בירושלים בשנים
106

, 1911

בקושטא בשנים . 1913- 1908

תעודה מס '  : 19מכתב מ  -ז 2באפריל

105

בתיק

, 1911

לפי

, 3 22 / 11

ספרו של חיימסון  ,ב  ,עמ ' . 577-576
:

1911

הנמצא בגנזך המדינה  .סר ג ' רארד לאותר

( , ) 122 / 11

סר הארולד סאטוב

) ( Satow

כיהן כקונסול

. 1913-1909
לעיל .

כנראה הכוונה למכתבו של פארקר הנזכר
השמות משובשים במקצת  ,והכוונה כנראה ל שיינקין  ,קודרנסקי  ,הורודיש  ,לוין  ,רופין וברנש  ,הנזכרים
'

כולם בחוזה ( תעודה מס '

. )9
151

dunes

sand
ף

.

ן

.

ח ' רבת רפה  .ברקע  -תל רפה ( מתוך :

 Sauthern Palestine, ' Palestineש Schumacher, ' Researches

 . 183ע Fund - Quarterly Statement, London 1886 ,

( E3
xpforat on

שהרי נעשו בשטח המצרי  ,שבו אינו מכהן בתפקיד

רשמי .

)3 .

קנזביץ סבר כנראה  ,שהוא מסייע

לאינטרסים הבריטיים  ,לאחר שרבים מל המעוניינים בהתיישבות היו נתינים בריטיים  ,ועל  -כל

הזכיר את הפרויקט בגאווה בשני הדינים  -והחשבונות המסחריים האחרונים  .עתה הודיע לקונסוליה ,
שמסר את כל ניהול העסקה לבנו

אמיל .

( הודעה אחרונה זו נבעה כנראה מרצונו של קנזביץ

להימנע מהתנגשות עם הקונסוליה הממונה עליו  ,לאחר שהמטירו עליו שאלות טורדניות בדבר

הרכישה .

פשר

)

כשנשלוב מצרים מתנגדת

התוצאה היתה בלתי  -נמנעת  .משהוסבה תשומת  -לבה של ממשלת מצרים לתכנית  -רפית  ,ביקשה
זו את התערבותו של מינירד  -החוץ

הבריטי .

ב 17 -

ביולי

1911

הורתה השגרירות בקושטא את

הקונסול בירושלים  ,לנקוט את כל האמצעים ברשותו כדי למנוע את חברות  -ההתיישבות היהודית
להקים מושבות על טריטוריה מצרית  ,שעל גבול

תורכיה .

י10

בהתאם לכך הודיעה הקונסוליה

לקנזביץ  ,באוגוסט  , 1911על התנגדותה של ממשלת מצרים להתיישבות יהודית על אדמתה  .אך

קנזביץ לא אמר נואש וניסה לבטל את הגזירה  .לפי דיווח הקונסוליה לשגרירות
כי פעל בתום  -לב והסתמך על האישור  -בכתב של המפקח על
107

תעודה
בשנים

108

152

מס '  25 / 11 , 25נ .
. 1913-1908

תעודה מס '

: 28

מכתב

סיני ' .

10

טען קנזביץ ,

בחוזה שחתם עם שני

על מכתב זה חתם צ ' ארלס מארלינג )  , ( Marlingיועץ השגרירות בקושטא

מ 23 -

באוגוסט

1911

בתיק

הנ " ל .

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

שותפיו  ,התחייב למכור חמישים  -אלף דונאם  ,ובמקרה של כשלון  -היה עליו לשלם קנס בסך
של עשרת  -אלפים פר '  .עד כה נרכשו

כ 50--30 -

אלף דונאם אדמה וכ  25 -אלף דונאם

אדמות  -חול .

לשם ביצוע הקנייה  ,לווה קנזביץ שישים  -אלף פר '  ,ואם ממשלת מצרים תסרב לאשר את הסעת
שטרי  -המכר על  -שם בנק אפ " ק ביפו  ,תהא זאת מהלומה כבדה לו ולשותפיו  ,כי לא ניתן למכור

את האדמה הזאת אלא לחברה יהודית  .הקונסול יעץ לו לנסוע לנה ' ל ולנסות לשכנע את מושל
סיני  ,שהתיר לו את העברת הקרקעות אשר כבר נרכשו  .בסוף המכתב חיווה הקונסול את דעתו ,
שקנזביץ פעל בכל הזהירות הדרושה ואכן היה לו יסוד להאמין  ,שאין לממשלת מצרים כל

.

יש להתיר את ביצועה או לפצות את קנזביץ ושותפיו על הנזק הרב

התנגדות לעסקה כהמום  -כך

אל הפועל.

שייגרם להם אם לא תצא העסקה

ממכתב זה מסתבר  ,שבשעה שהגיעה כהדלחת  -המדידה אל קנזביץ באוגוסט והוסכם על הארכה
לחודשיים  ,כבר ידע הלה על התנגדות הממשלה ; אף  -על  -פי  -כן העדיף שלא לגלות זאת  ,בתקווה

שיעלה בידו לשנות את ההחלטה  .משהגיע חודש אוקטובר ובידיו לא היה כל דבר חדש  ,הצליח
קנזב " ן לשכנע את ' אגודת ישראל ' ושותפיה להתאזר בסבלנות ולא לנקוב במועד הדש לקיום

החוזה  ,מתוך הנחה שהעניינים יסתדרו ' עוד מעט '  .בינתיים החליטו הקונים העיקריים שבתוץ -
לארץ  -נציגי האגודות בביאליסטוק  ,בווארשה ובלודז '  -למנות את רופין כנציגם בעסקה וייפו
את כוחו לשמש נאמן לשמונים  -אלף הפר ' שהופקדו באפ " ק

 :נ10

לידי ' אגודת ישראל'  ,וברור היה למוכרים כי עשויים הם להיתבע

שטר  -הבטחון של המוכרים הועבר

לפרעו .

קנזביץ המשיך להפעיל את אמצעי השכנוע שלו על שלטונות סיני  .אולם נתברר לו  ,שמושל סיני
אינו מוסמך להכריע בגורל הקנייה  .לאחר כמה חודשים של תוחלת נכזבת  ,נסע לקאהיר ונתקבל

על  -ידי הנציב הבריטי

החדש  ,לורד

את הסכמת הנציב למכירת

קיצ ' נר.

בשובו לארץ בישר לאנשי יפו  ,שעלה בידו להשיג

110

אלף דונאם  -וכי העסקה תצא בקרוב

25

דיבר אמת  .ממכתבו של בימיש  ,המושל האזרחי בסיני ,

המשיכו להתנגד למכירת

הקרקעות .

והזהיר את קנזביץ מלעסוק בה

;

מ 25 -

במאי

לפועל .

, 1912

אולם ספק  ,אם

מסתבר  ,שהשלטונות

אשר לאדמות החול  ,טען בימיש שהן רכוש המכרמלה ,

ואילו באשר לאדמות שנרכשו מן הבדווים  ,ודאי שעלולים להופיע

אנשים אשר יטענו לזכויות  -הבעלות  ,וכל דין  -ודברים צריך לבוא להכרעה בפני בתי  -הדין

המעורבים שבקאהיר .

על  -כן אין הממשלה יכולה לסייע לו במכירת הקרקע והיא שומרת לעצמה

את זכויותיה לבעלות על האדמות

שנרכשו .

ימים ספורים לאחר  -מכן דיווח רופין להנהגה

111

הציונית על ' בשורת ' קנזביץ בשובו מקאהיר  ,בדבר הסכמת הנציב לקנייה של  25אלף

דונאם .

112

.

מן המכתב מסתבר  ,כי רופין הטיל ספק באמיתות הדברים הוא הוסיף  ,שגם אם יתאמתו הדברים ,
ספק אם תצא הקנייה אל הפועל  ,שכן מתפצלים  25אלף הדונאמים לחלקות אחדות במקומות

109

ראה ייפוי  -הכוח מסוף  1911בתיק  , 1, 2 / 461עמ '

110

הוריישו הרברט קיצ ' נר

)Kitchener

]] .

. 12

-- 1850 , 1 ] .ל) 191

פקד על הצבא שהכניע את המרד בסודאז

וכבש את חארטום (  . ) 1898- 1896אחר  -כך כיהן כמושל  -כללי בסודאן ובשנים  1902 - 1899ניהל את
המלחמה נגד הבורים בדרום  -אפריקה באכזריות מרובה  .בשנים  1914- 1911שימש נציב  -עליון במצרים

.

111

112

ואתרי  -כן נתמנה למיניסטר  -המלחמה של בריטניה
תעודה מס '  : 31העתק המכתב בתיק  , 14 2/ 580וראה גם לבולטין  ,שם  ,עמ '

תעודה מס '

: 32

מכתב של רופין

מ 29 -

במאי

1912

בתיק

. 218

. 2 3/ 1448
153

ן

מרדכי אליאב

.

שונים  ,והרי הכוונה היתה לרכוש שטח רצוף  ,שישתרע על חמישים  -אלף דונאם לפחות בחושו
הריאליסטי לא האמין רופין  ,שאכן תסכים ממשלת מצרים למכירת קרקע בהיקף כלשהו ליהודים
למטרות התיישבות  ,לאחר שנודע לו על ההתנגדות העקרונית וגם תכסיסי  -ההשהיה לא נעלמו

מעיניו .

עם זאת  ,לא

רצה לכפות את דעתו על נציגי האגודות והסכים

להמתין

להכזבך

מאמציו של קנזביץ לסיים את העסקה בהיתר רשמי.
מאמצים אלה לא נשאו פרי ועמדת המיכשול הבריטי אף הוקשחה  .העסקה ברפית כינתה על  -ידי
לשכתו של קיצ ' נר ' קנייה בלתי  -ליגאלית של אדמות ממשלתיות מאת

ילידים ' ,

113

ונאסר על

.

קנזביץ להמשיך במגעיו עם מושל סיני במכתב מפורט של הקונסול החדש בירושלים  ,מק  -גרעור ,

אל השגרירות  -שלמעשה לימד זכות על קנזביץ  -נמסר  ,שהלה לוחץ לקבל חופשה כדי לצאת
לתהום המצרי בקשר לעסקות הקרקע  ,המהוות ' נושא להתכתבות בין הקונסוליה לשגרירות בכהנך
12

החודשים

האחרונים ' .

114

עם זאת ביקשה הקונסוליה להזכיר את תוכן מכתבה מן השנה

הקודמת בדבר מצבו הקשה של קנזביץ  ,לאחר שהממשלה המצרית שינתה כנראה את דעתה

ביחס לשאלה אם אמנם רצויות מושבות יהודיות בשכנות לחציהאי  -האי

סיני .

כן נאמר במכתב

דאשתקד  ,כי קנזב "ן פעל בתום  -לב ומתוך אמון בהסכמתה -העקרונית של ממשלת מצרים
על  -כן זכאי קנזביץ

לפיצויים  ,אם

;

מכבילת מצרים עומדת בהתנגדותה לתכניות להתיישבות

יהודית  .אם תתקבל דעה זו  ,קל יהיה יותר לצוות עליו להתנגד לרכישת קרקע בידי יהודים
ולבצע את ההוראות שניתנו לקונסוליה בדבר נקיטת אמצעים למנוע הקמת מושבות יהודיות
על אדמות מצריות באיזור

הגבול.

בהכנעך המכתב התייחס הקונסול להוראות השגרירות לעשות הכל כדי למנגע מנציגיהן של

חברות  -התיישבות יהודיות הקמת מושבות על אדמות  -הגבול
להושיט עזרה ליהודי הזכאי

לחסית

המצריות .

אכן קשה מאוד לסרב

בריטית  ,אך  ,הוסיף הקונסול בנימה עוינת  ,אפשר לנקוט

צעדים כדי לעצור את התאזרחותם של יהודים זרים רבים  ,שהתאזרחו האנגליה לא מתוך כוונה

להתיישב בה אלא להשתקע בארץ  -ישראל ' תחת הדגל הבריטי '  .כותב המכתב מציין בצער  ,כי
החלה הסתננות של יהודים קבצנים ושאינם מעוררים אמון  ,הזכאים רשמית לכל הזכויות של
נתינים

בריטיים  ,אף

כי אין בהם שום דבר בריטי ' זולת דרכוניהם '  .הם מהווים מקור מתמוד

לחיכוכים עם השלטונות המקומיים והקונסוליות

הזרות ,

מכתב זה נענה בצורה פסקנית על  -ידי השגרירות

ואינם מוסיפים כבוד לאימפריה הבריטית .

בקושטא  ,שאין לאשר לקנזביץ חופשה לשם

טיפול בעסקת הקרקעות  ,אלא כדי לשים קץ לכל הפרשה  ,שכונתה במברק של לורד קיצ ' נר

ירקניות תלתי  -ליגליות וכו '
אינן תואמות כנראה את

/

גם הצהרותיו של קנזביץ  ,שהעביר את הטיפול בקניות

האמת .

לאחרים ,

115

תשובה זו לא הותירה עוד מקום לספק  .ההתנגדות לרכישת הקרקעות היתה נחרצת  ,והקונסוליה

113
114

115

154

תעודה מס '

: 33

מברק השגריר בקושטא

מ 19 -

במאי

1912

תעודה מס '  : 34מכתב מ  1 -באוגוסט  1912בתיק הנ" ל .
) (McGregorשמילא תפקיד זה בשנים . 1914- 1912
תעודה מס '  : 35מכתב מ  14 -באוגוסט  , 1912בתיק הנ" ל .

אל הקונסוליה בירושלים  ,בתיק

 22 / 12נ .

הקונסול החדש היה פיטר ג ' ימס מק  -גריגור

פתחת -רפיח בתולדות תהתיישבות היהודית

נדרשה להפסיק לחלוטין את פעילות קנזב "ן בעניין זה .על ההצעה לפצותו על הנזק הרב  ,לא

תגובה .

באה כל

אך על אף הכל לא נכנע  ,ובעקשנותו הרבה המשיך במאמציו  ,בעיקר בשל

הששותיו  ,שכל הכספים שהשקיע בעסקה עלולים לרדת לטמיון  .קנזביץ לא הבין כנראה ,שבעטיים
של שיקולים מדיניים מנוי וגמור היה עם ממשלת בריטניה לאסור התיישבות יהודית באיזור

.
ניתן יהיה להתגבר על המכשולים השונים ולסיים את העסקה בכי  -טוב.

הגבול עמדתו התקיפה של המימשל לא נודעה כנראה גם לקונים היהודיים  ,שקיוו ברובם  ,כי
 !6נ

על אי  -הבנת המצב לאשורו מעיד גם הכמנא  -ומתן הממושך שהתנהל בשנה ההיא עם נדבן ברוסיה ,
שביקש לרכוש אדמות באיזור רפיה  ,במסגרת קניותיה של ' אגודת
מ ' שיינקין

5000

דונאם מאדמות הנטיעות ,

ו 2000 -

ישראל /

ביולי  1911רכש

דונגים מאדמות החול שעל החוף  ,במחיר

35

אלף פר '  ,בשביל יצחק פיינברג מאירקוטסק  ,מפעילי ' חובבי  -ציון ' לשעבר  ,שרכש אדמות במקומות

שונים .

פיינברג היה אז כבר זקן ומשותק באופן חלקי בגופו  ,אך נתכוון לרכוש את האדמות

י11

למטרת

לאחרים .

התיישבות  ,לעצמו או

שיינקין ו ' אגודת ישראל ' היו מעוניינים מאוד בעסקה

זו ,בקוותם שרכישת אדמות בשיעור כה ניכר בידי הגביר הנודע  ,תעודד גם אחרים ללכת

בעקבותיו .

כאשר היסס פיינברג לאחר מעשה וביקש לבטל את העסקה  ,הפצירו בו לבל יעשה

זאת  ,כדי שלא להרתיע קונים פוטנציאליים

בידי ' אגודת

ישראל '  ,אך

אתרים .

118

פיינברג הסכים להמתין עד לגמר העסקה

היה חסר  -סבלנות ותבע מדי פעם יזרז

את הטיפול ולרשום את האדמות

על  -שמו .

משנתברר לו  ,שאין מצליחים להשיג את שטרי  -המכר המאושרים בידי השלטונות ,

ביטל את

הקנייה :

116

1!9

במאמר שפירסם יהושע ברזילי

( אייזנשטאדט )

בי " ג באייר תרע " ב

( 30

באפריל

ב ' העולם ' ( ' על

) 1912

מוסדי יפו ' )  ,סיפר  ,כן ' אגודת ישראל ' שואפת ' להתנחלות בדרומה של ארץ  -ישראל  ,בייחוד בשיל
רפה  ,ששם אפשר לקנות אדמה  ,אמנם כחושה  ,במקח שווה ותנאי התיישבות נוחים '  .יתד עם שותפים

בחו " ל הפקידו באפ " ק

הדבר ' .

150

אלף

פר ' .

' הקנייה מתנהלת בכבדות  ,אבל יש לקוות כי סוף  -סוף יגמר

המערכת העירה בשולי המאמר  ' :רפית רחוקה ממרכז הישוב  ,מהלך עשר שעות מקוסטינא ,

שהיא הקיצונה במושבותינו

בדרום ' .

בכל  -זאת יש לעשות את הנסיון לקנות אדמות שהן ברשות

מצרים  ,אף כי יידרשו סכומים גדולים להתיישבות ותחלופנה חמש שנים ויותר עד שהמטעים ישאו
פרי  ,ועוד הוצאות גדולות לבנייה ולתיקון דרכים  .אך ' מעלה יתרה יש לרפית העומדת ברשות מצרים ,
וכיוון שתיגמר הקנייה בערכאות  - - -לא יצטרכו המתנחלים להכות לרשיונות אלה עידן ועידנים

כפי שהדבר נוהג ביהודה
117

ובגליל ' .

בין היתר נדב לוועד האודיסאי של ' חובבי  -ציון ' את המגרש שעליו הוקם בית  -הספר לבנות
על הקנייה ראה תעודה מס '  ; 30מכתבו של שיינקין ליהושע אייזנשטאדט בירושלים ,

 , 1911בתיק 1ד ) 25 /ע  ,שבו גם תינהו לשמש נציגו של פיינברג ב ' אגודת
שיינקין מן

הארץ .

ישראל ' .

בנובמבר

בהיעדרו של

בתיק הנ " ל מצוי גם העתק של ייפוי  -הכוח  ,ששיגר שיינקין ל ' אגודת ישראל ' על

רכישת פיינברג ברפיח  .ראה גם מכתבו של תופין
118

מ 20 -

ביפו .

מ 22 -

בנובמבר

בתיק

, 1911

. 1,

1 / 134

מכתבים מ  20 -בנובמבר  4 - 1 1911בדצמבר  1911בתיק הנ " ל  .ב  24 -בדצמבר  1911כתב רופין לברלין ,
שאכן תתממש הקנייה ברפיח רק עם השגת שטר  -המכר המאושר בידי ממשלת מצרים  ' .עד עכשיו
טוענים המוכרים  ,שביכולתם להביא שטרי  -מכר כאלה בזמז

הקרוב ' .

ברם  ,אם פיינברג ייסוג עכשיו

מן העסקה  ,הרי זה ישמש אות לכל הקונים לחזור בהם  ,וכל הפעולה שאורגנה בזמן ובעמל רב  ,תתבטל

כליל .

על  -כן השוב  ,שפיינברג יתאזר עוד

זמן  -מה בסבלנות .

. ) 14 2/ 461

עם כספי ' אגודת ישראלי ואנשי ביאליסטוק ( תיק
מספר חודשים ( מכתב הלשכה בברלין לרופין מ  27 -בדצמבר
בעניין פיינברג ראה בתיק הנ " ל .
119

במכתבו

מ 16 -

באפריל

, 1912

בתיק

הנ " ל ,

הודיע רופין

כספי פיינברג מופקדים באפ " ק יחר

בתשובה לכך  ,הסכים פיינברג להמתין
1911

ש ' הממשלה

בתיק 1 / 134

'

]) .

מכתבים נוספים

המצרית לא נתנה עדיין תשובה

155

מרדכי אליאב

השיקול המדיני מכריע את הכף
לא רק הדיפלומאטים הבריטיים עסקו בפרשת  -רפית  ,אלא גם נציגי גרמניה נתנו דעתם על

המתרחש.

ב5-

באוקטובר

1912

הודיע הנציג הדיפלומאטי הגרמני בקאהיר לקאנצלר הריק  -על

רכישות אדמה בגבול המצרי  -תורכי בידי יהודי מקומי

(!)

בהוביל קבוצה

ציונית .

נודע לו ,

ש ' היהודים הלאומיים המצריים ' מסתייגים ממאמצים אלה  ,ומדובר בחברה  ,שמרכזה בברלין או

בהאמבורג  ,הרוצה לחדש את תכניתו הנמנה של הרצל.

120

משרד  -החוזן הגרמני העביר את תוכן הידיעה לג ' ימס סימון  ,ראש חברת ' עזרה '  ,שקיים קשרים

.

הדוקים עמו  ,וביקש ממנו הסברים על הנאמר בה סימון פנה לאיק " א והעביר את הסבריו של
נוסיג

למשרד  -ההוץ .

121

נוסיג ניצל את ההזדמנות לחזור ולהבליט את תשובות ארגונו ומעורבותו

בפרשת  -רפית  ,אף כי הלפו כבר כהמישה חודשים מאז חדל לעסוק בה  .המידע שמסר היה נאמן
בדרך  -כלל  ,אך זקף את כל הפעולה לזכות איק " א ולא הזכיר את חלקה של ' אגודת ישראל '

.

בפרשה אין הכוונה להחייאת תכניתו של הרצל  ,שנתכוונה לאיזור פלוסיום  ,הזקוק להשקאה של
מי  -הנילוס  ,שאת העברתם לא התירה הממשלה

האנגלית  -מצרית .

מדובר באיזור שבין רפיח

ואל  -עריש  ,שבו נמצאים מי  -באר במידה מספקת וניתן לגדל בו מטעים מעולים  .חברת איק " א
שיתפה בתכנית זו שלוש קבוצות של מהגרים יהודיים מרוסיה

;

נוסיג ביקר במקום והמליץ

על קניית השטח  ,וכן קיים מגעים  ,בשליחות החברה ושותפיה  ,עם הרשויות המוסמכות

בקאהיר .

דרוש היתר של המכרבלה האנגלית  -מצרית לרכישת האדמות  ,ולפי הידיעות האחרונות הותרה
רק העברתם של  25אלף

דונאם .

י12

לבסוף הדגישה התשובה את הסיכויים הרבים הצפויים

להתיישבות היהודית ברפית  ,בעקבות התכנית

להנחת מסילת  -ברזל בציר איסמעיליה  -עזה -

ירושלים  -שתחבר את רכבת  -קאהיר עם רכבת  -בגדאד ( אינטרס

הטבע"

גררתי ) -

וכן בהתחשב ' בנמל

שברפיח  ,שממנו ניתן להגיע באוניות  -קיטור לפורט  -סעיד במשך ארבע שעות

בלבד.

משרד  -החוץ הגרמני הסתפק לפי  -שעה בתשובה זו ולא נקט צעדים נוספים  ,אך בינתיים החליט

קנזביץ על פעולה מחוכמת לזירוז הקנייה .הוא התל בהכנות להקמת חברה בריטית לרכישת

האדמות .
כל

הסברה היתה  ,כי חברה בריטית תזכה לאישור מהיר של שטרי  -המכר ובכך יסולקו

העיכובים .

ב 20 -

בנובמבר

1912

שיגרה הקונסוליה הבריטית מכתב לשגרירות בקושטא  ,שממבו

מתברר כיצד חשב קנזביץ להבטיח חסות בריטית לחברה  ,שעמד

להקים " .

12

קנזביץ ועימס פנו למיס

סופית וצריך עוד לחכות '  .ב  6 -ביוני  ( 1912בתיק הנ " ל ) דרש פיינברג מרופין להודיע לו מה יעלה
בגורל קניותיו  ,וב  14 -בנובמבר  1912ביקש המשרד בברליז מז המשרד הארצישראלי לטפל בעניין ,
מחשש שמא יאבד פיינברג את אמונו בעסקים בארץ  -ישראל ( בתיק  ) ] 1 / 135כנראה פוזמן קצר

.

לאחר  -מכן ביטל פיינברג את כל העסקה  ,ולפי מכתב מברלין לרופיו מ  18 -במארס  ( 1913בתיק
 , ) ] 1 / 136ביקש להחזיר לו את הפקדתו בצירוף הריבית  ,אפילו קנייה עצמה עשויה עוד לצאת

"

.

120
121

122
123

156

לפועל ' מר פיינברג חושב  ,שאילו היה קונה את אדמת רפיח היה צריך לטפל בדן ובעול גילו
הגבוה ומצה בריאותו הוא נמנע מכך ' .
תעודה מס '  , 36לפי תיקי משרד  -החסן הגרמני
תעודה מס '  , 37מ  8 -בינואר  1912בתיק הנ " ל
נוסיג היה אפוא מעודכן בנעשה עד מאךס  -אפריל  ( 1912ראה תעודה מס ' ) 32
תעודה מס '  , 38מ  20 -בנובמבר 7 22/ 12 , 1912

.

.

.

.

פתחת  -רפיח בתולדות תהתיישבות תיתודית

,

פאלמר  -רווקה אנגליה עשירה ,שהתגוררה בירושלים  - 124ולסלים איוב  -נתין עות מאני
וקונסול  -כללי של פרס בירושלים  ,שניהל את ' הבנק המסחרי

הפלשתינאי ' ,

125

בהצעה להשקיע

כספים ברכישת אדמות ברפית  ,באמצעות תברה מיוחדת  .איוב כבר הסכים להשקיע  12אלף פר ' ,

ואילו גב ' פאלחה נתבקשה להשלים את החסר  ,כשכספי שניהם יובטחו על  -ידי משכנתא על רכושו
של עמוס

בירושלים .

גב ' פאלמר ביקשה את חוות  -דעתה של הקונסוליה בדבר הענקת חסותה

לחברה שתוקם לרכישת אדמות בין רפיח לאל  -עריש למטרות התיישבות יהודית  ,כאשר היא

העיקרית .

משמשת כמשקיעה

הקונסול היה מודע לכוונה לרשום את החברה בקאהיר ולייסד

סניף בירושלים בחסות בריטית  ,כדי להתגבר על הקשיים בהעברת

שטרי  -הקניין .

לשם כך

השתמשו בגב ' פאלמר  ,נתינה בריטית  .נאמן לצו להימנע מכל עידוד להתיישבות יהודית בקירבת
הגבול המצרי  ,הזהיר הקונסול את גב ' פאלמר  ,שמוטב שלא תשקיע כספה בעסק מפוקפק  ,שכן

הענקת החסות אינה בטוחה כל עיקר  -והחברה צריכה לקום בקאהיר בהתאם לחוק

המצרי.

עם זאת ביקש את הנחיית השגרירות כיצד לנהוג אם תוגש אמנם בקשה לרישום החברה וסניפה
לאור צו

זה .

כעבור יומיים הריץ הקונסול מכתב נוסף לשגרירות ,

לאחר שקיבל את הודעת השגריר  ,שלפי

126

המלצת לורד קיצ ' נר החליט שר  -החוץ סר אדוארד גריי  ,לשקול מחדש את תביעת קנזביץ
לפיצויים בקשר לרכישת האדמות

בסיני .

127

הקונסול הודיע על כך לקנזביץ  ,ואף הצליח לשכנע

את מיס פאלמר לחזור בה מהחלטתה להצטרף לחברה המתוכננת  .ממכתב זה
בחורף 1912

לפצות את

מתברר  ,שכבר

היה מנוי וגמור עם קיצ ' נר שלא להתיר רכישת אדמות ברתוח  ,ואפילו נכון היה

קנזביץ ,

ובלבד שיעצור בעד פעולותיו .
.

אולם קנזביץ לא שעה להודעת הקונסול אפשר שחשב  ,שאין לסמוך על הבטחה סתמית זו  ,ועל  -כן

ושותפיו .

רצה להציל את הכספים  ,שהשקיעו הוא

אך לא רק השיקול הכספי הינחה את

צעדיו .

במשך כל העת נתגלה קנזביץ כשותף נאמן וכאוהב  -ישראל מובהק  ,שפעל במרץ בלתי  -נדלה ,
בהשקיעו מאמצים עקשניים למימוש התכנית להתנחלות יהודית ברפיח -

מיוזמיה

וממעצביה .

תכנית ,

שהוא

היה

לכן סבר עתה  ,שהסתלקותו הפתאומית מן הזירה תתפרש כנטישת הגורמים

היהודיים  ,שעמם עמד בקשרים זה ארבע שנים  ,בהבטיחו להם שיעלה בידו להתגבר על המכשולים

.

ולהשיג להם את אדמות רפיח באישור רשמי כדת וכדין כהוום  -כך המעייך במימוש תכניתו ורשם

במצרים ' תברה אנגלית  -מצרית '  ,שלה מכר רשמית עשרת  -אלפים
בידי שיח ' ים הידועים
124

כבעלי  -הקרקעות .

קנזב " ן העלים מכל הצדדים הנוגעים בדבר את תביעת

מיס פאלמר היתה כנראה אשה בעלת  -אמצעים  ,אך מוזרה  ,והיתה כרוכה אחר שלמה פיינגולד  ,מומר
בירושלים  ,שיצא לו שם רע בשל עסקיו המפוקפקים  ,גם בתחום המוסרי  .לדברי הקונסול  ,שלט

פיינגולד ללא  -מיצרים בכל ענייניה הכספיים של מיס
ל ' שכנעה ' להצטרף לעסקה
125

דונאם .

שטרי  -המכר חתומים

המוצעת .

' ' Banque (2 ommerciale de Palestine

נימנה מלים

איוב .

פאלמר .

ייתכז שמשום  -כך  ,קל היה לקנזביץ

היה בנק  ,שמחצית מניותיו הוחזרו בידי אפ " ק ועם מנהליו

לבונטין יזם את השותפות עם בנק זה  ,בהנחה שייקל עליו להשיג זכיונות שונים

למפעלי  -פיתוח  ,בהיותו חברה עות ' מאנית ובראשו מנהלים ערביים  ,ראה נוסח ההסכם בתיק
וזכרון  -הדברים בתיק  14 51 / 45והשווה גם  :לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,ב  ,עמ ' 171

.

126

ראה תעודה מס '

127

הודעת השגרירות

: 39

מכתב

מ8 -

מ 22 -

בנובמבר

בנובמבר
1912

1912

בתיק 22 / 12

לא נמצאת בתיק

14 2 / 402

נ.

הנ " ל .
157

מרדכי אליאב

הקונסוליה

הבריטית להסתלק מכל

העניין  ,תוך הבטחת

המעורב בקאהיר על  -שם בנק אפ " ק כנציג

החברה .

128

פיצויים .

העסקה נרשמה בבית  -הדין

רישום זה נחשב בעיני המוכרים והקונים

כמעוסה גמור  ,שיאושר בידי השלטונות ללא כל עיכוב נוסף  .אנשי ' אגודת ישראל' הזדרזו להודיע

בפומבי על גמר הקנייה  -השלב הראשון להגשמת תכנית  -רפית  -ולהפיח תקוית

חדשות בלב

המעוניינים .אנשי ביאליסטוק פירסמו את גמר הקנייה ב ' הצפירה ' ,כשבמאמר המערכת צוינה

השתלשלות הפרשה  ,תוך הבעת שמחה  ,שכנראה סולק עתה המכשול ' ועלה בידי המוכר להקים
את שמו על נחלתו

[ ] ---

ועתה יאשרו בוודאי גם את הקניה על יתר האדמה

129 /

מאמציהם של נציגי אפ " ק

.

אולם לא כן אירע כאשר נקטו נציגי אפ " ק צעדים להשגת האישור לעסקה ,טפחה המציאות המרה

.

על פניהם השלטונות סירבו לאשר את הקנייה  .סגן  -מנהל הבנק  ,אהרן גולדנברג  ,ביקש
במארס

1913

ב 12 -

ממיניסטריון  -המלחמה לאשר את קנית עשרת  -אלפים הדוגאם  ,המורכבים מחלקות

שוגות ,טרם שירכוש ארמה נוספת וישקיע כספים רבים בעיבודים גולדנברג הטעים את חשיבותם
הכלכלית של השטחים שנרכשו  ,כשבדעת הבנק לעבדם באמצעים מודרניים ביותר  ,לחפור בארות ,

.

להנהיג מיכון חקלאי ולהקים בתי  -בגורים לעובדים מפעל זה יספק תעסוקה ליהודים המפוזרים
באדמות שונות ,שימצאו מחסה תחת כנפיה של הממשלה החופשית של

' מצרים /

על  -כן מבקשים

לאשר את הקנייה  ,וכן להודיע אם הממשלה תהא מוכנה להעניק לאפ " ק זכיונות נוספים לרכישת

קרקעות בחצי  -האי סינה0י1
התשובה שמה קץ לכל הציפיות .סטאק  ,הנציג הבריטי במיניסטריון  -המלחמה  ,היפנה את גולדנברג
לתשובת המושל בימיש אל קנזביץ

מ 25 -

במאי  ' , 1912שבוודאי הובאה לידיעתך בידי

קנזביץ ' .

131

על אנשי אפ " ק לדאוג לבדיקה מלאה של זכויות  -הבעלווה ,עד שלא תותיר כל ספק  ,בעוד הממשלה

שומרת לעצמה את כל זכויות  -הבעלות האפשריות על האדמות שנמכרו  ,כולן או

מקצתן .

כן

הודיעה כבר ממשלת מצרים בכמה הזדמנויות  ,שהחליטה אחת ולתמיד לסרב לכל זכיון לרכישת

קרקעות בחצי  -האי
קניות נוספות

סיני .

132

במלים אחרות  :לא תאושר קנייה זו  ,ואין כמובן להעלו ' ת על הדעת

באיזור.

אם מישהו הטיל עדיין ספק במשמעות התשובה המוחצת  ,הרי נוספה על כך חוות  -דעת של

עורך  -הדין מיהלברג בקאהיר  ,שנתבקש על  -ידי

אפ " ק לחקור בחשאי את הצדדים המשפטיים של

.

הפרשה עורך  -הדין קבע  ,ששטרי  -המכר של הבדווים אינם נחשבים למסמכים רשמיים  ,בהיעדר

ספרי  -אחוזה בחצי  -האי סיני או כל הוכחה אחרת המעידה שהאדמות נמצאות ברשותם זה
חמשעשרה  -עשרה שנה כנדרש לפי החוק  .גם אין בנכלמים מסים בחצי  -האי  ,ואיש אינו יבול להוכיח

-

. 216

לנונטין  ,שם  ,עמ '
במחיר של  6פר ' לדונגים סכום זה כיסה למעשה את השקעות קנזביץ ושותפיו

128

.
הצפירה  ,י " א בשבט תרע " ג (  19בינואר . ) 1913
ראה תעודה מס'  ,40לפי תיק . 1, 2/ 5 0
~
השווה תעודה מס ' .31

129
130
131
132

לדבריו הופקדו בבנק לשם ביצוע הקנייה שישים אלף פר '  ,כלומר שמרובו

בתיק

הנ" ל .

תעודה מס'  41מ  19 -במארס
 % 9 % 3ל ' חברה האנגלית  -מצרית ' ראה  :לבונטין  ,שם  ,עמ '
1913

.

158

.

בנוסח דומה השיב מיניסטריון  -המלחמה

. 217

ב3 -

במארס

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

את בעלותו על האדמות  ,מבלי שיקומו עליו עוררים  .מפלבלת מצרים לא הסכיניה מעולם להכיר
בזכויות  -הבעלות של הבדווים המוכרים  ,היושבים על האדמות מכוח חזקה בלבד  ,והסירוב

.

שנתקבל ממיניסטריון  -המלחמה משמש הוכחה מספקת ברם  ,אם נכון הבנק לסכן את

הכספים ,

אפשר להחזיק אדמות על יסוד שטרי  -המכר שניתנו  ,אבל אם יקומו מערערים על זכויות  -הבעלות

ויזכו בדין תרד כל ההשקעה לטמיון  .על  -כן יעץ עורך  -הדין לבנק למרווך ידיו מן העסקה ולא
להשקיע כספים בעסקאות נוספות  ,כיוון שהמיניסטריון יתנגד בתוקף להכיר בנכויות  -הבעלות

ואף אינו רואה בעין טובה את תכנית  -ההתיישבות בחצי  -האי סיני .

133

המסקנה השלילית הסופית ומניעיה הועלו במכתב  -סיכום של ד " ר טהון אל הלשכה הציונית

בברלין .

כמסמך ראשון שהעלה במפורש את שיקוליו המדיניים של המימשל האנגלי  -מצרי ,

131

נודעת למכתב זה חשיבות

מרובה.

אין כל אפשרות לברר עד  -תום את זכויות  -הבעלות באיזור

רפיה  -כתב טהון  -ורק  -אישורה של הממשלה המצרית מאפשר את רכישת האדמות ולהקים שם
מושבות  .ברם  ,שלטונות מצרים השיבו בשלילה  ,בהזהירם שהקנייה היא על אחריותם הבלעדית

.

.

של הקונים השקעת כספים בעסקה כזאת היא אפוא בבחינת הנחתם על קרן  -הצבי באורח בלתי -

רשמי נודעו לטהון הנימוקים לעמדה השלילית

:

(א)

המכרמלה הבריטית סבורה שהקונים

הציוניים נתונים להשפעה גרמנית  ,ואין בדעתה לפתוח פתח להשפעה כזאת בגבול ;

היא מעוניינת בהבאת זרים למקום  ,כדי למנוע תרעומת מצד הילידים

;

( ג)

(ב )

135

אין

הממשלה המצרית

אינה רוצה בפיתוחו של השטח המדברי  -כמעט ובהתיישבות ' בגבול שבין מצרים וסוריה

188 /

מתברר אפוא באורת חד  -משמעי  ,ששיקולים מדיניים הכריעו בגיבוש עמדתו השלילית של

המימשל הבריטי  -מצרי  ,וכי כל המאמצים להשגת אישור לקניות נדונו לכשלון

חרוץ .

אמנם

נודעו רק עתה ל ' אגודת ישראל ' ולמוסדות הציוניים המניעים האמיתיים לסירוב  ,שסתמו את

הגולל על כל הנסיונות לרכישת אדמות באיזור רפיח  -מניעים שנתגבשו ונתפרשו עוד קודם -
ל ' כן בהתכתבות בין הצינורות הדיפלומאטיים  ,שהובאה

היתה הודעת קיצ ' נר בבחינת סוף
אלף פר ' ואנשיה הוציאו

21

פסוק .

לעיל .

לגבי ממשלות אנגליה ומצרים

' אגודת ישראל '  ,שהפקידה בבנק אפ " ק קרוב

ל 150 -

אלף פר ' על נסיעות ,מדידות ומשא  -ומתן בקאהיר  -נאלצה לקבל

עליה את הדין  .כעבור זמן  -מה נתפרקה האגודה והכספים הוחזרו

לחבריה .

י3ן

האגודה הביאליסטו -

קאית  ,שנכשלה בנסיונותיה לרכוש את אדמות זרקה שבעבר  -הירדן ותלתה תקוות כה רבות

133
134

135

.217-216

תעודה מס '  42מ  21 -במארס  1913בתיק הנ " ל ; ראה גם לבונטין  ,שם  ,עמ '
תעודה מס '  , 43מ  9 -באפריל  1913בתיק . 2 3 / 1449
בשנים ההן הירבו עתוני אנגליה להתקיף את התנועה הציונית בשל נטיותיה הפרו  -גרמניות  .ב 18 -
במאי  1913כתב שמריהו לויז לאחד  -העם  ' :הממשלה האנגלית דחתה  -את נתינת שטר  -המקנה על
אדמת " רפיח " סמוך לגבול מצרים  ,באמרה במפורש  ,שאין ברצונה לתת דריסת רגל במדינתה למלאכי

המתר של הממשלה הגרמנית ' ( אגרות שמריהו לוין ,
136

עמ ' . )219

השווה דברי שיינקין בזכרונותיו  ,שהנציב הבריטי סירב לאשר את הקנייה ' באומרו שהמדבר הריק

הוא המבצר היותר בטוח על גבול תעלת סואץ '  .שיינקין  ,כתבים  ,א ,
137

ברסלבסקי  ,שם  ,עמ '

, 43

. 45

עמ ' . 189
159
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.

