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מקומה של תנועת 'חיבת ציון' בקריסתה של עליית תר"ן‑תרנ"א
בשער המאמר:
רציף העולים בנמל
יפו ,סוף המאה
התשע־עשרה או
ראשית המאה
העשרים

(אוסף מטסון ,ספריית
הקונגרס ,וושינגטון)

בקיץ  1889החל גל עלייה גדול מהאימפריה הצארית לארץ־ישראל' ,עליית טיומקין' ,ככינויה
בעת ההיא .כ־ 10,000עולים עלו ארצה בתוך כמה חודשים ,פי חמישה לערך ממספר עולי העלייה
הראשונה שהגיעו בשמונה השנים הקודמות .כמה חודשים אחר כך הסתיים אותו גל עלייה במפח
נפש ,במפולת — מרבית העולים חזרו כלעומת שבאו .בתולדות גלי העלייה הציוניים מאז ועד היום
לא היה שיעור נושרים כה גבוה .כ־ 85אחוז מכלל הבאים ואולי יותר מכך ירדו .ההיסטוריוגרפיה
הציונית לא פסחה על דרמה זו; היא הוזכרה 1.אך אין פלא שלא נחקרה לעומקה .נדמה שעבודת
הדוקטור שכתב על עלייה זו חברי ותלמידי שלמה טולידנו ,ושהוגשה בשנת  ,1999היא המחקר
הממצה ביותר בנושא זה עד היום 2.כמה מאמרים שכתבו חוקרות כמו רות קרק ,מרגלית שילה
וחוקרים אחרים נגעו בשולי הדברים ,וכך גם אזכורים בספרים ובמאמרים של ישראל קלויזנר ,יוסף
שלמון ואחרים .טולידנו תיאר בפרוטרוט את ההתרחשויות בארץ סביב העלייה (והירידה) ושאל את
השאלה כיצד התרחשה .הוא גם היה הראשון שמנה כמה עולים עלו וכמה ירדו ,ושהגיע למסקנה
העגומה שהמצב היה נורא בהרבה משתואר בספרות התקופה ובעקבותיה בקרב כותבי העתים .מטבע
הדברים הוא לא ירד לשורשי הנושא כולו ,מאחר שהוגבל ואולי מסיבות אחרות .בדיון שלפנינו אנסה
לנתח ולתאר פן חשוב שלא נכלל במחקרו — ההתרחשויות סביב 'חובבי ציון' ברוסיה 3.אבקש לברר
1

2
3

עליית תר"ן‑תרנ"א אוזכרה בספרות המחקרית בעיקר בהקשרה הכולל הקשור לעלייה הראשונה .ראו למשל :י' קלויזנר,
בהתעורר עם :התנועה לציון ברוסיה ,א ,ירושלים תשכ"ב; מ' אליאב ,ארץ ישראל ויישובה במאה הי"ט,1917‑1777 ,
ירושלים  ;1978הנ"ל ,ספר העלייה הראשונה ,א‑ב ,ירושלים תשמ"ב; ר' קרק' ,רכישת קרקעות והתיישבות חקלאית
חדשה בא"י ב"תקופת טיומקין" ,'1892‑1890 ,הציונות ,ט (תשמ"ד) ,עמ'  ;193‑179י' בן־ארצי ,המושבה העברית
בנוף ארץ ישראל ,1914‑1881 ,ירושלים תשמ"ח; ר' אהרנסון ,הברון והמושבות :ההתיישבות היהודית בארץ ישראל
בראשיתה ,1890‑1882 ,ירושלים  ;1990י' קולת (עורך) ,תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה,
א :התקופה העות'מאנית ,חלק א ,ירושלים תש"ן; M. Shilo, ‘The Immigration Policy of the Zionist Institutions,
 ;1882–1914’, MES, 30, 3 (1994), pp. 597–617י' ברטל ,ז' צחור וי' קניאל (עורכים) ,העלייה השנייה ,א‑ג ,ירושלים
תשנ"ח; י' קניאל' ,ממדי הירידה מן הארץ בתקופת העלייה הראשונה והשנייה ,'1914‑1882 ,קתדרה( 73 ,תשרי
תשנ"ה) ,עמ'  ;138‑115ד' הכהן (עורכת) ,עלייה לארץ ישראל :מיתוס ומציאות ,ירושלים תשנ"ח; K.H. Karpat,
‘Ottoman Immigration Policies and Settlement in Palestine’, idem, Studies on Ottoman Social and Political
 ;History, Leiden 2002, pp. 783–799ג' אלרואי' ,עולים לאמריקה ,מהגרים לארץ ישראל :מבט השוואתי על ההגירה
היהודית הגדולה בשנים  ,'1914‑1882א' בן־רפאל ואחרים (עורכים) ,היהודים בהווה :כינוס ופיזור :בהוקרה ליוסף
גורני ,ירושלים תשס"ט ,עמ' .393‑374
ש' טולידנו' ,עליית תר"ן‑תרנ"א ( )1891‑1890ומקומה בהתפתחות היישוב היהודי בארץ־ישראל' ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת חיפה.1999 ,
יורשה .הפרטים על התנועה
ּ
עד היום לא נערך מחקר מדעי מקיף ורציני על תולדות 'חיבת ציון' וה'ועד האודסאי'
הלאומית היהודית הראשונה נלקחו מחיבורים שחלקם נכתב עוד בראשית המאה העשרים .ראו למשלY. Sapir, :
 ;Nouochno-Donvlirnoe izlozhenie sychnostii istorii politicheskovo Dvizheniia, Vilno 1903י' ספיר ,הציונות ,וילנה
תרס"ג; ש"ל ציטרון ,תולדות ִחבת־ציון ,אודסה תרע"ד; ב"צ דינבורג [דינור]ִ ,חבת ציון ,א‑ב ,תל־אביב תרצ"ב‑תרצ"ד;
י' קלויזנר ,התנועה לציון ברוסיה ,א‑ג ,ירושלים תשכ"ב‑תשכ"ה; N. Sokolow, History of Zionism, 1600–1918,
 ;New York 1917ד' ויטל ,המהפכה הציונית ,א :ראשית התנועה ,תרגם ב' מורן ,תל־אביב תשל"ח; י' מאור ,התנועה
הציונית ברוסיה :מראשיתה ועד ימינו ,2ירושלים תשמט"ו; י' כ"ץ ,גאולה תתנו לארץ :חברת 'גאולה' לרכישת קרקעות,
קתדרה
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כיצד קיבלו הם את הנעשה בארץ ,במיוחד לנוכח העובדה שרוב רובם של העולים באו מרוסיה .כמו
כן אנסה לסכם את כלל הסיבות שהובילו לאותה דרמה.

א .מדיניות האימפריות
אין ספק שמדיניותה של האימפריה העות'מאנית בכל הקשור
לפתיחת שערי העלייה ליהודי רוסיה ב־ 22בפברואר 1889
הייתה גורם מכריע בשאיפת יהודים לבוא ארצה בסוף שנות
השמונים של המאה התשע־עשרה .את הסיבות לכך מנה
טולידנו בפרוטרוט בעבודתו ,וכך עשו חוקרים רבים 4.אחת
הסיבות העיקריות לפתיחת השערים הייתה כנראה הרצון
לשמור על יחסים תקינים עם רוסיה ולאפשר הגירה משם.
ייתכן שביסוד החלטתם של העות'מאנים היה גם הרצון
לראות השקעות הון בארצם ,השקעות שהם שיוועו להן.
במחצית השנייה של המאה התשע־עשרה נחשבו היהודים
ובראשם הברון אדמונד דה רוטשילד ,אפוטרופוס המושבות
בארץ־ישראל ,למי שההון העולמי מצוי בכיסם .וכי מדוע
לא תיהנה מכך גם האימפריה ,שהתבוססה בחובות עצומים
למעצמות האירופיות הגדולות?
סיבה מרכזית לא פחות לשאיפה המחודשת של היהודים
לעלות הייתה קשורה למדיניות שנקטה האימפריה הצארית
באותן שנים ,בעיקר בשש השנים האחרונות לתקופת מלכותו
של אלכסנדר השלישי ( .)1894‑1888הצאר נקט בתקופה
זו כבעבר מדיניות דואלית 5.בלטה בה מצד אחד הגישה השמרנית ,שעיצבו ראש הסינוד הקדוש דיוקן הצאר

4

5

 ,1914‑1902ירושלים תשמ"ז; קולת (לעיל ,הערה  ;)1י' שלמון ,דת וציונות :עימותים ראשונים ,ירושלים תש"ן;
מ' שילה' ,סיסילי איילנד ( )1881וראשון־לציון ( :)1882דמיון ושוני' ,ציון ,נט (תשנ"ד) ,עמ'  ;93‑65י' גולדשטיין,
אוסישקין :ביוגרפיה ,א :התקופה הרוסית ,1919‑1863 ,ירושלים תשנ"ט; Y. Salmon, Religion and Zionism: First
 ;Encounters, Jerusalem 2001ג' שמעוני ,האידיאולוגיה הציונית ,תרגמה ס' מילוא ,ירושלים תשס"א.
ראו לדוגמה ;I. Friedman, Germany, Turkey and Zionism, 1897–1918, Oxford 1977 :ב' לואיס ,צמיחתה של
תורכיה המודרנית ,תרגמו מ' זינגר ור' גוטליב ,ירושלים תשנ"א; א' רובין' ,בהג'ת ותמימי בויליאת בירות :מסע אל
תודעתם של שני נוסעים עוסמאנים בראשית המאה העשרים' ,עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ;2000 ,קרפט
(לעיל ,הערה M.U. Campus, Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century ;)1
Palestine, Stanford 2011; Y. Ben-Bassat & E. Ginio (eds.), Late Ottoman Palestine: The Period of Young Turk
Rule, London 2011
המחקר על יהודי רוסיה הוא עצום ורב .ראו לדוגמהS. Dubnov, History of the Jews in Russia and Poland, I–III, :
 ;Philadelphia, 1916–1920; L. Greenberg, Jews in Russia: The Struggle for Emancipation, New Haven 1951ב"צ
דינבורג [דינור] ,ישראל בגולה ,ספר ב ,כרך א ,תל־אביב  ,1978עמ' I. Levitats, The Jewish Community ;230‑202
 ;in Russia, 1844–1917, Jerusalem 1981ב' פינקוס ,יהודי רוסיה וברית המועצות :תולדות מיעוט לאומי ,קריית

אלכסנדר השלישי
פרי מכחולו של
הצייר הרוסי איוואן
קראמסקוי
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קונסטנטין פובידונוסצייב ושר הפנים הגרף דמיטרי טולסטוי .גישה זו חתרה לרוסיפיקציה ולבדלנות
מהשפעה אירופית ומערבית .מן הצד האחר הושפעה מדיניות הצאר ממדינאים דוגמת שר הכספים
סרגיי ויטא .הללו ביקשו לבצע רפורמות ליברליות כדי למשוך השקעות חוץ לכלכלה המתפתחת של
הגדולה במדינות העולם.
אותה מדיניות דואליות באה לידי ביטוי גם ביחס ליהודים .חלק ניכר מקובעי המדיניות גילה יחס
שמרני כלפיהם ,ביקש לשלול מהם זכויות נוספות ,ואימץ תפיסת עולם אנטישמית .כל אלה הובילו
למסכת חוקים ופקודות שנקבעו במהלך התקופה ,ושהפלו את היהודים לרעה משאר האזרחים ,דוגמת
ההגבלה שהוטלה על מספר הסטודנטים היהודים שהותר להם ללמוד באוניברסיטאות ברוסיה (נומרוס
קלאוזוס) 6.שיאה של מגמה זו היה בגירוש יהודי מוסקווה באביב  .1891מנגד ניכרה התייחסות
חיובית ליהודים ,למשל במדיניות ההגירה .מספר היהודים שהיגרו מדי שנה עלה מ־ 20,000בממוצע
ל־ ,30,000ובסוף שנות השמונים הפכה ההגירה לחוקית.

ב .פתיחת שערי הארץ

שער עיתון
'המליץ' בעריכת
אלכסנדר צדרבוים,
 20באפריל 1861

אחת ההוכחות שחל דווקא שינוי חיובי
אטי כלפי היהודים וכלפי ההגירה לארץ־
ישראל הייתה ההכרה שהעניקו השלטונות
לתנועת 'חיבת ציון' .שינוי זה הסתמן
בסוף  ,1889לאחר שבמשך חמש שנים
רצופות סירב משרד הפנים בתוקף להכיר
בתנועה .כבר בינואר אותה שנה היו רמזים
שהשלטונות עומדים להעניק את ההכרה
הנכספת .אלכסנדר צדרבוים ,עורכו
ובעליו של העיתון 'המליץ' ,שניהל את
המגעים בסנקט־פטרבורג בשם הנהגת 'חיבת ציון' ,דיווח ליהודה ליב פינסקר ,מנהיג התנועה ,ולמשה
מזכירה והדמות הבולטת בין ראשי 'חובבי ציון' ,כי בקשה מתוקנת לקבלת ההכרה,
ּ
ליב ליליינבלום,
שהוגשה ב־ 6באוקטובר  ,1888התקבלה בחיוב בקרב פקידי משרד הפנים.

6

שדה־בוקר תשמ"ו; ע' אטקס ,י' ברטל וד' אסף ,פולין :פרקים בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם ,יחידות ,10‑1
תל־אביב תש"ן‑תשנ"ח; ע' אטקס (עורך) ,הדת והחיים :תנועת ההשכלה היהודית במזרח אירופה ,ירושלים תשנ"ג;
ש' אטינגר ,בין פולין לרוסיה ,בעריכת י' ברטל וי' פרנקל ,ירושלים תשנ"ה; י' ברטל וי' גוטמן (עורכים) ,קיום ושבר:
יהודי פולין לדורותיהם ,א‑ב ,ירושלים תשנ"ז‑תשס"א; מ' זלקין ,בעלות השחר :ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית
במאה התשע עשרה ,ירושלים תש"ס; י' ברטל ,מ'אומה' ל'לאום' :יהודי מזרח אירופה ,1881‑1772 ,תל־אביב תשס"ב,
עמ'  ;I. Bartal, The Jews of Eastern Europe, 1772–1881, trans. Ch. Naor, Philadelphia 2006 ;54‑43א' לוריא
(עורך) ,תולדות יהודי רוסיה ,ב :מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית ,1917‑1772 ,ירושלים תשע"ב; ב' נתנס,
מחוץ לתחום :המפגש היהודי עם האימפריה הרוסית המאוחרת ,תרגמה א' גורן ,ירושלים תשע"ג.
Y. Gimpelson & L. Bramson, Zakony o evreakh, I, St. Petersburg 1914, pp. 189–190
קתדרה
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עזרה לשינוי גם העובדה שהטורקים אפשרו את העלייה לארץ־ישראל ,ושפקידי משרד החוץ
הרוסי ,בראשות השר ניקולאי גירס ,שחששו בעבר שמערכת היחסים הדו־צדדיים בין רוסיה
לטורקיה תיפגע אם תוכר התנועה 7,כבר לא התנגדו להכרה .אפילו הפקידים הבכירים במשרד
הפנים הרוסי ,ובהם שני סגני השר איוון דורנובו וויאצ'סלאב פלווה ,וכן איוון דליאנוב ,עוזרו של
טולסטוי ,כבר הסכימו להכיר בה 8.אותם פקידים היו משוכנעים שרק טובה תצמח לשלטון הרוסי
מההכרה ,במיוחד משום שזמן קצר קודם לכן הגיעו ראשי המשטרה החשאית (אוכרנה) למסקנה שיש
בתנועה זו פוטנציאל לקלוט כוחות מהפכניים מקרב היהודים שנטו למפלגות הסוציאליסטיות9.
המכשול היחיד להכרה בתנועה היה דעותיו החד־משמעיות של שר
הפנים טולסטוי כנגדה; היה ברור שכל זמן שהוא מכהן בתפקידו לא
תוענק ההכרה10.
בחודשי האביב בשנת  1889נודע לצדרבוים ולליליינבלום כי טולסטוי
לקה במחלה אנושה וימיו ספורים .יורשיו הפוטנציאלים ,שעתידים היו
לבוא בהתאם למסורת מבין פקידיו הבכירים של משרד הפנים ,תמכו
בהכרה ב'חיבת ציון' .ליליינבלום ,כשאר ראשי התנועה ,ידע כי הדבר
יביא למהפך דרמטי בתפקודה .היה לו ברור כי ההכרה תצריך למעשה
הקמת חברת התיישבות יהודית חדשה בארץ־ישראל ובסוריה ,במקום זו
שהוקמה בקטוביץ בסתיו  ,1884מאחר שהשלטונות לא יסכימו לקיומה
של תנועה נוספת על זאת שתוכר על ידם.
פקידי משרד הפנים אישרו את תקנון החברה ב־ 21בפברואר 11.1890
משמעות האישור הייתה שאכן הכול תקין מבחינת השלטונות ,ושמותר
לליליינבלום ולאנשיו לקיים את אספת היסוד של החברה החדשה ולאשר
פורמלית את ייסודה .ואכן קם יורש לתנועת 'חיבת ציון' .במאי 1890
נוסדה 'חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה
ובפלשתינה' — ה'חברה האודסאית' או ה'ועד האודסאי' ,בקיצורים
משה לייב ליליינבלום
שהשתרשו מאז.