באדמות  -רפית  ,לא אמרה נואש והיפנתה את מאמציה לשטחים אחרים בין היתר רכשה את אדמות

כפר  -אוריה והשתתפה ברכישת אדמות ג ' ממה ( רוחמה ) .
הדים למניעים האמיתיים של הממשלה האנגלית  -מצרית מצויים גם בשני מסמכים מתעודותיו
של משרד  -החוץ

הגרמני .

באפריל

ב 16 -

דיווח הסוכן הדיפלומאטי בקאהיר לקאנצלר

1913

הרייך  ,שלדברי אליעזר בן  -יהודה  -שעשה באלכסנדריה ומצא ל ' נכון להעניק ראיון לעתון
מצרי על רכישות אדמות ציוניות ליד רפית  -רכשה ' אגודת ישראל ' הציונית כ  600 -אלף
דונאם

(!)

להתיישבות יהודים מגרמניה

ומרוסיה .

לדבריו  ,מערימים שלטונות מצרים קשיים

188

לאישור הקניות וכהגיגים על זכויות הבדווים על הקרקעות

; אך למעשה הם

מתנגדים לעסקה

בשל טעמים פוליטיים  -אסטרטגיים  ,משום שהתיישבות של יהודים גרמניים ורוסיים דוברי -
גרמנית במספר כה רב אינה רצויה באיזור
עושה עתה בקאהיר בניהול

המשא  -והמתן .

הגבול .

139

יפרט

נוסף  -אהרן גולדנברג  ,מנהל אפ " ק ,

140

כאשר קיבל הקונסול הגרמני ביפו  ,ד " ר ברודה  ,את העתק מכתבו של הסוכן בקאהיר  ,מצא

לנכון להשלים את הדיווח ולהעמיד את הדברים על דיוקם  ,על  -יסוד שיחה שקיים עם ד " ר

רופין .

! 14

' אגודת ישראל ' נוסדה ביפו וגייסה הון של כמאה  -אלף מארק להקמת מושבה חדשה

דרומית לרפית  ,על אדמת מצרים  .המשא  -והמתן התנהל על  -ידי
קנזביץ  ,שחתם חוזים עם הבדווים שבאיזור על
לשטרי  -הקניין ,

25

הסוכן הקונסולארי הבריטי

אלף דונאם בלבד  .הציונים תבעו אישור רשמי

בהיעדר ספרי  -אחוזה  ,אך השיקולים האסטרטגיים  -פוליטיים הכריעו את קכף

לשלילה  .אפשר לראות שתכניתה של ' אגודת ישראל ' נדונה לכשלון  ,כמוה כתכניתו של זאנגוויל

בשעתו להתיישבות באפריקה  -המזרחית

הבריטית . . .

אין ספק  ,שלחשש מפני חדירה גרמנית בגבול התורכי  -מצרי היה משקל רב בגיבוש החלטת  -הסירוב
הסופית  ,אף כי יש להניח  ,שגם בלעדי השש זה לא היו הבריטים מאשרים את הקנייה  ,כפי
שמסתבר מן התעודות

הבריטיות .

ברם  ,אופייני

הדבר  ,שהחשש

מפני הגרמנים שהתעורר עוד

בעת שיגור המשלחת הראשונה לרפית  ,ממלא תפקיד כה נכבד בשיקולים של שנת
138
139

תעודה מס '  , 44בתיק משרד  -החוץ הגרמני .
ראה גם מכתבו של שמריהו לוין אל אחד  -העם

מ 18 -

במאי

1913

( לעיל  ,הערה

. 1913

. ) 135

112

לוין קשר זאת

הגרמנית .

140

עם מעורבותה של חברת ' עזרה ' בפוליטיקה
בהמעד המכתב הזכיר הכותב את היועץ  -המסחרי לואי פייסט מפראנקפורט כנשיא ' ההברה הציונית '
הסוכן בקאהיר לא הבחין בין ' אגודת ישראל ' שביפו לביז ההסתדרות החרדית העולמית ' אגודת
ישראל '  ,שנוסדה

ב , 1912 -

ואשר פייסט נימנה עם

.

ראשיה .

פייסט נפטר בשנת  , 1913כחודש ימים

המכתב שלהלן .

141

לפני שנכתב
תעודה מס '  , 45מכתב מ  25 -באפריל
ניתן כאן בהשמטות  ,וראה נוסחו המלא :

, 1913

.

בתיק 3 / 18ונ של הקינסוליה הגרמנית בירושלים המכתב
מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המייניות

עמ' . 325-323

142

הגרמנית  ,תל  -אביב תשל " ג  :הכרך הגרמני ,
מז הראוי לצטט כאן את הערתו של רופין  ,בתזכירו

מ 21 -

ביולי

1915

לקונסול הגרמני שמידט

בירושלים  ,על ' הציונות וגרמניה '  .בהזכירו את הסירוב דאז של הממשלה האנגלית  -מצרית לאשר
את הקנייה ברפית  ,ציין שאחד הנימוקים היה החשש מפני הציונות כתנועה המושפעת על  -ידי הגרמנים ,
ומשום  -כך

לא

רצו

במושבה

יהודית

בגבול ,

שעלולה

בבוא

העת

לשמור

נקודת  -חלוץ

למגמות

ההתפשטות  .רופין העיר  ' :אמנם עשוי היה יישוב יהודי רב  -ממדים באזור זה להציע יתרונות רבים
להנהגת  -המלחמה התורכית במערכתה נגד מצרים ' יש לשער  ,שהערה זו באה רק לסבר את אוזנו

של הקונסול הגרמני בימי המלחמה ( תיק

160

 2/ 39גן ) .

.

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

כשמונה שנים נמשכו המאמצים הבלתי  -פוסקים לתקוע יתד ברפיה ולכונן שם ממיישבות יהודית ,
עד שמניעים מדיניים סיכלו כל סיכוי להגשמת החזון  .אך עשרת  -אלפים דונאם ניקנו על  -שם

להלבה.

אפ " ק והיו בבעלות יהודית לפחות

על גורלם שומעים מחדש כעבור ט " ו

עוד קודם  -לכן נתהדרו חזון ההתיישבות ברפית  .בשנים

1920-- 1919

חנו ברפית ובאל  -עריש תיילי

הגדוד העברי הראשון וחלמו על יישובו של המקום  .איש הגדוד  ,שמואל
להתיישבות זאת  ' :ייסוד עיר חדשה על חוף הים

אחרות ' .

ובמסילת  -ברזל לערים

שנים .

אך

יבנאלי  ,חיבר תכנית

ברפיח  ,בנין נמל גדול לידה  ,חיבורה בכבישים

אף יצחק בן  -צבי התפעל מפוריותו של האיזור והגה אפשרות

148

להקמת יישוב עברי בסביבת רפית .

114

אולם כשביקשו אנשי הגדוד להתנחל  ,למהר המלחמה  ,על

אדמות רפית  -היפנום הבריטים לאיזור

ערד.

כעבור שנים אחדות הציעה מחלקת החקלאות המנדטורית למוסדות היישוב לחכור אדמות

בחבל רפיח  ,אך אנשי הקרן  -הקיימת נוכחו לדעת  ,שהבדווים השתלטו על רוב הקרקעות ונותרו
שטחי  -החולות

בלבד.

אחרית  -דבר

.

האדמות ברפית החלו שוב לעורר את התעניינות בנק אפיק בסוף שנות העשרים  ,כאשר נודע

על עיבודן בידי הבדווים  ,עם התפתחותה של רפיח המצרית וסביבתה  .נודע  ,שת אודור קנזביץ ,
בנו של אלכסנדר קנזביץ  ,שישב עדיין בעזה  ,נהג להחכירן או להשכירן  ,כאילו הן עדיין
בבעלותו  ,וכי הלקן האחר של האדמות מעובד בידי בדווים מכוה

נשכחו בינתיים  ,ביקשה הנהלת אפ " ק לחקור בדבר

בירושלים על מימצאי
1912

החקירה ,

באוקטובר

143
144

י ' בן  -צבי  ,שאר ישוב  ,עמ '

; 22--21

; 432

1929

דיווח סניף אפ " ק

שלפיהם אכן מכר אלכסבדר קנזביץ לאפ " ק

עשרת  -אלפים דונאס מאדמות רפית בשביל חברת ' שארית ישראל ' .

ש ' יבגאלי  ,כתבים  ,א  ,עמ '

145

145

וב 23 -

חזקה .

כיוון שפרטי הפרשה

146

ב 29 -

בדצמבר

שליש מהן היה שייך

וראה גם צבי אילן  ,סיני ורצועת עזה  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

זכרונות ורשומות  ,עמ '

ס. 6

. 266
רפה . ' 1933-- 1929 /

מכתב להנהלה המרכזית של אפ " ק ביפו  ,בתיק  , 14 51 / 328שכותרתו  , :אדמות
למכתב זה קודם בחזק מכתב מ  5 -במארס  1929המודיע על עיבוד הקרקעות בידי ערבים ועל הצורך
בנקיטת צעדים משפטיים כדי להשיב את זכויות הבעלות על האדמות  ,אף כי חלפו יותר
המפקיעות את הזכויות .

מ 15 -

שנה ,

עיד הך  -קפות עונה  ,אך בתוכם כארהעת  ,אקפים דונאם אדמות משובחות

ומכניסות .

רכים

מהם

הערבים )

( כן

יודעים שהאדמה שייכת לאיזו חברה יהודית שקנתה את

האדמות הנ " ל  ,ובכל זאת מסדרים הם חוזים עם קנזביץ  ,אך ורק כדי כמנוע ערבים אחרים מהתישב
על האדמה

[  ] - - -ואולם

התקיפים שלהם יושבים על האדמה תביי

alw

חוזה ' .

המזכיר  -הכללי

של מינהל סיני אמר  ,כי ידוע לערבים וגם לממשלה  ,שהאדמה שייכת לאיזו הברה בירושלים  ' ,ואולם
עד היום הזה עוד לא פנה מישהו בעניין הנ " ל  ,והממשלה אין מחובתה לחפש את בעלי הזכות ,

שצריכים בעצמם לפנות אל בית  -המשפט ' .
146

כאן נתחלף שמה של ' אגודת ישראל ' בשם

ש " י וליקובסקי

במוסקבה ,

דומה .

חברת ' שארית ישראל ' נוסדה בשנת תרס " ג בידי

כאגודה לקניית קרקעות בארץ  -ישראל ,

ולאחר הפסקת פעולתה בשל

מאורעות המהפכה ברוסיה  ,חידשה את פעולתה בצורת הברת מניות  .תחילה ביקש וליקובסקי להשתתף
בקניית האדמות ברפיח  ,אך ד " ה צ ' לינוב תבע לקנות את אדמות ג ' ממה ( רוחמה )  ,ואכן הן ניקנו

בשנת תרע " א (  . ) 1911העבודה על אדמות רוחמה החלה בחנוכה תרע " ב  ,בפיקוח המשרד הארצישראלי .
ראה  :רוחמה  -המש שנים לרוחמה החדשה ,

. 1949
161

מרדכי אליאב

לקנזביץ  ,שליש  -לסלים איוב

ז14

ושליש  -לדוד עמוס  .כאשר נתברר שאין להשיג שטרי  -קניין

מאושרים  ,הסתלקו אפ " ק ו ' שארית ישראל ' מן הרכישה  ,ואפ " ק התזיר
הפלשתינאי' את חוזה המכירה בצירוף

מכתב  ,שבו הודיעו ,

לאיוב  ,מנהל ' הבנק המסחרי

שאף  -על  -פי שנעשתה מכירה על

.

שמו בבית  -הכברפט  ,מבטל אפ " ק את הקנייה ומהזיר את האדמה לרשותו ' הרבה שנים נשתכח
העניין  ,ורק לפני

3--2

.

שנים שכרו לבנו ,ועוררנו את איוב ועמוס לטפל בקרקעות אלה ' נתברר

שאין קושאנים על האדמות ,אלא רק דוקומנטים הנקראים ' חוג ' ות '  ,הן על השטח של עשרת

.

אלפים הדונאם הן על קרקעות שלא נמכרו לאפ " ק  ,השייכים לאיוב ולעמוס ' הקרקעות האלה ,
לא היה להם

לעבדם .

קידם

.

ערך דמינכר רק בשנים האחרונות גדל ערכם  ,כי הבדואים של הסביבה החלו

רובם היו חוכרים את האדמה מקנזביץ  ,וחלקם היו מחזיקים באדמות  ,מבלי שקיבלו

.

רשות ממי שהוא הוצאנו מהאדונים סלים איוב ודוד עמוס כתב שאושר אצל נוטריון  ,שהם מכרו

.

לנו את כל הקרקעות השייכים להם ברפה תכליתנו היתה  ,שבמקרה שנוכל לקבל איזה דבר
בעד הקרקעות האלה  ,ישכנע הפדיון לכיסוי חלק מהחוב של ה ' איוב ושל עמוס לבנק

המסחר ".
מדיווח זה מסתבר  ,כי בשעתו שילם אפ " ק בעד קנייתם של עשרת  -אלפים הדונאם  ,ועם ביטול

הקנייה לא הוחזר הכסף  .איוב ועמוס היו נכונים בשנת

למחוק בדרך זאת את חובם  ,ואילו

1929

אפ " ק החליט לנסות את מזלו ולזכות בבעלות על הקרקעות  .נפתחה מערכה משפטית  ,שבה לקח חלק

עורך  -הדין דניאל אוסטר ,מפרק 'הבנק המסחרי '  .המאמצים נמשכו שנים אחדות  ,אך ללא
ב 2-

במארס

1933

תוצאות .

הודיע סניף אפ " ק בירושלים להנהלה בתל  -אביב שהפרשה קיבלה מימד פוליטי,

וכי הממשלה המצרית החליטה שלא להכיר בזכויות על אדמת
נישנתה אפוא בשנת

. 1933

רפיח ' .

14

הההלטה משנת

1913

בנק אפ " ק משך את ידיו מן העניין  ,בגלל אי  -רצונו להיות מעורב

,

בהתפתחויות הפוליטיות האפשריות *

1

אדמות רפית היהודיות נשארו בידי הערבים עד מלחמת

ששת  -הימים  ,שהעמידה את אדמות רפיח בריבונות ישראלית ונפתחה הדרך להתיישבות בפתחת -

רפיח  ,על האדמות שניקנו בשעתו ועל האדמות שעמדו לרכשן.
מעשי  -ההווה ותקוות  -העתיד בפתחת  -רפיח מושתתים על חזון נועז של חלוצים  ,שפעלם היה קודש
לגאולת הארץ וליישוב ארץ  -ישראל .מה שלא עלה בידם של החלוצים הראשונים לפני ששים -

שבעים שנה  ,הולך ומתגשם

~

14

148
149

ראה לעיל ,
בהתכתבות

בימינו .

.

עמ ' ~ . 15
בתיק  / 328נ. 1, 5

ראה ההתכתבות בתיק

קנזביץ עזב את הארץ בימי המלחמה  ,אך בנו ת אודור עוד נזכר כתושב עזה

הנ " ל .

במכתבו מ  9 -במארס  1933אל מנהל סניף ירושלים כתב הופיין  ,המנהל  -הכללי של אפ " ק  ' :טוב לנו
שההתפתחות הפוליטית של הדבר הזה נשארה בתוך משרדי הממשלה באל  -עריש  ,בקאהיר ובלונדון
ובתוך תיקיהם  -הם  ,ולא יצאה אל העתונות הערבית אולם אם נעשה עוד צעד בדבר  ,אזי יצא החוצה ,
ואוונטורה אחת של עבר  -הירדן מספיקה  ,ושתיים כבר יותר מדי '

.

.

162

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

תעודות '
.1

פרופ ' א ' וארבורג אל ד ' וולפסון בצירוף מכתב קנזביץ אל משה

לוין ,

10 . 12 . 1907

165

.2
.3
 . 4תזכיר ראשון בעניין ההתיישבות ברפית  ,ינואר 1910
 . 5ש ' גולדמן ( ארה " ב ) אל א ' וארבורג % . 2 . 1910 ,
 . 6דו " ח של א ' רופין על נסיעה לדרום ארץ~ -
ישראל ( קטע ) ,
תקנות החברה

' אגודת ישראל ' ,

נובמבר  -דצמבר 1909

כתב  -החלטה שנתחבר בבית הרב

קוק ,

 . 7פרטיכל של כנס מטעם ' אגודת ישראל ' ,
.8

166

2 . 1 . 1910

167

168
170

8 . 3 . 1910

17 . 4 . 1910

172

נ ' שץ ( לודז ' ) אל המרכז הצילני הרוסי בווילנא 1 . 9 . 1910 ,

174

.9
 . 10א ' פרידמן ( ברלין ) אל הלשכה הציונית בקלן 25 . 1 . 1911 ,
 . 11ד ' וולפסון אל א ' פרידמן 26 . 1 . 1911 ,
 . 12ד ' וולפסון אל א ' גינזברג ( איק " א ) 27 . 1 . 1911 ,
 . 13א ' גינזברג אל ד ' וולפסון 22 . 2 . 1911 ,
 . 14ד ' וולפסון אל א ' גינזברג 31 . 3 . 1911 ,
 ' . 15הערה קצרה '  -מכתב של ר ' בן  -ציון למערכת 12 . 4 . 19 % 1 ,
 . 16מברק השגרירות הבריטית בקוש ' טא לקונסוליה בירושלים 17 . 4 . 1911 ,
 . 17אחד העם  ' :עד מתי ? ' ( קטעים ) 23 . 4 . 1911 ,
 . 18השגרירות בקושטא אל משרד  -החוץ בלונדון ( קטע ) 24 . 4 . 1911 ,
 . 19הקונסוליה בירושלים אל השגרירות בקושטא 27 . 4 . 1911 ,
 . 20מכתב למערכת של ' אגודת ישראל ' 5 . 5 . 1911 ,
 . 21מכתב למערכת של משה מ ' לוין 12 . 5 . 1911 ,
חוזה ראשון בענין אדמות רפים  ,סוף 1910

 . 22תשובת ד " ר א ' נוסיג לאחד  -העם ,
 . 23תיקון של נוסיג לתשובתו ,

21 / 22 . 5 . 1911

. 24

י " ר פרייער  :תולדות קנייה

. 25

השגרירות בקושטא אל הקונסוליה בירושלים ,

. 26

קנזביץ ועמוס אל ' אגודת ישראל ' ,

. 27

ד " ר א ' רופין אל מאנאסביץ  ,ביאליסטוק ,

'י

בסימול  22נ ,
התעודות הציוני
הארכיוז

.

175
176

176
177

178
178

179

179
180
181
182

182

186

29 / 30 . 6 . 1911

187

17 . 7 . 1911

189

18 . 7 . 1911

והתעודות , 44 , 37 , 36

174

184

4 . 6 . 1911

אחת ,

171

190

13 . 8 . 1911

 45הם מתוך גנזך

190

המדינה .

יתר התעודות  -בהול

המחבר מודה לד " ר אלסברג  ,גנז המדינה  ,ולהנהלת הארכיון הציוני על רשותם לפירסום
ולגב ' מרגלית שילה על עזרתה המרובה בבדיקת המקורות והכנת

התעודות ,

חומר  -הרקע .
163

. 28

. 29

הקונסוליה בירושלים אל השגרירות בקושטא ,
המושל פארקר אל

קנזביץ ,

.

23 8 . 1911

30 . 10 . 1911

191

 . 30מ ' שיינקין אל י ' אייזנשטאדט ( ברזילי ) ,

20 . 11 . 1911

192

. 31
 . 32ד " ר א ' רופין אל הלשכה הציונית בברלין ( קטע ) 29 . 5 . 1912 ,
 . 33מברק השגרירות בקושטא אל הקונסוליה בירושלים 19 . 6 . 1912 ,
 . 34הקונסוליה בירושלים אל השגרירות בקושטא 1 . 8 . 1912 ,
 . 35השגרירות בקושטא אל הקונסוליה בירושלים 14 . 8 . 1912 ,
 . 36הסוכן הדיפלומאטי הגרמני בקאהיר אל קאנצלר הרייך 5 . 10 . 1912 ,
 . 37ג ' סימון  ,ברלין אל מזכיר  -המדינה לענייני  -חוץ 8 . 11 . 1912 ,
 . 38הקונסוליה הבריטית בירושלים אל השגרירות בקושטא 20 . 11 . 1912 ,
 . 39הקונסוליה הבריטית בירושלים אל השגרירות בקושטא 22 . 11 . 1912 ,
המרשל בימיש אל

 . 40א ' גולדנברג ,
12 - 3 . 1913

. 41
. 42

סגן מנהל

164

25 . 5 . 1912

אפ " ק ,

192
193
193
193
194
195
195
196
197

אל מיניסטריון  -המלחמה בקאהיר
197

מיניסטריון המלחמה בקאהיר אל א ' גולדנברג ,
עו " ד מיהלברג  ,קאהיר  ,אל אפ " ק

 . 43ד " ר י ' טהון  ,יפו ,

. 44
. 45

קנזביץ ,

191

ביפו ,

19 . 3 . 1913

19 . 3 . 1913

אל הלשכה הציונית המרכזית

בברלין ,

198
9 . 4 . 1913

הסוכן הדיפלומאטי הגרמני בקאהיר אל קאנצלר הרייך 16 . 4 . 1913 ,

הקונסול הגרמני אל קאנצלר

הרייך ,

25 . 4 . 1913

198

199
200
200

פזזחת -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

פרופ ' אוטו וארבורג  ,יו " ר הוועדה לחקר

.1

ארץ -ישראל ,

אל דוד וולפסון  ,נשיא ההסתדרות הציונית
הוועדה לחקר ארץ  -ישראל
ברלין 10 . 12 . 1907 ,

1תרגום מגרמנית ]
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2

אדון וולפסון הנכבד,
כיוון

רכישת
של

500

שאני

מועיד

האדנוות

חשיבות

הגדולה שליד

מנקודת  -ראות

מרובה

ביותר

עזה ,

החלטתי

להשתתף

ליש " ט  ,לאחר שאפ " ק יעניק הלוואה של לפחות

הנזכרת ) Palestine Development Company

ציונית

בקנייה
100

כיושב  -ראש

זלל

הדירקטוריון

אפ " ק ,

לקרן  -הקיימת  ,כדי שלא יעכבו אולי
בעלות אופי פורמאלי את ההלוואה

זו ,

ליש " ט

הפרויקט

כי לראשונה בצורת

הלוואה

למטרה זו לחברה האנגלית  -יהודית

. ( The

אולם ביוון שאפ " ק יוכל ,כנראה  ,לאשר הלוואה זו רק בתמיכת

לנסח

כללית
אם

להתגשמות

של

בהזדמנות

לאחר  -מכן ,

המתוכננת .

בישיבה

בישיבת

אבקשך  ,בתוקף תפקידך

הקרן  -הקיימת ,
הבאה

של

הדירקטוריון

הדירקטוריון

וסל

הקרן  -הקיימת ,

בנדון

הצעה

הסתייגויות

מובן מאליו  ,שאפ " ק יאשר את ההלוואה  ,עליה יישאר

קודם  -לכן מז הרנטאבילידת של הרכישה ] - - - [ .

אחראי כלפי הקרן  -הקיימת  ,רק אם ישתכנע
מצרף אני ביאת העתק מכתבו של סגו  -הקונסול האנגלי אל חבר של ' חברת הפיתוח הארצישראלית ' ,

ומברך אותך  ,בציפייה לתשובתך הקרובה .

[

בכבוד רב ,
1

א ' וארבורג

תשובת וול סון לא נמצאה בתיק .

"

ABSCHRIFT
British Consular Agency
Gaza . Nov . 1907
Mr. Moses Levene
)(Secretary of the Palestine Development Company

.
lately 10 you informing you tha ~ve had bought one piece of

Today we inform you that v~ e have made

We confirm our letter

]0

receipt of your reply .

buy the rest of the land and 1 have promised him some

and acknowledge

where 15 the p ~ rt wanted , what bounderies , etc .
]) 1

reliable member ( or members
111 be veryעי end

סוט hope

"

come down yourself or send

10

עז and easily and

Knesevich

8 .מ ) us he waiting 100 10ט01 1ת 1

שלוקכם

"

דונאם  -זו

תקלה סבור

הקונסול ,

צריכה

להיות

רכישת  -נסיון

יי0א5

"

,

money . Now

"

arrang ~ ments and

ask

1

Therefore

70
 .קט you like 10 make

 niסמ0נ  beingש 11ב am vety pleased

Yours very faithfully ,

 .וע ) or

~ land

 governor 10וטס agreement with

5 necessary that one of you should come over here and make the required

"

Dear Sir

שלא

תעורר

"

ש

We hope you
regaids

תשומת  -לב ,

With kindest

שלאחר

שיוכל לרכוש את כל היתר ללא קשיים מאת הקיימאקם

1

encouraging .

ביצועה ללא

המקומי .

[ הערת

וארבורג ] .
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מרדכי אליאב

.2
[ נובמבר-דצמבר

רשימת התקנות של החברה ' אגודת ישראל '
109 /34

] 1909

.1

החברה נקראת בשם אגודת

.2

א,

ב.

.3

ישראל .

מטרת החברה היא לרכוש אדמה בכל המקומ ' ות הטובים והמוכשרים
לאפשר את הקולוניזציה

אמצעי החברה הם

:

)ע

שבפלשתינה .

בארץ .

א  .קפה קרקעית .

ב.

קפת חסכון לתמיכת מוסדות מועילים כלליים .

ג.

קפת

תמיכה  .ד  .דמי הוצאות .
הערות

:

א  .דמי הוצאות צריך כל אחד להכניס לפי סכום  -הכסף שהוא רוצה להוציא על

הקניה .

ב  .על דבר גודל סכומן של קפת החסכון וקפת התמיכה צריך הועד להחליט .

.4

כל עניני החברה מתנהלים על ידי ועד  .אולם בהגיע שאלות נכבדות על הפרק תקרא אסיפה

.5

חברי הועד ,חוץ מהמיסדים  ,הם עשרה  :חמישת פועלים  ,שנים  -קנדידטים  ,שלשה  -מבקרים .
הערות

:

א  .הבר מוסד יש לו זכות כנסר כל ימי חייו  ,ואחרי מותו  .אם יש בין יורשיו מי שראוי

למלא נקומו ,יירש הוא את הזכות הזאת לכל ימי חייו .
ב  .כשהאגודה תגדל  ,כל  50חברים יוכלו להוסיף חבר אחד לועד .
נבחר לשנה אחת .

.6

הועד

.7

כל חבר ,בהכנסו אל החברה  ,צריך להכניס  ,על שם ' אגודת ישראל '
להוציא על הקניה ,עם

2%

ל ' חברת

בשביל הוצאות ,

5%

אנגלו  -פלשתינה '

יצטרכו החברים להכניס אל הבנק לפי רצון הועד בשלמות  ,או

.8

כללית .

מסכום הכסף שהוא רוצה

ביפו  .את הכספים הנוהרים

בחלקים .

את הכסף של החסכון הקרקעי וקפת התמיכה יכולים להוציא מן הבנק רק לפני קנית האדמה ולא

הועד  .דמי ההוצאות יוכלו להוציא גם שנים .
מחויבים לסלק את הנשאר בכהנך ויל 30

פחות משלשה חברים של

החברים הממבים בארץ

.9

יום אחר דרישת הועד בכתב ,

והחברים היושבים בחו " ל במשך של  60יום  .אם לא ישלמו בזמן הנועד  ,יאבדו את זכויותיהם
בחברה ,ושבעה האחוזים שהכניסו ישארו בקפת החסכון ויל ' אגודת ישראל ' .

. 10

הבסף

מונח בב  .נק שנה

הריבית  ,בניכר

. 11

אחת .

ההוצאות.

מושבה יכולה להיות בת

להיות בת

250

אם במשך זמן זה לא יקנו אדמה  ,יקבל כל חבר את כספו עם

50

נחלות  ,עם שטח אדמה של

.

15 000 - 16 . 000

דונם .

נחלה רגילה יכולה

דונם.

. 12
פרופורציונלי בין החברים שיקנו יותר .
 . 13לפני קנית האדמה יכול כל חבר להגדיל

האדמה הנקנית התחלק ראשונה בין החברים  ,שיקנו עד שתי נחלות

;

השארית תתחלק באופן

את מספר הדונמים  ,אבל לא להפחית  .כשהקניה אכן

מהתילד  ,מחליט הועד אם ההגדלה מותרת  ,או

לאו .

האדמה נקנית ל ' כתחילה על שם החברה  ,אולם  ,בהיות אכן כמות הדונמים הדרושה במילואה ,

. 14

יקבל כל חבר עימר קניה על שמו.
. 15

עשרת חברי האגודה הראשונים שיתישבו על האדמה הנקנית  ,יקבלו הלואה מקפת המושבה בלי
ריבית לבנץ בתים .

. 16
. 17
. 18

עשרת תברי האגה ה הראשונים ימנו על ירי גורל  .בידי הועדה הרשות לבחור בחברים הרצויים לו .

 אם ישב במושבה  ,או מחוצה לה  -ישלם מסי המושבה לפי החלטתכל חבר באגודה -
כל זמן שבמושבה לא

תהיה מחצית החברים  ,ההוצאות על שוחט  ,מורה

הועד.

ובית  -מרקחת

תהיינה

מוטלות על האגודה .

 . 19בין הבנינים הראשונים צריכים להיות באר וחדרי מרחץ אחדים.

. 20

בלי הרשאת ההנד אין חבר יכול למכור את נחלתו  -אם הועד

יתנגד ,

יצטרך לפרש את סיבות

התנגדותו.
. 21
. 22

כל חבר אפשר להוציא מן החברה ברוב דעוה עול

3 /4

חברים.

במשך שלשה ירחים יאופשר להוסיף תקנות  ,אבל רק ע " י אסיפה כללית .
חברי הועד הם

:

דח בתט
שאל מבעשון

גהת

*

ע

יוסף קודרינסקי
זליג

166

קרינקין .

מייסדי

החברה הם

:

זרח בתט
ערגול רמעשטק

גחתן

ליה

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

מכתב

דרישה לנחלות למנהלי החברה אגודת ישראל .

אדומת נכבדים

!

כאשר שלמתי  /שלמנו לתחרת ' אנגלו פלשתינה ' ביפו סך

...

נחל

...

 . . .לדמי קדימה עבור נחל . . .

בדרשי  /בדרשנו

הננההננו מבקש /מבקשים  ,כי תתנו להלקי /לחלקנו נחלות כאלו והנמ  /הבנו מרוצה  / ,מרוצים

לקבל אותז  ,או פחות ממספרן  ,כאשר יעלה בחלקי  /בהלקנו לפי החוקים ולפי התנאים של הפרוספקט

מחודש כסלו  1909ולפי רעימת התקנות ומקרי התאגדות החברה  .את המותר הנני  /הננו מתחיב/
מתחיבים לעולם באופן מתאים עם הפרוספקט  ,בבקשה הרשום את שמי /שממ בספר  -החברים של
החברה בשייכות הנחלות העולות כן בחלקי/בחלקנו .

שם החותם

.3

 . . .יום . . .

לחורש

...

שנת תר " ע

כתב -ההחלטה

' כתב  -החלטה ע " ד שמירת התורה והמצווה בסדור התישבות של מועצת האגודה מביא -
ליסטוק לקנית קרקעות באה " ק  .נכתב בכתב  -יד קודש של אאמו " ר הרב זצ " ל ונחתם מאת
עשרה חברי המועצה ' [ הערת עורך האגרות  ,הרב צבי יהודה

[ . . 1910

קוק ] .

ןהובא באגרות הראי " ה  ,א  ,עמ ' שפב  ,נוספות יג ]

]2 1

אנחנו הח " מ  ,באי כח ישוב רפיה הארצישראלית  ,נועדנו בזה  ,לפני התחלת צעדנו הראשון להכנת יסוד

הישוב הנ " ל  ,והחלטנו כולנו בדעה אחת את היסודות האמורים בזה  ,שהישוב לכשיתכונן יתנהג על  -פיהם

בלא שום שינוי כלל.
א.

שמירת שבתות וימים טובים ומניעת חילולם בפרהסיא היא מוכרת אצלנו בתור תקנת הישוב  ,שכל
יחיד ,

יתנהל בישובנו מאחינו בני ישראל  ,או אשר ישב

אשר

אתנו ,

בין ישיבת קבע בין ישיבת

ארעי  ,לא יוכל לעבור על זה  .וההנהגה הציבורית הכללית ערבה היא בעד שמירה זו  ,כמו שהיא
אחראית געד כל החיובים המוטלים על כל יחיד מטעם החברה והציבור .
ב.

תובת קרקע במצוות התלויות בארץ  ,כמו ערלה  ,כלאים ,

שביעית ,

תרומה ומעשרות  ,יעשו הכל

על  -פי התורה והמצוה  ,על  -פי הוראת רבנים גדולים בישראל  ,בתורה וביראת
ההנהגה הציבורית שוה הדא ליחס הדברים הנזכרים בסעיף א ' .
ג.

כל

בניני

הציבור

ומוסדותיהם ,

שהם

נדרשים

מטעם

הדת ,

חייבים

כל

שמים  ,ויחוסן לכללות

חברי

הישוב

להשתתף

בהוצאותם .
ד.

בתי כנסיות ובתי מדרש יבנו בתכנית כזאת ויתנהגו בהנהלה כזאת שאין בה שום נטיה להכתות

הריפורמיות .
ה.

בבתי החינוך של הישוב ישרור רוח הדת והאמונה והנאמנה  ,ולא תכנס בהם נטיה של שתון רוח

ביחס ל ' דת  ,ואין צריך לומר שלא תמצא בהם מקום תנועה הרימית ושלילית ביחס לאמונתנו הקדושה .
כל אלה התקנות אישרנו וקימנו עלינו בתור אשיות הישוב

העתיד ,

וחובתנו הגובת כל הנלוים עלינו

ביסוד הישוב הנ " ל  ,להודיע את היסודות העיקריים הללו לכל הנכנס להיות עמנו באגודתנו .
וגואל ישראל וקדושו יקים מהרה דברו הטוב להשיב בנים לגבולם ולהצליח את דרכנו בישוב ארץ חמדה .
בעה " ת מוצאי ש " ק ר " א טבת

תרעי " ן  ,פעה " ק

יפו

ת"ו

נאום משה מרדכי מאנישעוויץ

ונאום יוסף קודראנסקי

ונאום יהושע העשל לעוויז
ונאום מרדכי אדעלמאנן

ינאומ אהרן זליך קרינקין
ונאום יואל משה סאלאמאן

ונאום דובער הלוי עפשטיין
ונאום יעקב מאיר פאדלישוק

ונאומ זרח ברנט
ונאום ולמן הכהן רובין .
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תזכיר ראשון בעניין ההתיישבות ברפיח

.4
[ ינואר ] 1910

22/457

ראפאה

א  .ה מ צ ב ה כ ל ל י  .ראפאה משתרעה בערר של  25קלומטר בצד הדרומי  -מערבי של עזה  ,ורחוקה
בערך חפשיה קלומטר מן דהם הדא הנה הצד היותר דרומי של ארץ ישראל  .הקרקע המוצעת לפנינו
למכירה מחזיקה את השטח מדאפאה עד שכסועד  .משתרעת היא בארכה בשטה של

50

קלומטר  .רצועת

אדמה שעולה ברחבה מארבעה עד חמשה קלומטר מפריד אותה לכל האורך מן הים התיכון .

ויל

הארץ פנימה מחזיקה בערך

הדרכים לראפאה הנהו
החוף

ע"י

הקרוב

לע " ע

חמשה קלומטר וכל הככר כלו עולה לערך של

ידי עגלה מעזה לראפאה  .כמו

על

אניות  -תרן

שמה

ולהביא

אלד דונמים  .קשר

90

כן אפשרות לבא שמה דרך הים בין

את הפרודוקטיבי הנחוצים .

לזה יש תקוה שמסלת

נוסף

הברזל החדשה המוצעת בין יפו לפורט  -סעיד תחדור את אותו השטח ותעבר דרך בו .
הסביבה של ראפאה שייכת כעת לאנגליה ,והאדמיניסטראציה וכמו כן ענין בטחך התושבים הנהו פה
במצב יותר טוב ובטהר מביתר חלקי ארץ ישראל הבזיכים לתורקיה  .מלבד זאת יש להסביבה הלזו יתר
נבעת בנוגע לשולום מסים וארנוניות  ,פטורה היא מן ' המעשר ' העולה לערך ופל

13 %

מן ההכנסה הכללית .

כמו כן פטורה היא ממס ליסוד והבנין והבלתי מושלמנים פטורים פה מעבודת הצבא .

ב.

הטבעי

המצב

בהיותה הצד היותר דרומי של ארץ  -ישראל הנה שם מצב

והאקלמטי .

הגשמים של תקופת השנה קל בערך ויל
בין בימות הקיץ ובין בימות הגשמים מעט יותר גבהי מאשר שם .
5o
o/

ב.

[ !]

המים

מצב

.

מביפו וסביבותיה ומן הצד הטף הנה פה הטמפרטורה

בראפאה מצאנו שתי בארות בערך מן

15

עד

17

מטר בעומק  .כמו בכל חופי

דנם שבארץ הבדאל כמו כן גם פה נקל מאד להזויג מים מן המקור לא בעמק

שעשה

האינג ' נר שלדמן

יש למצוא

סגן

מים בכל מקום בעמק מן

15

לפי הנסיונות

גדול .

עד ארבעים מטר .

ג  .המצב הקרקעי ( באדענס צושטאנד )  .כל ובסוד הקרקעי של הארץ ההיא הנהו ברובו מן
המין הנקרא קרקע דקה ( מיטעלער זאנד באדען ) המכיל בקרבו לערך  12 %אדמה  -צבורה ( אבשלעמ -
בארע טיילכן )  .באופן כזה הנהו היסוד הקרקעי כשהוא לעצמו ממין בלתי ששובח

קוואליטעט ) .

כמו כן השכבה שמתחתיו בעמק של מטר אחד הנה ג " כ ממין זה

שממעלה הנהו להפך טוב מאד מהחלפים שם משורים גדולים עם הרי  -גבנונים
ד.

מצב

הברי

א ות.

( כןנרערווערטינע

עצמו.

( האהעצינע )

מצב המישור

קטנטנים .

.

בנוגע לנוצב הבריאות במקום זה הנה כפי הנראה צריך פה המצב לדורת

טוב ביותר  .כי הבצות הידועות

בא " י

בתור הגורעכם הראשיים למחלת הקדחת אינם פה במציאות  ,באופן

כזה יש להחליט בבטחה כי האויב הנורא של הקולוניזציה בארץ ישראל אין מה לפחד וליראות ממנו
פה במקום

ה.

דגה .
להמר

בנוגע

הסקה

נמצאים אבם במן טובות

עיד

ובנין

.

במרחק

של

5

קלומטר

במקום

מראפאה

ופחכם  Yyמטרחים להביא מתחנה הרחוקה מהלך

10

הנקרא

במתלה

שעות משם על

גמלים טעונים .
ה

צרכי

המקום

בנוגע

למצבה

החקלאי .

בה במדה שכברת האדמה תבה תאותה מאד

במצבה הכללי כמו למשל בנוגע למצב הבריאות ולהשקאת המים במדה זו הנה בלתי משביעה רצון
בנוגע ליסודה הקרקעי ומזגה הטבעי  ,על יסוד קרקעי כזה אפשר שמושבות לזריעה לא תעלינה

חטים  ,דורה  ,פולים

( אנקעו  -באנעז )

זזם ( נבז זריעה לתעודית השמן

וכו' .

קטניות )

יפה.

הפרודוקגדם הלל ' ו שהגם

הפרודוקגדם הראשיים של האכרות הארצי ישראלית לא תעלינה פה יפה  ,בחלקי האדמה היותר טובים
ומשובחים יש אפשרות לזרוע

לופת ,

אבטיחיו

( וואסער

מעזלאן )

ושעורים  .כמו כן יש מקום לחשפם

א " י יכולים

כי כל אותן הזריעות שבמצב קרקעי דומה לזה בשאר חלקי
רצון  ,הנה פה אי אפשר יהוה למלאות חסרון המים ,הנחוץ להשקאתם .

להביא תוצאות טובות ומהנביעות

תוצאות יותר ודאיות והחלודות בנדון זה אפשר להשיג רק אז כאשר

שיו

בתינו נסיונות של שנים

אחדות ובחינות מטריאילוגיות יותר מרובות ביסודה הקרקעי קל ראפאה בכלל :

בנגע להשתמשות בקרקע זו לנטיעות יש ל'בחור את הנטיעות הללו עצי זיתית ,עצי שקזזם  ,עצי
אפרקסין  ,עצי ההות  ,וגם את הקולטורה של ' הרבין ' ( ענבים לאכילה ) ועצי הקקתות ( בלי חוחים )

וגם

את הריצינוסשטרויך אפשר להנהיג פה על נקלה .

אחרי ההשקאה אפשר תתה על המשורים המשתרעים בעמק לנטע עצי אוראנז ' ימ ( באיארעס ) את
זה אפשר ליעץ רק אז כאשי תעבור פה מסלת הברזל דרך ראפאה לפארט  -סעיד כי אלולי זאת יהיה

קושי גדול וטרח בנוגע להאקספרט .
חברי האכספדיציה

168

:

אגרונום חיים כהן

;

וזלל כהן

;

אברכם בכר

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

תכנית ההתישבות
ההוצאות של

חשבון

בראפאה  ,במחיר

ההתכוננות

אלפים

העולה לשמונת

פרנקים בערך בתשלומים

לשיעורים  ,במשך של חמהע שנה .
כל חלקה צריכה להחזיק שלש מאות דונמים ורק החלק whwn

להנטע ,

מאות הדונמים

ושתי

צריכים

הנשארים

בתור

להשאר

ממנה  ,היינו מאה דונמים צריכים

1

אדמת  -מלואים

(? )

אשר

המצב

לפי

הקרקעי הבלתי רצוי ביותר צריכים הנטיעות הללו לויות היותר טובות ומוכשרות .

עצי שקדים

30

עצי אפרקסין

10

עצי הגפנים
עצי התות
קקתות ( בלי חוחים )

דונמים

15

( למשי )

20
10

עצי זיתים
עצי התאנה
אקליפתות

10

*

2

21

ב י ח .ד

100

דונמים

התחלקות הנטיעות וההוצאות עליהן בבהמך חברן השנים הנם אלו דלהלן
שנה ראשונה

:

נטיעת
נטיעת

שלשים דונמים עצי שקדים .
עשר דונמים עצי אפרקסין .

ש נה ש

ני

לעצי הזית והקקתות .

( בוימשוהלע )

סדור כחותלה

ה

:

נטיעת עשרים דונמים של עצי תות .

:

נטיעת שנים וחצי דונמים של עצי

התאנים.

נטיעת שנים וחצי דונמים של עצי

אקליפתות .

סדור םהטתלה לנטיעת הגפניט ( הרבין ) .
שנה שלישי ת

:

נטיעת חמש עשרה דונמים של עצי הגפן

( רביו ) .

נטיעת עשר דונמים של עצי הקקתות .
ש נה

רביעי

ת

:

נטיעת עשר דונמים של עצי הזית .
ההוצאות

התחלקות

לפי

שנה ראשונה

השנים

:

קניית שלש מאות דונמים אדמה במחיר

5

פ ' לדונם

עבוד האדמה לנסיעת עצי השקדים והאפרקסין

ישורם ועבודם של ארבעים הדונמים הנטועים
שכר שמירה גדור במחיר

4

20

1500

פ'

לדונם

פ ' לדונם

400

סדור משתלה לעצי הזית והקקתות

140

גיחד
שנה שניה
הוצאות להחזקתם של
נטיעת

40

20

ישור ועדור

20

7

פ ' הדונם

פר ' הדונם

פרנק לדונם

שמונה מאות חפירות קטנות

5

סנטים האחת

קניית שמונה מאות עצים לנטיעה במחיר

25

נטיעת

*

400
60

-

200

.

40

סנטים לאחד

הנטיעה בעצמה עלה
2

280

פ'

60

עבודם של עשרים הדונמים

עצי תאנים

3000

:

דונם שקדים ואפרקסיז

דונם עצי התות והחפירות במחיר
3

800

160

פרנק לדונם

10

פ'

*

2

8

פרנק לדונם

160

אקליפתות

סדור משתלה לנטיעת הגפנים

150

( רבין )

150

ביחד

1500
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שגה שלישית
מחיר ההזקת

40

הרכבת אלף ועחע מאות אלנות ,

5

החזקתם של העצים המרכבים

פרנק לכל מאה

40

פרנק למאה

3

48

זלל הקרקע  7פרנק לדונם

50

החזקתה של המשתלה

נטיעת

50

הדונם של גפנים והחפירות

פרנק לדונם

20

נטיעת

8

130

פרנק לדונם

120

דונם של עצי הקקתות

10

עבוד של

דונם עצי התות

20

200

פרנק ליום

7

140

ביחד
שנה רביעית

הוצאות להחזקת
עבוד של

15

עבוד של

5

עבוד של
החזקת

40

דונמים שקדים ואפרקסים

דונם הגפנים

10

דונם ההקתות

7

1438

:

לדונם

פ'

7

150

פרנק לדונם

7

35

פרנק לדונם

70

דונם עצי תות והרכבתם

20

100

חרישה ר פרנק לדונם
נטיעת

140

דונם זיתים במחיר

10

פ'

280

פרנק ליום

דונם תאנים ואקליפתות

10

-

300

ישור ועדור סביב לנטיעות

חרישית גדור במחיר

י

280

החזקת חמשת הדונם של התאנים והאקליפתות

15

פ'

80

-

אלף ושש מאות יתדות במחיר

עבירה

:

דונמים עצי שקדים ואפרקסע

:

30

פרנק לדונם

300

ביחד
שנה חמישית

החזקת הנטיעות וההוצאות הכלליות

1075

:

פרנק לדונם

8

בס " ה עולות כל ההוצאות לכל חמשת השנים לסכום

ההכנסה

חמש

כעבור

השקדים ,

7813

פ'

שנים

מהנטיעות הללו יש לחכות להכנסה נקיה בכל שנה באופן כזה

והענבים

סס8

פ'

:

מ 55 -

דונמים של

מ 20 -

דונם עצי התות לתעשית המשי

150

מעלי עצי התות והקקתות למרעה צאן ובקר

400

האפרקסין

20

פ ' לד '

0סוו

ביחד

פ

1650

מלבד ההכנסה הלזו יון ליהחליט בבטחה גמורה כי בהחזקתם של צאן ובקר יכולה האדמה ע " י הזבול
להיות מוכשרת לנטיעת תפוחי אדמה  ,שעורים וירקות שונות  .בן  ] - - -מכניסים עצי הזיתים רק
כעבור תשע שנים מיום הנטעם ערך של

בערך.

כאלפים פראנק

300

פראנק לשנה שביחד עם הקודם יעלה זה לסכום של

~

.5

חבר האכספדיציה אגראנאם

:

חיי

ם

כ ה ן

שמעון גולדמן מארה " ב אל פרופ ' אוטו וארבורג

.

16 . 2 1910
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Dear Sir ,
Jerusalem wherein he informs
which

near Rafiah ,

land

good for agricultural
deeds
the

1 ] 1 ]0

including

consldered

facilities

8]1

5

,

Of

15

The land he purchased

dunam

and

ת ] 8 correspondent

per

Palestine

and they give

from

communication

ש

francs

of

charge

7

5ן

borders

ת]

are

cost

the

Gaza .

from

entire

ת0

authorities

journey

hours

the

and

planting

part

this

As

else .

British

the

01 Egypt .

5ן

deeds etc .

) טס

sale

170

for

that vicinity

received

1

have

כמשחטם rr~ e that Mr . Manishewitz 01 Bialistock bought 25 . 000

ח1

land

more

ב

me that there

informs

parly

five

tree

about

15

well

as

as

everything
טת11

and

boundary

for the granting of

the same

Now

eb

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

'That there are about 25 . 000 dunams which
land

15 therefore as low as

ing

sandy

"

ת%

1 struck with the following :
01 the Mediterranean ,

which

the shore

especiaUy

"

takes 1

' 2 francs per dunam .
 % 1ת8110א

Fund

that

50

the

0

"

of this

splendid opportunity for the
boundaries

exact

.

the

%

you that this would be

1 [ 1ין 1

give

this

land .

!0

1 humbly suggest

possessoTS of

!0

becorne the

 the easier 10 make inquiries . This 2 franc land 15 boundedטyou should be able 8
Manishewitz ,

North

purchased

by

 the East by theת0

land

Shech-Zbid

Mediterranean ,

and South by the village

01

West

by the

by the village of Rafiah ,

01 advising you as 10 what the Nationalט 1 am
splendid
Fund opportunity
1 ! 8עshould 60 , but 1 am merely 81
 occursא you this suggestion as
0 1 ! 15 8חז
, but of course you are

סי

] the better judge of 16 %

1 am also writing the same 10 Dr . Ruppin, of 7 affa , and suggesling ! 0 him that he should

[  the same neighbourhood , 11 feasible . ] - - -ם

דו " ח של ד " ר ארתור רופין וחבריו על נסיעה לדרום -פלשתינה

.6
. .

[ תרגום מגרמנית ]

8 3 1910

החתומים

,

1001 out for the Hachoozo

מטה ערכו

בין ה

20 -

ל

27 -

( קטע )

 2 / 445ן ; KKLL 2 / 15 / 3 1

בפברואר נסיעה לדרום  -פלשתינה ,

מקשטינה ,

לעזה ,

באר  -שבע ,

חן  -יונים ורפית  .המניע לנסיעה היו ידיעות מרובות  ,כי בדרום  -פלשתינה ניתן לקנות קרקעות רבות
במחירים נמוכים וכי המימשל המקומי והאוכלוסיה רואים בעין יפה את התיישבות
לכך העמידו לעצמם החתומים מטה שאלות אלה

היההרים .

בהתאם

:

.1

האם יש בדרום  -פלשתינה קרקעות המתאימות להתיישבות חקלאית של יהודים

.2

מה ניתן לעשות בערים עזה ובאר  -שבע לשם התיישבותם של

?

יהודים ?

כדי לענות על שאלות אלה  ,ביקרנו בערים עזה ובאר  -שבע וכן באדמות ארד  -אס  -סיר שלנר באר  -שבע ,
בית  -חנון שליד עזה ,ורפיח בגבול המצרי  -תורכי.

.1

רפיח  -לפי הידיעות שמסר

אפשר לרכוש בשטח

בערר .

המצרי ,

הקונסולארי האנגלי

הסוכן

ליד תחנת  -הגבול ברפית  ,עד

בעזה ,

200

קנזביץ ,

עהיווה

אותנו

אלף דונאם במחיר של

5

לרפית ,

פר ' לדונם

המצרי  -תורכי ,ובמרחק ארבע שעות נסיעה בעגלה מעזה .

אדמה זו נמצאת סמוך לגבול

רפיח

עצמה  ,אינה אלא תחנה צבאית  ,שמצדה האחד חונים חיילים מצריים ומצדה השני  -חיילים תורכיים .
הכפר הגדול הקרוב הוא חן  -יונים  ,הנמצא בדרך מעזה לרפיח  ,במרחק של כנטעה וחצי ערפיח .
האדמה שייכת לשבטי בדווים העוסקים בחקלאות פרימיטיבית  ,ויש לקנותה מהם  ,או מבני השבטים ,

דונאמים.

בחלקות של כמה מאות או כמה אלפי
אל  -עריש ,

הנמצאת במרחק של כשמונה שעות .

האיזור נתון לשלטון המושל  ,שמקום מושבו בעיר

לדברי מר קנזביץ יש בידו מכתב מז המושל ,שבו

הוא מביע את הסכמתו להתיישבות יהודים ומבטיח את עזרתו ברכישת

המעלות של האדמות הן

ולרכוש
סכנת
30

;

()2

( )1

:

מצויות הן בשלטון אנג

*-

הקרקעות .

מצרי  ,ובכל הסביבה שורר בטחון גמור לנפש

הקנייה אפשרית ללא תשל ומים מיוחדים וללא כל קשיים
'

המחלול לאחר

שנים

3

( כלומר

שנה ממס  -העושר וממסים אחרים

;

סכנת

()5

ההפקעה ) ;

()4

;

האדמה

( )3

שלא כמו בתורכיים אין

משוחררת  -כנאמר  -למשך

אין לחשוש לקשיים מצד האוכלוסיה הדלילה מאוד  ,שאינה

קשורה כל  -כך לקרקע  ,לגבי התיישבות של יהודים .
לעומת יתרונות אלה

נמצאו החסרונות הבאים

צומחת עליה רק שעורה

דלילה .

:

( )1

מפירות יבשים בא

באדמת חן  -יוניס  ,אם כי האדמה שם מעט יותר טובה .
זו ירדו גשמים פעם או פעמיים בלבד  .רק בעומק של

האדמה יבשה

לחלוטין .

האדמה היא אדמת  -חול דלה  ,שמכל הדגנים
בחשבון רק
()2
20

גידול שקדים  ,שלהם יש

כמות  -הגשם מועטה מאוד

ס " מ היתה מעט רטיבות

;

כנראה .

הצלחה
בשנה

למטה מזה היתה

אמנם היתה השנה האחרונה דלה במיוחד בגשמים  ,אולם נראה שגם בשנים

אחרות אין כמות הגשמים

גדולה ,

כנראה

ושלישית או רביעית מחמת עצירת הגשורם .

אף
( )3

פחות מאשר בעזה  ,שזמם היבול אינו מצליח בכל שנה

אמצעי  -התחבורה

קערם .

אמנם רחוקה רפיח רק

מן הים  ,אך הדרך לים  -מוליכה דרך דיונות גבוהות ומתאימה רק לגמלים  ,ואינה עבירה

לעגלוה.

5

ק"מ

אפשר

171

מרדכי אליאב

אמנם לקיים הובלה בסירות  -מפרש למצרים  . .אולם כיוון שלא קיים נמל של ממש במקום והים סוער

לרוב ,ניתן יזהה להוביל משם סחורה המתאימה לאחסון ממושך  ,ולא פירות  -כגון
וירקות  -המתקלקלים מזזר .

תפוזים .

( )4

ענבים  ,אפרסקים

:

בשל קשיי התחבורה ועומקם של מי  -התהום לא יבוא בחשבון גידול

באר ברפית הקרובה לתחנה הצבאית

בעומק של

נמצאת

ובמקומות

נך ,

16

אחרים

אפילו

מעט יותר .
מסר  ,שבמרחק של שעתיים מרפית נמצאת קרקע  ,מעולה יותר בטיבה  ,אך לא היה

אדון קנזביץ

פנאי לבדיקת קרקע זו .
מתוך שיקהו יבל כל היתרונות והחסרונות  ,מן כירין לציין שרפית אינה מתאימה כיום להתיישבות

יהודית  .לעומת זאת  ,אם המתפרו אמצעי  -התחבורה בארץ  -ישראל  -ובמיוחד כשתיבנה
המתוכננת

שבין

לפורט  -סעיד  -יתאים

עזה

המקום

למענים .

בותאים

לריבך

אולי

מסילת  -הברזל

לאנשים

המקום

פרטיים כאובייקט טוב לספקולציה  ,במיוחד מפני שניתן ל ' הזיאיר כאן קרקע בלתי מעובדת למשך זמן
ממושך  -דבר שאינו ניתן כידוע בפלשתינה ] - - - [ .
חתומים :

ד " ר רופין

א ' אייזנברג

ד " ר תיסין

מ ' דיזנגוף

ד " ר טהון

פרטיכל מישיבת ח ' בניסן תר " ע ( מטעם ' אגודת ישראל '
בעניין אדמת רפה

.7

)

17 . 4 . 1910
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כאשר אנשים מומחים שונים בקרו את אדמת רפה בזמנים שונים נכתבו הרצאות אודות טיב שנקז

האדמה הזאת  .על כן מצא ועד החברה אגודת  -ישראל לנכון לבקש את כל איש שבקרו את רפה
להתאסף יחד  ,למסור איש לרעהו את דעתו בזה ולהוציא החלטה כללית בענין

ביום ח ' ניסן תר " ע הואילו לבוא על פי קריאה זו
האכרים מר סברדלוב ומר הורביץ

מגדרה ,

מר

זה .

האגרונום מר חיים כהן  ,מד א  .איזנברג מרחובות ,

:

יצחק כהן מקוסטינא והאינז ' ינר א .

גולדמן .

מחברי יפו

באו מר אשכנזי מר קודרנסקק נור ל ' וין ומר רובינשטיין  .השתתף גם מר שזינקין  ,שבקר את רפה עוד

לפני חמש שנים .
האגרונום מר חיים כהו הודיע שתו " ע ( שתיכף ומיד ) בשובו מרפה בחדש טבת שגה זו נתן למר
מנוטביץ הרצאה

בעברית ,

אח " כ חשב בי הרצאה זו נכתבה במהויות יהרה ושלא בדיוק  ,על כן קרא את

חבריו שנסעו אתו יחד וכתבו בגרמנית הרצאה יותר מדוייקת שאותה הוא חושב ליותר נכונה  .עיקרי
ההרצאה

:

דרומית  -מערבית לא " י

א.

אדמת רפה נמצאת

ב.

שטה האדמה שבקרו הוא בערך חמשה  -עשר קילומטר באורך ממערב למזרח

ברוחב מצפון לדרום  ,בס " ה כתשעים אלף

חול הים  ,שרוחבה

טיב האדמה

ג.

4 -5
)

התורכית .

דונמים .

וחמשה קילומטר

הגבול המערבי של השטח הזה נבדל מן הים ברצועת

ק " מ.

אדמת חול מעורבת בטיט בשעור

חול,

88 %

טיט בערך  .וכן הוא ער עומק

12 %

מטר פני הארץ  -מישור וגבעות קטנות .
ד.

מים נמצאים בעומק

ה.
.1

הגשימם יורדים שם

מטר ובמקומות היותר גבועים (

14 - 16

 ,כנראה בערך 15 - 20 %

האקלים מעט יותר חם מאשר

ביפו ,

בעומק

ן)

40

מטר .

פחות מאשר בסביבות יפו .

אבל קרבת הים מקררת גם

אותו .

בכלל הוא בריא ונוח .

אין בצות בכל הסביבה .

ז.

באדמה כזו איז לזרוע חטה  ,דורה  ,קטניות ושכהטומין

גם תורמוס ( אם כי הערבים אמרו שאינו עולה

יפה ) .

,

יש לזרוע מעט

שעורים ,

אבטיחים ,

ואולי

בהשקאה יוכלו לזרוע מעט ירקות  ,בעיקר צריך

לעסוק שם בנטיעות שקדים  ,אפרסקים  ,זיתים  ,ענבים לאכילה  ,עצי תות למאכל בהמות ולמשי  ,והצבר

בלי מחטים למאכל הבהמות  .במקומות הנמוכים ובהשקאה אולי יובלו לנטוע גם תפוח  -זהב .

ח.

אבגיר

במרחק
ט.

10

לבנין

מביאים

מבגי

סלע '

(2

שעות

בגבול

שעות בגמלים .

את האדמה צריכים לקנות חלקים חלקים מן הערביים הבדואים  .הם אינם משלמים עתה את

מס העשור ( בני אמונות אחרות פטורים מעבודת הצבא
המסים למשך

172

טורקיה ) .

עצים

להסקה

וסיד

מן

ההרים

20

)

,

יכול להיות שיפטרו גם את הקונים מכל

שנה הראשונות  .גם משם למצרים אין תשלומי מכס .

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

הרצאות הגדרתים מתאימה בכלל עם הרצאות האגרונום כהן  .ובילבד

פרטים אתרים שאינם

עיקריים .

בעת שהוא היה שם  ,ירדו מעט גשמים  ,השעורים היו רעים  .בקרו בח ' אדר ב ' .
מר כהן מקוסטינא בקר את סביבות רפה בח ' ודש אוקטובר במשך ימים אחדים  .הלך עד
ומחנם

מיבלך

4 -3

' שיך  -זוואיד '

שזנות מזרחני .

לפי דעתו אדמת ההול היא בשטח העלון בערך  1 , 50-- 0 , 80מטר ; מצא אדמה טובים ברצועה
שרחבה  200מטר ואורכה  6קילומטר בדרך ל ' שיר  -זוואיד '  ,על גבול חול הים נמצאים המים בעומק

מטר .

12

הוא ראה במזרחה של ' שייך זוואיד ' את תוצאות היבול של השנה שעברה  .שעורים טובים ,

וגם דורה  ,אם בי
רווח

,

( )

נזרעו ברחוק מקום ;

העצים שמצא

כנראה לפי הקנים .

שונים ,

במקומית

שקדים ,

רמונים  ,הם יותר יפים מאשר ביהודה  -מזה הוא דן שהשכבה התחתונה  -אדמה פוריה .

הוא בא לתוצאה טו גם מתה שראה כי בגבעות האדמה יותר טובה מאשר

בעמקים .

סינף שבעמקים

מכסה התול הבא מן הים את שכבת הארמה  .בכלל הוא מוצא שאדמת רפה תהיה לא גרועה מאדמת

' חן יובוס ' ( בעסויה
זיתים

בפירות ) ,

אם יעבדו אותה באופן אירופי ולא כדרך הבהואש  .בסביבות עזה נמצאים

הרבה .

מר איזנברג ביקר את רפה

בחודש פברואר בימי

הגשמים .

סגריר .

יצאו מיפו ביום

נתמעט הגשם וברפת היה רק מעט גשם  .המים ירדו לכל היותר לעומק של

10

עזה

בקרבת

סנטימטרים  .אם הערבים

אינם זורעים תורמוס  ,סימן שאיננו גדל שם  .מה שהממשלה אינה לוקחת עשור סימן שהם חושבים

למדבר .

את הסביבה הזאת
באים

אל הצפון .

אין

מ ' רעה לבהמות ,

הבדואים

רק

מגדלים

גמלים

ובשנות

וצאן ,

בצורת

בעניני זריעות אדמת רפה היא בכל אופן גרועה מאדמה באר  -שבע  ,ובבאר  -שבע

הנה בכל עשר שנים נמצאות כארבע שנות בצורת  .מה שנוגע לנטיעות תעלינה (

ממנו שהקדים  .וכן הוא גם

ב ' חן

יפה ברפה עצים

ן)

יונוס ' ( שנוטעים את העצים במרחק יותר גדול אחת מהשניה מאשר

ביהודה )  .מסופק הוא אם יגדל שם הזית .

ב ' חן

יוגוס ' אמרו שניסו לנטוע את הזית ולא עלה

לשים לב להבדל הגדול בין מידת הדוום ביום ובלילה

( בבקר היה קר להם בבגדים חמים וביום חם

מאד גם בבגדי הקיץ )  .זה יכול להזיק למינים שונים של נטיעות

תוף רפה הוא זועף  .בתורף לא תוכלנה ללכת אניות התרן

;

( למשל תפוחי

זהב ) .

שבע מביאות נרפו באין מזלך אוניות

הים שעל יד
'

ובכן קשה יהיה להוציא דרך הים את

( גם עזה ובאר -

הפירות שאינם סובלים דיחוי  .את כל צרכי האוכל והתכשירים צריכים להביא מיפו .

לעזה ) .

יפה .

צריך

וזה יעלה ביוקר  .דהטעורים שמצא מר איזנברג במטמורות
'

של הבדואים היו קטנות וצנועות  .מספר התושבים הברואים מעט  .אהליהם קטנים וקרועים  ,איו אותם
סימני הספוק הח ' ומדי  ,המורגשים אצל הרבה מן הבדואים בנגב יהודה ובסביבות באר  -שבע .
בכלל

נחוצה חקירה ודרמות הגונה בנוגע לאדמת רפה  ,טבעה  ,אקלימה מצד הגשימם והטל

חלוף מדות

וזה יכול להעשות במשך שנים אחדות  .מה שברור לו

ויתום ) ,

הוא ,

(ע"י

כי לאחדים המצפים

לפרנסה קרובה אסור ליעץ להתחיל ברפה  .רק חברה גדולה וכלה לעשות את הנסיון הזה  ,שאולי
במהנך יתמן יעלה יפה.
לאחר חוות דעת אלו וחילופי דעות באו כולס לידי החלטות כלליות

:

א.

אדמת רפה מסוגלת בעיקרה רק לנטיעות .

ב.

בקניה זו יכלים להשתתך רק אלו שיכולים לחכות ושכנטה עד ראשית השנה השליעגת מעת

שיתחילו ל ' השקיע את כספם
ג.

החפצש להתפרנס מנחלתם ברפה

ובשטח זה יטעו
מיוחדת התנופה

ד.
ה.

בנטיעות .

100-- 150

לזה )

בערך

דונמים .
10 , 000

( מראשית השנה

ב  .נחלה כזו צריכים

פ ' מלצד

הששית )

צריכים לרכוש

300

להשקיע בפתנך ששת הרטנים

דונמים אדמה

( עפ " י

תכנית

הבנינים .

אלו שיתבדו בעצמם יכולים לחשוב את עבודתם בסכום כסף ידוע בערך עבודתם .
אלו שאינם חפצים להתפרנס

והכסף וכצריכים

מנחלתם יכולים להשתתף בחלקים יותר קטנים

למשקיע הוא לפי ערך הנ " ל .

ו.

בערך

25 %

ממספר

המתישבים

יכלים

למצוא

עבודה

אצל

יתר

חבריהם

המתנחלים

עפ " י

התנאים הנ " ל .

ולראיה באנו על החתום יום ב '  ,ט ' ניסן תר " ע  ,יפו
מ ' שיינקין

אהרן אתנברג

צבי הורביץ
אליהו סברדלוב

יצחק כהן
כהן אגרנאם .

( העתקה )

173

מרדכי אליאב

.8

נ ' שץ ( כ ( לרדז ' ) אל המרכז הציוני הרוסי בווילנא

. .
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אדוניס נכבדים ,
לשאלתכם על שמועות בדבר התיישבות יהודית במצרים  ,אני מוודעכם את הפרטים הבאים

:

זה זמן רב שהקונסול האנגלי בעזה העיר את תשומת  -לבם קל יהודי יפו לכר  ,שבגבול ארץ  -ישראל-
מצרים  ,על אדמה מצרית  ,אפשר לרכוש שטת גדול ( בערך  90אלך דונאם )  ,הנקרא רפה.
מר

כאשר

ואנוכי ביקרנו בארץ  -ישראל בשנת

מניסביץ

נסתלחת  .מצורף לילן הדו " ח המודפס של כהדלחת זאת .
עוד משלחות  .כל המומחים מצאו את הקרקע מתאימה רק

בא

, 1905

הדבר לגדיעתנו השיגרנו לשם

מלבד משלחת זו היו ברפיח  ,בזמנים שונים ,

1

לנטיעות .

בעת האתרוגה קיבלנו ממר מ ' שיינקין מיפו מכתב ופרוטוקול מאסיפה גדולה שנערכה ביפו ,

2

ובה

הוחלט לקנות את אדמת רפית  .נשאלנו כמה אדמה ברצוננו לקנות בשביל קבוצת ביאליסטוק  .בו  -זמנית
הובאה לידיעתנו הידיעה  ,שהקונסול האנגלי התחייב להשיג בשבילנו

25

אלף דונאם תמורת

פרנק

7

לדונאם .
כיוון שאנו עסוקים עתה בקניית אדמת ורר לא הגענו לבלל התליה סיפית בנוגע

שם .

בדעה  ,שנודעת חשיבות גדולה לייסוד מושבה יהודית

לרפקן .

אך אנו

כאשר נסיים את העסקה בזרקה  ,נעשה אף

פירסומת לרפיח .

אני עצמי ביקרתי בקאהיר אצל ' הממשלה המצרית  ,שבה חט לי מכיר רב  -השפעה ,וכפי שתראו מהמכתב
המצורף להלן  ,יש לממשלה המצרית עצמה רק ידיעות מדויקות מעטות על זכויות  -הבעלות ברפיח .
אולם הקונסול האנגלי הבטיח לסדר סופית את העניין

אלה העובדות המגעות לרפיח ,

התשפטי.

וכך הופיעה הידיעה של הקונסול בקשר לסדנא  -ומתן שלנו בדו " ח

הקונסולארי  ,שפורסם גם בעתון '  Weltובעתונים יהודיים

אחרים .

הדו " ח הנזכר אינו נמצא בתיק ,

1
2

ראה תעודה

סוף

1910

קודמת .

.9

חוזה ראשון בענייך אדמות רפיח
[ תרגום מגרמנית ]
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הוזה
בין האדונים אלכסנדר קנזביץ  ,הקונסול האנגלי  ,דוד עמוס ומשה אליהו ארווס  ,כולם בעזה  ,שלהלן
ייקראו ' המוכרים ' מצד אחד  ,ולבין האדונים
פובסקי ,

מ'

א ' פודלישבסקי  ,ד " ר

א'

רופין  ,מ ' שיינקט  ,מגיסטר שץ ,

רובינשטייז ,

ש'

' קונים ' ,

פלדשטיין ,

ש'

התיישבות באיזור המודיריה

.1

:

מ " מ מנסביץ  ,א '

הורודיש  ,ה " ה נוביק  ,י '

המוכרים

1

חלקים  .בחלק הראשון

מצד שני ,

בדבר

קניית קרקע

של אל  -עריש  ,דירייך למוזרים וגובל בתורכיה  ,בהיתאם לתנאים

הח  .תומים  -מטה
25

אשכנזי  ,שיקראו להלן

ר

קודרנסקי ,

ז'

לוי ,

י'

מסטא -

ברנט  ,א ' אורלנסקי ,

אלף

מוכרים
דונאם

לקונים
ובחלק

הנזכרים
השני

אלף

40

כ 15 -

אלף

דונאם

דונאמ .

רחוק לא יותר משעת  -דעיכה מן החלק דהרני  .גבולות האיזור צריכים להיות

( דונאם
החלק

:

ננ 916

הראשון

מ"ר

לשם

שלהלן

:

בשני

)

צריך להיות

הגבול המאחד צריך לה תחיל
'

במרכז תחנת  -הצבא המצרית השייכת למצרים  ,ויימשך לאורך קו  -הגבול שביו תורכיה

למצרים .

הגבול

"

המערבי צריך להתחיל בגבעות החול שעל החוף  ~ WK ,בין רפיח ו הח '  -זוויד.
 . 2החלקה של  25אלף דונאם צריכה להיות במרחק של קמ " ר מתחנת  -הצבא
ק " מ מכל צד מהתחנה המצרית תתחיל רכישת החלקה בת

25

המצרית .

במרחק של

אלף דונאם  ,ואילו החלקה בת

15

אלף

דונאם צריכה להיות רחוקה לא יותר ממהלך שעה מן הראשונה ] - - -[ .

.4

שני הצדדים מסכינתם כי תמורת

.5

השוכרים מתחייבים למסור לקונים את החלקות

40

אלף הדונאם  ,יש לשלם חמישה פרנק זהב לכל דונאם .
הנ " ל של  25אלף

ולהעביר את המסמכים על שמות אלה שיוצעו לשם כך בידי

ו 15 -

הקונים .

אלף דונאם  ,חופשיות מיה2ביהן

מסמכי המכירה יינתנו לקונים עם

הסכמה רשמית של הממשלה ועם מילוי כל הדרישות החוקיות בהתאם לחוק  ,ולפי העקרונות של הממשלה
המצרית  ,המתייחסים לקנייה ולהתיישבות בגבול המצרי  .כן מתחייבים המוכרים להשיג הסכמה לייסוד

1

נפה.

174

פתחתזפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

מושבות יהודיות על האדמה הנקנית ,וכן כל ההגנה החוקית הנדרשת  ,לפי החוק ויקיים במודיריה הנ  -ל .
בכל הוצאות  -המסים הכרוכות במכישת ישאו המוכרים .

.6

הקונים

מתחייבים

הנ " ל  ,שהם החליטו

להודיע

לקנות.

למוכרים במכתב רשום ,

על  -חץ

כל הכנלושה בסך על

פ '  ,שניתן

10 . 000

הקונים חייבים לסלים באותו יום על חשבון הקנייה בבנק הגרמני  -פלשתינאי

חודשים .

ביפו סך של אלף נפוליאון זהב ,
נוספים .

בנמיך

במשך עשרה ימים מץומ התימת המכתב המאשד; הייבימ המוכרים להשליש

בבנק ביפו לרשותם של הקונים שסר  -פקדון  ,החתום

לתשלום תוך 71

וללישים

יום לאחד חתימת החוזה

2

ולאחר

3

ההרשים מיום חתימת החוזה לשלם לבנק הנ  -ל

בתום תמהנה תורסכם מיום חתימת

בס " ה יש להפקחך בבנק הגרמני  -פלשתינאי

החתה חט לשלם עוד

80

1500

1500

נפולס? ון

נפו7יאון זהב לבנק

הנ " ל .

אלף פרנק כפקדון וכערובה למילוי תנאי  -החוזה  .הסכום

הנ " ל יימסר למוכרים  ,לאחר שיעבירו לקוננם את מסמכי  -הקנייה הדרושים לפי סעיף ג יתד עם הרשות
להתיישבות יהודים בחלקה הראשונה  ,כלומר  25אלף דונאם  .בזמן ההעברה של מסמכי הקמיה לקונים
הנ " ל  ,חייבים אלה לשלם למוכרים את יתרת הסכום תמורת  25אלף הדונאם ] - - - [ ,

המוכרים

.9

שטח בהיקף ופל

בסעיף

מבגבחים ,
20

כי

ימכרו לקונים

אלף דנאם  ,במחיר של

את

אדמת  -החול  -כלומר

מגבעות  -החול

ועד

החוף -

סנטרם לרונאם  ,כשהוא נקי מכל הוצאות לפי ההנאים

75

.5

אדמת  -החול צריכה

לשיות המהיך

17ל הקנייה הראשונה  -החלקה של

25

אלף

דונאם .

להודיע למוכרים במכתב  ,במתוך חמישה חודשים מיום זה; אם ההליטו לקנות --5000י. 00
אם הם אינם מהיעים על נכונותם לקנות עד

אלף הדונאם  ,זכאים הקונים רק

20

חול  .מסירת אדמת  -החול תיעשה יחד עם יתרת החלקה של
על הקונים לפרוע את

. 10

ל 5000 -

על הקונים
20

דונאם .

דונאם אדמת -

אלף דונאמ  .עם מסירת אדמת  -החול

25

התשלום.

אם יווצרו חילוקי  -דעות בין שני הצדדים בנוגע לאהד הסעיפים שבחוזה זה  ,אם לפני מסירת

הקרקעות או אחריוג ייושבו

על  -ידי מהנפט  -בוררות .

בית  -הדין לבוררות יורכב בדרך שכל צד ימחא

שני שופטים יהודיים  .מצד הקונים יהיו השופטים האדונים אהרן ספיר
מצדם לנקוב בשמות שופטים במשך 15

8

ואליהו ברלין  .המוכרים מבטיחים

יום מהיום  .אם לא יוכלו השופטים הנ " ל למשתתף בדיון  ,יוכל

כל צד לנקוב בשמות שופטים אחרים  .אם ארבעת דה? ופטים הג  -ל לא יוכלו להגיע חמשתתף משותף ,
רובאים הם לבחור בשופט

חמישי  .שני

הצדדים מקב ~ 7מ על עצמם את פסק  -הדף של בית  -המשפט

לבוררות  ,ושלץ להביא את הסכסוך בפני בית  -משפט אחר  .הדיון צריך

. 11
30

בתום כל התנאים דלעיל יחתום כל צד על שטר של

2000

יום מהיום  .שטרות אלה יישמרו בבנק עם הנחייג שאם לאחר

להיערך ביפו.
פרנק  ,כפקדון אצל הצד השני  ,במשך

30

יום יבעל אחד הצדדים את החוזה ,

חייב הבנק למסור את הפקדון לצד תשני  ,השומר על תנאי החוזה  .במקרה זה יבוטל

התהה.

מחתה זה נעשו שלושה העתקים  ,שניים לשני הצדדים ואחד בשביל הבנק הגרמני -

נכהב

ביפו.

2

בל נפהליאון זהב שווה

3

הכוונה לאליהו ספיר מהנהלת

20

פרנק ,

4000

נפוליאון זהב שווט

80

אלם פרנק .

אפ " ק.

ד " ר אדולף פרידמך

. 10
ברלין ,

פלשתינאי ביפו.

. .

( ברלין )

אל הלמכה הציונית בקלן

[ תרגום מגרמנית ]
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אדונים נכבדים מאוד ,

לא ידוע לי  ,אם מר וולפסון נמצא בקלן  .אם כן  ,אבקשר לשוחה עמו על העניין
( נמצא וולפסון בקלו ) אבקשר ,אם אפשר ,לשלוח אליו מכתב זה כמכתב דחוף .

מן הח ' וזר המצורף

1

תיווכחו לדעת מה עולל ד " ר נוסיג

אלא גם ניהל מהבא  -ומתן בקאהיר עם סר

עריש .

במזרח .

דלהלו .

אם לא

הוא לא רק סייר בקרקעות  ,כמובטח,

אלדור גורמט  ,לורד ססיל ומר סטייק ,

וכנראה בעניין אל -

אני מייחס לכר משקל רב יותר מאשר למיליונים הרוסיים  ,שכביכול קיבל  .מלבד זאת תוכלו

להיווכח  ,ששוב עומד להיווסד מוסד אגררי  ,שיתחרה ב ' חברת הכשרת

הה ? וב '

שלנו בהתחרות חסרת -

תכללת  ,המודרכת על  -ידי שאפתנות .
1

הטונה למכתב ההוזר של איק " א מינואר , 1911

המכר במבוא .
175

מרדכי אליאב

אף כי אינס מאמין בסכנהם על מפעלים הנוסדים בידי נוסיג ,
נעימויות  ,על כן אבקנן להודיעני

ניעיהם

בעניין אל  -ערחש; כפי שביקשתי פעמים רבות ממר וולפסת

;

אם לדעתכם  ,יש לצאת נגד תכניותיו הפיננסיות

;

אם ה -וע לכם  ,מה וחריג נוסיו למעשה

( ב)

( ד)

:

אם נקטנו בלונדון צעדים

(א)

2

יכולה הפוליייזאציה שלנו להסב אי -

( ג)

;

אם ידוע לכם  ,כי הקבוצה בביאליסטוק ואגודת ישראל ביפו אמנם נתנו הבסתות של ממש

ביום שישי

או בשבת ייוועד

ועד  -ההתיישבות של איע " א  ,המורכב מציונים .

ל נוסיג .
'

רצוי ביותר שעד אז

יזמה המידע ההרוש ברשותי.
בכל הכבוד

היינו בסכנה דבלולה להווצר לאינטרס הכללך כתוצאה ממפעליו של נוסיג .

2

דוד וולפסון אל ד " ר א ' פך ( דמן

. 11
קלן ,

.
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ירידי הטוב ד " ר פרידמן ,

זה עתה קיבלתי מכתבך מאתמול ,והנני ממהר לעקרב עשו.
 . 1בענית אל  -ערה? לא פעלנו  ,כיוון קהילת  -עתה לא
מצויות

הרבה

אדמות

טובות

יותר

בארץ  -ישראל

גופא ,

אנשים מהאימים  .מסופקת ,אם ניתן עתה לעשות משהו בעניין

.3
בסיס

נחוץ

אפשר ליישבן

אל  -עריש.