( ,)1910‑1843מראשי
תנועת 'חובבי ציון'

 7צדרבוים אל פינסקר 13 ,בינואר  ,1889נדפס :א' דרויאנוב ,כתבים לתולדות חיבת־ציון ויישוב ארץ ישראל ,א‑ג,
אודסה ותל־אביב תרע"ט‑תרצ"ב ,בכרך ב ,עמ' ( 648‑647לסקוב ערכה וההדירה את שלושת כרכיו של דרויאנוב
והוסיפה עליהם איגרות .ראו :ש' לסקוב [ההדירה וערכה מחדש] ,כתבים לתולדות חיבת ציון וישוב ארץ ישראל ,ליקט
וערך לראשונה אלתר דרויאנוב ,א‑ז ,תל־אביב תשמ"ב‑תשנ"ג .אנחנו מצווים על נוסחו של דרויאנוב).
 8צדרבוים אל ליליינבלום 9 ,ו־ 10ביולי  ,1889נדפס :דרויאנוב (שם) ,עמ' .713‑706
 9ראו :תזכיר לופוחין :דו"ח המשטרה החשאית הרוסית על התנועה הציונית ( ,)1902‑1897מהדורת י' גולדשטיין,
תרגמה י' הרוסי ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' יג ,יד ;8‑6 ,ליליינבלום אל אפל ,ו' בכסלו תר"ן ( 30בנובמבר  ,)1899נדפס:
דרויאנוב (שם) ,ג ,עמ' .50‑49
 10צדרבוים אל פינסקר (לעיל ,הערה .)7
 11ראו :ליליינבלום אל ש"י פין ,ה' בשבט תר"ן ( 25בינואר  ,)1890נדפס :דרויאנוב (לעיל ,הערה  ,)7ג ,עמ' .137
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האספה הראשונה
של ה'ועד האודסאי',
מאי 1890
(אצ"מ)

ג .תקוות
התקוות שעוררה הקמת ה'ועד האודסאי' בקרב 'חובבי ציון' היו דומות לאלה שהתפתחו לאחר
הקמתה של תנועת 'חיבת ציון' בוועידת קטוביץ ,חמש שנים וחצי לפני כן .רבים התלהבו והיו
בטוחים שהכרת השלטונות בתנועה תביא למפנה דרמטי ביחס החברה היהודית אליה; לא ירחק
היום ורבבות יצטרפו לתנועה ,תתחיל נהירה המונית לארץ־ישראל ,ומסה אדירה של מתיישבים יבנו
שם את ביתם .לדברי ליליינבלום' ,הרישיון הזה היה כמעט לנוחם לאחינו על כל התלאות שעברו
עליהם בכל השנים האחרונות ,והנוחם הזה ִמלא את לבם' 12.אולם אף שלראשי התנועה באודסה היה
ברור כי התקוות שתלו בהם אינן ראליות ,הם לא הורידו את רף הציפיות ,אלא להפך ,הם הודיעו
בחוזר שנשלח ל'חובבי ציון' בתחום המושב כי ההכרה הביאה לפתיחת דף חדש; מה שהיה הוא לא
מה שיהיה .יש 'להבדיל בהבדלה גמורה בין העבר ובין העתיד' ,נאמר בחוזר הראשון שנשלח מטעם
ה'ועד האודסאי' 13.ההנהגה החדשה הודיעה באותו חוזר שהיא מקבלת עליה את כל התחייבויותיהם
של 'חובבי ציון' בעבר ,בכלל זה ההתחייבויות הכספיות שניתנו לחלק מתושבי גדרה ,פתח־תקווה
וייסוד־המעלה ,וכן את תשלום חובות העבר של ראשי 'חובבי ציון' 14.כמו כן הבטיחה שפעולתה
בעתיד למען ארץ־ישראל תביא לתוצאות טובות בהרבה משהושגו עד אז.
 12מ"ל ליליינבלום' ,עזרת סופרים :אחרי הרעש — קול דממה דקה' ,המליץ ,י"ח בטבת תרנ"א ( 29בדצמבר .)1890
 13חוזר ה'ועד האודסאי' ,אייר תר"ן ,אצ"מ.A24/3/2 ,
 14שם.
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גם מחוץ לרוסיה הורגשה התעוררות .חברי אגודות 'חובבי ציון' בערים המרכזיות במרכז אירופה
ובמערבה ואפילו בארצות־הברית ,שקיבלו דיווחים על ההתפתחות החדשה ,פעלו ביתר שאת בקרב
חברי הקהילה להפצת רעיונות התנועה שזה עתה נולדה ,אף שהיה ברור להם כי לא ניתן ליצור קשר
פורמלי עם ה'ועד האודסאי' ,בגין התקנון הנוקשה שאישרו השלטונות הרוסיים 15.הצטיינו במיוחד
בפעילותם 'חובבי ציון' בבריטניה .הם קיימו במהלך  1890אספות רבות וכוננו אגודות חדשות;
חלק מחברי האגודות הללו הצהיר על נכונות להתיישב מיד בארץ־ישראל ,ואחרים ביקשו להירתם
לפעילות פילנתרופית 16.ה'ג'ואיש כרוניקל' ,שנחשב לביטאונם של יהודי בריטניה ,הגדיר זאת 'רעב
לפעילות בארץ־ישראל'17.
פרסום כרוזים ופעילותם של כמה מטיפים שהחלו להפיץ את דבר קיומו של הוועד 18,ושחלקם
אף הצליחו להלהיב את שומעיהם במקומות שאליהם הגיעו 19,גרמו לתפנית חיובית ביחס אל הוועד
בדעת הקהל היהודית .תפנית זו התחזקה לנוכח גל שמועות ששטף את תחום המושב ,ושלפיהן הכרת
השלטונות העניקה לראש הוועד יכולת כמעט בלתי מוגבלת לפעול ליישום מטרותיו 20.בעקבות
אותה תפנית הצטרפו מספר אנשי ציבור ל'ועד האודסאי' .חלקם מונו למורשים מטעמו ,והם התבקשו
לפתוח סניפים בערים ובעיירות ולרכז ולכוון את פעילותם של רבבות חברים 21.בתוך שמונה
חודשים מונו  230מורשים ,והם דאגו להפעלתם של למעלה מ־ 180סניפים ,מספרים מרשימים
מאוד בהשוואה לתנועת 'חיבת ציון' ,שמספרי פעיליה וסניפיה בעבר לא הגיעו למחצית מכך .מינוי
המורשים ופתיחת הסניפים נעשו כאמור במקביל להצטרפותם של אלפי חברים 22.על פי תיאורו
של הרב אברהם יעקב סלוצקי ,מהמנהיגים שהצטרפו לאותה פעילות' ,חובבי ציון הקיצו לתחייה
ובערים שונות מתרקמות ונקראות אגודות לטובת יישוב הארץ' 23.פעילות ערה זאת יצרה בקרב
הציבור היהודי את הרושם שהנה קמה תנועה לאומית יהודית חדשה הזוכה לתמיכת השלטונות,
והמסוגלת למלא את שליחותה 24,תנועה שתעשה הכול להרחבת היישוב היהודי בארץ־ישראל25.
האמונה ביכולתו של הוועד למלא את יעדיו התחזקה עד כדי כך שהחלו להישמע טענות כלפי ראשיו,
מדוע התנועה החדשה אינה עוסקת גם בשיפור מצבם של היהודים ברוסיה26.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

על הפעילות בארצות־הברית לדוגמה ראוM. Feinstein, American Zionism, 1884–1904, New York 1965, pp. 53–79 :
ראוJewish Chronicle, June 6, 13, July 11, August 15, 1890; February 27, 1891 :
קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)3ג ,עמ' .92
ראו לדוגמה את ביקורתו של א"י סלוצקי על קול קורא באיגרתו אל מ' אוסישקין (ללא תאריך) ,אצ"מ.A24/3/3 ,
ראו לדוגמה את תיאורו של סלוצקי על 'רושם חזק ועז על בני עירי' שעשו דבריו של המטיף ר' שמואל אוקסיאאביטש,
שם.
ליליינבלום (לעיל ,הערה .)12
ראו לדוגמה :אוסישקין אל נמען בלתי ידוע ,כ"ח בתמוז תר"ן ( 16ביולי  ,)1890אצ"מ.A24/3/3 ,
ראו לדוגמה :ז' גלוסקין אל י' צ'לנוב ,ג' בתשרי תרנ"א ( 17בספטמבר  ,)1890אצ"מ.A24/2/1 ,
סלוצקי אל אוסישקין (לעיל ,הערה  .)18על מוהליבר והמשלחת ראו :י' שלמון' ,הרב שמואל מוהליבר רבם של חובבי־
ציון' ,ציון ,נו (תשנ"א) ,עמ' .78‑47
חשבון ועד החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ ישראל לשנים  ,1893‑1890אודסה
תרנ"ג.
ליליינבלום (לעיל ,הערה .)12
שם.
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אין פלא שהשלטונות הגיבו בבהלה על ההיענות הגדולה של רבבות יהודים להצטרף לתנועה
החדשה .כוונתם של השלטונות בהכרה שנתנו לוועד הייתה בעיקר לדרבן את יציאתם של יהודים
לארץ־ישראל ,במיוחד כדי לחזק את האחיזה של רוסיה באימפריה העות'מאנית .ואולם כאשר
נוכחו ראשי המשטרה החשאית כי היהודים ראו בהכרה בתנועה אישור להקמת תנועה לאומית הם
הגיבו במהירות .כבר במהלך חודש אוקטובר  1890החלו לפעול לעצירת ההתרחבות של פעילות
הוועד .מטרתם לא הייתה לחסל את התנועה כפי שחששו בהתחלה ראשיה ,שהתכנסו לשם כך
לישיבת חירום באודסה 27,אלא לעצור את תנופת ההתפתחות ולשכנע את הפעילים לחזור ליעדים
המקוריים כפי שהם הבינו אותם .לתפיסתם ההכרה ניתנה לתנועה רק לשם יישוב הארץ .הפעולה
המידית של השלטונות הייתה הפסקת פעילות המורשים .כדי להצדיק את מעשיהם טענו שעל פי
התקנון הותר לוועד לפעול רק באודסה ולא בשום עיר אחרת 28,אף שנאמר בו גם כי אחת ממטרות
הוועד היא לשרת את כלל יהודי רוסיה .מושל העיר אודסה האדמירל זיילוני טען כי אם ראשי
ה'ועד האודסאי' מעוניינים למנות מורשים ,הם חייבים לבקש מהשלטונות רשות לכך 29.מאחר
שלא עשו כך ,המליץ לשר הפנים לבטל את רישיון הפעילות שנתן ולהטיל על ראשי הוועד קנס
אישי בסך  1,900רובל 30.שר הפנים לא קיבל אמנם את ההמלצה ,ולאחר התערבותו הנמרצת של
צדרבוים ביטל את הקנס 31,אך פעילותו של זיילוני נשאה פרי והוא הצליח להקטין עד מאוד את
ממדי התנועה.
אם כן השינוי שהתחולל ביחס השלטונות הרוסיים להגירה היהודית תרם
יורשה
ּ
באורח דרמטי בסוף שנות השמונים להתפתחות ה'ועד האודסאי',
בכוח של תנועת 'חיבת ציון' ומי שאמור היה ללוות את גל העלייה שהתחולל
במקביל .אם כך הא בהא תליא .השלטונות התירו את העלייה ,וכתוצאה מכך
קם ה'ועד האודסאי' ,באישור לגלי של משרד הפנים; יהודים ראו כי טוב והחלו
לעלות בהמוניהם ארצה .האם הניסיון של השלטונות הרוסיים לדכא את ה'ועד
האודסאי' משמעותו הייתה גם דיכוי גל העלייה?