ובשבילן

אין

עדיין

למצוא

[] - - -

תשומת  -לבם של אנער איק " א לסכנה הטמונה במפעלים כה נועזים  ,החסרים

ריאלי.

.4
כלל

להסב את

קיימת שם אפשרות

להתיישבות.

לעת  -עתה

ידוע

לא

ל 200 -

קי

דבר על הצטרפות הביאליסטוקאים

ידוע לי בהחלט  ,שהונם אינו מגיע

לאיק " א .

אלף פרנק  ,כיוון שבעת הסכם עם הקרו  -הקיימת לא היה בידי נציגיהם להבטיח תשלום

מיידי של  200אלף פרנק  .על ' אגודת ישראל ' לא שמעתי עד כה דבר  ,והנני מניח בביטחה שמדובר
שוב בחברה קטנה ,ללא הת ואמצעים אחרים ,כפי שמקומות כאלה נוסדו בארץ  -ישראל מפעם לפעם .

פסיקה זו בחוזר מבהירה

2י

האדוים.

ללא ספק מה ערכם של הנתונים

בארץ  -ישראל הצהיר נוסיג

מספר פעמים בפני אנשים  ,שלרוקותו עומדים עתה למעלה משלחפת מיליון לצרכי התיישבות  ,וגם
מינה כבר שם ועדות לשם רכישת קרקעות

;

אולם ידוע לי מצדדים שונים  ,וגם כור " ר גינזברג עצמו ,

שלעת  -עתה אין אפלו מה לדבר על כך  ,ח?על סמך סיכוי זה  ,כאדם ריאלי ,לא ניתן אף לרכוש דונאם

אחד של אדמה  .קשה ל 4להנוות  ,שבאמצעות אחיזת  -עיניים  ,שיטתו הידועה מכבר של

נוסיג ,

אפשר

לעורר התעניינותם לל תומם רציניים בהתיישבות  ,כל  -שכן שיצמת מזה משהו רציני או ריאלי  ,והנני
סבור  ,שמעובתנו עשרה זאת לנוגעים

בדבר .
במיטב הברכות ,

. 12
קלה

דוד וולפעזוך גול ד " ר איזידור גינזברג ,

.

נשיא חברת איק " א
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ד " ר גינזברג הוקר ,

[] - - -
הדו " ח שפורסם

בעתונים

מציין אמנם את הדוגמאות של קבוצת ביאליסטוק

ו ' אגודת

ישראל '

כלום השתכנעתם  ,שלקבוצה בביאליסטוק יש אף עשירית מן הסכום  ,שעליו דווח בבטחון בעתון

ידוע

לך ,

מיפו .
?

האם

שלפני כמה חודשים  ,בעת מהנא  -ומתן עם הקרן  -הקיימת  -לישראל על פרפקט לרכישת אדמות ,

לא יכלה קבוצה זו להתחייב אפילו על סך זלל

200

אלף פרנק

?

כלום נוכחת לדעתן כוה יכול להיות

ערך הצטרפותה של הברת ' אגודת ישראל ' ומה שיעור ' כל הונה '  ,שבה היא רוצה למישתתף בייסוד
החברה

החדשה

?

אם

אני  -שעוקב

אתר

מפעל  -ההתיישבות

בארץ

למן

התחלותיו הקטנות

ובשל

עבודתי היום  -יומית  -מסוגל להקיף את ענייני ארץ  -ישראל לכל פרטיהם  -יכול להבטיחך  ,שאף כי
נמסרים לי כמעט יום  -יום דו " חות מארץ  -ישראל  ,ובפרט מיפו  ,לא שמעתי מעלם דבר על ' אגודת
ישראל '  .הנך יכול לשער מה עשויה להיות ערבה של עזרת חברה זו בשבילך .
מהיתי דוגמאות אלה יכול אתה להבחין  -אם לומר בלשון המעטה  -בשיטה
שנקט אותה יושב  -הראש של הוועד  -הפועל שלכם  ,ד " ר אלפרד נוסיג  -שחייב אני לראות בו את יחם

חסרת  -הביקורת ,

176

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

הפרויקט  -בהרכבת

החומר

העובדתי

שלו.

אך

מחוסר  -ביקורת ,

גרועה

קלות  -הדעת

המובנים

בכל

ומסוכנת בהחלט לעבודתם הרצינית ורבת  -השנים של אחרים  ,היא הצודה שבה נהג ד " ר נוסיג בעת

כאשר הוא  ,לפי עדותם של אנשים מהימנית ומוסמכים  ,עורר שם

שהותו האחרונה בארץ  -ישראל ,
את הרושם  ,שלרשותו עומד כבר הון של שלו17ה מיליוני מארק  .לפי יוזמתו אף תוקמו ועדות לרכישת

קרקעות

אתה  ,אדוני הדוקטור הנכבד  ,מיטיב לדעת מכל אדם אחר  ,שהטענה של עלותה מליונים

ן

אינה תואמת בשום פנים את העובדות  ,וכי כינון ועדות לרכישת אדמות הוא בלתי  -זזדד ומוקדם

ודאי

גם

ידוע

לך

היטב ,

שההתיישבות

בבוטח

האנגלי  -מצרי ,

הגובל

בארץ  -ישראל ,

מדי.
פרויקט

הוא

ישן למדי  ,הנתקר זה זמן רב ] - - - [ .

ודאי תאמין לי  ,אדוני הדוקטור הנכבד  ,שרחוק ממני חשש קטנוני מפני תחרות  .אברך בשמחה רבה
על חיזוק כוחות הפועלים להתיישבות יהודית במזרח  .אך תכניותיו חבלתי  -שקולות של ד " ר נוסיג -
הבלתי  -מוכנות דיין  -טומנות בחובן הכבה לא מעטה לעבורת  -ההתיישבות הרצינית ; הן עלולות
להזיק למוניטין של המפעל ההתיישבותי במזרח  ,הן בארץ והן בקרב חוגים פיננסיים  ,ולהסב נזק לתקופה

ממושכת  .הפצת שמועות חסרות  -שחר על רכישת אדמות בקנה  -מידה גדול  ,גורמת להפקעות חסרות -
הגיון של מהירי הקרקעות  ,ולהתעוררות כסוכנת של האוכלוסיה הערבית ולדאגת השלטונות ]- - - [ .
אינני

רוצה

להעלים

ממך

17הנני

להתיישבות במזרח נזק שלא ניתן

. 13

תושש ;

לתיקון .

שהדרך

שבה

הובא

הפרויקט

שלכם

כבר

לעתונות ,

גרמה

[] - - -

תשובת גינזברג לדוד וולפסון  ,נשיא ההסתדרות הציונית

. .
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[] - - -
שמנו עינינו רק על הקבוצות ,

שנוצרו בשנים האחרונות

מ חוץ

להסתדרות הציצית לשם רכישת

קרקעות או אשראי אגררי  .גם לאלה לא הצענו להעמיד את הונן לרשותנו  ,אלא לייסד יחד עמנו
מוסד מסחרי חדש  ,שבהנהלתו תהיינה הנוצגות ( אותן הקבוצות ) .
כידוע לך ,הכריזו כבר שני גופים על נכונותם לשתף פעולה עמנו על בסיס זה .עתה הנך מותח
ביקורת חךיפה דווקא על שני גופים אלה  .לא אעלים ממך ,
ביאליסטוק  -ובייחוד על האישים שמהם מורכב הוועד המרכזי

שזו אינה מבנכנעת אותנו .
זללה  -הרועות לנו רק טובות .

על קבוצת

למזכירנו

הכללי  ,ד " ר ראביקוביץ  ,תמוהה זה חודשים רבים ברוסיה ,היתה הזדמנות להכיר אישית כמעט את כל
החברים החשובים של החברה בביאליסטוק ולאסוף מירע רב על מצבם .נשתכנענו שאכן ביכולתה

של חברה זו לפרוע בפועל את ההון שנחתם על  -ידי חבריה

;

אם אכן פעולות ההתיישבות תדרושנה

זאת  .לא מובן לנו גם כיצד לא ידוע לך על קיומה של חברת ' אגודת

ישראל ' .

אמנם קיימת חברה

זו רק זמן קצר  ,אך זו גילתה פעילות יוצאת מן הכלל  .בראש  -וראשונה יש לזקוף לזנותיך שבדקה
באופן יסח-י את פרהקט  -ההתיישבות ברפה  ,שנדון בהילילה על  -ידי המשרד הארצישראלי  -וקירבה

אותו להגשמה  .אם הנך מכנה את ההתיישבות באיזור האנגלי  -מצרי הגובל עם ארץ  -ישראל  ,פרויקט
ישן  ,שנחקר כנכבר  ,הרי בוודאי חושב אתה על הפרויקט של אל  -עריש ושפלת הפלוסיום  ,שהוכח בזמנו
כבלתי  -ניתן להגשמה  .אולם; ההתיישבות באיזור שבין רפה לבין אל  -ערשן היא פרפקט חדש  ,שהודות

לחמסו משלחות השוגרו בידי ' אגודת ישראל  ,קבוצת ביאליסטוק ולאחרונה איק " א  -נעשה

אקטואלי .

מלבד זאת גם לא היינו נמנעים מלהגשים פרויקט בגלל היותו ישן  ,בהנחה שהוא טוב באמת .

' אגודת ישראל ' הקימה ביפו חברה עירונית לרכישת קרקעות  .אם לא דיווחו לך מארץ  -ישראל על
חברה זו  ,אולי בשפיעה העובדה שזו פועלת מחוץ להסתדרות הציונית הרשמית ומחוץ לתחום -
השפעתה .

משום כך ניתן ליצור שיתוף  -פעולה בינה לבין איק " א  -למעשה החברה המסחרית

דווקא

החדשה המתוכננת

משתי

על  -ידינו.

הדוגמאות  -ביאליסטוק

פאגודת

ישראל  -הנך

מסיק ,

17ד " ר

נוסיג

הרכיב

את

החומר

העוברתי שלו ללא כל ביקורת  .כיוון שאנו חולקים על דעתך על שתי הקבוצות הנ " ל  ,אין אנו יכהלימ
לקבל גם את מסקנתך  .אדרבה  -אנו מסיקים משתי הדוגמאות האלה  ,שאיו לסמוך תמיד על הדיווחים
הנשלחים

אליך .

עלינו לטעון זאת בכל תוקף לגבי המידע על התנהגוהו של ד " ר נוסיג בארץ  -האראל .

ידוע לנו במדיק  ,שבמשך כל שהותו בארץ  -ישראל נקט ד " ר נוסיג את כל אמצעי  -הזהירות האפשריים ,

כדי למנוע את היעצרותן של שמועות מופרזות על רכושות אדמות היל פירסום הידיעה  ,שבדעתה
קל איק " א לרכוש קרקעות  .מעל הכל נמנע מלקיים מגע אישי עם מוכרי קרקעות  .רק במקרה אחד
יוצא  -מן  -הכלל

נעשה הדבר בחברת ד " ר רופין  ,כשנדונה

רכישת חלקת  -אדמה קטנה

מאוד .

אך גם

177

מרדכי אליאב

במקרה זה  ,לא הוצג ד " ר נוטיג לשם זהירות כנציגה של חברה חדשה  ,אלא כחבר קבוצת המיוצגת
כיר על  -ידי ד " ר רופיו  .אנשי אמונתך יעידו ללא ספק  ,אם תשאלם  ,שד " ר נוסיג הפציר בהם לעתים
קרוב ות  ,שלא לגלות לאיש על כוונות איק " א לרכוש אדמות  ,כדי למנוע את ושלאת מחירי הקרקעות .
'

כנסיעה  -ללימודים .

נסיעתו נתשבה

הבנקאי הורודיש ,

[]- - -
נוסיג ,

והוא

הודיע שברשות

להשקיעם יתד עם

איק " א .

נציגה של הקבוצה הביאליסטוקאית  ,שהה בארץ בעת ביקורו של ד " ר

הקבוצה

שני מיליון מארק  ,מכוח הבטחות כספיות שניתנו

כן ידוע לך  ,שחברת ' אגודת

לה ,

וביכולתם

ואף מקור תלישי מתכוונים להצהיר

ישראל '

לכשיווסד .

בכתב על השקעה של כמה מאות אלפי מארקים במוסד המסחרי ,

מכאן אולי נודע הסכום

הכולל של שלושה מיליון מארק  ,שאינו כל  -כך רחוק מן העובדות  ,אך מעולם לא טען נוסיג  ,שכבר
עומד לרשותו ] - - - [ .
גינזברג

בכל הכבוד,

תשובת דולפעזוך לגינזג :רג

. 14
.

[ תרגום מגרמנית ]

31 . 3 1911

2 2 / 651

ד  -ר גינזברג הוקר !
סלת נא  ,שרק היום אני משיב למכתבך המפורט

מ 22 -

בפברואר  .לצערי  ,לא איפשר לי מצב בריאותי

לכתוב לך קודם  -לכן .
מעל הכל מודה אני לך על תשובתך המפורטת ל כתבי הראשון  .אך מצטער אני להסיק מתוך
שאינך נוטה לתעריך במלוא היקפן את העובדות שהעליתי וכי אינך מעריך אל  -נכון את רצינות אזהרתי .

מכתבך ,

אם

על  -יסוד

דמצתכנעת ,

המייתי

שנאסף

בידי

~

המזכיר  -הכללי

הביאליסטוקאית לפרוע בפועל את ההון שנחתם על  -ידי

שלכם ,

' שאכן

ביכולתה

הקבוצה

של

חבריה  ,אם אכן פעולות ההתיישבות תדרושנה

זאת '  ,לא אריב עמך על כך  .יכול אני רק לחזור ולומר  ,שנסיוני עם קבוצה זו  ,וכן המידע של חברי
הרוסים  ,הביאוני לכלל מסקנה מנוגדת  .על  -כל  -פנים  ,אסב את תשומת  -לבך לכך  ,שלפי הפירסום
בעתונות יתרשם כל קורא  ,שהכסף כבר עומד לרשותכם ( סעיף
על חשיבותה של חברת ' אגודת
כן הצדק.

ישראל '

של ההחלטה הביאליסטוקאית )  .גם

2

והונה אינני רוצה להתווכח

עמך .

העתיד הקרוב יוכיח עם

גם את דרך  -הופעתו של ד " ר נוסיג בארץ  -ישראל אינך רוצה בוודאי להפוך לנושא של ויכוח

נוסף .

ברצת אני שם לבי לתיאור העובדות  ,כפי שתיארן לך ד " ר נוסיג  ,ויכול אני רק להצטער  ,שעל אף
רצונו הטוב זכה לאי  -הבנה כה יסודית  ,שכל אנשי  -הקשר שלי הגיעו לדעה  ,שתיארתיה במכתב הקודם ,
ועדיין הם עומדים עליה .

[]- - -

. 15
י " ד ניסו תרע " א

ד ' וולפסון

הערה קצרה ( מכתב אל

העורך )

. .

' הצפירה '  ,גל ' עו  ,ההע " א

( ) 12 4 1911

קראתי הוום ב ' הצפירזד גליון ע " ה  ,כעין בשורה טובה על דבר ' יישוב יהודי חדש באל  -עריש ' שהחברה
איק " א נגשת ליסד  .בבשורת זו נאמר ש ' החברה כבר רכשה לה קרקעות במכסת חמישים אלף דונם '

בסביבות רפיה  ,ולרפיה יש חוף שאנן ומוכשר וכו ' וכו ' .
ומצאתי לנכון להעיר דברים אלה .

אמנם נקנו חמישים אלף דונם אדמה ב ' רפיה '  ,כמו שהודיעה ' הצפירה' .
אבל אדמה זו לא נקנתה ע " י איק " א  ,שיסד הד " ר נוסיג  ,ואין אדמה זו שייכת

דבר זה עוד באמצע החורף ,

אלא היא

כלל ל ' ממשלה

הבריטית ' ,

נקנתה על ידי יהודים פרטיים שיושבים בביאליסטוק  ,לודז  ,וורשה ,יפו ועוד ערים שונות ,

ונקנתה מידי מוכרים פרטיים באמצעות סרסורים כנהוג .
וע " ד

רפיה

עצמה ,

טיב

אדמתה

ועתירותיה

כבר

באו

חודשים  .בכל אופן שהוא עוד הדבר רחוק ' מישוב יהודים חדש

מאמרים

אחרים

ב ' הצפירה '  ,לפני

ארבעה

באל  -עריש' .

ואם אמנם באה איק " א אח " כ והיא רוצה לקחת איזה חלק בענין זה  ,הנה לצלצל על אודות זה

בפעמון הגדול של ' הברלינר לוקאלאנצייגר '

וה ' דז ' כרוניקל ' הוא עוד בכל אופן קודם

זמנו.
ר ' בן  -ציון
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מברק השגרירות הבריטית בקושטא לקונסוליה בירושלים

הC mb . 2
~

0 . 8א Telegram

122 / 11

Constantinople, April 17 !6 , 1911
 Please report as 10 rece~t land purchases by Gaza fOnsular Agent between Rafa and 15102 Turkish side of frontier said 10 have been

colony there .

) (LOWTHER

. 17
ב " ה ניסן תרע " א

8

start

Egyptian territory .

These and others

ש lewish Association which intends

אחד  -העם  :עד מתי

?
' הצפיר ' ה ' ,

( ) 23 . 4 . 1911

הידיעה שבאה ב ' הצפירה '

8

פArish 1
made fOT

( גליון

) 15

על דבר ' ישוב חדש

באל  -עריש '

הקצרה '

ו ' ההערה

גל ' פ

שבאה על זה

אחרי  -כן ( גל '  ) 76מביאות אותי לפנות אל הקהל ' היהודי  -וביחוד אל העתונים של הקהל הזה בכל
הלשונות  -נשאלה אחת קטנה :
עד מתי תהא רשות נתונה לכל הרוצה להיות ' מהביעם של
מן החוץ

איו אכו יכול ' ים

שיבוא

ישראל ' ,

ו ' יושיע ' ?

בפני רודפינו

לעמוד  ,אבל האמנם קצר כוחנו גם מלהגן על עצמנו מפני מושיענו מבפנים ?
אחד )

הנה זה שנים אחרות הואילו איזו אנשים ( או ביתר דיוק  -הואיל איש

לתשועת ישראל הלקרוא לה בשם הגדול והנכבד ' אלגמיינע יודישע
שם ארוך וקשה למבטא אבל נתן ' להתכוץ ' בר  -ת  ' :איק " א '  ,ונקל היה להבין

ליסד אורגניזציה חדשה

קאלאניזאציאנס  -אססאציאציאן '

אלא בשביל קצורו  ,הדומה לקצור שם אחר מפורסם . . .

מיד  ,שלא

בא השם הארוך

ומני אז עובר לפנינו חזיוז יחיד במינו  ,שאיני

1

יודע איזה שם נאה לו יותר ' קומדיה ' או ' טרגיקומדיה '  .נוסדה אורגניזציה ברעם ורעש  -ותיכף נתעלמה
מן העין ולא נודע במה היא עוסקת ומה הם האמצעים שבידה ועד כמה הם מתאימים לשמה  .רק מזמן
לזמן אחר הפסקות ארוכות של

תרדמה ,

היא מתעוררת פתאום ומתחילה נרד לצלצל ברעש גדול בכל

הפעמונים שידה מתוגת  ,ואנו שומעיט אז גדולות ונפלאות

:

כמה עצום בוחה וכמה גדולים תעשיה

וכמה חשובים מנהיגיה  -ואחר הרעש  ,עוד הפעם דממה ותרדמה  .אין כח ואין פעולה ואין פועלים .

ככה הולך הדבר וכמשך שנה אחר שנה  ,והקהל עומד ומסתכל במנוחת נפש  ,כאילו אין הדבר
לו כלל  ,וכה " ע

2

שלנו עוזרים לה לבריה נפלאה זו  ,למשוך בפעמון בשעת יקיצתה ,

..

נוגע

ואינם מפריעים

מנוחתה בשעת תרדמתה  ,כאילו אינם מוצאים בכל זה שום דבר היוצא מגדר הרגיל  .ולא עוד אלא
שנמצאים אנשים חשובים  ,העוסקים באמת בצרכי עמנו וישובו  ,בתור חברים או מנהיגים לאורגניזציות
אחרות  -שאינם נמנעים מלקרא שמם על אורגאניזציה זו  ,אע " פ ( או מפני )
מהם שום עבודה או קרבן של ממש  ,רק יקרא שמם עליה  ,בשביל להגדיל כבודה בעיני

שיודעים

NUT

)

 Iהיא דורשת

הבריות ] - - - [ .

ותפעם הזמין להם הקב " ה מציאה יקרה בלי יגיעה יתרה  .כמו שמעיד בעל ' ההערה הקצרה ' הנזכרת

למעלה  -ועדותו מכוונת אל האמת  -נתאחדו עור לפני יו ' חים אחדים יהודים ממקומות שונים ( ביאליס -
טוק  ,לודז ' וכו ' ) בשביל לקנות כברת אדמה בסביבות ' רפיה ' אשר בועד ( ואדו )

אל  -עריש  .הדבר נעשה

בא " י

בדרך הרגילה

ה ' קול '

שונות ושאין

באמצעות סרסורים ומו " מ ארוך עם המוכרים ,

יפה לו כלל  .זכורני  ,לפני איזה זמן ,

ענין זה  ,יצא אחד מן המתעסקים בדבר

באיזה מכ " ע

ומתוך דבריו

)

ניבי

( מר

היה כמה

שיינקין

מ'

זקוק

)

מו " מ שדורש

כשנתפרסכ ! ו

פקחות

יתרה ותחבולות

בכה " ע הידיעות הראשונות על

במחאה גלויה נגד הפרסום הזה ( איני זוכר

הענין לזהירות

ולצניעות

וכמה

חרדים

המתעסקים ,

שלא יקולקל הכל בעקבות הפרסום  .ובמשך כל אותו הזמן לא היתה לה לאיק  -א שום שייכות לענין זה ,

ואיני יודע איך נטפלה לו פתאום גם היא  .בעל
הדבר )

ובזכות

אומר

:

כי ' איק " א באה אח  -כ והיא רוצה לקחת איזה חלק בענין זה '

ה ' רצון '

מיוחדים

ה ' הערה

הקצרה '

( שכנראה
'

;

בקי הוא היטב בכל פרטי

ר וצה לקחת איזה חלק

הזה באים בעלי איק " א ללונדון ' לצודד נפשות ' ולמטרה זו הם מפרסמים

לא רק בכה " ע היהודי Chronicle

 Je ~vishכי אם גם בעתונים כלליים

שהרבה מאות אלפי קוראים להם בין האנגלים ונקראים הרבה גם

ב מ צ ר

י

ם

' !

מא מרים

) Daily Mail

ועוד ) ,

ובמאמרים האלה מתארים

בלשון מדברת גדולות את הישוב היהודי החדש  ,העומד להפתח עתה בסביבות ' רפיה ' ומטעימים ביחוד

1

הכוונה

לחברת

' יק " א ' ,

מייסודו

של

הבארון

הירש  ,שמשנת

1900

טיפלה בכל המושבות בארץ -

ישראל  ,שתיו קודם לכן באפוטרופסותו של הבארון רוטשילד .
2

כתבי  -העת .
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מרדכי אליאב

מה שהמקום הזה  ,אע " פ שהוא חלק

מא " י  ,נחשב על מצרים ועומד תחת חסותה של אנגליה  .ובלי שום

בושה מיחסים כל הענין לעבודתה של איק " א  ,שהיא היא שחקרה ודרשה את המקום ' במשך שמונה  ,עשר
החודשים האחרונים ומצאה אותו טוב ונאה

ומיסדה ( ד " ר

לישוב .

נ) .

על  -ידי האנרגיה העצומה

שלו ,

הביא את הענין עד הלום ולא נח ולא שקט עד שהצליח ליסד חברה מיוחדת לישוב זה ' וכו ' וכו '  .ופה
( כדי

מוסיפים

להפיס

של אלו

דעתם

ביפו ' .

אחת בביאליסטוק  ,ואחת

שעבדו

באמת

העניו

לטובת

' בעזרת

מראשיתו ) :

שתי

אגודות ,

קשה מאד להאמין  ,שאין האנשים האלה מבינים את הנזק העצום שיוכל

הרעש בזה להביא להתפתחות הישוב במקום ההוא  ,אם באמת יש תקוה להתפתחותו .
בשכר זה אפשר שימצאו בלונדון עור ' מכובדים ' אחדים שיתנו ידם לאיק " א .
להזכיר גם שמותיהם בין חברי הועד שלה - .

אבל מה בכך

?

כלומר  ,כיירשו בטובם

ובכן הנני חוזר ושואל  ,עד מתי נביט במנוחת נפש אל החזיון המשונה הזה  ,כי תמצא בקרבנו אורגני -

זציה מיוחדת  ,אשר מראשית ברייתה ועד היום  ,מן העזם שנטלה לעצמה עד

הביאה ואינה עלולה להביא לת-י

הראתה כוחה וגבורתה רק ברקלמה צעקנית  ,שלא

אבל עלולה להזיק לפעולות אחרים ?

' עבודתה ' האחרונה בלונדון ,

שום פעולה ממשית ,

וכי שמעתם מימיכם אורגניזציה מעשית  ' ,ישובית '  ,חיה ורועשת

במשך כמה שנים ולא הספיקה בכל אותם השנים לקנות אף ארבע אמות קרקע ולהושיב אף נפש אחת
באיזה

עיי

מקום שהוא ?  -אמנם

לנו יכולת לסתום פיהם של הרועשים או לבטל את האורגניזציה

שלהם  ,אבל יש ויש לנו יכולת  -אם אך נדאג קודם כל לכבוד עמנו ועבודתנו הלאומית ולא לכבודו

של פלוני או אלמוני  -להגיד לאנשים האלה בקול רם  ,באזני כל ישראל  ,מה שאנו חושבים על מעשי
תעתועים כאלה  ,ואם יוכחו שאין

' הפעמונים '

מועילים עוד לבלבל דעת הקהל  -יחדל

והנה הרגשתי הפעם צורך בלבי להיות המתחיל במצוה זו  ,ורוצה אני לקוות  ,ושבואו

הצלצול" מאליו .
אחרים ויגמרוה .

לונדון  ,י  -ח ניסן תרע " א
הערת

מערכת

אחד העם
במאמר שהדפיסו במכ " ע

:

שיביא הישוב החדש הזה ל א נ נ ל י ה

:

Mail

באפריל ) ,

( 7 ( ]( % 11

הם מראים על התועלת

מצד אחד יתחזק על ידו כ ת ה ש ל א נ ג ל י ה ב  .מ צ ר י

ם ,

ומצד אחר  ,יתפטר על ידו ב א ר צ ה מן השאלה הקשה של כניסת היהודים הרוסים  ,מבלי שתהיה

בעדם  .כי

מוכרחת לסגור דלתיה

מעתה יפנו היהודים האלה אל הפתח

החדש  ,ולא יבואו עוד בשטף אל חופי בריטניה .

..

הפתוח לפניהם במקום

כך כתוב שם שחור על גבי לבן !

השגרירות בקושטא אל משרד  -החוץ בלונדון
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ח ] The British Consulate

Constantinople , 24 . 4 . 1911

Jerusalem , 1838 - 1914
4 . Hyamson , Part [ 1נ Edited by 1 .

( 576 - 577

 .קש

0 . 456א
Sir Edward Grey
telegram

8

)0

Sir Gerald Lowther

 the same connection 1 may mention that 1 have recently receivedתו [ ] - - -

from His Majesty 's Agency 81 Cairo 10 the effect that the British Consular Agent 81 Gaza
Egyptian territory
pointing

ת!

months been making private purchascs of land

Organization ,

Jewish

Colonization

of

8

"

behalf

0

Rafah

15 for many reasons undesirable and requesting that steps may be
01

and
project

 Consular Agent ' s activity which may appear 10 have the sanctionטא1
5אא

been

Mr .

Knesevich

that

source

another

 .הז0ז1

 of the Egyptian border, and haveטthe -Tuikish 514
' whole
85

5 during the last thאא

the

as well

ת0

ארטן

8

authorities

א,

ו me

"

furnish

10

learn
0%

Jerusalem

1

21 -Arish
%

between

out that such

taken 10 restrain

GoverEnent .

Majesty ' s

His

making similar purchases Of land
81

Consul

 Ottomanטאaffect our relations with 1

Majesty' s

5 calculated 10

,

His

requested

matter which

 that 8 ' Iewish Colonizaח )  the 'Times ' of April 7ת ] with the Egyptian Arabs . The Report

 the 1 ! 1 -תRapha 1

81

extent

תו

acres

10 . 000

be situated within the area offered 10 the

the

81

Government

Egyptian

the

by

of

] חיו

territory

%

Organization has acquired

ת1 ] 0

Arish district ~ and that ' the proposed colony

Movement,

Zionist

the

of

leader

Herzl ,

 .זלן

ט1 %1

instance of the British Authorities ' apparently refers 10 the action of the British Consular
[ Agent of Gaza , and 15 somewhat unfortunately Jvorded . ] - - -
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 רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית- פתחת

הקונסוליה בירושלים אל השגרירות בקושטא
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ג22ו ן1

rusalem

א0 . 28 emb

"

,

April 27 ש, 1911

34 ( - copy

sir1ת
~ reply 10 Your Excellency 's telegram 140 . 8 01 the

171י

 אמן. ]- - - [ 1 have the

honour ! 0 report as follows as 10 the purchases of land recently made  ) בRafah by the
Consular Agent  ! בGaza .

1ב

co .

1908 the Anglo Palestine Development

t

 שJewish

]- - - [ entered ]  ! ת0 communication with Mr. Knesevich

Rafah 0 תEgyptian territory 0 מwhich

%!

 תוMarch 1908 sent Mr . Frumkin ,
%

the object of obtaining land

found  תבagricultural colony.

!0

British subject, and one 01

%

 ! בJaffa

committee established
!0

! נ5

bis committee

secretaries
~

"

Gaza with

asking him 10 afford such assistance as lay חו

letter 01 introduction 10 Mr. Knesevich

his power .

Mr . Knesevich advised Mr . Frumkia
Inspector

of

the

Sinai

Peninsula .

!0

The

pCoceed

,

latter

ת

)0

his

11-Arish
turn

) 0 submit the matter 10 the

submitted

Excellency the Mudir, and 0 מAugust 81 א, wrote  משofficial letter

he

stated

that
תו

company

natives desire

~ with

!0

reference

ש

the

!0

Arish- District ,

sell , there

"

ן0

your

application

1 have

the

10 purchase land

honour

objection 10 your

the

50

!0

inform

question

10

His

Mr . Frumkin ]  תwhich

!0

0ת

behalf

you that,

of

your

provided

1סח

doing . ' Upon this the committee again

approached Mr . Knesevich and asked him 10 help them ]  מbuying the land  ב ! שcommission

Of 50 much percent ] - - - [ per dunam .

From 1908 up 10 the beginnings of the present year the parties were
Finally,

some few months

ago ,

%

contract

svas

] ת10

entered

representing the committee , by which the former was 10
50 , 000

!

dounums

frontier post .

up

)0

,

 ןcorrespondence .

Mr .

Knesevich and

Messrs . Shpetin . Kindrenski , Horodish, l Levene , Ruppin and Barnett ,

the following persons :

of

between

"

ב !ש

Rafah ,

date

about

distance

10 , 000

of

dounums

some

bily

square

for them land
kilometre

!0

from

0 ] land have been bought .

the extent

the

ן40

5111

3

purchase

01 land for the use of the conimittee has been made 0 תthe Turkish side of the frontier .
M7
r . Knesevich states that , believing that he was

as  מבunsalaried consular officer~ per

mitted 10 trade, he undertook the purchase of the land as
particularly aware of the opportunity as

ordinary business as

%

)

owing

 שmatter of business,

being

the bad harvests of the last 3 years , his

!0

barley merchant had come practically ! 0  בstandstill .

[ don 't believe that he has made use of his Consular capacity

!0

effect these land pur

chases. They have been made 0 תEgyptian territory where he has ת0 official position . His
personal

acquaintance with

and

knowledge

of the

natives

have

 סתdoubt been useful

10

him  תוthe negotiations .
1 am of opinlon that he believed that , as the Jews interested  מוthe colony were m ~ y
of them

British

subjectst

the project and referred 10

he lvas

א

supporting

British

interests . He never made  בsecret

Mr. Knesevich informs me that he has novv handed over  ! ב1
the purchase of the land 10

sir

)[ .

the

business connected with

his son Emil .

11 . 2 .

Logtther

. ) ( ביאליסטוק
[ 81

of

with some pride ]  מhis last two fTTade Reports . ' ] - - - [

הורודיש

,)

' ( ' אגודת ישראל

 קודרנסקי, לשיינקיז

Satow

הכוונה

1

מרדכי אליאב

' ' אגודת ישראל ' אל מערכת ' האור

. 20

כנכתב של

של-' האור גל ' קנה

 א- ז ' אייר הדס

.

שנה שניה

) 27 (

) 5 5 . 1911 (

,מערכת נכבדה
. בבקשה לתת מקום בגליון הקרוב של עתונך הנכבד לדברים הבאים
)  עריש- ( אל

' בשים לב אל הידיעות המופרזות שנתפרסנמ בעת האחרונה בעתונים שונים ע " ד ' רפיח
:

מוצא ועד ' אגודת ישדאל ' לנכון להודיע

 הראשון. יוצר הרעיון והמנהל היחידי של כל העבודה המעשית הכרוכה בענין קנית רפית מהרגע

 אינז ' נרים, ועד עתה היא חברת ' אגודת ישראל ' ועל ידה נשלחו אקספדיציות אחדות מאגרונומים

.תכונתה
מאחינו

אלה

שכל

. 'ישראל

ועד ' אגודת

האמת
:

למען

בזה

סתם מומתים לתור את הארץ הירא ולעמוד היטב על

להודיע

לנחוץ

עתה

מוצא

' ישראל

' אגודת

חברת

ועד

המתעמנים בענין זה ורוצים לעמוד על הבוצב כמו שהוא יפנו אליו ע " פ המען

. 21

מכתב למערכת של משה מ ' לוין
The Proposed Rapha Colony
ז0 the Editor of the 'Iewish Chronicle '
sir - 1 תyour issue of the 7 שApril , we read
Rapha, about which 1 feel

א

%

1911
%ב

מאי

12

,ג ' ואיש כרוניקל
8!

article 0י ת4 New Iewish Colony '

duty  שmyself and colleagues of the Palestine Development

Company 01 Jaffa ! 0 ! ס11 your -Teaders how this Rapha idea origiaated . 1 do ת0 ! intend 10

go

ab
! סב

"

 זנו.

% 0 the details 01

Herzl and the 016

ם1 - ז)ל

R~pht, we have  שright !  סexclaim , י510ת
10

thee ! '

We

alone

are

competent

!0

י

"

)

ח

business , but when Dr . Nossig speaks

crown  )טתthyself with glory that belongeth

speak

about

Rapha,

having

been

the

first

ן0

origiaate the idea .
1 בM ~y ,

1907 ,

ב1 Jaffa and the colonies formed themselves

some Jews resi

called the Anglo-Palestine

soclety ,

Consul ,

being

elected

President

Jews'
01

the

Club ,
Club .

Mr.
The

Joseph Amzalak 50 ב0 ] the
question

Jews coming from the British Dominions desirous 01 settling
that

object,

being

ינ

,

and

finaIJy

we

ש

decided

undertake

then
(

cropped

8

01

advising

 תPalestine how best 10 effect

colonisation

8

up

1 !ב0

ex-British

sche~ne oarselves.

Gaza

 בthe vicinity 01 the Egyptian boundary !  סתוand under British protection , we deemed

advisable  שchoose that 5ק01 as the sphere 01  מטסlabours . Accordingly, as Secretary 01

the Club , 1 was instructed !  סwrite  שthe British בסם5ם1  עGaza , Mr .

concerneg 0זט

project ,

and

0 תthe 8 !

ח

[  סתם,

1907 , we recelved

%

 ג.  ג. Knesevich ,

reply 1 שסזhim , 8 תextract

01 which 1 herewith reproduce : 1

beg

!0

acknowledge

receipt

ץ0 זעesteemed favour 01 June 41 א. 1 need מ0! say

01

how 1 was pleased ! 0 hear of your intentions and propositions, and 1 wish  זמסץenter
prise every success and prosperity .
Jews

8!

needs 10
8!

begin

Your desire

Gaza or about that place

,

15

Of forming  שsort 01 Colony 01 British

quite א בו5 place and 111 שה1 )

developing א5 trade and commerce . 1 heartily invite you

!0

,

5

%

thing

Gaza

take courage and

,

once . 1 promise  ממץany help 1 can affold , and as the colonists ו ו11 be mostly

British subjects , 1 shall htve

ridht

%

!0

help and protect them .

1 promise 10 co -operate

for the establishing and the 8004 61 your colony . 1 only wish you could begin 81 once
)0

0ת

designs . 1 hope

execute yo

י7111

like

June

Eleorson,

"

191 א,

8

commission

Frumkin and

favourably

YOE

ן7ח1 0 סנחסover and see the land, and 1

80 !

sure you

Wainer,

Reznek ,

very much .

received by

ן1 .

consisting

Levene

,

of

proceeded

five
!0

gentlemen ,
za

 טשConsul , who advised תחר

14ט5575 .

regarding this matter.

! 0 fonn

8

They were

Company for the !8]! זסא-

 ססתבof the scheme .
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 רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית-פתחת
)(מ

Mr

.

July 71 א,

the

above-named

סחיו

Davis Trietsch ,

Development Company'

 שbanking

gentlemen

formed

then resided %! Iaffa

(the first

account with

ב

Company wifh the cooperation

01

The Company was designated 'The Palestine

bear that name) . 1 ! issued  שprospectus and opened

!0

Anglo -Pales~ ine

the

.

) 301 ? תבקה,

Ltd .

.

and

obtained

Inany

share

holders from South Airica, and several from England . Several other expeditions svere sent
Gaza, and after almost  בyear 01 continual correspondence with the Consul, we found

!0

1ח2 ! we could ת0 ! arrive ! ב
by Akim Bey ,

definite concluslon with him owing

any

the fhen Govemor

s1
uggestion of Mr. Knese 'lch ,

Jerusalem ,

01

י7 טdecided

!0

!0

the

restrictions put

0 תthe purchase Of land by Jews ,

devote זמס

efforts

!0

proceed

and examtne there the naftwr 01 the 80 מ, furnished with  הבintroductory letter

0 ת181 חMay 1908 ,

וע

we asked the Consul 10 see the Governor 0 ]

as much information as he knew about Rapha , and  תסthe 23 rd

of

י0

!0

the

Rapha
(onsul .

Arisch and give us

that month we received

impo- rtant letter from the Consul , ש2 extract Of which reads as follosvs : -

Referring

א

 !שthe

10 זפhars' distance southwards from Gaza, and within the Egyptian boundary 11 סת.

ab

We therebre appoiaed one of our Committee, Mr. Samuel Frumkin ,

%מ

50

 שplace of

towards Rapha,

Rapha ע1 Arisch district , 1 have  !סתobtained any infonnation concermng

!0

from Captain Beamish Bey . 1 was

יב

21 Arisch , and 1 talked

and he promised that he would submit this

!0

!0

him about the matter

his Excellency the Sirdar. Concerning the

buying of 50 , 000 dunams of land 0 חthe Egyptian boundary 1וח4 my opinion and advice

are that  מסוshould broach the matter dilectly and clearly
As

for information ,

.

private propeIS

"

.

1

can

1 ! טyou

know

and dari-seed

his Excellency the Sirdar .

The land near

Rapha

"

) 2 ( There are ת0 taxes and duties ! 0 be paid ! 0 the Government ש1 the

present time . ) 3 ( The branches of agriculture that are

pasturage .

!0

the following : - ) 1 (

א ש

1 do ב0 ! know

!ם

for cultivation are , barley, wheat

נ5 good for cotton plantation

_

ע נא

"

also good for

Acting 0 מthe advice 01 tihe Consul, we wrote 0 מthe 28 שMay !  סsir Reginald Wingate ,

but

1)

was only after several months that we recelved  משofficial reply from the Inspector

יב

of the Sinai Peninsula
have  סתo jection

Neckla ,

such

!0

infoTmatien~ concerning

8

dr .

settlement
.
~

Rapha ,

and

Parker ,

the effect that the Government would

!0

BY this time we had obtained ב11 the necessary

whilst prepared

for begiruling

the purchase

01 land ,

we were financially 100 weak. However, about the middle 01 1909 , seveatl Russian Jewish

business men settled  ! בJaffa, aad the Rapha scheane appealed
gentlement ! 0  בmeeting,

put ב11 the information

1

!0

them . We invited these

appointed ש

ve had before them, and

commission from thesn 10 proceed ! סRapha, txarnine the land  תוquestion and ascertain
for themselves whether our information was genuine . 24 !  בmeeting held 0 מthe 12 שSep
telnber
We

1909 , five genflemen and  תבagricultual expert were chosen 10 proceed

hlrnished

and

them with the necessary letters

introduced

them

1טח

!0

Governor .

21

!0

!0

Rapha .

lhe Consul, who showed them the country ,

letter

followed

fro~n

the Consul 's

sen - 1 ת- 1ב47 ,

Mr. Nasri Elias, who acted as guide, endorsing the scheme and giving further information

regarding file 1 % ב4 . He wrote :
1 went down 1 ס1נ1 Arisch 10 see 1 סחEnglish Governor about your proposal 01 buying
land

!י

Rapha . 1 am glad

!0

say that his reply was very satisfactory . 1 met your  וחסם-

mission 0 תTuesday mormng, and went about the country, and returned 0 תThursday .
They י7111 report

points :

you about 18ב4 . 1 would , however, like you !  סnouce the following

!0

The land

ש

good .

The Fellahin and Arabs hardly do anything

0] מ

,

they do work  ב1 ] טואthey reap good produce . Many of them get from תש

five francs per dunam annually . There

are ב0

Government

dues

!0

and when
!0

twenty

be paid for the

land or by the people. You have  שnear market where  מסוcan exchange  זמסץpreduce
 ! בgood

prices

produce ,

whatever

183

and without

!ו

any customs duties

0 זanything

else .

1 mean Egypt.

may be, could be sent by boat 1 סPort Said for sale .

נג1

As
מסו

מרדכי אליאב
would bave
produce

pay would be three Egyptian piastres for  שcertificate, certifying the

)0

be Egyptian

)0

.

Your persons and property are quite safe and secure , ת0 one
-"

dares 10 molest you, you have full liberty, the Government 15 impartial aad just~ and

תיו

gives every
This

information

ש5 rights  ושonce . ] was

confirmed

by

- -1

the

of the Commission ,

זסעסן1

who

returned

very

enthusiastic 860ט1 the furtherance of the scheme . However , 85 15 often the 0854 some ס [קססע

50י

10 ]

others

!0

reap ;

50

was

ח

נ2

case . When the Commission returned

this

' א0 שthat we know 8 תabout Rapha, and

we can 60 the puKhase without the English lews . '
called

' Agudath

Israel ש

ס09 ] )

Israel . '

They therefor~ formed

new company

%

But % 5 the originators of the scheme had claims 0 תthe Agudath

of arbitration was appointed who decided that the founders of the Palestine

Development Company should receive

of 1 %ת4 , after receiving
The Agudath
fortunately

they said ,

we are the majority of the intended buyers ,

85

1ע%ט1

""

 ס-deed

8

certain percentage פס

certat number of dunams

8

10 זthe purchased 18ת6 .

therefore

entered

negotiations

1 ) ב0

represent

with

the

0025מ1

81! ס05101 grollp who

%

8

,

Gaza

and

desired 10 buy land

 זחPalestine, and, having
~tivesunited
arfived
, they
here
6עת17
from drafted  שcontract for 50 , 000 dunams Of land ,
with ש2 option 10 זbuying another 50 , 000 dunams , which was signed by the buyers and the

01  סשsellers. This contract expires within  שmonth

% 8ט2! 5

deliver up the land

50

OT

,

when the vendors ~Te 10

the buyers , 826 only then shall we know of the 6ט812ת128 of the

)0

success of the Rapha 5 זם ותזטחס. Nossig visited Palestine last winter, and, except for the
brief visit he שק16 10 Rapha , 616 nothing

"

5 סfor effecting the realisation of this scheme ,

85

your readers ל7ח1 be able 10 judge from the

0]

the scheme svere 1טא

realised 1 טחhonour ין111

founders

fall 10

180 ) 5

placed before them . The originators

of the Palstine Development Company, and should

Jaffa
]

1י

Yours obediently,

be

Moses Levene

only fair  שmention that  סשresponsibility for the statements contained

15

!1

the Agudath Israel .

ש

the article

referred 10 67 our correspondent rests entirely  אא ) וourselves. We were fully informed ש5
)0

the part taken  סא ! תוRapha project by the Agudath Israel and

But we thought ] 1 of far more consequence 10
plan

and

ן15 prospects

10 0115 or that 5ס01 ! 0ב

ניסיג
 קה/ קד

than

of our

אלפרד

nicely 10

) ע0 )ןע.

ך

"ד

-

" או

Bielostok Committee .

acquaint our readers with the details of 1סח

appropriate the exact amount 01 glory ז0

Editor, Jewish

be

credited

.

(Jhronicle ]

?

עד מתי

) 21
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תשובה ליאחד העם ' מאת

'  הצפירה,

. 22
(

 כ " ד אייר תרע " א/ כ " ג

 צריך אתה להיות מוכן תחילה לכל מיני התנפלות, רוצה אתה להתחיל בעבודה לאומית או עממית גדולה
 שאינם בקיאים כלל בטיב הענין, מצדדים אלו

 ההכנה- עבודת

של בקורת הבאות על פי רוב בשעת

 ולרגלי העדר ידיעתם, המבוקר על ידיהם ואת ידיעותיהם בנוגע אל הדבר הנדון הן שואבים מן הארר
] - - -[

. דנים

זה הם באים גם עד לידי עוות דין וסילוף מהנפט בנוגע לעצם כל הענין שעליו הם

 שתמיד היינו מכבדים אותו ומוקירים אותו בלבבנו, איש
ובהיות גם
ולבאר

, משפט מעוקל ומעוות

 ולא, וצודק

חשבתי לי לחובה לבקר אותו בביתו

, אחת

 עד, על ידי תעודות ובמופתים חותכים ונאמנים

לו הידיעה ועד כמה לא הבין את עצם
בעצמו

' העם

' אחד

' לה

מפי

יהיה משפט ישר

חסרה

יוצאת

הביקורת החריפה

, לקוות

אבל

אשר ממנו יכורכם היינו

שבמקרה נזדמנתי עכשו לשבת עמו יחדו בעיר

מבואר

כמה

הפעם

שמשפטו

עד

והכל

, אצלנו

, ומוחלט

לו את מצב הענינים האמיתי

שעלה בידי להוכיח לו באופן ברור

 ואני שהאיר עכשיו את הרשות. הענין בשעה שכתב את דבריו ע " ד האיק " א
?

להגיע בגלף הבאמת מסוכנת היא עבודת האיק " א

184

פתחון  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

הרבה

[ ]- - -

ענינים

הרבה

אי אפשד לי עדיין לפרסם ברבים בשום

חשובים מאד

דברי הבקורת וההתבפלות

מקוה אני  ,שגם מן המעט שאני מוסר בזה ,יהאה הקהל ויוכח  ,עד 3מה צודקים

עלינו .

אופן ,

אבל

[]- - -

' אחד העם ' שואל  ,וכן גם יתר מבקרינו חוזרים ושואלים  ' :מדוע לא עשתה האיק " א עד עתה כלום ? '

כי כל עבודה כללית גדולה דורשת הכנה קודמנו ליק ובמידה שתגדל

[ ]- - -ע " ז יכולים אס לענות ,

העבודה

וערכה  ,במדה זו תגדל גם ההכנה אליה ] - - -[ .

עלה בידם במנעך שתי שנים וחצי של עבודתנו ( שאינה לגמרי זמן ארוך בשביל חברה  ,שהעמידה לה
כך )

מטרות גבוהות על

למהוך אחרינו את העשירים והמיליונרים היותר גדולים מגדולי אחינו שממערב

אירופה וגם ברוסיה עצמה

[] - - -

ובראש

ההנהגה שלנו

יש לנו כבר איש מצויין

[] - - -

הלא

הוא הד " ר הנכבד איזידור גינסבורג מברלין ] - - - [ .
לו עבד גם ' אתד העם '

זה עצמו במחציתנו רק זמן

המצוינים המקדישים א " ע

בלבד' .

אבל האיק " א

[ ]- - -

רכשה בשביל הישוב העברי
עצמה [ , ] - - -

במזרה נקודת  -מסעד בטוחה ואיתנה גם בספירות העליונות שבקונסטנטינופול

כי הויזיר הגדול קבל אותנו במעמד האוברצרמונימייסטר

בזה עור ,

מאת האנשים

לעבודתה של האיק " א בלב ~ ובנפש  ,וביהוד מאלה  ,ש ' אחד העם ' אומר עליהם

ששינם נותנים להאיק " א אלא את שמם
הנני להוסיף

סליחה

אמן השר לב היה מבקש

והחשיבות שבעבודתנו בעד עם ישראל  ,ובתור איש
2

מה ,

כי אז נוכח תיכף לדעת את הסריוזיות

1

וימל

גאלאב  -פאשה ביום

,

3

והתשובה האופיציאלית שנתן לי  ,מקבילה כולה אל הטח רנציה הטרדציונלית

העזתי לדצמבר
של העם הטורקי ולהרעיון הליברלי של מפלגת הטורקים הצעירים  ] - - - [ .דוקא אז  ,שמכל העברים
, 1909

4

התנפלו על הציונות ועל הישוב העברי בארץ  -ישראל  ,עשה הועד שלנו צעדים חיטובים ונכבדים מאד
לטובת המפעלים הגדולים שלנו ,כפי שיתפרסמו ויודיעו גם להצבור היהודי שלנו בעתיד
השנה

[ ]- - -

היתה

האחרונה

ברובה

מוקדרות

להכנות

זה :

ממק

(א)

הכי  -קרוב .

האיק " א

היטב

חקרה

שטחי האדמה הגדולים בא " י העומדים למבירה שאפשר לרכוש אותם ( ,ב )
על יסוד חומר מבורר ומלובן  ,שקיבלה מאת אנשים מומחים הללו  ( ,ג ) הבעה וגם הניחה את הבסיס

עיבדה חשבונות מדוייקים

ליסוד מוסד קומרציאלי
והאגודות

הקבוצות

5

לקניית אדמה בארץ ישראל ולקרידיט אגררי בשם א  .ק  .ג , .

העובדות

זו עצמה לחברה אחת

למטרה

השואפת

גדוליה

(ד)

רכזה את כל

לנוטרה

שמרה

אחת ,

עליהן מפאר הכחרת ומהתפוצות ] - - - [ .

ההכנות ליסוד המוסד הקומרציאלי לקנית אדמה בא " י ,ולקרידיט אגררי בשם א  .ק  ,ג  ' = .אריענט קאלא -
נחאצ  .געזעלשאפט '

האנגלית - - [ .
האגודה

עם

יכולים אנו לחשוב כבר לנגמרות  ,ובעתיד היותר קרוב יתאשר גם על ידי הממשלה

6

]' לקנית

י

בא " '

אדמה

שבביאליסטוק ועם ' אגע -ת

יש לנו האפשרות לעבוד את עבודתנו הגדולה בכוחות
( א .ק  .ג.

ונפלא

),

שדוקא

מפני

בטענות ובתביעות  ,ש ' האיק " א
הנזברות ' .

החברות

ע"ד

תכניות

ועל זה

אדמה ,

קנית

התיחסותינו
מתכסה

זו

בנוצות זרים ' ,

יכולים אנו לענות

כי

אם

עצמה

תכניות שבכדי להוציאן לפעולות  ,בוודאי

מאוחדים

לשתי

:

וליסד

האגודות

את המוסד שלנו לקרידיט

הנזכרות

' את האדמה ברפית לא

התכניות

וביחוד  -תכניות

ישראל '

שביפו  ,עשינו חוזה ,שעל פיו
עלינו

באים

קנתה היא ,

מבקרינו

אלא

שתי

שעל אודותיהן אנו מדברים פיק אינן רק

ע"ד

עבודות

קולוניזציוניות

גדולות

ונכבדות ,

נכבד מאד  ,שתקנה האדמה והיסוד הקרקעי יהיה בידינו ,

אבל לא פתרת כזה נכבד הוא  ,שיתקיים גם פונד

ז

מיוחד לקרידיט אגררי  .בלי קרידיט להמתה ?בים על

האדמה אין שום אפשרות להוציא גם את הקניות לפעולה  ,וגם הישוב בעצמו על האדמה הנקנית אי
אפשר הוא שיצא לפעולה בלי עזרתו  .ולפי זה עשינו חוזה עם האגודה הביאליסטוקאית  ,שהפונד של
האיק " א יהיה מוקדש בעיקרו למטרות קרידיט ולא ישתמשו בו למטרת קניית
מראש ,

ומזה

יוצא

ברור ,

שכל

אותם

התכניות .

האדמה ,

כמו

שחשבנו

שהאגורה הזאת עושה  ,עובדו כולם תחילה ביחד

עמנו.

[]- - -
בשביל

הישוב העברי בדרום מזרחה של

את העבודה שם ותתעסק

מצרים יש צורך פוליטי מיוחד ,

היחברה אנגלית תקח עליה

אתה  .התנאים שם הם אלו  ,שההתיחסות הטובה מצד הממשלה

האנגלית לישוב

זה נכבדה ורצויה שם מאד  ,ותמיכת הממשלה אפשרית רק אז  ,אם חברה אנגלית תקבל על עצמה את
הנהלת הדבר ולא אנשים פרטים מיהודי רוסיה

' דיילי

מייל '

מיום

7

ופלשתינה [ ] - - -

באפריל ש  .ז  .תיאור מפורט מכל אותה השירות

הנה

כן

הנכבדה ,

1

רצינות .

3

ראש  -הטקס .

5

מסחרי .

2

את עצמם .

4

הסובלנות המסורתית .

6

הברה להתיישבות במזרה .

נתן ה ' שווערינר בעתון
שקבוצת

7

היהודים ביפו

קרן .

185

מרדכי אליאב

הראתה בעד גילמה של ' רפייה והמזכיר הראשי של

האיק " א

באנגלים ,

דד

די

קוסטא אנדרצי בעתון

' דזש ' כרוניקל ' מיום  28אפריל ש " ז אומר ב ' קול הקורא ' שלו בבירור גמור ,כי אדמת ' רפיה ' נקנתה
ע " י האגודה לעניית אדמה בא " י בביאליסטוק ביהד עם ' אגודת ישראל ' שביפו ] - - - [ .
אבל

ביחוד

מבקוים

אותנו על אשר

דברנו בכלל בנוגע

בעתונות

ל ' רפהד

האנגלית .

מאד ,

אפשר

שאלה שאינם בקיאים בטיב הדבר יובלו לצאת כנגדנו בטענות כאלו  ,אבל באמת היה זה צעד נחוץ
וחשוב מאד .
כל קורא עתת

יודע  , .שהממשלה האנגלית ובאי כחה במצרים יכולים להסכים למפעל

נכבד כזה רק

אז  ,כשדעת הקהל באנגליה תהיה נוטה אחרי המפעל  ,ולפיכך היה צורך הכרחי מצדנו לרכוש לנו את
דעת הקהל באנגליה לטובת המפעל

הזה .

אגב אורחא הביא דבר זה תועלת גדולה גם בזה  ,שנוכל

לרכוש את רעת הקהל היהודי שבאנגליה לטובת מפעלינו המדוביים  ,שהננו נגשים לעשות גם בטורקיה

גופא  ,ומ ן שבד דהרני לא זדה זה חסרון כלל שהראינו לטורקיה  ,כי אין עינינו נשואות דוקא לטורקיה
עצמה ולהקולוניזציה שם  .המאנשים בעתונים האנגלים מלאו את התפקיד הלזה באופן היותר טוב .
ואין לשכוח גם את זה  ,כי התנאים הפרקטיים שבאנגליה ובמצרים אין להשוותם כלל להתנאים
'

הפוליטיים שבקונסטנטימפול .
ועתה אנו יכתים

להשיב גם למבקרינו באותה השאלה עצמה  ,שהם שואלם אותנו .

עד

מתי

?

עד מתי תהיה הרשות לכל מי שיהיה  ,לבוא בדברי בקורת חריפים ועזים ולהתנפל ' על אנשים ישרים
וכנים  ,העובדים את עבודתם במסירות ובזהירות הראויה  ,רק מפני העדר ובדיעות היוסר האינפורמציה
שבידו בטיב הענת הנדון  ,ומפני התרשלותו את ידיעותיו מן המקור הראשון ? [ ] - - -
ירושלים הישנה נפלה ונחרבה  ,מפני שבין חומותיה שררו תמיד קטטות וריבי מפלגות

בין אחים .

ראו

הדו נזהרים אדונים מכובדים  ,שמקום מקלטנו החדש  ,שאנו עוסקים עכשו בבנינו  ,לא  .יסתר עוד קודם
שיבנה על ידי דברי הקטטות והמחלוקות

שלכם .

אנחנו עשית את שלנו ,עשו גם אתם את קליכם.

תיקון נוסיג לתשובתו

. 23
דד סיון תרע " א

. .

[ מכתב אל העורר ]
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אדוני העורך ן
בראשית מאמרי ב ' הצפירה ' ( גליון

שנכתב במאמד אשכנזית ותורגם

' הצפירה'  ,גל ' קטו

) 104

באו דברים אחדים על אודות שהקתי עם ' אחד העם '  ,ולפי

לעברית ,

יצאו הדברים בלתי מדוייקים כל צרכם  ,וחושב אני לחובה

לתקנם  ,למעז האמת .
בנוסה הנדפס נאמר

:

' חשבתי לי לחובה לבקר אותו ( את אחה " ע

)

בביתו ולבאר לו את מצב  .הענינים

האמיתי אצלנו  ,והכל מבואר על ידי תעודות ובמופתים חותכים ונאמנים  ,עד שעלה בידי להוכיח לו
באופן ברור ומוחלט  ,עד כמה חסרה לו הידיעה ועד כמה לא הבין את עצם הענין בשעה שכתב את
דבריו ע " ד

האיק " א ' .

הנוסח הזה הוא תרגום חופשי ויש בו הפרזה יתירה  .אמנם בארתי לו לאחה " ע את עניני איק " א  ,אבל

לא אוכל ל ' ומר כי היה ' הכל תבואר על ידי תעודות מופתים חותכים ונאמנים'  ,וממולא לא אוכל לאמור
גם כן  ' ,כי עלה בידי להוכיח לו באופן ברור ומוחלט '

וכו ' .

בבקרי אותו בביתו לא הראיתי לו שום

' תעודה ' ורוב הדברים ומהודעתי לו  ,לפי עצם תכונתם  ,אי אפשר היה כלל להביא עליהם  ' ,תעודות
ומופתים חיתכתם  .רק כשנפגשנו שנית  ,לאחר כמה ימים  ,הראיתי לו ' תעודה' אחת  ,אשר קבלתיה
אחר פגישתנו הראשונה ואשר לפי דעתי ודעת חברי היא חשובה

מאד .

גם הדברים שאמר לי ' אחד העם ' בשיחתנו הראשונה באו במאמר סתומים מעט  ,ואפשר שהבינום
הקוראים שלא ככונתם  .לכן עלי להוסיף  ,כי התיחסו הדברים אל האשמות שהטיל עלינו ' אחד העם '
במאמרו  ,אשר אני השתדלתי ל

"

וכיח לו  ,כי נקינו מהן .

על זה ענני  ,כי אין כאן ענין פרטי בינינו ובינו ,

אלא ענין הנוגע לכלל העם  ,ועל כן מאחר שהוא פנה בטענותיו לכל הקהל בגלוי  ,צריכים גם אנחנו
לפרסם בדפוס מה שיש לנו ליושב  ,למען יראה הקהל

לונדון

186

וישפוט .
ברגשי כבוד ,

אלפרד נוסיג

פתחת -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

. 24

תולדות קניה אחת בארץ -ישראל
רפיח ]

( הפרשה של
ד ' -ה ' תמוז תרע " א

. .

' הצפירה '  ,ג

( ) 29 / 30 6 1911

כמובן .

הכל תלוי במגל  -גם הקניות הארץ  -ישראליות ,
עוסקים באיזה קניה  ,משתדלים ,

קלז  /קלת

נוסעים ,

שלנו ,

יש שהעסקנים

או

*
הטרטורים

שלהם ,

נגמרת  ,או לא  -אבל הכל נעשה בחשאי ,

מודדים  ,הקניה

אין בר  -אוז זה שט מעבר לתחומים שלנו  ,ואינו מתגלגל עד ה ' לוקל אנצייגרים ' וה ' דיילי -

איר ערדע

טלגרפים' ". .

,

לפני חמש שנים אמנם התחילה קניה בא " י

מידבה ' בעבר הירדן  ,וגם שם היתה מציאה נפלאה

גם  -כן

וקול שופר '

ב ' חצוצרות

( שני פרנקים והצי הדונם ) .

ה ' קניה עול

גם שם נאספו חברים

מכל תפוצות ישראל  ,גם אז ראו בקניה עצמה ישועות ונפלאות כלליות  ,אבל קול השופר נצטמצם אז
סוף  -סוף בד ' אמות שלנו  ,ומשום כך  ,נגמר אז הענין בשתיקה ובנשיקה

קבלו את כספם

:

הקניה לא נגמרה  ,הבבדים

בחזרה  -וחסל . . .

בת מזל כפוחד דוש הקניה של רפיח
מונח ; )

בעתונים במקומם

באל  -עריה.

קנה עדיין לא קנו שם כלום ( כבודם של המודיעים

גם לכשיקנו לא יהיה האושר

קניה זו להתפרסם בכל קצף תבל

ממש ,

ה פ ר

טי

גדול כל כך  ,ובכל זאת כבר זכתה

להטריד ולהוציא טיפת דיו מעטו של אחה " ע ( אחד

הספיקה

העם )  ,הספיקה למלא את הריקניות של איק " א  ,הספיקה להיות חומר גדול בשביל עתונים לועזים גדולים
באירופה ובמצרים

ואפילו להאפילוג של קניה זו יש הרבה מקוריות

;

:

כל ' העסק הוא עדיין כדבה שלא

בא לעולם  ,וכבר רבים על הבכורה  ,על הזכות המונופולית  .בא אלפרד נוסיג וחשב לזכות מן ההפקר ,
באה אגודת ישראל וטוענת

:

אני מצאתיה ועכשיו באים ב ' האור ' הפליטים של ' הקלוב האנגלי ' ומיחסים

את כל הענין לעצמם  ,ובינתיים  ' -ליהודים

!'

..

.

ואם אני בא עכשיו להרצאות כסדר את השתלשלותה של קנית רפיח  - ,אין זה אלא מפני שאני
אותה

חושב

לטפ

 1ס

י

בשביל

ת

עבודות

הרבה הרבה

מעשיו

בכיוצא

ת

בה ,

וגם

מפני שרוצה

הייתי לפזר קצת את הערפל מעל גופא דעובדא  ,בכדי שיחדלו סוף סוף להדפיס בעתונינו טלגרמות

נלעגות מעת  :לודז .
עשרת אלפים אקר באל  -עריש בשביל היהודים הלודזיימ .
ולהחליט מה לנטוע על האדמה הקנויה  ( .הובאה בשעתה בהעתון ' די

הגיעה לכאן טלגרמה  .מהקונסול האנגלי במצרים

ובכן  -להסדר

אנגליה .
נתינותם

האנגלית

בשה " י

(?)

בקרוב ( ! )810
נייע

יתאספו החברים לדון

וועלט ' ) .

בשנת תרס " ז ליצירה נוסד ביפו קלוב אנגלי ע  -י איזו יהודים ארץ  -ישראליים נתיני

!

האנשים

ש נ ת א ש רה

הקניה של

הלל ' ו הם

דוקא

אדונים

חביבים

וישרים ,

( חשיבות מועטה יש בזה בודאי בא  -י

אלא שנוהגים

!)

להפרת קצת על

ובשביל כך קמו ויסדו קלוב

חשיבות
זה ,

עוסק

ופה " י  -בדבור אנגלי בשוק  ,בקריאה חברותית מעתונות האנגלית אלא שאת " כ  ,ביחור אחרי

שנטפלו להקלוב עוד חברים חדשים  ,התחילו עוסקים גם בישובו של

עולם .

מה עשו

?

פנו להקונסול

יש אסו חבל אדמה למכירה  ,וכדי ליסד עליהם

האנגלי שבעזה ובקשו ממנו לעיין שם בהסביבה  ,אם
מושבה ( או מושבות ) של יהודים  .הקונסול  -ארמני פקח וזריז ,שחציו פקיד וחציו

בהרעיון

סרסור  -תמך

והתחיל מעורר ומזרז את הקלוב לעבודה  ,קרא אותה לשם לתור חבלי אדמה שונים  ,הוא

עצמו קבל עליו להיות המתווך בהקניה ולגמור את הקושנים  .אבל כל המו  -מ ע " ד עזה לא הבסו לשום
נסעו לשם ההזרו ונסעו  ,בדקו והקרו ודרשו ויצא  ,שעדית לא

תוצאות ,

שנמצא  -היה בחלקים קטנים של איזו מאות דונם ,
וסמוך לזמן ההוא שתתיל מרפרף באויר הד

בנחל גרר

( ' שאלת עקבא ' בלשון

ובליפת החרב נועד

לט " ו

שאינם מספיקים בשביל יסחר מהטבה .
צחצוח החרבות של אנגליה וטורקיה,

הדיפלומטים ) ;

במאי של שנת . 1907

1

נמצאה כלל למכירתן ומה

שאלת הגגולין

אגג ה שלאה אולטימטומים  ,מטמן האחרון שלפני
מביני דבר יכולים דיו לראות מראש את התוצאוה.

*

אפשר היה לדעת מראש  ,שאנגליה תצא מסכסוך זה וידה על העליונה  ,ועי " ז תתקרב עוד יותר לעזה ,
כלומר

:

להחומה של א " י ,ומי יודע

?

אפשר שמה שלא עלה לעשות תחת ממשלתה של טורקיה  ,יהיה

אפשר ואפשר תחת ממשלתה של אנגליה .
וכך היה  .ממקולתו

עדי

עבדול תמיד תכתה  ,כנהוג  ,עד היום האחרק המיועד בהאולטימטום

( ט" ו

"

במאי האמור לעיל )  ,וכשנוכחה שאין לדון עם התקיף  ,הסכימה לדר טותיה של אנגליה ומסרה לרשותה

העי מהקון אקר אדמכן הנמשכים כרצועה מן  K3 PYשעל שפת ים סוף עד הים התיכון על פני אל -
ערהו  .הקלוב האנגלי שביפו התחיל אז לתה דעתו באל  -עריקה נלומר  :בהמציאה שנפלה לאנגליה
' שלהם ' בהיסח

1

הדעת . . .

לעוונה כמובן לשנת  , 1906כשנה לפני ייסוד ' המועדון

האנגלף .
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בינתיים נטפל להקלוב האנגלי מר דוד טריטש ועוד שנים  -שלשה
טריטש

חברים חדקכם .
קומפני ' .

שיתפו להם לצורך זה

נגש הקלוב ליסד חברה אקציונרית בשם ' פלסטין דיוולופמן

עוד איזו עסקנים מקומיים  ,פנו בענין זה גם להפרופסור וורבורג בברלין ,

מא " י

לא זעיה זה אלא מחמת נסיעתו של טריטש

ע " פ הצעתו של

ואם החברה לא יצאה לפרזל ,

2

וביחוד מהמת שהפרופסור וורבורג דהטתמהע בשם הזה

,

והלך ליסד בעצמו חברה מעין זו  . . .אבל הרעיון האל  -ערישי לא נשתקע בכל זאת בקרב פליטי
ואחד מהם מר פרומקין ( צעיר משכיל וזרה ) נשא את רגליו והלך בעצמו לשם  ' ,למשש את

אגב  ,לא רק חברי ' הקלוב האנגעי ' נתנו את עיניהם באל  -עריש  ,עוד מעט קודם
של הסכסוך ,

נסעה לשם חבורה של עסקנים יפואיים  ,וכמדומני שגם

עד שהספיקו לבוא עד הגבול  ,נתפסו

ע"י

הקלוב ,

הדופק ' .

לזה ,

מר דוד טריטש

בשעת החירום

בתוכם .

אלא

8

אנשי  -המשמר האנגליים בתור גרמנים והובלו למצרים לשמ
ה ' קעלני17ע

חקירה ודרישה  .הטיול הזה של העסקנים היה אז קצת ל ' מאורע ' ביפו  ,ונתגלגל ובא גם עד

שהיא

צייטונג ' והממשלה הגרמנית ראתה אז צורך בדבר להרגיע את אנגליה בהודעה אופיציאלית ,

לא שלתה מרגלים למקום ההוא . .
ובכן נעשתה  ,כאמור  ,הבדיקה הראשונה קול תנאי אל  -עריש בהוצאתיו ובאחריותו של אדם פרטי ,
,

הקלוב .

וזה שנתן הדחיפה העיקרית להתפתחות הרעיון  .מתחילה עדיין התנחל כל הענין בידי פליטי
בשמם

טרחו הסרסורים שבעזה ,

שקיבלו

עליהם לסרר

את

הקניה

בשמם

;

לבאי  -כח

נשלחו מכתבים

אנגליה במצרים  ,ועל שמם נתקבלו גם התשובות של באי  -כח משהלת אנגליה  .אלא שקימעא קימעא
נטפלו להענין
מושבעים

גם

אנשים צדדיים

( וצריך להודות

ונתגלחו לשם ועדות של בני  -סמך ,

שמייחסת עכשיו לעצמה את המונופולין על

:

אנשים בני יכולת

וכך נתברך

אל  -עריש " .

ביותר ) ,

נצטרפו לזה עסקנים
' אגודת

העולם בחברה חדשה בשם

ישראל '

מה שנוגע לה ' ביאליסטוקים ' וה ' לודזים ' שמערבבים

אותם בקניה זו  ,ד
אלו ודאי שאיבם אלא קונים פשוטים ,
חברותיהם ונטפלו ~-
לבסוף לאגורת ישראל '  ,על מנת לקנות אצלם מאדמת אל  -עריש  ,כך וכך דונמים
בכך וכך אלפי פרנקים .

קונים שבאו לא " י לקנות אדמה בשביל

ואילו היה הענין מתפתח הלאה בקו זה  -ודאי שהיה נשאר בד ' אמות שלנו  ,היה נגמר בכי
היה יוצא סנדל או ' גן שמואל '  4 ,אבל בכל אופן לא היה זוכה לגזול דף שלם מה ' דיילי

טוב  ,או

מייל ' ,

ומכל

שכן שלא היה זוכה לה דעה אופיציאלית מצד ממשלת מצרים  ,שלא מכרה אדמה באל  -עריש בשביל
שום מושבה יתורית  .אבל מזלה של קניה זו גרם  ,שאקלע לכאן מר אלפרד נוסיג האירופי ,
בשם איק " א ' חבלי

אדמה '

גדולים בא " י ( עיין מאמרו בהצפירה

גל '

מגיא  ,מצא לנחוץ לפרחם טליתו גם על אל  -עריש במסרו דירקטיבה
איק " א עוד

.

50 000

דונם .

) 105
5

ומכיון

ל ' אגודת

שבדיקה

ישראל '

אמנם לצורך קניה זו עדיין לא השליש מר נוסיג גם פרנק

חוץ דיה דיתה הדירקטיבה עצמה ליחס לעצמו

אל  -עריש מצד אחד ,ולגרום מצד השני ע " י

( ע " פ דבריו הוא או של עושי

עצמה

לא

לקנות בשביל

אחד ,

רצונו )

שב דק

אבל כלפי

את כל ענין

הפרסום הנסותר לפולמיקה של סופרים בעתונות המצרית

וגם להודעה רשמית שלילית מצד הממשלה המצרית .

התצא הקניה לפועל  -ובאופן גמור ובטוח ? זוהי שאלה קשה מאד  ,מלבד הקושי הפוליטי ,
שביצבץ עכשיו אחר הפרסום הגדול וגירה את עצביהם של הערביים והמצרים ( על המחמאות של איזו
עתונים ערביים שם אין לסמוך הרבה

;

ובפרט אם העתון איל  -ליבה השוביני מדבר בראש )  - .מלבד זה ,

אומר אני יש הרבה קושי בהבטחת שטרי המקנה עצמם  .כמעט בכל אדמת חצי  -האי סיני אין ספרי
אחוזה רשמיים

;

רוב המחזיקים שם באדמה רק זכות אבותיהם מידיהם  ,זכות ירושה או זכות חזקה ,

אבל בלי שום תעודות

שבכתב .

ומובן  ,שא " א להיות בטוח שלא יצאו עורריו על האדמה אחרי המכירה .

הענין צריך איפא לנהירות מרובה ולחקירה ודרישה מרובה

;

ובנוגע לזה לא חידש מר אלפרד נוסיג

כלום בהשתדלויותיו ה ' דיפלומטיות ' כביכול  ,אצל מצרים  .הנגע בעינו עומד  ,וכמעט אותן האפשרויות ,
ח ?בא הוא אליהן אחרי ההשתדלניות  ,באו גם פליטי הקלוב באיזה שנים

קודם .

לפני מונחת חליפת

המכתבים של הקלוב עם פקידי הממשלה האנגליים  ' ,האוחזים ביד ' ממצרים  .נכנסו בדברים עם הקלוב
( על שמו ועל ידו של פרומקין

*

2

4

הנ " ל )

גם מיסטר בימיש  ,שר פלך אל  -עריש  ,גם הגנרל פרקר  ,שר חצי

צריך להעיר  ,ששיורי הקלוב קראו לדין של בורריו את ' אגודת ישראל ' משום טענת בר  -מצרא ,
והבי " ד חייב את בני ' אגודת ישראל ' לסלק להתובעים איזו אחוזים למאה ( ממחיר הקנייה ) בזכות
טרחתם הראשונה .

ראה תעודה מס ' . 1
גן

שמואל ,

צפונית לחדרה ,

3

נוסדה בשנת

מוהילבר ( אח " כ קיבוץ של ' השומר הצעיר ' ) .

188

תרנ " ד

( ) 1894

הכוונה למשלחת הראשונה .

כפרדס  -אתרוגים

על  -שם

הרב
5

שמואל

הוראה .

פתחת  -רפית בתולדות ההתיישבות היהודית

אי  -סיני ,וגם הנציב האנגלי במצרים  ,אלדז גורסש  ,בכבודו
מביעים רגשי קורת רוחם מרעיון זה של יסוד מחשבה התודית בנחל

שלשת

ובעצמו .

אל  -ערה?,

ביחוד מביע

חשש

זה

בעצמו

הנציב

במכתבו

משני

הדז ' נטלמנים

הקניה .

הם נתיני אנגליה  ,אבל הם מזהירים יחד עם זה על הקושי שבהבטחת

האנגלים

ובפרט מזה  ,שהמייסדים

למאי

בא ופ ן

.

1910

ק טג

מר "

ורי

משיה

שהוא מביע דעתו זו אחרי התיעצות עם מומחים בני  -סמך  .והרי החשש שבני סמך הללו מביעים  ,הוא
ח

"

ב יורידו שאין לבטלו בהשתדלויות

ביפו

ע"י

דיפלומטיות .

אמת  ,לפי החקירה והדרישה שעשה הבנק שלנו

אדבוקט מהימן שלו במצרים  ,יוצא  ,שע " פ אופנים ידועים יש אפשרות להבטיח את הקניה

מכל וכל  -אבל בכל זאת עדיין הדבר צריך עיון מרובה .

נשארת עוד שאלה אחת  :מי ומי יהיו המתנחלים על אדמה זו לכשתיקנה
המושגים  .מפי ועדת המומחים ששלחה ' אגודת ישראל ' עצמה  ,נמצאנו למדים  ,שכל האדמה בעומק
? -

מטר אהד היא אדמת חול וטיט דק וקל ושהאדמה גרועה מטעם זה מאד
15

למאה מאשר במושבות יהודה

שהחטה ,

;

והפול  ,השומשום

הדורא

;

וגם כאן גדול ערבוב

שהגשמים טרדים שם פחות

והקטניות  ,שהם היבול

היותר

נחוץ  ,אי אפשר שיצליחו פה כלל ויש רק איזה בנקומות המסוגלים לאבטיחים ושעורה  .נשארת לפיכך
גמורה :

רק הנטיעה  .אפשר לנטוע  aurבודאות

שע " י השקאה מרובה יצליחו שם  .אמור מעתה

הזית ,

השקד ,

אפרטקין

ותות  .אבל יש עוד מיני נטיעות ,

מי ומי יכול להתנחל על אדמה כזו  - ,אדמת נטיעה ,

:

שמצריכה כוחות חומריים מרובים  ,ובפרט במקום שמם  .במדומני  ,שגם תינוק ולא חכם יבין  ,שמקום
זה צריך להגאל רק ע " י אנשים עשירים  ,שאפשר
יכולה בימים הראשונים להיות נעשית ע " י יהודים אחרים  .יש
מצב הבריאות טוב שם יותר מבא " י  ,אפשר להמשיך את הקניה עד

להם לחכות לריוח ולפירות אחרי איזו

עתיד

למהנחלים

שנים  ,ושעבודתם

על

הזה

המקום

;

שפת  -הים וליסד שם עיר חוף יהודית .

ערכו של המקום יגדל עוד יותר  ,אם יתגשם הרעית של סלילת מסילת הברזל ממצרים לא " י דרך עריש .
מ יד,

אבל המתנחלים הראשונים צריכים לדעת מראש  ,שאין להם לצפות לפירות

מספר שנים ידועות  ,ואם באמת יש בין המתעסקים בזה  ,שמנהלים תעמולה של

גם אנשים לא  -אמידים המרמים את עצמם בהכנסה קרובה  - ,אז
להביא

את

הענין

לידי

משבר ,

גם

אם

תצא

עתידים

הקניה

אלא אחרי עבור

' בלוף '

ומשתפים בעסק

המתעסקים
באופן

לפועל

הללו
היותר

מוצלח .

י ד  .פרייער

יעיינו בזה היטב כל המתענינים בזת

'

השגרירות בקושטא אל הקונסוליה בירושלים
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Therapia , July 17 ! 6 , 1911

"א
Sir,

10 ] -

were

Cairo ,

)8

copies Of which

,

5ש

His Majesty ' s Agency

the Foreign Office by lhe

!0

"

!0

your despatch 140 . 28 of April 27

and

Grey

sir 2 .

request conveyed

%

!0

)0

With reference

by His Majesty 's Ambassador

warded

 accordance withב , 1ט1 have ! 0 instruct 70

 your power 10 deter the agents of Jewishבו Egyptian Government , ! 0 use 81 ] proper means
territory

Egyptian

ש

settlements

establish

)0

endeavouring

from

frontier .

associations

the Turkish

ת0

colonising
bordering

 , Sir ,ת1 81
 obedient servant ,אסע

11 . 2 . Satow 854 . ,

4 . Marlingן Charles

His Majesty 's Consul , lerusalem
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אלכסנדר קנוביץ ודוד עמוס אל

] 2 / 580

Gaza

July 18 , 1911
Gentlemen ,
Today  סגוreceived per mail  שletter
!  ט- 2 ] 02 ,

]  תwhich 6ט

requests

סי

Rafah that צ0 מrnay be able

us

!0

from Mr. Henry Abramovitz of the ם010 צתRishon

write

you officially - the quantity of the land ) ש

!0

send the engineer .