ד .שליחותו של מוהליבר
במהלך ספטמבר  ,1889כחצי שנה לפני הקמת ה'ועד האודסאי' ,התכוונו כמה
מראשי 'חיבת ציון' לצאת לביקור בארץ־ישראל 32.חברי המשלחת היו אברהם
גרינברג ,מהבולטים בראשי התנועה באודסה ,הרב שמואל מוהליבר ,שנבחר
27
28
29
30
31
32

פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' 6 ,בנובמבר  ,1890ס"ל מ"א.V700/1 ,
ליליינבלום (לעיל ,הערה .)12
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' (לעיל ,הערה .)27
ארז [א' צדרבוים]' ,פשר דבר' ,המליץ ,כ"ד באב תרנ"א ( 28באוגוסט .)1891
י' אפל ,בתוך ראשית התחייה :זכרונות וכתבים מימי 'חובבי ציון' ברוסיה ,תל־אביב תרצ"ו ,עמ' .253
ראו :ליליינבלום אל פין ,כ"ד באלול תרמ"ט ( 20בספטמבר  ,)1889נדפס :דרויאנוב (לעיל ,הערה  ,)7ב ,עמ' .789
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לזמן קצר לבכיר שבראשי החובבים ,וכמה נכבדים אחרים 33.ההחלטה על יציאת המשלחת נפלה
בוועידה השלישית של 'חובבי ציון' ,שהתקיימה בווילנה ב־ 14‑13באוגוסט  .1889הוגה הרעיון היה
גרינברג ,שביקש לבדוק אם אכן תתאפשר התיישבות של חברי 'חיבת ציון' מרחבי רוסיה ששמו להם
למטרה להתיישב בארץ 34.באותן שנים קמו אגודת 'דורשי ציון' במינסק' ,אגודת המאה' בחרקוב,
אגודת 'מנוחה ונחלה' בוורשה 35ואגודות נוספות ,גדולות יחסית בהיקפן .העובדה שהטורקים פתחו
את שערי הארץ והוקלה הבירוקרטיה העות'מאנית סביב רכישת הקרקעות ,דרבנה את הקמתן של
אותן אגודות ,וכן תרם לכך ההיתר שנתנו השלטונות הרוסיים .אך עדיין לא היה בכל אלה כדי
להבטיח שניתן יהיה להקים בארץ־ישראל נקודות התיישבות חדשות.
כוונתו של גרינברג הייתה שהמשלחת תצא מיד לאחר סיום ועידת וילנה ,ואולם ראשי הקהילה
בביאליסטוק הפצירו ברב מוהליבר הישיש שלא למהר לצאת לדרך ,מאחר שהחלו להגיע שמועות
עקשניות שהממשל הרוסי יכיר ב'חיבת ציון' .הם טענו כי אין טעם ביציאת המשלחת לפני שיובהר
אם לשמועות הללו יש בסיס .היה ברור כי אם אכן תזכה התנועה להכרה ,יבוצעו בה כבר בעתיד
הקרוב שינויים גדולים .סיבה נוספת להתנגדותם של אנשי ביאליסטוק לצאת המשלחת באותה עת
הייתה קשורה לחילוקי דעות פוליטיים בהנהגת 'חיבת ציון' .גרינברג ,החילוני־המשכיל ,ראה עצמו
אז כמנהיג המשלחת ,וכך ראו אותו גם ראשי התנועה באודסה .הרב מוהליבר ,שהיה רגיש מאוד
באותה תקופה לעניין השליטה בתנועה ,לא היה מוכן להיות חבר במשלחת שגרינברג ייחשב למנהיגה
או אפילו לשווה ערך לו; הוא רצה את כתר המנהיגות כראש המשלחת 36.בסופו של דבר נדחתה
יציאתה של המשלחת לפסח תר"ן ,זמן קצר לאחר הקמת ה'ועד האודסאי' ,ולמעשה היא הפכה
למשלחת שיצאה מטעמו ובמימונו .ליליינבלום וחבריו מצאו שכדאי להם לתת לה את חסות הוועד,
גם אם מוהליבר יעמוד בראשה.
למשלחת' ,השיירה' ,כפי שכינוה בני התקופה ,צורפו מספר אישים ,מהם המקורבים למוהליבר,
דוגמת יוסף חזנוביץ מביאליסטוק .לצדם דאגו ראשי הוועד לצרף משכילים כמו הסוחר מיכל
מידנסקי והמהנדס ולדימיר (וולף ,זאב) טיומקין .בסופו של דבר מנתה המשלחת שישה־עשר חברים.
המון רב ליווה את חבריה לספינה 37,והתומכים בה ובמיוחד ראשי ה'ועד האודסאי' קיוו כי המטלות
שהוטלו עליה יקדמו בסופו של דבר את פעילות 'חיבת ציון' .בעיקר ביקשו לכונן מחדש את
ה'ועד הפועל' ביפו ,גוף שפעל ביפו מאז  1886כנציג 'חיבת ציון' ,ושפעולתו שותקה .ראשי ה'ועד
האודסאי' החליטו כי 'יהיה הוא [הוועד הפועל] המוציא אל הפועל כל פקודות הוועד [האודסאי]
בנוגע לעסקי החברה בסוריה ובארץ־הקודש' 38.התקוות שנתלו במשלחת נבעו מכמה התפתחויות
משמעותיות :מאותה תקופה ניתן כאמור לכל דכפין לעלות ארצה ,בלא מניעה מצד השלטונות
33
34
35
36
37
38