 תוaccordance )  סhis request we write 85 follows ; ] -

The purchased land
pieces and ת0

,

by meGLSUTe ~ 50

wanted ] 5 secured

פו

one piece,

But

and

%5

~ve

oo

dounums , and ש

)0

have

quantity . ' The other land

lo ,

- -1

Rafah 02 the Egyptian side

%)

=ט

"

we

the sandy

even

land

more

we

than

that

and there

8

"

one וע00 ס.

make ! 6050 latter pieces as

סדי

quantity

.

! 61ב1 that the quantity

secured the quantity wanted

'We should

!0

the

reaping we could ת0 !

busy 1

m1
onths nosv

25

days

811

the

Bedouins

1hiay days ago we have sent our servants and with them posts
measure the land  בוquestion תא4

"

double

piece of abovt

"
תו
 תcome
 יshort time make these pieces as one piece .
860זט

 ) שonce תו

58צ

%

other ע10ס5 01 2 . 000 בש4 3 . 000 dounums .

~
As
the Bedouins have been  קששןfor about 5

% ת4 upon dleir arrival we ו7 ] ! 1

.

hal e already

 תוpieces ; amongst the pieces there

% 150

more ,

bought frOm the Bedouins ] ת

%! 1

"

cannot give the exact quantity .

put  סוטboundary and

!0

0]

ו7 ]

wood

!0

back

Rafah

!0

facilitate everything  שthe

engineer .

We beg

you that upon the receival of the present you

יו4 !

favour us

by

sending the

engineer immediately and with him two of your respected and trustworthy committee men
%  שאthe land 8ט4 1 סinform us ]  תwhose name shall we write the 1824 ש6 before their

with

departure

%

day, please telegraph

)0

us that we should be ready !  סsend one of us

 משthesn .

 = אשד5

10 TeCelVe  שfavollrable

asiswer by  בזע) טזOf שות11 .

With kind ז088ז65 , yours faithfully
21 .

Knesevich ,

. 27
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 לפי, וקנזביץ

עמוס

, ארווץ

13 8 . 1911

 שבו התחייבו האדונים,  היה למעשה המועד האחרון, באוגוסט

. אלה הדונאם ברפה
חברת

David Amous

יכולה

שעל כל פנים

, ' ראל2ה

25

13 - ה

, דרום

 לסיביר לנו את, החתה

שלושת האדונים הנ " ל כתבו לפני שבועיים לחברת ' אגודת

 עד שהמודד יסיים את.  קרקעות לרפית כדי להתחיל במדידות קרקע- ' אגודת ישראל ' לשלות מודד
 לפיכך שלחה חברת ' אגודת ישראל ' שבלהת לרפית עם.  אלף הדונאם25  ידדו כבר בירם כל, מלאכתו

 ודברים עם האדונים-  לאחר שהיה לה דיו.  וכן הצטרף אליהם מר בורשבסקי מביאליסטוק, מודד קרקעות
 אלף דונאם עד25  שיוארך המועד למסירת הקושאנים על,  עמוס וקנזביץ הסכימה המגולחת, ארווץ
-  עמוס וקנזביץ שלתו מכתב לבנק הגרמני,  האדונים ארווץ. הארכה של חודשיים

:

 כלומר, באוקטובר

9 -ה

 הערבות-  אלף פרנק ואת שטר80 פלשתינאי ביפו שבו הם מייפים את כוח הבנק להעביר את הפקדון של
 באוקטובר ולא ימלאו אחר התחייבויות9 -  במקרה שהם ( המוכרים ) לא יעמדו בדיבורם עד ה, שלהם

. הקושאנים

החוזה ולא ימסרו את

 ושנית, שיים- ה דחייה לחח-  כיוון שראשית אינה מעלה או מורה, אישרנו בשמך הסדר זה עם המוכרים
.  הבנות שבחוזה הקודם-  ידי ההסדר המוסכם תסולקנה כמה אי- כיוון שעל
, באוגוסט

.יותר

13 - ה

הדונאם עד

אלף

25

 שעל המוכרים להעביר את כל,  למשל,בחוזה הקודם נאמר

באוגוסמ והקושאנים יעברו מאוחר

13

- תועבר עד ה

הק רק ע

ואפשר היה להניה שמספיק אם

] - - - [ :  באוקטובר גם את הקושאנים9 - בהסכם הנוכחי נאמר בבירור שעל המוכרכם למסור ב
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 רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית- פתחת
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א0 . 63 ( Emb . 79( - copy

sirWith
~
reference

)0

Mr. Marling's despatch  סא.

11

ח

of the

 אמ. , 1 have the honour

17 !

 )זסקסזthat 1 ddy informed the Consular Agent  ! בGaza of the dislike of the Egyptian

)0

Government

the establishment

)0

Of

Jewish

בו

colonies

"

Turkish frontier .
Mr.

8

bordering

territory

.

the

Knesevich has requested me 10 bring 10 Your Excellency' s notice some points ] ת

connection with the purchases Of land made by him 0 תbehalf of the Anglo-Pal

co . ,

ment

0ת

purchases which ~vere

made

יח

Develop

and re [ying 0 ת8 written communi

good faith

cation from ~ the Inspector 01 the 51בת1 Peninsula, that there svere  סבobjections 10 this course .

By his contract with the Company he and two partners , one  בFrench and the other

British subject, bound themselves

sand and ,

ש

they failed % complete the purchase , ! 0 pay

The actual amount bo~ ght up 10

8

buy 50 , 000 dounums Of land , besides  בIarge area of

!0

%

penalty of lo , ooo frcs . ) 1 400 ( .

the present 15 between 25 . 000 and 30 , 000 dounums Of land

and about 25 , 000 dounums Of sand . To effect these purchases  בsum exceeding 60 , 000 frcs .

has been

rrowed

Knesevich ,  וחwhose name the ' hendjets '

by Mr .

and his two partners who appear ! 0 have taken 11

out ~

"

the land are made

]01

1 סactive part

!

 תthe proceedings .

11 the Egyptian Government refuses 10 allow the transfer of the 'headjets' from the name

of Mr. Knesevich 1 ! ת0 that of the Anglo-Palestine
and his partners וין11 have

%

dead 1055 ,

Co . Ltd . 01 Jaffa , as was proposed , he

as the land

Jewish Company .
1 have advised him ! 0 proceed

!0

Nakhal

"

absolute unsaleable

and interview the

except ! 0

Mudir of

Sinai,

the

and

ask

permission ! 0 complete the transfer from his nanle 10 that of the Ando-" Palestine co .

of

the land already boudht .
1

venture

!0

submit

that,

as

Mr.

Knesevich

! חמש

811

reasonable

precautions

and

had

good reasons ! 0 believe that the Egyptian Government had ת0 objection 10 the undertaking ,

1 ) should either allow the transfer 10 be completed 0 זindemnify Mr: Knesevich
partners , who wBl otherwise suffer

1 have the זטסתסח
rations

Sir

ם.

)0

!0 -

ש

loss ,

which he ,

 ) בahy rate ,

request that Your excellenc ):
8!

the notice of His Majesty' s Agency

 יי1 ] ,
]

11

חיי1

500

be quite unable

and his
!0

meet .

1 ) ח1 , bring these conside

Cairo .

11 .  ננ. Satow

Lo ~rther

His Majesty ' s Ambassador, Constantinople

. 29

המושל פארקר אל קנזביץ
]

2 / נ80 ( Copy)

ע1 -Arish

,

30 שOct . 19 [ 1

Sinai Mudiria
sirt

1 have the honour

)0

acknolvledge receipt of papers (deeds ) 10

personally taking care, and

%

,

Arabic ,

of which

1

ב1מ

1 5 ! of 101 vendors .

1 am making arrangemeats for the Vendors ! 0 appear here as soon as possible 10 prove
their titles  תוthe enquiry which 1 am directed 10 hold . But

time  !במ1 ] the enquiry ] 5 complete , 1 hope

purchasing operations .

ח

"

must take time . And  תןmean

may be possible for you ! 0 refrain from any

1 have the honour

 זטסצobedient servant

191

!0

ג.

be, sir ~

Parker

מרדכי אליאב
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.

( ) 20 . 11 1911

ידידי היקר מר י  .אתנשטדט
קושי הפרידה מא  -י ומכל הענינים היקרים הוקל לי הפעם עי " ז שאוכל למסור לך ענינים אחדים
בבטחה שתתענין ותתעסק בהם במקומי.

א.

ק

מאדמת

נית פיי
החוף  ,עפ " י

נב רג

ברפ

י

ה  -קניתי בעדו

דונמים מאדמת הנטיעות ואלפיים דונמים

5000

פרטי החוזה שיש ביני ובין חברת אגודת ישראל

( תמצאהו בכתבי האגודה ) .

הכנסתי טכוס כסף ( הרשום בספרי האגודה ) וגם שאר הכסף הנהו מוכן לכל עת הצורך  ,אבל הצורך
הוה הלוואי שיהיה לכשאבוא לפסח  .קבלתי הסכמה מפיינברג למכור מאדמה זו לאחרים עד  4000דונמים

במתיר  54פ ' הדונם  ,וישש כבר קונים מקלריש על

3000

דונמים .

חפץ אני למכור מאדמת פיינברג

באשר הוא אינו חפץ להבנים הרבה בסף בנטיעות ברפיזן ,ודי לו אם בן באלף דונמים  ,ומה שיקבל

לא " י

מיד להג  ,ריוח זה יפעל עמד לחובה  ,ואת הכסף שיקבל בידו יכניס ג " כ
ה 3000 -

מלבד

ברפיה  ,או במקום אחר .

דונמים שמכרתי להקלרשים אמכור עתה בדרכי עוד כאלף דונמים מאדמת פיינברג

לאנסכם שאמצא אותם לשכנים הגונים לרפיה .

ע"י

הכח וההשראה שהנני שולח לך בזה  ,תהיה אתה בא כחו של פיינברג באגודה ישראל עם כל

זה .

הזכויות שהיו לי בענק

גם למר פיינברג אודיע עד " ז שתשגיח על ענינו  ,אבל לא צריך להרבות

לו עתה בדברים  ,כי הוא כמעט שמתחרט על שנסחיך

בויל

לא " י

כך הרבה כסף

ומבקש תואנות להשתמט ,

לכו צריר למעת לו בשיניים ער שיגמר הענין .
ב  .קנית הקלרזסים  --עפ "

כח והרשאה שנתנה לי מאת אמדה  bwט " ו איש בקלרש קמתי

בעדם ברפיה ( אצל

פ"

נברג )

3000

דגומים .

הם הכמסו

1500

רק יודיעו ' אותם לפני שני חודשים  .עתה אתה תהיה בא כוחם

פ ' ואת השאר יכמסו בכל עת הצורו  ,אם

בא " י

עד שאשוב ] - - - [ .
בתוב נא לאודיכן ,:ע " פ בתובת ועד חו " צ

ידידך מוקירך ,
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Nakhl , 25
sirt

 deeds which you submitted for inspictionטsumEiry examination of the 1 % 1

of sale

of

מ ' שיינקין

some deeds

property

are the

and the

which

doubtfld ,
15טsand- 6

least

!%

 1 % ] 05 areטנ01 6

uncultivated

ownership

ש From

would appear that some
the

traasfer

י

purport

the State .
1. 11ין  warn you that youסו only fair

א

concer~ed , 1 think

ש

the last category

 question .פו take possession of the land

one

"

disputes

of 1 % ] 0
any

As regards the culhvated land which you have purchased , the question
; ovwership

and

.

claiming

person

any

and

Yourself

may

between

discussion

for

,

 111 naturally come 10 ] decision before the Mixed Tribunalע which may arlse

 these circumstances, the GoverNnent 15 unable ! 0 interveneתז

א

!0

83

80 far

 ! be permittedס2

must reserve any rights

!1

that

understand

11ון You

2 aty way 10 assist you with your purchases , and thatו

 ownenhip of any lEnd which you have purchased .סחו have 10
1 am, sirt yours Faithhllly
11 . 8 . Beamish , Kaimakam

192

) . Knesevitch Esq . , Gazaל

 רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית- פתחת
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. 32

קטע ממכתבו של

.

] [ תרגום מגרמנית

23 / 1448

29 . 5 1912

] - - -1

קליד

 חזר ממצרים, הגבול ' המצרי

רפה

של

כמחוור

הבנכמש

בעזוג

האנגלי

הקונסולארי

הסוכו

.2

 וכי לורד קיצ ' נר הביע נכונותו לאשר את רכישת, )  שנתקבל לראיון אצל קיצ ' נר ( מולל מצרים, והודיע
 אך לא יאשר קניות, )  אלף דונאם בקירוב25 (  שהסוכן הקונסולארי רכש עד עתה מן הבדווים, הקרקעות

. נוספות

,  אם ייצא משהו מן הקנייה ברפה, הרי ספק רב, גם אם הודעת הסוכן הקונסולארי היא אמת

 כל הפעולה של רפה החלה רק.  מקומות שונים5 --4 -  מפוזרים ב,  שניקנו עד כה,  אלף הדונאם25 כי
 בעוד שבועות מספר יחליטו.  אלו דונאם50 - מתוך תקווה שאפשר יהיה לקבל לפחות במקום א ח ד כ
ד " ר א ' רופין

. מכרעת

] - - -[

. 33
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החלטה

Pera , June

1 % h 1912

Telegrana 140 . 13 (Emb . 44 (
5]) ל. Lowther

ר

,

!0

Mr . McGregor

0 זמtelegram 140 . 8

ס8

The following message has been received from the Agency 81

"
"

[

0 :

-

81 present 81 the southera

 תanswer 10
~r
telegram of this day ' s date, Beamish Bey
תם6 of the Sinai Peninsula תש6 ת0 instructions have ever been sent by Stack Bey 10 the
Consular Agent  עGaza .

[ 1 ] 5 doubtless possible that personal communication may pass between

1טי

) 30 זסתזסץof % ת81 , as the former has been engaged

land from natives ,

connection .

may be

and 11

[ 8 ותlooking further 1ת10

that

) וט

1, 0שס1

, ,
ת

י4ת

Jlnesevich and

! 10881 purchase of Government

Authorities

require א15 presence

,

ת

this

the matter .

הקונסוליה בירושלים אל השגרירות בקושטא
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11ע8מ51

1,

1912

א0 . 64 (Emb . 7 % ם0עק
Mr . McGregor

סי

Mr .

 אשע8

"

sirt

With reference 10 Sir Gerald Lowther 's telegram א0 .
honour

!0

report

 ש%1

13

Mr. Knesevich, Consillar Agent וב

absence ]  תorder 10 proceed 10

of June 1
) 3828

,

]5

,

1912 ,

1 have the

pressing for leave

the Egyptian frontier ]  בconnectlon with

of

the purchases of

land which  ) עמאformed the subject of correspondence between the Consulate and 11 . 51 .
Embassy during  ק באן% 5 ) 12 months .
1

have

from

informed

the Embassy ,

Mr.

Knesevich

whose

while Mr . Knesevich

15

 ש%1

decision 1

1

cannot

am awaiting .

grant

him

leave

111  טשsame

evidently 51111 engaged  בוendeavouring 10

colonizing

syndicate , 1 81ת

תו

Consulate

respecting

transactions ,

these

some perplexity
ת0

as 10

reply

been

נ

secure

the attitude 10

having

without

time

beg

authorization
10 state that ,

land for

ן

Jewish

be assumed

by this

Mr .

5 % 10 ' ש5

received

!0

63 of August 23 , 1911 ,  חןwhich he pointed out the 6 ] מסית1 ! position of
Knesevich ]  חconsequence of the Egyptian Government ' s having apparently changed

despatch 140 .
Mr .

]15

views

with regard

the 51בת1 peninsula .

193

)0

the desirableness

0!

Tewish settlements
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קאהיר,

5

באוקטובר

הסוכן הדיפלומאטי הגרמני בקאהיר אל קאנצלר הרייך
1תרגום מגרמנית ]

1912

 , 4 692 / 176387ע1זAA 195 / 1

לפי ידיעות מסוריות עוסק בהיאה יהודי מקומי ברכישת אדמות בגבול האנג
ציונית.

*

-

תורכי בשביל קבוצה

כפי קעקעתי מחוגים ציוניים כאן  ,מסתייגים היהודים הלאומנים המצריים ממאמשכם אלונ הכוונה
כנראה לחברה יהודית  ,אשר פנתה מברלין או מהאמבורג אל הממשלה האנגלית  ,בהתאם לתכנית ינונה
של מנהיג הציונים הרצל  ,כדי לרכוש אדמות ליד

ברלין

.

[ תרגום מגרמנית ]

9 11 1912

הוד מעלתך
בהקשר

התיישבות .

ג ' סימוך ( ברלין ) אל מזכיר -המדינה לענייני החוץ של גרמניה

. 37
.

אל  -ער"

4

לשם

סיקל

692 / 176381 - 383

ש

 111 ,זAA 195 / 7

!

למכתבי מרביעי

לח  .ז .

מתכבד אני לשלוח להוד  -מעלתו במצורף ידיעה לתשומת  -לב בעניה

רכישת אדמות לשם התיישבות יהודית ליד רפה  ,שהגיעה היום אלי מאת היושב  -ראש של ההסתדרות

הכללית היהודית להתיישבות ( 14יק " א ) - - [ .

הידיעה,

ג ' יימססימון

]-

שבגבול המצרי  -תורכי שליד רפה מתבצעות רכישות אדמה למטרות התיישבות יהודית  ,היא

נכונה  .נכון גם  ,שבמפעל משתתפת חברה נהורית שמרכזה בברלין  ,זו ' ההסתדרוה הכללית היהודית

להתיישבות ' ( נשיאות

:

יועץ  -מסחרי גרשון סימון  ,ד " ר איזידור גינזברג  ,גיאורג לאחסן  ,שליס מארקוט ,

יו " ר הוועד  -הפועל  -ד " ר אלפרד נוסיג  ,כולם

בברלין ) .

אולם אין עוסקים במפעל זה בהידוש תכנית ישנה של מנהיג הציונים

הרצל.

תכניתו של הרצל

כוונה לשפלת פלוסיום  ,שהיתה פורייה בזמן העתיק  ,אך כעת נעדרת מים לחלוטין  ,ואפשר רק להפרותה
שוב על  -ידי העברת מינהנילוס  .הממשלה האנגלית  -מצרית לא רצתה לאשר הטיה כזאת של מי  -הנילוס
( על א 4העודף הקיים )  .תכנית  -ההתיישבות הנוכחית מקיפה את האיזור שבת הגבול המצרי  -תורכי
( רפה )

לבין אל  -עריש ,

DV

מצויים מי  -בארות בכמות

~
שקדים ; אפרסקים  ,תאנים
אך מטעים יבשים (

וכד ' )

מספקת .

אמנם אין אדמה מתאימה לגידול דגנים ,

יכולים לשגשג שם  ,כפי שמעבטם המטעים השכנית

בתאן  -יונוס ,שיח  -זוויד ובני  -סלנג .
במפעל שותפים מלבד איק " א שלוש קבוצות של משפחות מתיישבים מהגרים רוסיים  -יהודיים מן
המעמד הבינוני  ,שעממן חתמה איק " א על חוזים לשיתוף  -פעולה  .יו " ר הוועד  -הפועל של איק " א סייר
בשטח

והנחלץ על

הקנייה.

נכון

גם  ,שד " ר נוסיג נשא

ונתן בקאהיר ,

לפי

הוראת

איק " א

והקבוצות

לרכישת קרקעות הקשורות עמיך עם הממשלה האנגלית  -מצרית  ,ובייתור עם הנציב הכדישי וכן עם
המיניסטריונים לכספים ולמלחמה  ,בדבר הוסתר לרכישת

רכישת אדמות נעשית בדרך הבאה

:

קרקעות .

החוזה נחתם עם שלושה מתווכים המתגוררים בעזה  ,שעליהם

לרכוש את הנוטח בחלקות קטמת מאת הבדווים ולמסרן בחלקות

גדולות .

לטם העברת הבעלות על

האדמות דרוש היתר מטעם הממשלה האנגלית  -מצרית  .המוכרים בעזה התחייבו בחוזה  ,להעביר לפי
ויעה חמישים אלף דונם

( 111

האחרונות התירה הממקלה  ,לפי

דונם =

1

הקטאר )  ,ולאחר  -מכן חמישים אלף נוספים  .אולם לפי הידיעות

שעזו ,רק את

העברתם של

25

אלף

דונאם .

השטח של רפה נראה כבעל סיכויים רבים בשביל ההתיישבות היהודית  ,כיוון שמסילת  -הברזל המתוכננת

איסמעיליה  -עזה -ירושלים ,

שתחבר את רכבת  -קאדרר עם

רכבת  -בגדאד ,צריכה לחצות שטח זה

;

וכן

בהתחשב באפשרות שמן הנמל הטבעי שברפה  ,ניתן להגיע באמצעות אוניית  -קיטור בארבע שעות

לפורט  -סעיד.
195
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Jerasalem , 20 , November 1912

א0 . 92 (Emb . 114 ( - חסם
Confidential
Mr . McGregor 10 sir Lowthef

sirWith
~
reference

Mr. Marling' s despatch א0 . 3 ןof August 141 חlast 0 תftle subject 01

!0

the attempts now being made by certain Jewish societies 10 acquire land for colonization
purpo- ses near the Egyptian frontier , 1 have the honollr 10 report that 1 have been ap
proached

by

Miss

Margaret

ב

Palmer ,

British

resident

ב1

Jerusalem

with

the

object

01

learning whether the protection of this tOnsulate couid be afforded 10  מבassociation called

the

Palestine Land

Purchasc

פ

purchases 01 land 1פ

15 being formed fo

Company , ' which

the neighbourhoed 01 Rafa and

Arish .

1 תanswer ! סrny enquires , Miss Palmer informed me that the partners were Mr. Selim
Ayub ,
(

afi

Ottonlan

subject,

Persian

Consul

!ב

General

Jerusalem

and

Manager

Banque Commerciale de Palestine ' here, Mr. Amush ,  שFrench Jew residing

Mr.
%מ

Knesevich,

British

Austran subject)

,

situated

18 , 000

dunums תו

1!

appears

that

Mr.

,

,

Knesevich

the

(who

16 , 000 dunums

 תTurkish territory, and that they are anxious

of

Gaza, and

"

of land

!0

acquire

but that funds are low and that Mr . Ayub has consequently

addition ;

12 , 000 frs .

whatever further sum

Gaza .

Mr. Amush have already be~ ght about

 בEgyptian aad partly

agreed !0 put

יב

Consular Agent

and

יב

י10 the concern , while Miss Palmer has been begged ! 0 abvance

may be needed ,

both her and

Mr.

Aylb 's

advances being secured

by  שmortage 0 תMr. Amush 's property  ! בJerusalem .

The ultimate
Tewish

hoped that by
her
with

financial

!ב

object

% partner

of

, the

Miss

but

completely

and

under

"

also

Anglo

Palestine

the

protection

of

,

 סdeeds . The intention

10

form

Palmer 's

(Jompany

Miss Palmer 15

the transfer of the

15

the

Miss Palmer as  בpartner , the

secunng

assistance .

Cairo ,

c~lled

Syndicate,

the transfer of the 1 ]

registered
the

object of these tra ~ sactions

Colonization

ש

ב1

branch

visit was

land

1מ

question

co . ~

Development

and

Company svould obtain ,

the

British

Consulate

תו

!0

ב

א

15

ם0 ! only

connection

5 10 have the Company constituted and

Jerusalem

under

British

protection ;

and

ascertain whether ,  מוthe event of her becoming

10

could be registered ב1 this Consulate .

possesses of me~ ns , but 15 somewhat simple-minded , and she has fallen
the

influence

of

ב

Jew

Of

equivocal

reputation

called

Feingold,

who

seems 10 have obtained absolute control over her affairs , 50 that she can hardly be con

sidered as

%

free agent .

[ have informed her

1י

%1 ,

"

she decided 10 use her money
that,

sonle undertaking , she must remem

under the legal conditions established בו
necessarily

follow

that

1

COUld

afford

%

that

,

 תwhat might prove  בtrouble

company COUId 0 ( ותbe constitued  תוEgypt
country

protection

ן

10

and

that

!1

WOIIld

by

ת0

mea

Jerusalem branch merely because

she was concerned . -  תוfact , [ thoubht the contrary 10 be the case , and could give her
ת0 assurallce whatever .
[

am unaware whatever Miss Palmer

scheme ,

but,

as [ conceive

1!

10 be

colonization near the Egyptian frontier ,
application

and 10

should

request

be

made

1ב

Cairo

Y . E . 's instructions as

ז0 sir )3 . Lowther, Constantinople

4 ] ץ11

יוה

!0

eventually be persuaded

duty

[ have
0ז

!0

withhold ב1 [

the honour 10

elsewhere

for

the attitude ! 0

the

!0

take  בshare

ח

this

encouragement from Jewish

report what precedes ,
registration

of

the

[

 תcasc

Company

be adopted here .

MCGREGOR

196
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British Consulate Jerusalern

סא. 93 %=6 .

113 ( - copy

November 22 ש, 1912

8 ,

"

1 have had the honour ז0 receive Your Excellency's despatch א0 .

]  בwhich my attention

י0

drawn

"

the fact that , 1ת

view

43

01 the 8 !

instant ,

"

the considerations set forth

by Lord Kitchener, sir Edward Grey has modified his opinion regarding Mr. Knesevich 's

claim

 תשidetnnity  תוconnection with his purchases 01 land  תוthe 5 ]  ת% 1 Peninsula .

!0

have

1

accordingly

~rritten

Mr .

!0

)0

י1ש5

Palmer who has ת0ו

The

questions

raised

]5

i~terested י7 ] ב

be formed .

concerns him .

1 have also spoken תו

of

8 simi [ar sense

, abandoned her idea of joining the company .

חו

consequently disposed of ;

communicating 10 him the substance

Knesevich

א

Lord Kitchener's despatch as far as

my

"

immediately

preceding

despatch

of

the

20

instant

*

are

now being unlikely that the company  תוwhich Mr. Knesevich

With the highest

respett etc

.,

MCGREGOR

His Exellency, sir ) 3 . Losvther etc . , Constantinople

 המלחמה בקאהיר-  אל מיניססריון,  מנהל אפ " ק-  סגן, א ' גולדנברג

,
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Cairo , 12 שMarch 19 ] 3

Excellency ,
The

undersigned

(

ן.

Goldenberg,

have offices  תןLondon and

Sub-Maneger

Jaffa, being

%)

!ן

of

Anglo-Palestine

the

present 1 מCairo

beg

)0

.

co .

Ltd . ,

10 your kind notice. The above Bank has just purchased 10 , 000 dounums of land
!ת

the

District

01

are as follows -

-

[נ1

0 מקצענ,

Arish , Sinai Moudireieh

8

*

Rafah

composed 01 two plofs whose limits

The first plot which has 8 תarea 01 6 . 000 ] ( . ! 5 limited

פ

who

bring the following

the South by the lands of Darb

%!

Hager ,  ! בthe East by that Of Darb ס1 Masri ,  ) בthe North by ש4 סone of Abou Challouf ,

and  ! בthe West by that 01 ע1 Monei .
The

second

הן

plot - which has

] ו.

area of 4 , 000

"

limited 81 the South by the lands of

Eid Abou Awad and Sallam Abou Wassilah (or Awsilah) of the 1ן1 Ramelate tribe ; ב1 the

East by the lands of Hassan Ombark ם1 Ramli ,

8!

the North by those Of ס1 Boussoula and

some lands belonging ! 0 Mr. Alexandre Antoine Knesevitch , and  ) בthe West by sandy 50 פ.

The

bank would like

!0

be certain that the

acquiring anymore and incurring heavy expenses

The Undersigned wishes

land

"

has acquired

= cultivating

!5

תו

order,

call attentlon 10 the importance these lads woul

!0

before

1! .

acquire

11 Capital and willLng workers were broubht here 1 בconnection svith their cultivation. One
must

lose sidht of the fact that the lands  חוquestion are for the most part

ב0 )

vated

owing

lack

!0

of landsmen

and up

!0

date implements ,

50

that

they

dly

are

culti

of

1! י11ס

value unless serious attentlon makes them cultivable .
The Bank  תןquestioa intends

)0

cultivate them

0נ

%

very large scale and under the most

modern conditions , ! 0 site artesian wells , 1ת51ב11 agricultural machinery and build habitations

for the cultivators .
ment

find

,

!0

11 point

unfortunate

 בEgypt ב

free

"

made of the fact that the aim of the

Israelites

who

are

actually

scattered

"

!

various

nk

15 ! 0 Dve employ

countries

and

who

ע7

,ח

G ~ ernment and be sheltered under public rights . The peninsula of

Sinai has been chosen ] 0ז

preference

as that

land brings back

!0

them the glorious recollec

! 10מ5 of their history . ] - - - [

1 מview

197

01

11 !

 טforegoing ,

!11 סwriter begs you after having kindly considered the matter ,

מרדכי אליאב
10 give  זמסוapprobation !  סthe purchases made bf the Anglo-~ Palestine Co . Ltd . 80 that
they may proceed with adtivating operations that desire 10 undertake .
The undersigned also would like 10 be irdormed whether the Egyptian Government would

be disposed

!0 grant ! 0

the APC one or more land concessions  מוthe 5 תו% 1 Peninsula under

such Conditions as the Government may find most suitable . ] - - - [
Awaiting the favour 01  זטסץkind reply ,

.

B1
elieve me, Excellency
YOUTS very tYI lly
24

 הבולחמה בקאהיר אל א ' גולדנברג-מיניסטריךן
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War Office, Egyptian Army

Sinai / 2 / 2 -, 4

Cairo

,

19th

1913

sirt

ח

By your letter of the 12 שMarch instant  מסצhave thoudht
notice

of

the

War

Department

)סא

that

Assistant Manager, had purchased 10 , 000
divided 1ת10 ) 10 10

"

respectively

0!

6

advisable 10 bring 10 the

Anglo- Palestine Co. Ltd . , 01 which you are the
dounums

00 and 4

01

land

Rafah , ם1 Arish District ,

8!

00 dounums -.

You add that the Company would~like 10 have  תבassurance that this pwchase 18

before embarking

~

0 מnew purchases and committing itself

י0

expenditure

ש

ש

order

bringing the

land under cultivation .
1

Knesevitch , who had asked the same question ,
10

!ח

am directed 10 inform you that the Egyptian Government ,

זמסי

notice . 1 תany case 1 send you 8 copy of

As you  ומשgather from 1ש5 letter ,
chase made by the

(ompany

1סי

this matter, can ? ותס

1912 ! 0 your vendor, Mr .

refer you 10 the reply whith was addressed 0 בthe 25 שhfay ,

and who has doubtless brought the

א

Egyptian Governrnent cannot approve of the pur

as you request ;

א

"

for the Company

see that the ח11ס8

!0

of their vendors are 1 בofder and that they really establish their proprietary titles
)( ת

the

contrary,

far as concem א5
also ! 0

the

one

Government

makes

right Of ownership over the whole

be infolmed

Company

Egyptian

ש

the

Egyptian

letter

enclosed herewith .

Government

0 זmore sites  בוthe Peninsula

the

most

or part

would be

01 Sinai ,

0ב

express

.

res&rvations

of the lands sbld .

disposed

such

10

concede

conditions

as -

1ת

50

You ask
!0

א

your
might

seem necessary .
To this 1 am instructed 10 reply that the Egyptian Government, which has already 0מ
several occaslons had occasion ! 0

co

this question ,

refuse categorically any concession of this nature
1 am, sirt זמסו8 faithfully

ש

has decided

once and for 811 ! 0

the Peninsula of 51ת8 ]

STACK (MIRALAt , Director of

 אל אפ " ק ביפו,  קאהיר,  וד בויוקלברג, עך

. 42
tJairo , 1 ס21 Mars 1913
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Messieurs ,

ג,

l'honneur de vous soumettre mon rapport au sujet de votre acquisition des terrains

~
de Rafa
dans  בוpresqu'ile de Sinai .
Votre deligui Monsieur 24 .

conclus

)ט

י7 .

Goldenberg m 'a sounils 105 documents des dilf&rents achats

demandi mon appreciation sur 1 בvaleur ligale de ces acquisitions . Avant

198

 רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית-פתחת
de pouvoi vous donner une idee saine  אjuste de 1 '- affaire , ש ' נ1 tenu 1 m'entourer de tous

105 renseigmnents utiles עסע זטסע5 & clairer d 'avantage sur ! 8 siaation .

ג

!  ) עdes dimarches officieuses aupris des diffirentes

cet effet nous avon

du Gouvernement Egyptien

La riponse donnie par 1
de concession

titres

qui

"

= 51

suivaate :

! חית

616

)

personnalitEs

qu'i l 'Agence Diplomatique d 'Angleterre . ] - - - [

MinistEre vous enlive toute oblightion pulsque votre demande

6 אrejetee . 2

8

arrivE 1 18 conclusi

Les

8

consiquence de toutes les entrevues  ) םdemarcbes ן0 suis

"

communiques

ת0

constituent pas

de documents riguliers pour

vous garantir ligalement 18 proprietE des terrains qu ~ vous avez achet s . Les titres  ' ם0ת1
aucun caractEre officiel 0 !
] ם5

vendeurs

pendant

Mais

plus

007

8

se

de

effet

 ' י6תבחת0ת

prEtendent

quinze

1[ 5

ת0

)

pas de l 'autoritE compitente .

proprietaires

ans ,

terme

produisent

fixi

par

par

aucune

prescription

18

[ 01

~

pour

avoir ע055666

les

biens

 זעסעrendre difinitive une propriiti .

justification

administr~ tive

Etant

donnE

surtout

" ' 0! ת

pas des

que  בוpresqu : ile de Sinai  סחpayant pas d ~ impbts , les pritendus propriEtaires
quittances &manant de l' Administration .

Leur

declaration

rEsulte

pas

1

d'Etre

suffisance .

0ת

' ב0

ק055055ן0ת

D'autant

ע1ט5

me semble

que

[0

pas ,

reaonnaitre 18 propriitE de ces Bidouins vendeurs

0)

[8

ח

convaincante

Gouvernement Egyptien

preuve ת0

[8

' ת8

jamais

riponse 1 notre requite [

"

voulu

demontre

suffisamment .
Le Minist re 0 תeffet  טתfait aucune objection 4
0ת

sont

[ . 05

~ rEels

propriitaiIres

0)

l 'achal de

ces terrains ,

51

les possesseurs

c 'est precisiment [ 1 les difficult s d'av~ ir 18 preuve

~ cherchent
 טסdroit . Cependant 10 Ministire s' opposer ~  בce que 105 particuliers

1 1%

propriiti

,

10 ן% 1

des

,

"5

"

collines sabloInneuses ainsi que les bords de 18 mer ,

0)

de

prEtendre

י

)

ת0

voit שק5 d ' un bon  ] ש1 ' 1660 de colonisation de 18 presqu ' ile de Sinai .
doac, mon avis  ת-~ est pas favorable

Ai

unique raison , que

[8

propriiti  ' ת051 בק5

courir  חסprocEdant 1 des pareils acilats . ]

8

l 'acquisition 605 terrains 40 Rafah pour cette

arantie , 0 ) 4 ט- 1 [

_~- _ [

. 217 - 216 '  עמ,  ב, ' אבותינו

' לארץ

ע

8 0 תconsiquence תע

ראה תרגום חופשי במקצת של מסמר זה בספר

 יפו אל הלשכה הציונית המרכזית בברלין, שהון

' ד "ר י

גדול

 אדמה- nuvt

8

1

. 43
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- בנקודת

rlsque

1

9 . 4 . 1913

 אזרחים ביפו משתדלת זה כמה שנים לרכוש-  שקבוצת, ודאי

ידוע לכם

 בשבועות האחרונים עלה לבסוף בידי המוכר להעביר עשרת אלפים.  מצרי-  ליד הגבול הסורי, הגבול רפה
, השלטונות המינהליים כמו בתורכיה

תליה באישור

 אך מכירת אדמ ' ות במצרים אינה. דונם על שם אפ " ק

 באזורים שאין-  כך זכות הבעלות על הקרקע שנרכשה- משום

. תוקף

תמיד קיימת

.  פרטית- אלא מהווה פעולה משפטית

 מכר בעל-  אינה כה בטוחה כבתורכיות סובה יש בידי הקונה שטר-  אחוזה- בהם ספחי

.  הבעלות- והבעלים האמיתיים יוכלו בכל רגע לדידנ על זכות

 הקרקע- בעל

 שהמוכר לא היה, הסכנה

 אדמה טוענים כמה בדווים-  חלקת-  וכמעט על כל, הבעלות באתור רפה אינם ברורים כלל וכלל- יחמי
 אפשר,  רכוש-  בהיותם מחוסרי,  תועלת-  כיוון שתביעה תחרת כלפי המוכרים תהא חסרת.  הבעלות- לזכות

לחשוב על רכישת האדמות ברפית רק אס תאשר הממשלה המצרית את פעולת הרבישה ותעניק זכיון
. בקאהיר
תבוצע

 המלחמה- למיניסטריון
 שהקנייה, והכריזו

זה

בעניין

פנתה

ישראל

אגודת

היפואית

הקבוצה

. מושבות

להקמת

אולם השלטונות המצריים התייחסו בשלילה מוחלדת לנסיונם של היהודים

 וכי אין להביא בחשבון שום התערבות של, הקונים

של

וסיכונם

אחריותם

על

אך ורק
- . הממשלה

:

ואין בדעת

;

.זה
199

 רשמי נודעו הנימוקים הבאים לעמדת הממשלה- באופן בלתי

 תוארו בפני הממשלה האנגלית כגורמים הנתונים להשפעה גרמנית,  הציונים, הקונים

הממשלה האנגלית לפתוח כל אפשרות להשפעה גרמנית בגבול

)1 (

מרדכי אליאב

אין בדעתה להכניס גורמים חדשים לארץ  ,לבל תתעורר כלפיה חמתם של הילידים המצריים על

()2

מסירת האדמה לזרים .
אין בדעת הממשלה המצרית לפתח את הרצועה הבלתי  -מיושבת  ,הדומה כמעט

()3

לנודבר ,

ואין

היא רוצה כל התיישבות בגבול שבין מצרים וסוריה .
בכל

. 44
קאהיר ,

הכבוד,

הסוכן הדיפלומאטי הגרמני בקאהיר אל קאנצלר הרייך
[ תרגום מגרמנית ]

16 . 4 . 1913

איעזר

ד " ר י ' טהון

בן  -יהרדה ,

הציוני והוקר הלשון העברית הנודע

בנסיעה לאירופה  ,עם נציג העתון

ס692 / 1763999 /40

מירושלים ,

סיני  .לדבריו  ,רכשה החברה הציונית ' אגודת ישראל ' 150
מאת בדווים מקומיים  ,לשם יישובם על  -ידי יהודים גרמניים ורוסיים .

באלכסנדריה ,

שוחח

'  ~ Egyptian Gazetteעל רכישת אדמה

א  111 ,ז/ 7

ע

1 195נ
~

מעכר

בעת

ציונית ליד רפה ובחצי  -האי

אלף אקר ממש ליד הגבול של ארץ  -ישראל

שכן

הועלו

קיים גם

השגות

ספק ,

מטעם

המצרית

הממשלה

על

תוקפן

אך באישור המכירה נתגלעו קשיים ,

של

זבל זכויות  -הבעלות

הבדווים .

המוכרים

אם איזור רפה כפש מבחינה מינהלית לממשלת מצרים או לממשלת סודאן  ,כך שנוצרו

קשיי  -סמכויות בעת רישומם של חוזי  -הקנייה  .הסיבה האמיתית לעמדתה הכגלילית של מצרים נעוצה ,
לדעת מר בן  -יהודה  ,בשיקולים אסטרטגיים  -פוליטיים  ,באשר התיישבות המונית של יהודים גרמנים
ורוסיים דוברי  -גרמנית  ,ליד הגבול התורכי  -המצרי  ,איננה רצויה

לה .

מצד ' אגודת ישראל ' הוטל ניהול הממנא  -ומתן על אהרן גולדנברג  ,מנהל בנק אנגלו  -פלשתינה ביפו ,
שכבר הגיע לקאהיר .

נשיא החברה הציונית אמור להיות היועץ  -המסחרי פייסט בפראנקפורט ע  /נ

הקונסול הגרמני ביפו אל קאנצלר הרייך

. 45
יפו  25 ,באפריל 1913

13 / 18ל

[ תרגום מגרמנית ]

הסוכן הדיפלומאכי בקאטר שלח ל 4העתק הדו " ח להוד מעלתו

בגבול

התורכי  -מצרי .

האחרונה עם

מיין .

מיקל

[] - - -

הריני

ד " ר רופיו  ,מנחל השמרד

מתכבד

הא " י

להוסיף

המקומי

על

מ 16 . 4 -

בדבר תכניות ציוניות להתיישבות

כר את הדברים הבאים  ,על סמר שיחתי

:

חברת ' אגודת ח? ראל ' המקומית הוקמה על  -ירי יהודים שונים ביפו  ,המתגוררים בפרבר ד~ יהודי החדש
תל  -אביב ; רובם נתינים רוסיים  ,שריכזו הון עגי מאה אלף מארק בקירוב  ,לזרם רכישת אדמה למושבה
חרשה  ,דרומית לרפה  ,על אדמת

מצרים .

המשא  -ומתן התנהל בידי הסוכן הקונסולארי בעזה  ,מר קנזביץ ,

שחתם עם הבדווים בסביבה חוזים על שטח  -אדמה  ,שאמנם אינו כולל  ,כנאמר בדו " ח הקאהירי ,
אקר או

60

אלף הקטאר  ,אלא רק

25 - 23

אלף דונאם  ,כלומר כאלפיים הקטאר  .הציונים תובעים עתה ,

שהממשלה תעניק להם שטרי  -מקנה רשמיים  ,שלשם כך דרושה הנהגה קודמת של
איזור  -הגבול ,

150

אלף

ספרי  -אחוזה.

אולט

דחוייך לחצי  -האי סיני  ,כפוף לממשלת סודאן ,שהסתפקה עד עתה בעיקר במימשל צבאי
מחלקת  -החקלאות

ונמנעה מהקמת מנגנון מינהלי יקר ,בהיעדר כל נתונים כלכליים .
המצרית  ,המתייחסת כביכול באהדה לתכנית  -ההתיישבות  ,לא יכלה כנראה לעמוד על דעתה נוכח
ההשגות האסטרטגיות  -פוליטיות  ,שכבר רוגזתי עליהן בדו " ח הקודם ועתה אושרו גם בדו " ח של הסוכן
של

הממשלה

הדיפלומאטי .
גם מאמצי המנהל אהרן גולדנברג  ,המטפל באפ " ק בשאלות קרקע  ,ובשל כך  -וגם על סמך ודהותו

כמתאים ביותר לכהנא  -ומתן  -לא

בכהנך
 ,נראה
 D1Wבמצרים
~
' אגודת ישראל ' ככשלון  ,לפחות לפי

המזרחית

200

הבריגדת .

[]- - -

שעה' -

נשאו

פרי ,

יש

לראות

את

תכנית

כמוה כתכניתו של זאנגוויל בשעתו להתיושבות באפריקה

ד  -ר ברודה

פתחת  -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

מפתח

הקיצורים הביבליוגראפיים

אגרות הראינה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק  ,אגרות הראי " ה  ,א  -ב  ,ירושלים

ננ

אידלשטייו  ,אברהם שעירא  ,א

אלקיים  ,יהודה עזה

נ2

בלומפילד

בנ

ברווח,

"

ננ

עמ ' . 245-234

 Internationalמן
tZWt

/

54 . BlooEfield , Egypt, Israel and the Gulf of

uaba

ננ

ברוור ' ,גורמים גיאוגרפיים בהתוויית גבול ארץ  -ישראל--

כף

מצרים '  ,מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ  -ישראל ( סדרה

ברסלבסקי ,הידעת את הארץ

ננ

"

חדשה ) ,

ז

( תש " ל ) ,

ע%

. 137- 125

ברסלבסקי  ,הידעת את הארץ  ,ב ( ארץ הנגב)  ,עין  -חרוד תש " ה

ברטלבסקי  ,מרצועת  -עזה ער ים טוף

ננ

ה

ברסלבסקי  ,מרצועת  -עזה עד ים סוף  ,תל  -אביב

מ' דור  ' ,היהודי שרכש את פיתחת רפיה לפני שבעים שבה ' ,

22

].

~I

גורמים גיאוגרפיים

דור ,פיתחת רפיח

תרצ " ט .

מ ' אלקיים  ' ,יהודי עזה בדור שעבר ( פרקי זכרונות) '  ,שבט ועם  ,סדרה

שנייה  ,ירושלים תשל " ג ,

Toronto 1957

אידלשטיין  ,אברהם שפירא  ,א  ,תל  -אביב

תשכ " ב .

תו '" 2ז .
מעריב ,

. 18 .8 . 1972
הד  ,כהצבר התרץ אילת

תשכ " ז  ,עמ'

טריטש

ב2

א' הד  ' ,הכמובר של מפרץ אילת בשנת  , ' 1906ספר אילת  ,ירושלים

2נ

.206--- 104

Trietsch , I dische Emigration und Kolonisation, Berlin 1917

יערי  -פולסקין ,

לבוגטין

~

" יערי  -פולסקין  ,זלמן דוד לבונטין  -חייו

נ:

"

.

ופעולותיו ,

תל  -אביב

הרצ " ב .
לבונטיו  ,לארץ אבותינו

בנ

7

סלומון  ,שלחצה דורות ברטוב

פוגלסוה אדמת

' מואת'

פרישוואסר  -רענו

2נ

. 1957

קרק ,

בנ

" ד לבונטין  ,לארץ אבותינו ,ב  ,תל  -אביב תרפ " ד .
ננ

מ ' סלומון  ,שלושה דורות בנשוב  ,ירושלים

צ ' פוגלסון  ,אדמת

תרצ " ט .

' מואת'  ,תל  -אביב תרפ " ח .

 Nation , Londonם  , The Frontiers ofם8םשע )Frischwa er - 1
~

תולדות ההתישבות בנגב

ננ

רותי קרק  ,תולדות ההתישבות בנגב עד

, 1948

, ?.א

תל  -אביב

תשל " ה.
שיינקיו  ,כתבים א

ננ

מ ' שיינקין  ,כתבים  ,א ( חלומותינו  ,מתיורי בנגב )  ,ירושלים

תדצ " ה.

201

מרדכי אליאב

ציונים ביוגראפיים

אייזנשטאדט ( ברזילי )  ,יהושע

( ) 1918 - 1855

. 188

נולד בפלך מינסק ועלה בשנת
~
לחוץ  -לארץ ממייסדי ' בני  ' nWDופעיל בוועד ' חובבי  -ציון ' ביפו  .עסק במפעלים התיישבותיים

-

נלחם בפקידות הברון והירבה לצאת בשליחויות שונות
_

.

שונים  ,ובשנת  1904נתמנה לפקיד באפ " ק  - ,תחילה ביפו ולאחר  -מכן בירושלים  .סופר ועתונאה
פיטוריו בשנת

1911

בידי לבונטין גרמו לסערה ציבוריה  .עם צאתו לחוץ  -לארץ  ,בסוף שנת

 , 1911מינהו שיינקין -לנציגו בכל ענייני ' אגודת ישראל '
_

האגוז -ה  -אך הוא

;

כן הוצע

לו

לשמש

מנהל

סירב .

אמזלג  ,יוסף ( ) 1944 - 1860

-

נולד ביפו .אביו חיים היה סגן הקונסול הבריטי בעיר בשנים

. 1906--- 1882

ליווה כמולחת

.

חקירה בריטית  ,שסיירה בנגב ובסיני פיתח את המסחר בפרי  -הדר והיה מאמידי הסוחרים

ביפו  .ממייסדי ' המועדון האנגלי וה ' חברה לפיתוח ארץ  -ישראל" .
אפשטיין ( עפשטיין ) ,

דב -בער הלוי

בנו של בעל ' ערוך השולחן ' ואתוו של ר' ברוך אפשטיין  ,בעל ' תורה תמימה '  .עלה לירושלים
בראשית המאה

העשרים .

תלמיד  -חכם  ,והגיר

ונשוא  -פנימי שכיהן כגבאי בכמה מוסדות .

ממייסדי אגודת ' שומרי תורה '  ,שמטרתה היתה להקים בתי תלמוד  -תורה חרדיים
השתתף בפגישה בבית הרב קוק

במושבות .

ובמשלחת הירושלמית .

ארוואץ ( אררואס )  ,משה אליהו
מעשירי הסוהרים

_

בקהילת עזה  ,שבה שיכו?  ,החל משנת  , 1909כנשיא הקהיל ה  .עסק במשא -
'

ומתן בדבר קניית אדמות בעזה וברפיח

והוה שותף פעיל של קנזביץ .

ברודר  ,הרב נחמן גדליהו ( ) 1940 - 1857

נולד סמוך לביאליסטוק  ,למד בישיבת ויליז ' ין  ,עלה בשנת  1885והשתקע בירושלים  .בשנת
1886

היה מורה בפרדס  -פלמן המבודד ליד כפר סומיל  ,צפונית

ליפו .

לממונה של כולל גרודנא וכנציג הכולל הצטרף גם להנהלת ' הוועד

ציבורי וממקורבי הרב שמואל
סלומון
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לרפית .

סלנט .

פרסם מחקרים

תורניים .

בשנת

הכללי ' .

1894

נבחר

היה עסקן

הצטרף להשלחת הרי " מ

פתחת -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

ברנש ,

זרח ( ) 1936 - 1843

נולד בליטא ,

למד

בישיבות .

בשנת

נסע

1865

אל חותנו בלרנדון והצליח

 1872עלה ארצה ל ' ראשונה עם משפחתו  .השתתף בהקמת שכונת ' מאה

והמשיך

בעסקיו .

שערים /

חזר ללונדון

בשנת  1878היה בין מייסדי פתת  -תקוה  ,ובשנת  1890קנה את אדמות

השכונה .

נוה  -שלום  ,שליד יפו  ,ובנה את
משנת

בעסקיו .

בשנת

ממייסדי חברת ' אגודת

ישראל '

וחבר הנהלתה

. 1909

גולדמן  ,אברהם ( ) 1944 - 1868
נולד באוקראינה

ולמד

הנדסה .

נסע לארצות  -הברית ,ועלה משם בשנת

. 1907

עבודתו במקצועו מדד את אדמות ' אחוזת בית ' והיה ממתכנניה הראשונים של

במסגרת

תל  -אביב .

עבד כמהנדס בשירות ממשלת תורכיה ולאחר המלהמה  -בשירות הבריטים  .נסע עם משלחת
הרימ " ס בשנת

המים  ,הבנייה

1910

לרפית  ,והיה בין מחברי ' תזכיר ראפה'  ,בעסקו במיוחד בשאלות

והתחבורה.

גולדמן  ,שמעון ( ) 1918 - 1861

יליד רוסיה  ,התיישב תהילה בלונדון ושם הצטרף ליחובבי  -ציון '  .בשנים  1902 - 1898עשה

בארץ כמפקח מטעם ' חובבי  -ציון ' על המושבה ' בני  -יהודה ' בגולן  .לאחר ששב ללונדון  ,עבר
בשנת

עם משפחתו לארצות  -הברית  .שם נמנה על מייסדי תנועת ' האחוזה ' והיה הרות

1903

החיה בכל מאמצי ההתיישבות שלה .התעניין גם באדמות רפיה כדי ליהוב עולים כוארצות -
הברית :נפטר בארץ  -ישראל:
גולדנברג  ,אהרן

נולד

בקאהיר .

( - 1872

)

?

עבד  15שנה בשירות הבנק הצרפתן בביירות ולאחר  -מכן כעצמאי בקאהיר

.

וכסוכן הברות מסחריות בסוריה שלט בשפות

הברת.

ב 1912 -

נתמנה לסגן  -מנהל של המשרד

הראשי ביפו  ,והוטל עליו לקיים קשר עם השלטונות ועם האוכלוסייה והטיפול בענייני

קרקעות .
גיסין  ,משה

( ) 1946 - 1861

נולד ברוסיה הלבנה  .פעיל ב ' חיבת  -ציון '  .עלה בשנת

1891

כפועלים ברחובות  ,עברו לפתח  -תקוה  ,קנו שם אדמות ונטעו
יושב  -ראש ועד המושבה של פתח  -תקוה  .בשנת
הצטרף למישלחת הראשונה

דיזנגוף  ,מאיר

1924

.

עם אחיו הצעיר שניהם עבדו

פרדסים .

תקופה קצרה היה

השתתף בייסוד הרצליה  .בשנת

1906

לרפיח .

( ) 1937- 1861

נולד בבסרביה ולמד בפארים הנדסה כימית  .בשנת

חרושת לייצור זכוכית  ,שנסגר עד

מהרה .

ב 1904 -

1892

עלה ארצה והקים בטנטורה בית -

ייסד את חברת ' גאולה' לרכישת קרקעות.
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היה מיוזמי

' אחוזת  -בית '  ,ומ 1911 -

- 1925ד , 192עת כיהן כראש  -עיר דוד בלוך  -בלומנפלד) .

עד ליום מותו ( פרט לשנים
 1910הצטרף

הורוביץ  ,צבי

.

עמד בראשה כיהן כראש  -העיר הראשון של תל  -אביב

למשלחת דופין

לדררם  -פלשתינה.

( ) 1938 - 1863

נולד בפלך מינסק  ,הצטרף בשנת  1883לביל " ו ועלה ארצה  .עבר לגדרה

המושבה .

בראשית

לחקלאות .

התמסר

בהתייעצות של ' אגודת

וייזם  ,עקיבא אריה

ב 1884 -

בשנת  1906הצטרף למ 2להת לרפיח  ,ובשנת

'

ישראל /

והיה מבוני

1910

השתתף

( ) 1938 - 1868

נולד בגרודנה  .פעיל בתנועה הציונית מראשיתה  .בשנת

עלה עם משפחתו  .היה מיוזמי

1906

.

' אחוזת  -בית'  .ובשל ידיעותיו באדריכלות עזר בתכנון השכונה הירבה לעסוק בענייני  -ציבור
ובחיי  -הכלכלה  .היה בין חברי ועד ' אגודת ישראל '  ,ועסק במדידת הקרקעות

ויגר  ,שלמה זלמן

ברפית .

( ) 1932 - 1868

ללידס שבאנגליה וכהנם עלה ארצה  .עסק במסחר ונפטר בתל  -אביב  .היה

נולד בפולין  ,היגר

ממייסדי ' המועדון האנגלי ' והשתתף במשלחתר.
חזנוב  ,יעקב שלמה ( ) 1922 - 1861
נולד ברוסיה

הלבנה .

הצטרף לביל " ו ועלה לארץ בשנת

בתורכיה  .היה בין מייסדי גדרה  ,ופעל בחיי הציבור

שם .

, 1884

לאחר שהייה של שנתיים

בשנת

1906

יצא עם המשלחת

לרפיח .
חיסין  ,ד " ר חיים איסר

( ) 1932 - 1865

נולד בפלך מינסק  ,מראשי הביל " וים  ,עלה  .בשנת  . 1882לאחר זמן חזר לרוסיה ולמד רוקחות

ורפואה.

ב 1905 -

' חובבי  -ציון '

עלה שוב ארצה  ,ונתמנה לראש הוועד  -הפועל היפואי לניהול פעולות

ממייסדי ' אחוזת

בארץ .

בית ' .

בשנת

1910

הצטרף למ  ,שלחת רופין לדרום -

פלשתינה .
שהון  ,ד " ר יעקב יוחנן

( ) 1950 - 1880

נולד בגאליציה ולמד באוניברסיטאות לבוב וברלין  .עבד במשרד לסטאטיסטיקה ודמוגרפיה

ונתמנה לסגן  -מנהל המשרד הארצישראלי  ,ובשנת

עם ד " ר רופין  .עלה בשנת
~
למנהלו  .ממייסדי אסיפת  -הנבחרים הראשונה וחבר הוועד הלאומי  .בשנת
190

למשלחת ד " ר רופין

שריטש ,

1920

היה

 1910הצטרף

לדרום  -פלשתינה .

דוד ( ) 1935 - 1870

נולד בגרמניה  ,השתלם בניו  -יורק והתמחה בשאלות הגירה והתיישבות  .פעיל מאוד בתנועה
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פתחת  -רפיח בתולדות תהתיישבות היהודית

הציונית ומיוצאי התיישבות יהודית בקפריסין

בארץ .

מספר פעמים ביקר בארץ וישב בה  ,בהפסקות אחדות  ,משנת

העולם הראשונה  .בשנת

וממייסדי ' המועדון

כהן ,

ובאל  -עריש .

מתומכי ההתיישבות המעשית

1932

1905

ועד מלחמת -

.

עלה על  -מנת להשתקע ממארגני המוצלחת לרפית בשנת

1906

האנגלי /

הלל ( ) 1910 - 1855
נולד בפולין  ,למד

בישיבה ועסק במסחר .

בשנת

1882

עלה לארץ והתיישב

בפתח  -תקוה .

עסק בחקלאות והיה פעיל בחיי  -הציבור של המושבה  .נסע עם משלחת הרימ " ס בשנת 1910

לרפיח  ,והיה בין מחברי ' תזכיר ראפה'  .בשובו מן הנסיעה חלה ונפטר .
,

כהן -רייס  ,חיים

( ) 1943 - 1861

נולד בירושלים  ,למד בישיבותיה ובבחרותו השתלם בחקלאות בגרמניה ובאנגליה  .התקשר

בגליל .

עם הברון רוטשילד רעבד במושבותיו

ועד  -המושבה .

התיישב בפתח  -תקוה ועמד זמן  -מה בראש

לטען הפליטים והמגורשים .
העיקריים של ' תזכיר ראפה ' .

בימי מלחמת  -העולם הראשונה הירבה לפעול

נסע עם משלחת הרימ " ס לרפיח בשנת

. 1910

והיה בין מחבריו

כהן  ,יצחק
היה בין מייסדי באר  -טוביה

( קסטינה ) .

עבר

לגדרה .

נסע לבקר ברפיח עם משלחת של

' החברה לפיתוח א " "  ,ודיגות על נסיעתו לפני חברת 'אגודת מבראל ' בשנת . 1910
לבונטין  ,זלמן דוד ( ) 1940 - 1856

נולד בפלך מוהילוב  ,היה ממארגני ההגנה היהודית בפרעות
בשליחות חברות להתנחלות וקנה

בה  .כיהן כמנהל אפ " ק עד
בפיתוח המשק

לוין ,

את אדמות ראשון  -לציון .
מנהל ראשון של אפ " ק  .בשנת

חזר לרוסיה ועסק

הצטרף להסתדרות הציונית ונתמנה
, 1924

. 1881

ב 1882 -

עלה ארצה

1903

בבנקאות .

עלה ארצה והתיישב

לקח חלק בכל פעילות ציבורית ומילא תפקירים מרכזיים

הארצישראלי ובהתיישבות החקלאית .

גרשון ( ) 1939 - 1865

יליד וולוז ' ין  ,עלה לארץ בשנת  1910והתגורר ברחובות  .בשנת

1913

עבר לראשון  -לציון

ועבד ביקב עד שנתמנה ליינן הראשי  .ממייסדי חברת ' אגודת ישראל ' .
לוין  ,משה מנחם הלוי

( ) 1960 - 1882

נולד בלטביה  .בילדותו עבר לאנגליה  .בשנת

1900

עלה ארצה והיה פקיד אפ " ק ביפו  .בשנת

 1913ייסד ביפו את בית  -הספר העברי ה ' מכבי '  ,שהתקיים שנתיים בלבד  .גורש בימי מלחמת -

העולם

הראשונה  ,אך

חזר

ב . 1917 -

' המועדון האנגל "  ,שנוסד בשנת

היה עתונאי וחבר פעיל בתנועת

, 1906

' המזרח " .

נמנה על יוזמי התבנית לקניית האדמות

היה מזכיר

ברפיח .
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מאנאסביך

( מנישביך ) ,

משה מרדכי

מנכבדי הקהילה בביאליסטוק  ,ביקר בארץ מספר פעמים כיושב  -ראש האגודה הביאליסטוקאית

.

לקניית אדמות בארץ  -ישראל השתתף במשא  -ומתן לקניית אדמות רפיח ולבסוף קנה בשם

קבוצתו את אדמות רוחמה וכפר  -אורשע

ניסיג ,

ד " ר אלפרד ( ) 1943 - 1864

נולד בלמברג

( לבוב ) .

סופר  ,פסל

ומוסיקאי .

פעל בתנועה הציונית  ,בזום היווסדות פרש

מההסתדרות הציונית וייסד את איק " א ( הסתדרות כללית להתיישבות ההודית )  ,שהתחרתה

.

.

בתנועה הציונית עסק בחקר הסטאטיסטיקה היהודית הוצא להורג על  -ידי יהודי גיסו וארשה

.

בשל האשמה בשיתוף פעולה עם הנאצים בשנת

ביקר בארץ והיה שותף לכהנא  -וכטין

1911

בדבר קניית אדומת רפיח  .גרם נזק רב בפרסומיו הרעשניים .
סברדלוב  ,אליהו

( ) 1933 - 1851

.

.

נולד ברוסיה הצטרף לביל " ו ועלה לארץ כשנת  1882עבד במקוה " -הראל  .נסע לרוסיה  ,חזר

.

והיה בין מייסדי גדרה ,בה ישב עד מותו בשנת

1909

ביקר ברפיה ודיווח על ביקורו באסיפת

'אגודת ישראל ' בשנת . 1910
סלומון  ,יואל
יליד

משה ( ) 1912 - 1838

ירושלים .

דור שלישי למתפחת עסקנים מבוני

היישוב.

ייסד את בית  -הדפוס השני

בירושלים  ,השתתף בהוצאת ' הלבנון' ולאחר  -מכן הוציא לאור את ' יהודה וירושלים '  .ממייסדי

.

' נתלת נךבצה ' וטכוגות אתרווח מראתוני החלוצים להתיישבות חקלאית  ,ממויסדי פתח  -תקוה

.

.

וממיישביה פעל רבות להרהבת הינתוב ובניינה של ירושלים עמך בראש קבוצה ירושלמית

שיזמה קניית אדמות ברפית ובשנת  1910סייר בה בראש כהבלחת .
עמוס ,

דוד ( ) 1942 - 1835

.

יליד ירושלים  ,התגורר בעזה והיה מסותריך האמשים ביותר סוחר  -תבואה גדול ,שייצא

.

בעצמו את מחצית הכמות של השעורה שגיזברה לתעשיית  -הבירה באנגליה השיק הלוואות
לבדווים  ,בהדרגה קנה מהם קרקעות והגיע לרכוש קרקעי רב  .הירבה בנסיעות לחוץ  -לארץ

והיה בעל קשרים טובים עם השלטונות העות 'מאניים  .היה בין היוזמים להקמת מזח
לימים נהפך לצוחר  -קרקעות  ,בתקווה שיבוא יום והיהודים יקנו את

הקרקעות .

במקום .

רכש את

אדמות רוחמה  .לאחר פרעות תרפ " ט עזב את עזה  .שותף פעיל לעסקות של קנזביץ באדמות

רפיח ולמשא  -ומתן עם ' אגודת

ישראל ' .

פוגלסון  ,צבי ( ) 1931 - 1861
נו

בפלך וילנא  .היה סוחר אמיד  .הצטרף לתנועה הציונית בראשיתה והשתתף בקונגרסים

~
הראשונים .
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בשנת  1903ביקר באל  -ערכם יחד עם דוד

טריטש .

עלה

ב , 1905 -

קנה

פרדס

-

פתחת -רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית

.

בפתח  -תקוה ונמנה על הראשונים שהעסיקו פועלים יהודים הקים בית  -חרושת לאמנות  -עץ

.
.

עם ע " א וייס וד ' טריטש והיה בין מייסדי שחוזת  -בית' הגה תכניות שונות להתיישבות
ולפיתוח  ,והשתדל להניע את המוסדות הצורניים להגשימן הראשון שעסק בתכנית מפורטת
להתיישבות ברפית  ,ולקה חלק במשלחת הראשונה

ימואת '  ,שבה מוקדש חלק ניכר

ב . 1906 -

פרסם חוברת על יישוב אדמות

להתיישבות בנגב.

פיינשטיין  ,דוד
חסיד וזאהלין  ,שהה שנים באנגליה ושלט בכמה שפות אירופיווב גבאי בית  -הכנסת החסידי

עסקן  -ציבורי רב  -פעלים  .שיכרם

המרכזי ' תפארת ישראל ' ומראשי העדה החס רית בירושלים
מזכיר בקונסוליה האמריקאית שירושלים - .פעל רבות למען היישוב בימי מלחמת  -העולם
;

הראשונה

ולאחריה .

אשתו  -ממייסדות בית  -החולים להולי  -נפש ' עזרת נשים ' ועסקנית -

ציבור בזכות עצמה .
פרידמן ,

ד " ר אדולף ( ) 1933 - 1871

ינולד בברלין וכמבחר נעוריו היה פעיל בתנועה הציונית.
לקאהיר  ,ומילא גם אחר  -כך שליחויות פוליטיות שונות  .מעמודי התווך
בגרמניה  .חבר הוועד  -הפועל הגדול  ,סופר ועתונאי  .נפטר באמשטרדם .
ב 1902 -

נילווה להרצל במסעו
של התנועה הצפנית

קנזביץ  ,אלכסנדר אנטון

.

כנראה ממוצא פולגי ובעל נתיבות אוסטרית  ,נשא אנגליה לאשה מ  1905 -סוכן קונסולארי
בריטי בעזור באפריל  1907נתמנה  ,יחד עם אברהם היים שלוש  ,לסוכן בנק אפ " ק בעזה ,

.

.

המורשה לבצע עסקות בשמו  .הירבה לטפל בענייני יהודים בעזה אוהב ישראל השתדל

בהפיח .

לסייע למאמצי היהודים לרכוש אדמות בעזה ויזם את התכנית לרכישת קרקעות
 מלחמת  -העולם הראשונה עקרמילא תפקיד מרכזי בכל השתלשלות הפרשה לאחר

.

לאלכסנדריה  ,אך בני משפחתו נקטרו בארץ.
קרינקין ,

אהרן זליג ( ) 1933 - 1858

יליד רוסיה  ,היה פעיל בתנועת 'חרבת  -ציון ' וממייסדיה של 'אגודת ישראל' ברוסיה .התעשר

.

ממסתר בנפט ובדגים בשנת

1909

בחיפה וממנהליה הראשונים .
' אגודת ישראלי למן היווסדה .
קודרנסקי  ,יוסף

עלה לארץ והשתקע תחילה ביפה ממייסדי חברת ' עתה"

כמבנת

בעל בית  -מרקחת בתל  -אביב .היה חבר בורוד

1919

( ) 1941 - 1863

נולד בפלך קיוב  .סחר בנפט ובדגים והתעשר .בשנת

.

1909

עלה ארצה והיה אחד מבעלי

המניות העיקריים של חברת ' עתיד ' בחיפה השתתף בייסוד תל  -אביב  ,ובשנת 1910

מושב  -זקנים  ,שהחזיקו על

חשבונו.
-

ייסד בה

בימי מלחמת  -העולם הראשונה עזב את הארץ וחזר
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מרדכי אליאב

אליה

ב . 1919 -

התרושת למלט

חבר ועד תל  -אביב במשך שנים מספר ומנהל הסניף התל  -אביב של בית -
' נשר /

רובין  ,זלמן הכהן ( נפ '

קובנה .

יליד

מחברי ועד ' אגודת ישראל ' .
) 1921

עסקן  -ציבור ביישוב הישן  ,הבר הויעד  -הכללי וממונה כולל

וילנה.

נתקרב

.

ל ' מזרחי ' ונמנה על תומכיו של הרב קוק  .נלחם לאחר  -מכן למען מינויו כרב ראשי נפגע
בפרעות תרפ " א ליד הכותל המערבי ,

רופין ,

ומת מפצעיו .

ד " ר ארתור ( ) 1943 - 1876

נולד בפרוסית והתחנך בגרמניה  .כמנפטן  ,כלכלן ודימוגרף  .עלה לארץ בשנת

המשרד הארצישראלי של ההסתדרות הציונית והתיישב

ומראשי

היישוב .

ביפו .

1908

כמנהל

אבי ההתיישבות הציונית

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה היה חבר ועד הצירים וההנהלה הציונית

.

וראש המחלקה להתיישבות בשנת

1910

עמד בראש משלחת סקר לדרום  -פלשתינה והשתתף

בכל שלבי הכהוא  -ומתן על קניית האדמות ברפית .
שיינקין ,

מנחם

( ) 1925 - 1871

נולד ברוסיה הלבנות ייסד
ב 1905 -

בית' .

ב 1898 -

את אגודת ' בני ציתי והצטרף אחר  -כך ל ' בני משה '  .עלה

והשתקע ביפו  .ניהל את לשכת המודיעין של ' חובבי  -ציון ' והשתתף בייסוד ' אחוזת -

נואם ותועמלן ציוני  ,עסק גם ברכישת

הראשונה לרפיח  .מפעילי ' אגודת ישראל '

שפירא ,

קרקעות.

בשנת  1906נסע עם המשלחת

ביפו .

אברהם ( ) 1965 - 1870

נולד באוקראינה  ,עלה ארצה בגיל עשר והתיישב עם הוריו בירושלים העתיקה  .מאוחר יותר

עבר עם הוריו לפתת  -תקוה ,ומבחרותו השתתף בהגנת המושבה  .נתמנה ראש השומרים של
המושבה  .בשנת
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1906

נסע עם המשלחת

לרפיח .

חומר המצוי בארכיון הציוני המרכזי
על תולדות ארץ -ישראל
בתקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

מיכאל היימן

בארכיון הציוני המרכזי כונסו ארכיונים רשמיים של מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית  ,מאז
ייסודה בשנת

ארכיונים של מוסדות ושל ארגונים של היישוב היהודי בארץ  -ישראל מאז

ך, 189

אמצע המאה הי " ט וכשלוש  -מאות ושמונים ארכיונים פרטיים של אישים ידועי  -שם  -פעילי
ההסתדרות הציונית

והיישוב .

אין  ,למעשה  ,ארכיון היסטורי אחר שיש בו תיעוד כה מלא לתולדות היישוב בארץ  -ישראל בעשרות
השנים האחרונות לשלטון העות ' מאני  ,אף כי אין הוא שווה  -ערך לכל

צדדי  -חייו של היישוב .

כך ,

למשל  ,עושר תעודות רב יש על ההתפתחות הפנימית ביישוב וקשריו עם יהודי הגולה  ,הרבה
מעבר לאלה שעניינן

יש לציין בהקשר זה ,

הקשרים שבין היישוב והשלטונות העות ' מאניים בארץ  -ישראל ובקושטא.
כי הנטעים בין המוסדות הציוניים והשלטונות לא היו הדוקים בדרך  -כלל .

המשרד הארצישראלי ביפו  -שנוסד

ב 1908 -

( חודשים מספר לפני מהפכת התורכים הצעירים ) כדי

לכוון את פעולותיה של ההסתדרות הציונית העולמית בארץ  -ישראל  -לא קיים  ,למשיל ,מגע
עם פקידי המכרבלה התורכית עד לאחר פרוץ מלחמת  -העולם

הראשונה.

לעומת זאת  ,ניסתה

חברת אפ " ק  -הזרוע הכספית של ההסתדרות הציונית  ,שפתחה סניף ראשרן ביפו בשנת

- 1903

לפתח קשרים עם השלטונות  .בתיקי הארכיון מצויות תעודות רבות על הלוואות שקיבל מושל
ירושלים מאפ " ק בשנת  , 1904ועל תכניות להעניק לאפ " ק זיכיון לגבות מסים
קשרים אלה לא נתקיימו בשנים

שלאחר  -מכן .

בארכיון הציוני יש תיעוד עשיר על הנושאים הבאים

:

נסיונותיו של הרצל להשיג ' צ ' ארטר ' על

ארץ  -מוראל  -כולה או חלקה  -מידי השולטן עבדול חמיד
פגישותיו של ד" ר ו'

מסוימים .

אולם ,

;

ביקוריו של וילפסון בקושטא

יעקובסון  ,נציג ההסתדרות הציונית בקושטא בשנים

, 1914-- 1908

;

עם

מדינאים תורכים ; נסירנותיו של נחום סוקולוב  ,ב  , 1914 -לשאת ולתת עם מנהיגים ערביים בדבר

עתידה של ארץ  -ישראל ; הבעיה הסבוכה של קניית קרקעות בארץ ; ההגבלות שהטילו השלטונות
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מיכאל היימן

על ההתיישבות היהודית והנסיונות לבטלך ( ' הפתקה

ההתיישבות היהודית ; והקשרים בין יהודים

האדומה ' ) ;

מצבם הבטחוני של אזורי

ושכניהם הערבים .

אין תימה  ,כי הארכיון הציוני מכנס גם תיעוד על הבעיות שעמהן התמודד היחרוב עם פרוץ
מלחמת  -העולם הראשונה  :העות ' מאניזציה של היהודים בעלי האזרחות הרוסית או גירושם
מהארץ

;

שירות יהודים בצבא התורכי

;

נסיונותיהם של השלטונות התורכיים להרוס מוסדות

' אוטונומיים ' של היהודים בארץ  -ישראל ; מכת הארבה בשנת

; 1915

של המטבע התורכי ; סלילת  -כבישים ועבודות  -ציבוריות ( רכבות

עליית מחירים וירידת ערכו

וכדומה )

בשל תנאי  -המלחמה

;

הסיוע מחוץ  -לארץ  ,בעיקר התמיכה בכסף ובמזון שהועברה מארצות  -הברית ; התערבותן של

שגרירויות ארצדת  -הברית וגרמניה בקושטא

לטובת היישוב .

בארכיון יש גם חומר על תולדות ארץ  -ישראל  ,אף  -על  -פי שאין הדבר מובן מאליו שיכיל תיעוד
בנושאים

אלה .

כך  ,יש תעודות על תכניות רבות ומגוונות לפיתוחה הכלכלי של ארץ  -ישראל

משום שהיישוב היהודי היה הגורם הדינאמי ביותר באוכלוסיית הארץ בתקופה זו

:

,

חלקן בוצע -

דוגמת הקמת מסילת  -הברזל יפו -ירושלים ( חומר זה מצוי בארכיונו של יוסף נבון ביי  ,יוזם
המפעל ) ,

זאילו רבות אחרות לא יצאו אל הפועל בעת ההיא  -כגון  ,בניית נמל הדש ביפו  ,סלילת

מסילות  -ברזל צרות לחיבור יפו ליישובים הסמוכים ; שיפורים באספקת  -המים ובתאורת  -הרחוב

בירושלים והתקנת חשמליות ברחובותיה ; ניצול מחצבים  ,בעיקר המינראלים של ים  -המלח

;

נסיונות להקמת בתי  -חרושת ולפיתוח מקורות  -המים .
גידולה של ירושלים  -בשטחה ובאוכלוסייתה  -החל כהזנות השמונים של המאה  -הי " ט  ,מתועד
גם הוא

בתיקי הארכיון הציוני ,יש בו גם מידע על פעולותיה של עיריית ירושלים בשנים שקדמו

למלחמת  -העולם הראשונה ( בארכיונו של דוד ילין  ,חבר מועצת
אולף לפי שאבד הארכיון של העיריה מאותה

העיריה ) -

ובכך ענייו מיוחד

תקופה.

יש בארכיון הציוני גם מסמכים חשובים על המקומות הקדושים ליהודים  .בירושלים

ובסביבותיה .

מן הראוי לציין כי הדינים  -והחשבונות שנשלחו מארץ  -ישראל למרכזים הציוניים בחוץ  -לארץ

( המצויים בארכיון

ירושלים בשנים

הציוני )

, 1908

מכילים תיאור מפורט למדי של הבחירות לפרלמנט התורכי

1912

ו . 1914 -

בסנז ' ק

דינים  -וחשבונות אלה כהיקפים בעיקר את עמדתם של

היהודים כלפי הבחירות  ,אף כי יש בהם מודע רב העשוי לעניין חוקרים העוסקים במיכלול

העות ' מאני  -חימר שלא בנקל אפשר למצוא

במקומות אחרים .

התיעוד על היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת המנדט נמצא בשלושה המדורים המרכזיים
של

הארניון.

חמשכלול

במדור ( שסימנו  , )7המרכז את ארכיוניהם של המוסדות העיקריים של

היישוב  ,ובראש ובראשונה ארכיון הוועד הלאומי של כנסת ישראל וארכיונים של מוסדות

ארגונים

ומקומות  -ישוב .

מקומיים ,

אולם  ,חומר רב נמצא גם במדור  -שהוא גם המרכזי בארכיון  -ובו

הארכיונים של משרדי ההסתדרות הציונית  ,הסוכנות היהודית וארגונים ציוניים

שונים .

כך נמצא

תיעוד בעל ערך היסטורי רב בכשלוש  -מאות הארכיונים הפרטיים השמורים בארכיון הציוני

המרכזי.
מן החומר המצוי במדור המרכזי נציין רק את תיקיהם של מוסדות וארגונים שמקום מושבם היה
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חומר המצוי בארכיון הציוני על תולדות א " י בתקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

בארץ  -האראל .

אולם ברור כי בתיקי המוסדות והארגונים שמקום מושבם היה מחוץ לתחומי

ארץ  -ישראל יימצא חומר ארכיוני שלא ניתן לכתוב בלעדיו את תולדות ארץ  -ישראל בתקופת

המנדט .
א.

ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית

על מחלקותיהן  ,מוסדותיהן וארגיניהן
מחלקות של הנהלת ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית בארץ -ישראל

.1

( ירושלים  ,תל -אביב

וחיפה )

"

1

8.