ראו :מוהליבר אל פין ,ג' באלול תרמ"ט ( 30באוגוסט  ,)1890נדפס :שם ,עמ' .756‑755
פרוטוקול ועידת וילנה ,ט"ז‑י"ז באב תרמ"ט ( 14‑13באוגוסט  ,)1889החלטה י ,ס"ל מ"א.V966 ,
ראו :קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)3ג ,עמ' .24‑16
ראו לדוגמה :אוסישקין אל ז"ד לבונטין ,ט"ז בטבת א'תתכ"ב לחורבן (תר"ן 8 ,בינואר  ,)1890אצ"מ.A9/124/1 ,
קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)3ב ,עמ' .400
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' ,ישיבה ראשונה 25 ,באפריל  ,1890ס"ל מ"א.V700/1 ,
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הרוסיים או הפקידים העות'מאנים .כל עולה או בעל הון הורשה לרכוש בארץ־ישראל אדמה כאוות
נפשו 39.בנסיבות אלה קמה במינסק אגודת 'דורשי ציון' ,שחבריה התכוונו להתיישב מיד בארץ
ולהקים בתוך עשר שנים יישוב בן  1,000נפשות 40.בעקבות אותה אגודה קמו אגודות נוספות,
שכונו בפי בני התקופה 'אגודות האלף' 41.בה בעת החלו להתגלגל שמועות שיש סיכוי שהברון
רוטשילד והברון הירש יגדילו את העזרה לעולים שהתיישבו בארץ 42.ושמועות נוספות שהתגלגלו
באותה תקופה גרסו שה'ועד האודסאי' מתכוון להעביר על חשבונו 'אנשים הרוצים להתיישב בארץ
ישראל' 43.כל אלה הגבירו מאוד את הציפיות ממוהליבר וממשלחתו.
כחודש ימים שהו חברי המשלחת בארץ .בני המושבות ראו בביקורם מאורע חשוב ותלו בו תקוות
רבות 44.הם הניחו שמוהליבר ימליץ לסייע להם ,ושמעתה והלאה תורחב העזרה של ה'ועד האודסאי'
למתיישבים .לפיכך זכו חברי המשלחת לקבלת פנים נלהבת בבואם למושבות .אפילו כמה ראשי ציבור
מקרב 'היישוב הישן' קיבלו אותם באהדה .כשנה לאחר פרשת השמיטה ,שאירועיה גרמו לקרע לא
פשוט בין קבוצות חרדיות בירושלים ובתחום המושב לבין 'חובבי ציון' ותומכיהם ,החליטו הרבנים
שמואל סלנט ומרדכי גימפל יחד עם מזכיר 'ועד הכוללים' יוסף ריבלין לנקוט טקטיקה שונה כלפי
'חובבי ציון' ,במטרה לנסות להפיג את המתיחות ביניהם לבין ראשי 'חיבת ציון' .העובדה שמוהליבר,
רב אורתודוקסי ,הוא שעמד בראש המשלחת ,הקלה על הרבנים מירושלים לנהוג בפייסנות .משלחת
מטעם 'ועד הכוללים' בראשות ריבלין עלתה על הספינה לקדם את פני הבאים והגישה להם איגרת
תמיכה מטעם כלל חברי 'היישוב הישן' .מוהליבר הבחין בשינוי ַּביחס ובירך עליו .גם לו היה ברור
שיש לנקוט צעדי פיוס לנוכח המחלוקת העמוקה שהתגלעה קודם לכן בין ראשי 'היישוב הישן'
ל'חובבי ציון' .ואכן כאשר נועד ביפו עם הפעילים מבין ראשי 'חיבת ציון' בארץ ,במטרה
לבחור אישים שימליץ עליהם כעל מועמדים לוועד הפועל ביפו ,הוא דאג לבחור ביחיאל
מיכל פינס ויצחק (אייזיק) בן־טובים ,שני אישים בולטים שייצגו במידה זו או אחרת
את המחנה החרדי .כדי לאזן במקצת את אותה בחירה הוא המליץ גם על זאב טיומקין,
המהנדס־המשכיל ,לשמש לצדם.
כשחזר מוהליבר ממסעו הוא ביקר באודסה ,יחד עם טיומקין ועם שניים מחברי
המשלחת .הם דיווחו לראשי ה'ועד האודסאי' על מסעם ,ודיווחיהם היו רוויי
אופטימיות 45.מוהליבר אף ביקש לקבל מה'ועד האודסאי' אישור לבחירת שלושת
מומלציו לוועד הפועל ביפו .לראשי הוועד היה ברור כי בחירת שני אישים בולטים
מהמחנה החרדי (גם אם פינס ובן־טובים הצטרפו קודם לכן למסדר 'בני משה',
39
40
41
42
43
44
45

ראו :י' גרזובסקי אל י' אייזנשטאדט ,כ"ה בכסלו א'תתכ"א לחורבן (תרמ"ט 18 ,בדצמבר  ,)1889אצ"מ.A9/125/1 ,
י' רובין אל אוסישקין ,כ"ז בטבת תר"ן ( 19בינואר  ,)1890אצ"מ.A9/141/39 ,
שם .עוד על כך ראו :קלויזנר (לעיל ,הערה  ;)1קרק (לעיל ,הערה  ;)1שילה (לעיל ,הערה  ;)1הכהן (לעיל ,הערה .)1
ראו :ליליינבלום אל צדרבוים ,ראש חודש שבט תר"ן ( 21בפברואר  ,)1890אצ"מ.A9/13 ,
שוחט אל א' גרינברג 4 ,באפריל  ,1890אצ"מ.A9/17/22 ,
ראו לדוגמה :ד' אריאל (לייבאוויץ) ,המושבה גדרה :השתלשלותה וקורותיה מראשית התייסדותה עד היום הזה :מתוך
לוח ארץ ישראל לשנת תרס"א ,ירושלים תשל"ט ,עמ' .52
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' 29 ,ביוני  ,1890ס"ל מ"א.V700/1 ,
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שבהנהגת אחד העם) אינה מאוזנת ונבעה מטעמים פוליטיים ,ואולם מפאת כבודו של מוהליבר לא
ערערו על בחירתו .בלחצו אף נתנו בידי פינס ובן־טובים את השליטה על כספי הוועד הפועל ביפו;
פינס מונה לגזבר ,ובן־טובים למנהל החשבונות .כמו כן החליטו לתת לחברי הוועד הפועל ביפו
משכורות חודשיות ,למרות המצוקה הכספית שבה היה שרוי ה'ועד האודסאי' .בכך הדגישו את
החשיבות הגדולה שראו בנציגות שהקימו מחדש ביפו .הם גם בחרו בטיומקין ,אף הוא חבר מסדר
'בני משה' ,ליושב ראש הוועד הפועל ביפו .נוסף על כך המליצו שאהרן אייזנברג מרחובות ,גם הוא
משכיל וחבר 'בני משה' ,יצטרף לוועד כ'חבר יועץ' 46.עקב חששותיהם מבחירתם של שני החרדים
לוועד הפועל ,קיבלו החלטה שחייבה את חברי הוועד הפועל ביפו למלא רק את 'פקודות ה"ועד
האודסאי" ולסור אך ורק למרותו'47.

ה .תקוות העולים
מביקורם48,

מוהליבר ושניים מחבריו למשלחת דיווחו כאמור לחברי ה'ועד האודסאי' על רשמיהם
ודיווחיהם היו אופטימיים ושפעו תיאורים על הצלחתם של רבבות העולים שנהרו לארץ והתערו שם.
ניכר היה באותם דיווחים שחברי המשלחת לא הבחינו במצוקה שבה היו שרויים העולים ,כמו שלא
הבחינו במצב הבעייתי שנוצר בארץ עקב רכישות אדמה גדולות של העולים .קביעתו של מוהליבר
שיש עוד הרבה קרקע לרכישה בארץ ,ושרק צריך ליזום את רכישתה 49,והתרשמותו של חבר אחר
במשלחת ש'כל אשר ראה בארץ־הקודש עשה עליו רושם טוב' 50,נתפסו על ידי חברי ה'ועד האודסאי'
באותו שלב כמובנות מאליהן .העובדה שמדי חודש באו ליפו כמה מאות עולים ,ושבאוגוסט הגיע
מספרם לכ־ 700עולים בחודש אחד (!) ,התקבלה על ידי חבריו בברכה ,אף שכבר אז היה ידוע
שצפויים קשיי קליטה חמורים ,מאחר שרק מיעוט קטן מהעולים הגיע לארץ עם הון בידיו' ,ולעומתם
יבואו המון רב ,רשים ודלים בחומר וברוח'51.
רוב העולים היו משוכנעים כי בארץ יוגש להם סיוע מטעמם של הברונים הירש ורוטשילד 52או
מטעם ה'ועד האודסאי' .מאז ראשית העלייה הראשונה לא באו לארץ בבת אחת עולים רבים כל
כך; בשיאה ,במהלך שנת  ,1882באו כ־ 1,000עולים בלבד .חברי הנהגת הוועד ביקשו לקדם בכל
דרך את העלייה החדשה ולדאוג לקליטת העולים ,ודברי מוהליבר עודדו אותם לעשות כך 53.ואולם
בראשית ספטמבר  1890החלו להגיע שמועות על קשיי קליטה ,שסתרו לחלוטין את דיווחי הרב
מביאליסטוק .סופר על קשיים עצומים עד כדי כך שחלק מן העולים עמדו על סף רעב .אמנם כבר
46
47
48
49
50
51
52
53

פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' 13 ,ביולי  ,1890שם.
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' 18 ,באוקטובר  ,1890שם.
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' (לעיל ,הערה .)45
ראו :מוהליבר אל אייזנשטאדט ,ט"ז בסיוון תר"ן ( 4ביוני  ,)1890אצ"מ.A25/70 ,
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' (לעיל ,הערה .)45
אייזנשטאדט אל אוסישקין ,י"א בסיוון תר"ן ( 30במאי  ,)1890אצ"מ.A24/3/2 ,
ליליינבלום (לעיל ,הערה .)12
פרטים שונים על עליית תר"ן‑תרנ"א נלקחו מעבודתו המצוינת של טולידנו (לעיל ,הערה .)2
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בתחילת חודש אוגוסט פרסם ליליינבלום מאמר ב'המליץ' שבו ביקש לאסוף סכומי כסף גדולים
כדי לעזור לקליטתם .הוא טען כי אין לסמוך רק על הברונים רוטשילד או הירש שיעזרו להם ,כפי
שחשבו אז הכול .עוד טען שעד שייאספו הסכומים הנדרשים ,יש למתן את העלייה ואף לעצור
אותה 54.למעט אישים אחדים ,כמו מנחם אוסישקין ,שטענו שיש לדרבן את העלייה לארץ בכל
מחיר 55,הסכימו מרבית עסקני הוועד לקביעותיו של ליליינבלום שיש לווסת את העלייה ,שאם
לא כן עלולה להיווצר מפולת קשה ויאבדו סכומי כסף עצומים .אך עד ספטמבר לא שיער איש
עד כמה קרובות הנבואות הללו למציאות .בישיבת ה'ועד האודסאי' שנערכה ב־ 18באוקטובר כבר
דווח במברק בהול מהארץ על 'עולים עניים רבים שהגיעו ליפו הסובלים שם מחרפת רעב ומחסור
ואין כל תקווה כי משהו יחוש לעזרתם' 56.במהלך החודשים הבאים הגיעו לתחום המושב ידיעות
חמורות על מצוקה גוברת והולכת של העולים .ה'ועד האודסאי' הזהיר 'לבל יעלו לארץ' 57,ובעיתון
'המליץ' פורסמה בהבלטה אזהרה מטעם רבנים בירושלים להפסיק מיד את העלייה ,כי אין שום
אפשרות לקלוט את העולים .באזהרה נכתב' :קהל גדול מהאורחים האומללים האלה עומדים לפני
בית ועדנו יום יום ,קרועי בגדים ,קרועי לבבות ,רעבי חסד ,צמאי טובה ,ובדמעות רותחות מבקשים
עזרה מבית ועדנו [ ]...בעת אשר ההכנסות הולכות ומתמעטות וחובות הוועד הולכות ורבות ,ואין
לאל ידינו להושיע'58.

אזהרה מטעם רבנים בירושלים להפסיק את העלייה
לארץ והערת המו"ל בעניין אזהרת ה'ועד האודסאי',
'המליץ' 4 ,בספטמבר 1890

54
55
56
57
58

מ"ל ליליינבלום' ,עזרת סופרים' ,המליץ ,כ"ה באב תר"ן ( 11באוגוסט .)1890
ראו :גולדשטיין (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .65
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' (לעיל ,הערה .)47
שם.
'מודעה רבה ואזהרה מחוייבת!' ,המליץ ,י"ט באלול תר"ן ( 4בספטמבר .)1890
קתדרה
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בד בבד נפוצו בתחום המושב שמועות ואחר כך ידיעות מבוססות על עלייה דרמטית במחירי
הקרקעות בארץ ,העלולה להביא בעקבותיה מפולת קשה בהשקעותיהם של יחידים וקבוצות שרכשו
קרקעות בעת האחרונה .כתוצאה מכל אלה פרסמו כאמור חברי ה'ועד האודסאי' בספטמבר  1890מעל
דפי העיתונות אזהרה חמורה ,שהופנתה בעיקר לעניים ,שלא לעלות לארץ־ישראל .במקביל ביקשו
חבריו מטיומקין לצאת לאלתר לארץ ,כדי לעמוד שם בראש הוועד הפועל ביפו ולנסות להכניס
סדר בקליטת העלייה וברכישת הקרקעות .ככל שעבר הזמן התברר שהמשבר בעלייה הולך ומחמיר,
והיה ברור שיש לעשות צעדים דרסטיים עד כדי הפסקתה המוחלטת .אלפי עולים שנשארו ללא
פרוטה בכיסם הפכו לנצרכי סעד וחיפשו כל דרך לצאת מהארץ .מחירי הקרקעות הלכו והאמירו —
דונם קרקע שעלה  20‑15פרנק בראשית  ,1890עלה בסופה  50‑40פרנק .בגלל עליית המחירים לא
יצאו עסקאות רבות לפועל ,ומאות אלפי פרנקים ירדו לטמיון 59.אין תמה שראשי ה'ועד האודסאי'
חשו בסוף  1890תחושת כישלון; השלטונות מנעו את התרחבותה של התנועה ברוסיה ,וחל משבר
בקליטת העולים וברכישת הקרקעות ,וחברי הוועד חשבו שהם נושאים באחריות מסוימת ליצירתו.

ו .ראשית שליחותו של טיומקין
בואו של טיומקין לארץ ,ב־ 18בנובמבר  ,1890עורר ציפיות רבות מצד
חברי ה'ועד האודסאי' .הם קיוו שיעשה סדר באנדרלמוסיה וינסה להוריד
את מחירי הקרקעות ,ובכך ימנע מפולת .בואו של יהושע אייזנשטאדט
הנמרץ ,מפעיליו הבכירים של ה'ועד האודסאי' וממנהיגי מסדר 'בני משה',
ליפו זמן קצר לפני טיומקין ,והידיעה שטיומקין מינה אותו לעוזרו הקרוב,
העמיקו את אמונתם של אנשי ה'ועד האודסאי' שהוועד הפועל ביפו יעזור
בקליטת העולים ויעשה סדר ברכישת הקרקעות .ואכן בשלב הראשון נדמה
היה שטיומקין לא אכזב את חברי הוועד .העובדה שהיה משכיל גמור ,לא
ידע את שפת בני המקום והיה זר למנהגים המקובלים בארץ ,לא הפריעה
לתושבים היהודים ולרבים מבני הקהילה הערבית ביפו ובסביבותיה לכנותו,
תקופה קצרה לאחר שהגיע' ,ראש היהודים' ('ראס אל כל יהוד') 60.אופיו
הנוח לבריות ,השכלתו' ,פניו המפיקים תום ויושר' 61ובמיוחד רצונו הכן
לעזור בכל מחיר לעולים שנקלעו לקשיי קליטה 62ולקדם עסקאות שנעצרו
עקב האמרת המחירים ,יחד עם הרושם שיצר בקרב רבים שיש ביכולתו של
ה'ועד האודסאי' לעזור בכול ,גרמו לרבים להאמין שבכוחו לפעול לקידום
59
60
61
62

ראו לדוגמה את תיאורו של אייזנשטאדט ,אצ"מ.A25/37/167 ,
ראו :מ' בן־הלל הכהן ,מערב עד ערב ,א ,וילנה תרס"ה ,עמ' ' ;11מגילת ספר' (ללא תאריך) ,ס"ל מ"א.4/791/1916 ,
א"י סלוצקי' ,עזרת סופרים :מכתבים מארץ הצבי' ,המליץ ,כ"ג באדר ב תרנ"א ( 2באפריל .)1891
בפרק זה נעזרתי רבות בעבודת הדוקטור של חברי ותלמידי שלמה טולידנו ,ואני מודה לו על כך .ראו :טולידנו (לעיל,
הערה  ,)2עמ' .195‑159
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קליטתם של העולים' .כל העם בארצנו מעריצים ומקדישים את חברי הוועד הפועל ובייחוד את ראש
הוועד המפקח על כל ענייני היישוב ה' טיומקין' ,נאמר בכתבה ששלח סלוצקי מארץ־ישראל63.
העובדה ששני חברי הוועד האחרים ,פינס ,מאישי הציבור הבולטים בארץ ,ובן־טובים ,מקורבו
של מוהליבר ,לא שבעו נחת ממינויו של טיומקין ולא הסתירו את העוינות שרחשו לו בעבר ,לא
פגעה בכבוד שניתן לראש הוועד הפועל החדש .המריבות בין השלושה ,שהלכו והחריפו ככל
שחלפו הימים 64,התקבלו בציבור בחודשים הראשונים לכהונתו של טיומקין כעניין פנימי הקשור
לוועד הפועל ביפו ,ולא נחשבו לעניין ציבורי .מינויו של אייזנשטאדט לעוזרו הקרוב של טיומקין65
העכיר אף הוא את האווירה בוועד הפועל ,עקב היריבות המרה שהייתה בינו לפינס וחשדו של פינס
שאייזנשטאדט מתכוון לדחוק את רגליו מהוועד 66.אך גם מינוי זה לא פגם בדימויו החיובי של
טיומקין בעיני הציבור.
פעולתו הראשונה של טיומקין בארץ הייתה דווקא שיפוץ לשכת הוועד הפועל ,זמן לא רב לאחר
שפינס ובן־טובים חנכו אותה .הלשכה שהקימו הייתה צנועה ,ואילו טיומקין הפך אותה למהודרת
יחסית 67.עלות השיפוץ חרגה בהרבה מהתקציב שהוקצב לו לשם כך מה'ועד האודסאי' .במקביל
לפתיחת הלשכה ביפו הכריז טיומקין ברבים שהוא נחוש בדעתו לנסות לעזור בקליטת העולים
ובמיוחד לעשות סדר ברכישת הקרקעות .נוסף על כך הבטיח לאיכרים שהיו בחסות הוועד ,בגדרה,
ביסוד־המעלה ובפתח־תקווה ,להגדיל את התמיכה בהם ,כפי שהתחייבו לעשות ראשי 'חובבי ציון'
בעבר 68.שבועיים לאחר בואו כבר נפוצו שמועות שאכן יש ביכולתו של הוועד הפועל ביפו לעזור
לעולים .טיומקין יצר ציפיות שהבקשות שהופנו לוועד יתקבלו 'בסבר פנים יפות' 69.אליעזר בן־
יהודה ציין בעיתונו 'הצבי' שפעילותו של טיומקין יכולה להסיר 'כל פקפוק וכל ספק מליבות אחינו
מרוסיה' 70,ושהם יכולים לעלות לארץ־ישראל 'בלי כל מורא ולהיאחז פה ,לעבוד אדמה ,לחיות
במנוחה תחת ממשלת אדוננו יר"ה [ירום הודו]' 71.במקום אחר נאמר שחברי הוועד הפועל 'משרתים
באמונה ומשתדלים בכל עוז להגן על העולים להיאחז בארץ או לכבוש להם נחלת שדה וכרם כי לא
יאונה להם כל רע'72.
63
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סלוצקי (לעיל ,הערה .)61
ראו לדוגמה :פינס אל ליליינבלום ,ד' בניסן תרנ"א ( 12באפריל  ,)1891אצ"מ.A109/137 ,
טיומקין ביקש מה'ועד האודסאי' ששני יועצים יעבדו אתו בוועד הפועל ביפו — אייזנברג ,שמונה בעבר לשמש
כיועץ ,ואייזנשטאדט ,ואמר שהוא מעדיף את האחרון על הראשון' .הוועד הפועל קרא לה' אהרון איזנברג וה' יהושע
אייזנשטאדט להשתתף במועצותיו ,את הראשון בחוות דעת יועצת ואת השני בחוות דעת מוחלטת' .ה'ועד האודסאי'
החליט להיענות לבקשת טיומקין למנות את אייזנשטאדט ,אך להכיר בשניים כשווים .ראו :פרוטוקול ישיבת ה'ועד
האודסאי' 11 ,בינואר  ,1892ס"ל מ"א.V700/1 ,
ראו :פינס אל ליליינבלום (לעיל ,הערה .)64
סלוצקי (לעיל ,הערה .)61
ראו לדוגמה :ישיבת פרוטוקול ה'ועד האודסאי' 16 ,בנובמבר  ,1892ס"ל מ"א.V700/1 ,
סלוצקי (לעיל ,הערה .)61
'דברי ימי השבוע' ,הצבי ,ט"ו בטבת תרנ"א ( 26בדצמבר .)1890
שם.
א"מ לונץ ,מורה דרך בארץ ישראל וסוריה ,ירושלים תרנ"א ,עמ' .66
קתדרה
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מקומה של תנועת 'חיבת ציון' בקריסתה של עליית תר"ן‑תרנ"א