מחלקת הכספים

2

'8

מחלקת החינוך ( כולל מחלקת החינוך של המשרד הארצישראלי
ושל ועד

1927- 1921

הצירים )

1932- 1914

3

8

מחלקת העלייה  ,לשכת העלייה  ,היפה

1936 - 1921

4

8

מחלקת העלייה ,לשכת העלייה ,תל  -אביב

1929 - 1920

5

'8

המחלקה לארגון

1958 - 1933

6

'5

מחלקת

העלייה

1948 - 1919

7

5,

הכהטרד

המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ  -ישראל

1955 - 1933

8

5

המחלקה למסחר ותוכנייה

9

8

מחלקת העבודה

1948-- 1921

מחלקת העבודה  ,המדור לפיקוח על לשכות העבודה  ,תל  -אביב

947- 1935נ

8 10

לים ולדייג

1948-- 1922

8 ' 11

המחלקה

8 12

המחלקה ליישוב חיילים משוחררים

1948 - 1944

8 ' 13

המדור לשיכון עולים

1948-- 1944

8 ' 14

המחלקה הטכנית

1948-- 1938

8 . 15

המחלקה להתיישבות חקלאית

-- 1918ש194

8 16

המחלקה להתיישבות חקלאית ,המדור להתיישבות המעמד הבינוני

941נ 1942 -

5 17

המחלקה הכלכלית

1933-- 1931

8 18

המחלקה למלאכה ולמסחר זעיר

1948-- 1937

8 19

המחלקה לסטאטיסטיקה

1948-- 1935

5 20

המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון

1952-- 1948

8 21

המתלקה לפיתות ירושלים

1951 - 1948

5 22

לשכת העתונות

1927- 1924

8 23

מחלקת ההסברה

1948-- 1938

1

אם לא צוין שם מקום  -מושב

1948- 1935

המחלקה הוא בירושלים .
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8 . 24

ן

המחלקה המדינית

1948-- 1921

8 ' 25
26

8,

ועד ההצלה

1948-- 1939

לטיפול בחולים כרוניים

8 . 28

הוועדה

8 , 29

המדור לארגון לא  -ציונים

1941 - 1929

8 ' 30

המזכירות הכלל ית

1939 - 1920

8 32

המחלקה לנוער והחלוץ

1948- 1940

5 33

מחלקת הכספים  ,אגף התקציבים

1961 - 1953

1926-- 1924

'

8 34

המכון למדריכי חוץ  -לארץ

1958-- 1946

8 35

המחלקה להחזרת הרכוש של יהודי גרמניה

1954- 1939

8 36

קול ציון לגולה

1959-- 1949

8 . 37

לשכות הגיוס והשחרור  ,ירושלים  ,תל  -אביב וחיפה

1947- 1940

8 , 39

המחלקה הכלכלית

1962- 1948

8 . 40

הלשכה הכלכלית  ,תל  -אביב

1948-- 1936

5 71

אוסף

קטעי עיתונות

1961 - 1939

5 74

המחלקה לים ולדייג  ,חיפה

1948-- 1936

משרדים משניים של ההסתדרות הציונית ומוסדות שנוסדו ביוזמתה

.2
2

מ

המשרד הארצישראלי  ,יפו  ,תל  -אביב וירושלים

-- 1908ש192

3

14

ועד הצירים  ,ירושלים

1921 - 1918

4

14

ועד הצירים  ,יפו

1921 - 1918

18

מ

חברת הכשרת היישוב בארץ  -ישראל  ,יפו  /תל  -אביב  ,ירושלים וברלין

1924 - 1908

19

1,

' פלקור '  ,ירושלים

1948-- 1934

לונדון וירושלים

1 , 20

' העולם ' ( מומרד

14 23

'פאזא '  ,חברה ארץ  -ישראלית להתיישבות חקלאית  ,ירושלים

-- 1937ש194

24

מ

' סלע '  -מחצבה בירושלים

1928-- 1926

25

מ

הוועד הארצי לשקל בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

1964- 1927

30

מ

בנק הפועלים

1922- 1921

41

מ

המערכת ) ,

התחנה לחקר החקלאות  ,רחובות

-

1 42

יבצלאל ' ( בית  -הספר

*.

מ

בנק אנגלו  -פלשתינה

51

.3

י

1948-- 1925

ירושלים

-- 1906י195
1940--- 1903

הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד

KKL 5

ZJZ
יר

ובית  -הנכות ) ,

19504-- 1921

הלשכה הראונית  ,ירושלים

1947- 1922

חומר המצוי בארכיון הציוני על

1IXL 3

1)11 4

תולדות א " י

בתקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

הנציגות בארץ  -ישראל ( במסגרת המשרד הארצישראלי ) והוועד לענייני

הקרן הקיימת יפו  /תל  -אביב וירושלים

1922- 1908

הלשכה הראשית של קרן היסוד  ,ירושלים

- 1926

הקרן הקיימת יפו  /תל  -אביב וירושלים

אגודות וארגונים של ' חובבי ציון '  ,ארגונים ציוניים בלתי  -רשמיים וארגונים

.4

יהודיים לאומיים אחרים
' בני משה ' באוריסה  ,וארשה

) 35ע

( ' הרצל  -בונד ' )

ויפו

-- 1890ש189

גרמניה וארץ  -ישראל

1968- 1912

24265

' אגודת הרצל '

1 260נ

' אמונה ' ( אגודת סטודנטים ציוניים בבילייץ ווינה והמעיכה

4230נ

ברית עברית עולמית  ,ברלין  ,ירושלים ותל  -אביב

1955-- 1931

1 187נ

ברית שלום  ,ירושלים

1932- 1926

) 267ע

' מנורה ' ( חוג ספרותי )  ,ירושלים

) 231ע

ק  .י  .פ . ( .זו . 7.א ) וקודמיו ( ארגוני הסטודנטים הציוניים בגרמניה
והמשכם

' קרן

) 272נ

ב.

בארץ  -ישראל )

בארץ  -ישראל )

( דוד )

1963--- 1905

1955-- 1892

וולפסון '  ,האג  -ירושלים

היישוב היהודי בארץ ( ארגונים וכו ' ,

1947- 1914

מוסדות

ומקומות  -ישוב )

1

7

הוועד הלאומי של כנסת  -ישראל ( כולל ' הוועד

2

7

ועד הקהילה העברית  ,ירושלים

1949- 1918

3

7

' משמר העם '  ,ירושלים

1948- 1947

4

7

מיפקד האוכלוסיה היהודית של ירושלים

הזמני ' )

1949- 1918

1939

5

7

ועד הקהילה העברית  ,חיפה

1949 - 1914

6

7

' אחוזת בית '  ,טבריה

1941 - 1919

8

3

כופר היישוב ומגבית ההתגייסות וההצלה  ,תל  -אביב

1949 - 1936

7 10

הוועד הארצי למען החייל היהודי  ,תל  -אביב

1948 - 1939

7 11

היועד

7 12
13

נ

7 14

7 15

ן

הארצי למען החייל היהודי ,הוועדה המרכזית לטיפול במטופחת

החייל והנוטר  ,תל  -אביב

1947 - 1939

אוספים צבאיים שונים

1945-- 1939

הוועד המאוחד ליישוב יהודי גרמניה בארץ  -ישראל  ,ירושלים
' פיקא '  ,חברה

שקדמו לה
16

נ

ועד הדר

1935 - 1933

להתיישבות היהודים בארץ  -ישראל ( כולל הרשויות

בארץ  -ישראל ) ,

הכרמל  ,חיפה

היפה  ,יפו ומקומות אחרים

1950--- 1885
1960-- 1922
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דו

7

7 18

מחלקת החינוך של הוועד

הלאומי

1949- 1932

התאחדות עולי גרמניה ( ואוסטריה )  -ארגון עולי מרכז אירופה -

מפלגת ' עלייה חדשה'  ,תל  -אביב

1948- 1935

7 20

התאחדות ערלי פולין בארץ  -בהראל ,תל  -אביב

1959-- 1940

7 25

נציגות יהדות פולין בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

1946-- 1940

23נ

הוועד הכלכלי האמריקאי לארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

1937- 1932

7 24

ארגון עולי הולאנד  ,ירושלים

1947- 1940

7 26

לשכת האבן העברית ,ירושלים

1937- 1936

7 27

' בית הסופרים '  ,בית מלאכה לסופרי סת " ם  ,פליטים מארץ  -ישראל במצרים
תעודות בנוגע לפליטי ארץ  -ישראל במצרים

1918-- 1915

7 29

משק רוחמה

1919- 1912

7 30

ועד הסיוע וועד העיר ליהודי צפת
תעודות לתולדות יהודי צפת

-- 1918
1922- 1830
1922-

7 53

בית  -ספר של ' כל ישראל חברים '  ,צפת

7 32

פנקסים של כוללים ומוסדות היישוב הישן

7 33

תעודות שונות לתולדות היישוב

728

7 31

35

נ

1919-- 1916

1944- 1897
-- 1847

-

1960--- 1830

הסתדרות נשים עבריות בארץ  -ישראל  -ויצ " ו

1940--- 1920

פטיציות בקשר למשלוח טלגרמות באותיות עבריות ( י '

7 36

אוסף

7 38

התאחדות החיילים הכמסוחררים העברים  ,חיפה

7 41

מקוה  -ישראל ( ארכיון

7 42

חברת העזרה של יהודי גרמניה  ,הנציג בארץ  -ישראל

,

190

עמיקם )

1933

- 1935ד1953 : 193

הלקי )

1914 - 1868

( אפרים כהן )  ,ירושלים

1916--- 1911

7 43

בית  -הספר לנגינה 'שולמית'  ,תל  -אביב

1927- 1911

7 44

תעודות על ההתיישבות בתל  -עדשים

 - 1911ן191

7 4

איגוד נשים אקדמאיות בארץ  -ישראל  ,ירושלים

1952 - 1932

ט

תעודות לאולדות כפר תבור

1941 - 1908

7 56

תעודות לתולדות ראשית תל  -אביב והגימנסיה ' הרצליה'

1925-- 1910

7 72

פרוטוקולים של חברת ' נהריה  ,משקים זעירים בע " מ'

1940-- 1934

7 72

התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות  ,ירושלים

-- 1920ש195

7 79

התאחדות בעלי התעשייה בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב ( מחלקות

7

214

אחדות )

1961 - 1938

חומר המצוי בארכיון הציוני על תולדות א " י בתקופה העות ' מאנית ובתקופת המנדט

ג.
אגרון

) 209נ

( אגרונסקי ) ,

4לרכירנים פרטיים
) 237נ

גרשון

יבנאלק שתוואל

24

)נ

אוסישקין  ,מנחם

153

)נ

ילין ,דוד

111

)נ

אטינגר ,יעקב עקיבא

31

ינ

יפה  ,הלל

21210

אלעזרי  -וולקני ( וילקנסקי )  ,יצחק

1216נ

) 44נ

לוין  -אפשטיין  ,אליהו זאב

ארלוזרוב  ,חיים

34

)נ

ליבונטין  ,ולמז דוד

63

21

בירם  ,ארתור

32

21

מאירוביץ  ,מנשה

43

1

בן  -יהודה ,אליעזר

45

)נ

מוסינזון ,בן  -ציון

43

)נ

בן  -יהודה  ,חמדה

113

)נ

מרגליות  -קאלוואריסקק חיים

116

)נ

בן  -צגי ,יצחק

152

)נ

נבון ,יוסף

21 118
71

)נ -

-

גלוסקין  ,זאב

21125

סאלד ,הנריטה

גליקסון  ,כהיה

1 109נ

פינס  ,יחיאל מיכל

גרינבוים  ,יצחק

21127

ג דובנוב  ,זאב

199

( ולאדימיר )

)נ

פרומקין ,גד

21 137

קפלנסקי  ,שלמזו

1 107נ

רופין ,ארתור

246ג

וייץ  ,יוסף

) 124נ

שטרוק  ,הארמן ( אהרן

) 238נ

חנקין  ,יהושע

1245נ

שרת

 268ג

שרתוק

9 / 76 -78
) 10נ ;

21 148

) 9נ דרויאנוב  ,אלתר ( אוסף

_

מהון  ,יעקב

וארכיון )

-

( שרתוק ) ,

חיים )

משה

( שרסוק ) ,

יעקב
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ארכיון מפלגת העבודה הישראלית בבית  -ברל
כמקור לתולדות ארץ  -ישראל 1948 - 1930 ,
ברוך תור  -רז

ארכיון מפלגת העבודה הישראלית נוסד בשנת

מרכז  -המפלגה

, 1965

לאחר העברת החומר הארכיוני ממחסני

בתל  -אביב אל משכנו החדש בבית  -ברל.

מזכירות  -המפלגה החליטה על הקמת הארכיון בגביבתה מיום

. 24 . 5 . 1963

תפקידו המרכזי לרכז את

כל החומר הארכיוני של המפלגה ולשמור אותו  ,החל מישיבות המזכירות המשותפת של המפלגות
' הפועל הצעיר ' ו ' אחדות העבודה' כהבנת  1929ועד ימינו ; וכן את כל החומר השייך ל ' איחוד
העולם "  ,החל משנת

. 1932

נוסף לחומר המפלגתי מקבל הארכיון גם עזבונות  -שלמים או הלקיים  -שיש בהם כדי לשפוך
אור על פעילות

אישיה המדכויים של המפלגה .

החומר הארכיוני מבוסס על שתי חטיבות עיקריות

חטיבה ארכיוניה מספר

א.
ב.

: 2

מפא " י

:

ומפלגת העבודה הישראלית

;

חטיבה ארכיונית מספר  ' : 3האיחוד העולמי ' ויתנועעו העבודה הציונית ' .

חטיבה

2

כוללת סדרות חומר ארכיוני  ,כדלהלן :

המזכירות המשותפת של ' אחדות העבודה ' ו ' הפועל הצעיר '

:

התכתבות  ,פרוטוקולים

וחוזרים ,

. 1929
פרוטוקולים של ועידות  -המפלגה  ,מועצותיה ,ישיבות הלשכה  ,המזכירות  ,המרכז  ,הוועדה
המדינית  ,ועדות שונות  ,כנסים

וימי  -עיון .

התכתבות מרכז המפלגה עם סניפי המפלגה בארץ  ,עם ההסתדרות הכללית  ,עם מוסדות
ציוניים ועם שליחים ומפלגות

בחוץ  -לארץ .

חומר הבחירות לאסיפת  -הנבחרים  ,ועידות  -ההסתדרות  ,ועידות  -המפלגה  ,קונגרסים ציוניים
והבחירות

לכנסת .

לשכת המזכיר הכללי  :התכתבות וחומר

לעיונו .

קטעי  -עיתונות.
פרסומים שונים .
מחלקות מרכז המפלגה  :התכתבות  ,פרסומים ,

פרוטוקולים .

החומר מתייחס לנושאים מרכזיים שונים  ,ובהם התיישבות  ,עבודה עברית  ,הגנה  ,ערבים  ,המ ' נדט

הבריטי  ,העפלה  ,פורשים  ,התנדבות לצבא הבריטי בימי מלחמת  -העולם השנייה ; ההסתדרות
216

ארכיון מפלגת העבודה הישראלית כמקור לתולדות א " י
הכללית  ,איגוד מקצועי  ,עלייה וקליטה ; הקמת המדינה  ,שלטון מקומי  ,דת  ,יהדות הגולה  ,שליחים

השואה  ,הצלת שארית הפליטה

חטיבה

והאינטרנאציונאל הסוציאליסטי .

כוללת סדרות חומר ארכיוני  ,כדלהלן

3

:

.1

התכתבות עם מרכזי  -המפלגות

.2

פרוטוקולים של ועידות המפלגה ומועצותיה ( בארץ

בחוץ  -לארץ .

.3
.4

חוזרים

פרסומים

החומר

ובחוץ  -לארץ ) ,

ישיבות הלשכה והמזכירות

וימי  -עיון .

העולמית  ,ועדות שונות  ,כנסים
ואגרות  ,שהופצו

ן

בחוץ  -לארץ.

שונים .

מתייחס

לנושאים

שונים ,

מרכזיים

התהוות

ובהם

המפלגות

איחודן  ,יחסן וקשריהן עם המפלגות בארץ  -ישראל ; שואה והצלה

;

היהודיות

בחוץ  -לארץ ,

היהודי העולמי :

הקונגרס

האינטרנאציונאל הסוציאליסטי ומפלגות סוציאליסטיות בעולם ; הוועד הפועל הציוני ; קונגרסים
ציוניים

;

המצב בקהילות היהודיות

בגולה לפני השואה ולאחריה .

ועדת הארכיון קבעה כללי עיון בחומר הארכיוני  ,בשל רגישותו הרבה  ,הן מבחינה מפלגתית -

ציבורית .

פוליטית והן מבחינה

שעתיד להיפתח בשנים

לפיכך מתרכזת סקירה זו אך ורק בחומר הפתוח לחוקרים  ,או

הקרובות .

כללי העיון בחומר הארכיוני הם

:

א.

כינוסים שהיו פתוחים בפני העיתונות  -העיף בפרוטוקולים שלהם

ב.

חומר אדמיניסטרטיבי  ,כלכלי  ,איגוד מקצועי  -פתות לעיון  ,אלא אם כן ממליון מנהל

מותר.

הארכיון על סגירתו  .במקרה זה ניתנת למבקש זכות ערעור בפני ועדת

ג.

חומר מדיני וכן חומר פוליטי  -מפלגתי  -סגור לתקופה של שלושים

הארכיון  ,בעצה עם ועדת הארכיון  ,יכול

ד.

שנה .

אולם מנהל

להחליט על יוצאים מן הכלל .

חומר אישי  -סגור לתקופה של חמישים שנה ; חומר שעניינו בעיות אישיות ייפתח רק לפי
המלצת מנהל הארכיון בעצה עם ועדת

ה.

הארכיון .

חומר בטחוני  -סגור לתקופה של חמישים

הארכיון  ,בהסכמת

האיש או

בני  -משפחתו.

שנה .

ועידת  -המפלגת

ועידת  -המפלגה היא המסגרת ה ארגונית ,שמשתתפיה רבים יותר מאשר בכל שאר
'

בוועידה הראשונה  ,היא ועידת היסוד של

מפא " י  ,ובהתכנסה ב , 5 1 1930 -
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בין השנים

כנסים ) .

1946--- 1930

הכללית
עבודה

ן

280

צירים

:

ו  28 -בלתי  -מפלגתיים .

התקיימו שש ועידות ( הוועידה החמישית התכנסה שלוש פעמים  ,לשלושה

הנושאים  ,שהועלו על

סדר  -יומן של הוועידות והמתייחסים לתולדות ארץ  -ישראל היו

התכנית הציונית והשאלה הערבית
;

. .

השתתפו

הכפסדות .

;

קידום ענייני ההתיישבות העובדת

;

:

בירור שאלות ההסתדרות

כריתת הסכמים עם ארגוני הפועלים בארץ  ,ועם ארגון הצה " ר בכללם  ,לשם חלוקת
ארגון הנוער

ן

חינוך  :עלייה

;

איחוד פוליטי של מעמד הפועלים בארץ

ן

ארגון המפלגה

;

מדיניותנו הציונית בתקופת המלחמה ; ההתגייסות לצבא הבריטי ; הגנה עצמית של היישוב

בתקופת מלחמת  -העולם השנייה ; המצב המדיני  -המאבק עם

השלטון הבריטי .
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המועצה הארצית של המפלגה
בשנים

התכנסה מועצת  -המפלגה  ,שמצתה עם היווסדה שישים חברים  ,לשלושים

1948 - 1930

ושישה מושבים  .חברי  -המועצה נבחרו מקרב צירי ועידת המפלגה  ,לפי קנה  -מידה של אחד לכל

בורעידה .

ארבעה חברים

בין ועידה לוועידה שימשה המועצה כמוסד העליון והמחוקק של

המפלגה .
המועצה האחרונה ( המושב הארבעים  -ושישה ) התכנסה בתל  -אביב ,

. 19-21 . 8 . 1954

מוסד זה ואת מקומו תפס מרכז  -המפלגה  ,כמוסד העליון בתקופה שבין ועידה

נושאים שהועלו על סדר  -היום ( רשימה
אברהם הרצפלד

אסיפת הנבחרים

;

הלקית ) :

המצב בציונות

ח ' ארלוזורוב

:

יחסי  -העבודה

;

לוועידה .

חיים ארלוזורוב

:

:

בהתיישבות

לוי אשכול

:

;

התיישבות

ברל כצנלסון

הקונגרס הציוני הי " ז  :יוסף שפרינצק ; המשבר בציונות ותנועת הפועלים
( שקולניק ) ;

מאז  ,בוטל

לקראת

;

דוד בן  -גוריון

:

:

;

עלייה  :ד' בן  -גוריון  ,א ' דובקין ; להצלת העבודה העברית

במושבות  :ז " בן  -גוריון ; לנגאלת המונא  -ומת  ,ן עם הרביזיוניסטים  :משתתפים רבים ; חינוך  :ש '

יבניאלי

השאלות הכלכליות של הציונות

;

_

אליצור קפלן

:

;

השאלות

( שרתוק ) ; בירור מדיני אחרי דין  -וחשבון הוועדה המלכותית ( ועדת

סיעה ב '

משתתפים רבים

:

הפועלים  :גולדה מאיר

מ' שרת

; במערכה

;

להקל ת חוטר העבודה
'

( מאירסון ) ;

( מלחמת

חוק איסור שביתות והשבתות

השחרור ) :

פיל ) :

; העזרה
:

משתתפים רבים

ההדדית בקרב ציבור

א ' רבינוביץ

;

החי " ל והגיוס

:

בן  -גוריון .

ד'

מרכז  ,מזכירות  ,לשכה  ,ועדה מדינית

מרכז  -המפ לגה.

.

:

ת ' פרומקין

המדיניות

:

משה

שרת
;

( פוליטית )

בתקופת קיומה של מועצת  -המפלגה שימש המרכז כמוסד עליון של

המפלגה בין מועצה למועצה .עם ביטולה של המועצה  ,מהווה מרכז המפלגה את המוסד העליון

בתקופה שבין ועידה לוועידה  .בתקופה הראשונה הורכב המרכז לפי קני  -מידה של אחד לכל

שלושה חברי מועצה  .לאחר  -מכן נבחרו שני  -שלישים על  -ידי צירי הוועידה ,ושליש על  -ידי ועדת -
משנה שנבחרה על  -ידי הוועדה המתמדת של הוועידה ( ראה
בוועידה הראשונה  ,ב  , 1930 -נבחרו

התכנס המרכז

ל 27 -

21

חברי  -מרכז .

ב 1948 -

:

חוקה  ,שנתקבלה בוועידה

מנו חברי  -המרכז

87

השמינית ) .

חברים .

ב 1930 -

ישיבות ובהמשך פעילותו התכנס בין עשרים לשלושים ישיבות בשנה .

מז כירו ת  -המפ לנה .

מרכז  -המפלגה בוחר את המזכירות כמוסד המנהל את פעולות המפלגה

השוטפים ומתאם ביניהם  ,מכין סדר  -יום לישיבות המרכז ומבצע את החלטותיו  .המזכירות ממנה
ועדות קבועות עשרה לבירור בשטחים שונים ולפעולה בהם  .הצעות הוועדות נדונות ומתאשרות

על  -ידי המזכירות  .המזכירות

הלשכה.

הראשונה

( ב ) 1930 -

מנתה

11

חברים והתכנסה

הלשכה נבחרה לראשונה בישיבת  -המזכירות ביום

.

' לשכת  -המזכירות ' גוף זה מנה עם בחירתו חמישה

. .

, 3 11 1942

ל 54 -

ישיבות .

כגוף מצומצם  ,שכונה

חברים .

בשנים שלאחר  -מכן התפתח מוסד זה למוסד המנהל של המפלגה  .תפקידו העיקרי הוא לשקוד על
ביצוע החלטות הוועידה  ,המרכז

( ראה חוקת מפלגת העבודה

עולה על

31

ועדה

מדינית
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והמזכירות .

( פוליטית ) .

הלשכה נבחרת על  -ידי המרכז  ,ומספר חבריה לא

הישראלית ) .
הוועדה

החלה

פעולתה

בשנת

. 1932

בישיבת -

המרכז ,

העבודה הישראלית כמקור לתולדות א " י

ארכיון מפלגת

שהתקיימה

. .

ב , 5 1 1932 -

הציע אליהו גולומב  ,בשם הוועדה הארגונית  ,את הרכבה

"

:

שפרינצק ,

ד ' בן  -גוריון  ,ב ' כצנלסון  .אליהם יתוספו החברים  :ח ' ארלוזורוב ומ' שרתוק ( המחלקה הפוליטית
של

הסוכנות ) ,

ההסתדרות) .
בשנת

1932

י ' בן  -צבי וא ' קצנלסון ( הנהלת הוועד

הלאומי )

ודוב הוז ( המחלקה הפוליטית של

הפרוטוקולים .

למרות ההחלטה לקיים את ישיבות הוועדה פעמיים בחודש  ,חסרים

נמצא פרוטוקול מלא אחד בלבד  ,ונוסף לו רק דינים  -וחשבונות קצרים על דיוני

הוועדה ,שנמסרו

למרכז .

בין השנים

1941 - 1932

משובצים הפרוטוקולים של הוועדה בכרכי

.

הפרוטוקולים הכלליים הכוללים את ישיבות המרכז והמזכירות ההל

של הוועדה בתיקים

מתויקים הפרוטוקולים

מ 1942 -

נפרדים.

תיקי הפרוטוקולים של ישיבות המדכו  ,המזכירות  ,הלשכה והוועדה המדינית עשירים בחומר יסודי
ובסיסי לצורך מחקרים על תולדות

היישוב .

הדיונים  ,שנרשמו בשיטת הסטנוגרמה  ,משקפים

הלך  -רוחם ומחשבתם של אישים מרכזיים  ,סמוך להתרחשותם של המאורעות השונים  ,הן בעניינים
הפנימיים  ,החברתיים והכלכליים בארץ והן בנושאים המדיניים  .כן מעלים הם את חילוקי  -הדעות ,

הלבטים והאופן שבו הגיעו חברי מוסדות אלה להכרעות ולהחלטות .רישום זה  ,מפיח רוח  -חיים
במאורעות ומשרהט לשחזורם המדויק

והבהיר.

.

לרנטות החוקרים עומד מפתח סדר  -היום של הישיבות ורשימת המשתתפש בדיון המפתח הוכן

במרכז המפלגה בטרם הועבר החומר לארכיון בבית  -ברל  .מפתח סדר  -היום לפי סדר הא " ב של

הנושאים והעניינים לשנים  1948-- 1946הושלם ועומד אף הוא לרשות החוקרים .
ועדות
הורעדות הוקמו לצורך דיון מעמיק בנושאים הטעונים בירור ,מחקר והחלטה על

קווי  -פעולה.

הלשכה) .

ועדות רבות

הוועדות הגישו את מסקנותיהן לאישור למוסדות המפלגה ( המזכירות או

התקיימו משך זמן קצר בלבד  ,אך יש ועדות  -קבע אהדווע כמו הוועדה הכלכלית  ,וכאהלה פעולתה
בפברואר

. 1947

על פעילותן של רוב הוועדות בשנים

מסודר יותר משנת

1948-- 1930

.

אין רישום מדויק הרישום

ואילך.

1948

בין חומר הוועדות בתקופה הנסקרת בולטות אלה שהוקמו לצורך משא  -ומתן לאיחוד בין

המפלגות ותנועות  -הנוער בארץ וכן לבירור פרשיות  ,כגון

. 1939- 1937
- 1947

בישיבות לשכת המפלגה בשנת

נבחרו ואושרו עשרים  -ושתיים ועדות  .ובשנת

עשרים  -ושמונה ועדות  ,שתפקידן לברר  ,בין השאר  ,עניינים אלה

ענייני העולים החדשים
ההסתדרות

;

;

נוער ;

עלייה

;

מורים  ,חינוך ותרבות

התייעצות דחופה בשאלות השעה

הבחירות לאסיפת  -הנבחרים
ועדת

1946

:

הפילוג בבית  -אלפא ורמת  -יוחנן

;

;

;

עיתונות המפלגה

:

הסברה

;

ן

תיקונים בחוקת

חברת העובדים ; המוצלחת לברית  -המועצות

;

ענייני עובדי  -הציבור במושבי  -העובדים

;

תיאום עם ' עלייה חדשה '

;

הגיוס .

כנסים  ,ימי  -עיון  ,סימפוזיונים
נושאים ועניינים רבים ומגוונים נדונים בסדרת חומר

זו.

חלקם

של

הכנסים ,

והסימפוזיונים נועדו ללימוד ולהקניית  -ידע וחלקם להסברה ולבירור דרכה של
הסמינריונים ראויים לציון

ימי  -העיון

המפלגה.

בין

:
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.1

סמינריון המפלגה בעמק הירדן  ,קיץ
על בעיות התרבות

.2
.3

, 1932

בהשתתפות המשורר חיים נחמן ביאליק  ,שהירצה

העברית.
. 1941

הסמינר ברחובות למלאת עשרים שנה להסתדרות,

סימפוזיונים על נושאים מוניציפאליים בחדרה ,כפר  -סבא ונתנייע

הכנסים מסודרים בשלושה מדורי משנה

:

כנסים  -עניינים כלליים

. 1943
;

עניינים מדיניים

עניינים

;

מפלגתיים .
התכתבות מרכז המפלגה עם הסניפים בארץ
מכתבים רבים  ,שנשלחו מכל נקודת ישוב בארץ אל מרכז המעלגה בתל  -אביב  -הן מחברי

מפלגה מן השורה והן מאפריה המרכזיים  -הם בעלי ערך היסטורי רב  .ערכן המיוחד של התעודות

טמון בכך שהן מתארות את הלך  -הרוח ששרר בין חברי  -המפלגה ,מגעיהם עם המנהיגים המרכזיים ,
נסיונותיהם להשפיע על
המפלגה ,

התפתחות סניפיה ואופן פעולתם

השפעתה ,

באזורים השונים של
המכתבים
ההסתדרות

עוסקים
ועוד ) ;

החלטותיהם .

המעיין בתעודות אלה יכול לעקוב אחרי גידולה של
;

כן

עולה מהן המצב הכלכלי והחברתי

הארץ .
בין השאר בהשתתפות היישוב

בבחירות

( לקונגרסים

בעיית קבלת חברים למפלגה  ,שאינם חברי ההסתדרות

הציוניים ,
;

אסיפות

ועידות

הסניפים .

לדוגמא  ,האסיפות ברחבי הארץ בימי המשא  -ומתן להסכם העבודה עם הרביזיוניסטים ,

מכתבים אישיים על בעיות אישיות שונות

 :בקשות

לעזרה  ,בקשות לסידור בעבודה

עלונים ופרסומים שונים  ,שהם נדירים ונשתמרו בתיקים אלה

תיעוד זה מתויק בתיקים שנתיים  ,לפי מדורים

:

; 1934

; פלאקטים ,

בלבד.

התכתבות עם הערים

;

מושבות

ן

ההתיישבות

העובדת  .החוקר בסדרת חומר זו יכול להיעזר בכרטסת הארכיון המכילה כרטיסי  -רמיזה  ,שהוכנו

על  -פי הנושאים והעניינים בהם דנים

המכתבים .

חומר בחירות
סדרת תיקי הבחירות בתקופה הנסקרת כוללת תומר לקראת הבחירות לקונגרסים

אסיפת  -הנבחרים ,

הציוניים ,

ועידות  -ההסתדרות הכללית וועידות  -המפלגה .

קונגרסים ציוניים  ,בחירות
בסדרה זו נכלל חומר הבחירות החל מהקונגרס הציוני הי " ז  ,ב  , 1931 -ועד הקונגרס הציוני הב " ב ,

ב . 1946 -

על הבחירות לקונגרס הציוני הי " ט

( , ) 1935

למשל  ,נמצא החומר הבא  :סיעת המפלגה

בקונגרס  ,פרוטוקולים ; מצע המפלגה ; ועדת הבחירות המרכזית ; פרוטוקולים  ,חוזרים ומבתבי -

חוזר

;

טבלת חלוקת השקלים  ,תרצ " ה

;

תוצאות הבתירות בארץ ; פלאקטים

ועלונים .

אסיפת -הנבחרים  ,בחירות
בנושא זה נאספו התעודות הנוגעות לבחירות לאסיפת הנבחרים השלישית
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( ) 1931

והרביעית

ארכיון מפלגת העבודת

( . ) 1944

הישראלית כמקור לתולדות א " י

מאבק הבחירות  ,כפי שהוא משתקף בפלאקטים  ,במצעים ובחומר  -ההסברה  ,כהכמש מקור

.

להבנת המאבק הפנימי ביישוב היהודי בארץ  -ישראל לדוגמא  ,מובא להלן קטע מכרוז  ,שהפיצה
המפלגה בשנת

...

: 1931

הגויה

בשעת חירום למפעל הבנין והיצירה בארץ ולתנועת השחרור ברחבי

כולה ,נתבע

הישוב העברי בארץ לכונן את המוסד העליון של האוטונומיה העברית ,.לאחר אשורו החוקי -
את אסיפת הנבחרים של כנסת ישראל  .שאיפתו של ציבור הפועלים מתמיד היה לראות את

הישוב מאורגן בפנים ומלוכד בחזית החיצונית  .מראשית המלחמה על זכויות האוטונומיה
העברית בארץ  ,עמד צבור הפועלים בראש המערכה הזאת

; ואם הגענו

כיום להנחת אבן

הפינה לבנין השלטון העצמי החוקי של הישוב  ,על אף כל המכשולים והמעצורים מבפנים
ומבחוץ  ,על אף כל החתירות תחת המשמעת הלאומית מצד הריאקציה בגלגולים

השונים . . .

.

בשעת נסיון זו גדול פי כמה ערכו של הארגון האוטונומי תפקידנו הוא לא רק להקים את
הכנסוע כי אם גם להפעילה ולעשותה למבצר הבנין והיצירה בהיים המדיניים  ,הסוציאליים
והתרבותיים של הישוב  ,וגם למקור של אינספירציה ציונית בשביל הגולה

כולה . . .

ועידות  -ההסתדרות  ,בחירות
החומר בנושא זה מקיף את הבחירות לוועידות  ,החל מהוועידה הרביעית  ,שהתקיימה בפברואר
 , 1933ועד לוועידה

השתים  -עשרה ,

שהתקיימה במארס

. 1974

בין חומר ההסברה ,

האסיפות ,

רשימות המועמדים והצירים  ,בולטים בחשיבותם מצעי  -המפלגה  ,תשעה במספר  .המצעים כוללים
סעיפים בעניינים מדיניים  ,עבודה  ,התיישבות  ,תרבות  ,הגנת העובד  ,איגוד מקצועי  ,ענייני
הפועלת  ,הנוער העובד  ,העובד הערבי ,קשרים

בינלאומיים .

לבחירות היה גם הד נרחב בדיוני מוסדות  -המפלגה ובהתכתבות שבין המרכז לסניפים ולחברים
שונים ברחבי

הארץ .

לדוגמא  :לקראת הבתירות לוועידה השישית  ,בשנת

, 1947

הועלה נושא

הבחירות על סדר  -יומן של ארבע  -עשרה ישיבות לשכת המפלגה וכן נערכו דיונים גם בישיבות
המזכירות  ,המעכז והוועדה

המדינית .

ועידות -המפלגה  ,בחירות
חומר הבחירות לוועידות  -המפלגה מקיף את התקופד ,שלמן ועידת המפלגה השלישית  ,בשנת
 , 1935ועד לוועידה הנבחרת הראשונה של מפלגת העבודה  ,בשנת

. 1970

מלבד המגמות העיקריות

של הבחירות  ,שהן בחירת הצירים לוועידה ולמוסדות הפנימיים של הסניפים  ,מנוצלת תקופת
הבחירות וההכנות לוועידה לחשבון  -נפש ולהיערכות המפלגה

ודרכה

:

בחינת הערכים  ,האידיאולוגיה

בע תיד .
'

סדרות חומר נוספות  ,סקירה כללית
לצורך הקיצור אציין מספר סדרות אלה בכינוין בלבד

.1

לקט מכתבים ונאומי  -אישים

:

:

ד ' בן  -גוריון  ,מ' שרת  ,ב ' כצנלסון  ,גולדה מאיר

ואחרים .
221
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בסדרה זו נעשה נסיון לרכז במקום אחד נאומים ודברים שנאמרו במסגרות שונות  .עד כה רדכז

בלבד.

חומר באופן חלקי ומקרי

חומר מחלקות מרכז  -המפלגה

.

התכתבות ,פרוטוקולים ופרסומים החומר כולל סדרת תיקים

:

של לשכת המזכיר הכללי.
פרסומי הסברה למרצים
דובר המפלגה  -הודעות

,

ולפעילים .
לעיתרנים .

התכתבות מרכז המפלגה עם מוסדות ציוניים שונים  ,ההסתדרות הכללית  ,תנועות  -נוער

והתנועה בחוץ  -לארץ ( כולל תברי המפלגה השוהים

בחוץ  -לארץ ) .

חוזרים ובוליטינים בהוצאת המרכז ( חומר שנשלח לסניפים ) .
בית  -הדין העליון של המפלגה

:

פרוטרקולים  ,התכתבות .

' הפועל הצעיר'  ,שבועון המפלגה

:

חוברות  ,חומר המערכת .

החוקר בסדרת תיקים זו יכול להיעזר בכרטסת הארכיון  ,הן בכרטיסים ראשיים והן בכרטיסי -

בהכנה.

רמיזה ,וכן בקטלוג הנמצא

' האיחוד העולמי ' ו ' תנועת העבודה הציונית '
חטיבה ארכיונית זו כוללת את סדרות החומר  ,כדלהלן ( סקירה

ומפלגות סוציאליסטיות בעולם  ,התכתבות

התייעצות עולמית ,פרוטוקולים
פרוטוקולים

; 1973 , 1952

, 1948

; 1972- 1939

; 1958

ועידות ,פרוטוקולים

כללית ) :

אינטרנציונל סוציאליסטי

ארגוב  ,מאיר  ,תיקים אישיים

סיעת ' האיחוד

; 1964 - 1939

העולמ "

; 1963-- 1959

בוועד הפועל הציוני ,

התכתבות עם מרכזי מפלגות וארגונים

בהוץ  -לארץ  ,מכתבי  -שליחים  ' ; 1972 - 1937 ,ידיעות האיחוד העולם "  ,בוליטין ( בשפות
, 1963-- 1936

; 1967

כנסים וסמינרים  ; 1973-- 1949מועצות  ,פרוטוקולים

 ; 1940-- 1936מזכירות ,

מכתבים יוצאים לפי סדר כרונולוגי ,

הסוכנות

לשכה  ,פרוטוקולים

; 1972- 1936

היהודית  ,התכתבות

; 1971 - 1937

תיקים אישיים
פרסומם

; 1972 - 1960

; 1972- 1936

 ; 1972- 1959קודן ,

יצחק ,

עצרת וטקס חתימת מצע היסוד של ' תנועת העבודה הציונית '

; 1968

הקונגרס היהודי העולמי  ,התכתבות

שונים .

התיעוד כהכמש מקור להבנת הקשרים והנטעים של היישוב בארץ ההראל עם יהודי
וכן

שונות )

התפוצות ,

להבנת המאבק הפנימי בין המפלגות בארץ להגברת השפעתן על התנועות  ,המפלגות והארגונים

היהודיים

בגולה.

' פועלי ציון ' ועזבונות
התומר המרקדם ( לפני קום
ציון /

מפא " י )

הנמצא בארכיון שייך לחומר חלקי המתייחס למפלגת ' פועלי

בין היתר  ,בולטים מיסמכים המתארים את המצב בארץ  ,בעיקר בשנים

החומר הוא התכתבות משרד הברית העולמית בהאג

ברלין
בליטא

( ) 1920

:

חוזרים

ווינה

( . ) 1932- 1920

( , ) 1918-- 1916

. 1921 - 1918

שטוקהולם

( , ) 1920-- 1917

כן מצויים מספר מיסמכים של המינסטריוז לענייני יהודים

ובוליטינים . 1920 ,

בין התיעוד על המצב בארץ  ,יש לציין את המיסמכים המתייחסים למאורעות פסח

222

עיקר

1920

בירושלים

:

ארכיון מפלגת

מכתב יצחק בן  -צבי  ,תיאור של עד ראייה  ,ל" ז ניסן
את מאורעות האחד במאי

1921

העבודה וכישראלית כמקור לתולדות א " י

תר " פ  ,ומאמרו של זלמן שזר ( רובשוב )  ,וכן

ביפו .

מן הראוי היה לכתוב סקירות נפרדות  -על חומר העזבונות המצוי בארכיון ובעיקר על העזבון
המרכזי  :עזבונו של ברל כצנלסון  -שבו שוחזרו מעונו וספרייתו  ,וכונסו טיהטות

נאומים

ומצעים ;

למאמרים ,

פנקסים  ,התכתבותו העניפה  ,רשימות שונות וחומר רב נוסף  ,שנמסר לעיונו של

ברל כצנלסון  .בסקירה זו לא נותר אלא לציין את שמות האישים בלבד ( מהם נמצא בידינו,
חומר חלקי ולא שלם  ,אך רב חשיבות )  ,שארכיוניהם הפרטיים נשמרים בארכיון
זלמן ; ברקת  ,ראובן ; יורים  ,א " ש ולינדה ; לוקר  ,ברל ומלכה ; נוי  ,מלך ; נמיר ,

:

אמנם ,

און  ,זאב ; ארן ,

מרדכי .
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