טיומקין גם היה פעיל בעסקי ציבור רבים ,ולמשל הופיע באספות עם .בבואו הוכר כמנהיג 'היישוב
החדש' בארץ' ,אשר כל ענייני היישוב נחתכים על פיו' 73.במקביל הפך למעין פטרון של היישוב ודאג
לצרכים כלליים ,כמו למשל מינוי רופא בשכר ליהודי יפו 74והקמת מבני ציבור שהיו חסרים ליישוב
היהודי בארץ ,ובהם בית מלון ,ספרייה ציבורית ,בתי ספר ובתי כנסת 75.פעילות ציבורית זאת חיזקה את
הדימוי החיובי שלו ושל הוועד הפועל ביפו ,אף שכבר מהחודש הראשון התנהלה פעילותו באי סדר;
חשבונותיו לא נפרעו ,וחלק ניכר מההבטחות שנתן לא מולאו 76.המאבקים הקשים בין חברי הוועד
לבין עצמם ,שהלכו והחריפו עד שהגיעו לניתוק הקשר בין טיומקין ואייזנשטאדט לפינס ובן־טובים,
והעובדה שחברי ה'ועד האודסאי' התמרמרו על טיומקין ,שאין הוא משתף אותם בפעילותו — כל אלה
לא פגמו באותו דימוי חיובי77.

ז .המפולת
המשימה הדחופה ביותר שהיה על טיומקין לבצע כדי להשיג את מטרותיו המידיות הייתה ריכוז
רכישת הקרקעות .מאז  1889קמו כאמור ברחבי תחום המושב עשרות אגודות שמטרתן הייתה
לרכוש קרקע בארץ־ישראל ולהתיישב בה .מפה לאוזן עברו שמועות שהביורוקרטיה העות'מאנית
אינה מפריעה לבצע עסקאות ואף מעודדת אותן ,ואלפי פעילים הביעו נכונות להשקיע מכספם
ברכישת קרקע .בערים שלקהילותיהן הייתה מסורת ארוכה של פעילות אגודות 'חיבת ציון' ,כמו
אודסה ,מוסקווה ,קובנה ,מוהילב או פינסק ,וגם בערים שלא הייתה בהן מסורת כזאת ,כמו הומל,
בוברויסק ,לובלין ומזריץ' ,קמו אגודות חדשות ,שחבריהן ביקשו לרכוש קרקע בארץ 78.אין פלא
שכאשר שליחים מטעם אגודות כאלה באו לארץ במהלך  ,1890וחלקם החלו לרכוש קרקעות בשפלת
החוף ,בעמקים ,בגליל ,בעבר הירדן ובסוריה ,האמירו מחירי הקרקעות באופן דרמטי .בתוך זמן
קצר התעורר החשש שרוכשי קרקעות שכבר נתנו דמי קדימה לבעליהן הערבים ,לא יוכלו לעמוד
בהעלאות המחירים ויפסידו את כספם .לפיכך ראה טיומקין בריסון הביקוש לקרקעות ובעיקר בפיקוח
על מחיריהן את משימתו העיקרית.
כשלושה שבועות לאחר בואו לארץ הוא כבר פרסם כרוז ובו הודיע כי לאור הפניות הרבות שקיבל
משליחים שביקשו לרכוש קרקע ,יפקח מעתה והלאה הוועד הפועל ביפו על רכישת הקרקעות79.
בהמשך ,לאחר ששניים מחשובי מתווכי הקרקעות ,יהושע חנקין ויעקב הרצנשטיין ,הסכימו לקבל
73
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סלוצקי (לעיל ,הערה .)61
פרוטוקול ישיבת ה'ועד האודסאי' 14 ,בפברואר  ,1892ס"ל מ"א.V700/1 ,
ראו לדוגמה' :לזכר עולם יהי' צדיק' ,חבצלת ,י"ב בשבט תרנ"א 22( ,בינואר ' ;)1891מיפו' ,שם ,י"ב באדר תרנ"א (20
בפברואר ' ;)1891יפו' ,שם ,י"ט באדר תרנ"א 27( ,בפברואר .)1891
ראו בדיווחים הנזכרים בהערה הקודמת וכן :י"מ פינס אל י"פ פינס ,ז' בניסן תרנ"א ( 15באפריל  ,)1891אצ"מ.A35/18 ,
ראו לדוגמה :הכהן (לעיל ,הערה  ,)60עמ' .73
ראו :קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)3ג ,עמ'  .61‑47עוד על הקשר בין הפעילות ברוסיה לרכישת קרקעות בארץ־ישראל ראו:
קרק (לעיל ,הערה  ;)1בן־ארצי (לעיל ,הערה .)1
'מכתב' ,חבצלת ,ראש חודש טבת תרנ"א ( 12בדצמבר .)1890
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את סמכותו המלאה בפיקוח על רכישתן ,קבע שכל פעילות הקשורה ברכישת קרקעות תיעשה מעתה
רק באמצעות הוועד הפועל ביפו; נציגים מטעם הוועד יבדקו את טיב הקרקע ,ושהמוכרים הם אכן
בעליה ,וחשוב מכול ,הם יפקחו על תקינות המחירים וסבירותם .ואכן מאז דצמבר  1890ריכז טיומקין
את מרבית רכישות הקרקע בארץ .שיטת עבודתו הייתה מבוססת על כך שהרוכשים הפוטנציאליים
היו מגיעים אליו ,והוא לקח מהם דמי קדימה ,ואחר כך היה מקשר ביניהם לבעל הקרקע ,לאחר
שסיכם אתו על מחירה .כך היה נדמה לכול שיש לו שליטה מלאה על מחירי הקרקעות ,ושהוא
יוכל לווסת את הביקוש הגואה 80.כ־ 600,000הדונם שעליהם נשאו ונתנו יהודים שביקשו לרכוש
קרקעות בשנים  ,1891‑1890מתוכם למעלה משני שלישים בששת החודשים הראשונים לקיומו של
הוועד הפועל ,היו הוכחה לאמון המוחלט שנתנו הרוכשים בטיומקין .בהתחשב בעובדה שבכל שנות
השמונים רכשו היהודים כ־ 20,000דונם בלבד ,אין ספק שההתפתחות בתחום זה בתחילת שנות
התשעים הייתה מופרכת81.
בדיעבד ברור שטיומקין לא הבין את משמעות קבלת האחריות לרכישת הקרקעות .הוא למעשה
ראה עצמו כמתווך בין המוכרים לרוכשים ,נאמן על שני הצדדים ,ובתוך תקופה קצרה הפך לבורר
בסכסוכי קרקעות וזכה לאמון מוחלט משני הצדדים 82.אך הוא לא נתן את הדעת על המשמעות
הגדולה של קבלת האחריות לקיום עסקאות המקרקעין ,בעיקר אם יישום העסקה נתקל בקשיים.
הסיכוי לקשיים כאלה היה גבוה :חלק ניכר מהקרקע הוצעה למכירה על ידי ספסרי קרקעות ,ועדיין
לא היה ברור אם ניתן למכרה; בחלק מהקרקע לא בוצעה חלוקה (פרצלציה); ובחלק מהמקרים הייתה
הבעלות של המוכרים מוטלת בספק.
בתחילה נדמה היה שטיומקין אכן הצליח להשתלט על תחום רכישת הקרקעות והכניס בו ,כדברי
אייזנשטאדט' ,סדר ומשטר' 83.הכול היו בטוחים כי רכישת הקרקעות נתונה בידיו ,וחלק מהרוכשים,
מתוך אמונה ביושרו ובהשפעתו הגדולה על סוחרי הקרקעות ,מסרו לו את כספם כדי שירכוש קרקע
למענם 84.במהלך החודשים הראשונים לכהונתו נוצר לחץ גדול מצד אישים ,גופים ואגודות שביקשו
לרכוש קרקע .אגודות רבות שקמו ברוסיה ,חלקן רק במטרה לרכוש קרקעות בארץ ,פנו לשם כך ל'ועד
האודסאי' ,וראשיו ופקידיו הפנו את הפונים אל טיומקין כדי שיעזור להם לרכוש חלקת קרקע .עשרות
שליחים מטעם אותן אגודות שהגיעו לארץ ,פנו ישירות לוועד הפועל ביפו ,כדי שנציגיו ירכשו למענם
קרקע .גם הפניות הללו ,שחלקן נענו ,יצרו רושם חיובי ביותר על פעילות הוועד הפועל באותה עת.
*
חודשי חורף  1891‑1890היו קשים במיוחד; גשמים עזים ושלג כבד שיבשו את החיים בארץ־
ישראל .רק ספינות מעטות יחסית פקדו את נמל יפו ,ומספר העולים באותם חודשים היה זעום.
80
81
82
83
84

טיומקין אל 'חובבי ציון' בגאלאטה (גאלאץ ,רומניה?) ,י"ב באייר תרנ"א ( 20במאי  ,)1891אצ"מ.A25/13 ,
ראו עוד :קלויזנר (לעיל ,הערה  ;)3קרק (לעיל ,הערה  ;)1בן־ארצי (לעיל ,הערה .)1
סלוצקי (לעיל ,הערה .)61
אייזנשטאדט אל אוסישקין ,י"ג בכסלו תרנ"א ( 25בנובמבר  ,)1890אצ"מ.A24/1/59 ,
שמ"ע' ,מעשים בכל יום ,ג :באה"ק' ,המליץ ,י"א בשבט תרנ"א ( 20בינואר .)1891
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עובדה זאת חיזקה את התחושה הרווחת שפעילותם של
טיומקין ואנשי הוועד הפועל מוצלחת ביותר ,מאחר
שבאותה תקופה התפוגג הלחץ מצד עולים שנתקלו
בקשיי קליטה .בסוף אפריל  1891עוד דווח ב'המליץ'
ש'הוועד הפועל לחברת "חובבי ציון" אשר בזה עושה
את מעשיו באמונה .בכל ּ ִפנה שהננו פונים ,שם תחז
עיננו את פעולתו הטובה' 85.מספר אגודות ואישים
שהצליחו לרכוש אדמות חיזקו את האמונה בכוחו
המאגי של ראש הוועד הפועל .חברי אגודת 'מנוחה
ונחלה' בוורשה ,שרכשו אדמות ביהודה והקימו עליהן
את המושבה רחובות ,חברי אגודות מריגה ,מקובנה
ומווילנה שהקימו במישור החוף את המושבה חדרה,
וחברי האגודה ממינסק שהקימו בגליל את עין־זיתים,
שימשו מופת לאחרים שאכן ניתן לרכוש קרקע בארץ־
ישראל ולהתיישב בה.
אך מסוף מרס וביתר שאת במהלך מאי  1891התברר
כי המשבר שהסתמן בעלייה בקיץ ובראשית הסתיו
בשנת  1890הפך שנה אחר כך למפולת .מאות העולים
שבאו ארצה ,ושמרביתם היו עניים מרודים ,נוכחו לדעת
שהשמועות שנפוצו בתחום המושב ,שביכולתו של הוועד
הפועל ביפו לדאוג לצורכיהם ,היו שמועות שווא 86.הם
הגיעו חסרי כול ,ואיש לא יכול היה לעזור להם .רבים
מהם הידרדרו במהירות אל סף רעב ,וכל שביקשו,
אחרי שהייה קצרה בארץ ,היה לחזור כלעומת שבאו.
ראשי ה'ועד האודסאי' הזהירו את המבקשים לצאת את
רוסיה 'לבל יהינו לעלות לארץ־הקודש' 87,אלא אם כן
יהיו בידיהם לפחות  3,000רובל' .מי אשר אין לו סך
כזה והוא הורס את מצבו פה ונוסע לארץ הקודש ,הרי
הוא מתחייב בנפשו ובנפשות בני ביתו' 88.ראשי הוועד
גם דרשו מראשי הקהל בתחום המושב לעצור 'בכל מה
85
86
87
88

'בארצנו' ,המליץ ,י"ד בניסן תרנ"א ( 22באפריל .)1891
'בקשה ואזהרה' ,המליץ ,ד' באייר תרנ"א ( 12במאי .)1891
שם.
שם.

בקשה ואזהרה
'להזהיר את בני
דלת העם לבל
יהינו לעלות
לאה"ק'' ,המליץ',
 12במאי 1891
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ִ
של מאמרו
המפורסם של אחד
העם 'אמת מארץ
ישראל'' ,המליץ',
 19ביוני 1891
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דאפשר את העניים לבל יעלו לארץ־הקודש' ,כדי 'שיִ ָּנצלו
מאסון נורא עליהם תבוא' 89.הם הזהירו שאם לא תיעצר
עליית העניים ,תיגרם 'רעה רבה להיישוב'' 90.אמת מארץ
ישראל' ,מאמרו הדרמטי של אחד העם ,שביקר בארץ
בחודשים פברואר‑מאי ,מאמר שחלקו הראשון פורסם
ב'המליץ' ב־ 19ביוני  ,1891היה ניתוח אמין של הקשיים
החמורים שהתהוו בגין העלייה רחבת הממדים ורכישת
הקרקעות הבלתי מבוקרת .המאמר התקבל בשלב ראשון
בחוסר אמון ,ואולם לאחר שהחלו העובדות להתבהר הפכה
התדהמה שחשו רבים ממנהיגי ה'ועד האודסאי' אחרי
קריאת כל ששת חלקי המאמר ,שפורסם בהמשכים ,לזעזוע
עמוק בגין המפולת שהשתררה בעלייה לארץ־ישראל91.
באותה תקופה התחוור לנוגעים בדבר ששאיפתו של
טיומקין לפקח על מחירי הקרקעות באמצעות שליטה על
המוכרים והקונים נכשלה לחלוטין .אם היה נדמה לרגע,
בראשית  ,1891שהוא אכן הצליח להשתלט על האמרת
המחירים 92והם החלו לרדת 93,הרי בחודשים הבאים
התגלתה מציאות שונה לגמרי .עשרות שליחים שבאו
לארץ מטעם האגודות ,ושביקשו לרכוש קרקע בכל מחיר,
הגיעו למסקנה ,אחרי תקופת מה שבה חשבו לעשות זאת
באמצעות טיומקין ,שאין ביכולתו לבצע את הרכישה.
לפיכך החלו לפנות שוב ישירות לסרסורי הקרקעות .חלק
מן השליחים היו מוכנים לשלם מחירים מופקעים עבור
כל פיסת קרקע שהציעו להם .אין תמה שמחירי הקרקעות
האמירו שוב באופן דרמטי — במקרים מסוימים קפצו המחירים במאות אחוזים94.
קריאתם הנרגשת של ליליינבלום ומוהליבר להפסיק מיד את רכישת הקרקעות ,נתקלה בתגובה
ספקנית ואף מבטלת 95.מאוחר יותר נחשפה העובדה שכתוצאה מהאמרת המחירים ירדו לטמיון עשרות
89
90
91
92
93
94
95

שם.
שם.
י' גולדשטיין ,אחד־העם :ביוגרפיה ,ירושלים  ,1992עמ' .143‑122
סלוצקי (לעיל ,הערה .)61
ראו :יהודה [גרזובסקי]' ,עזרת סופרים :משא ארץ ישראל' ,המליץ ,ט"ו באדר א תרנ"א ( 23בפברואר .)1891
ראו לדוגמה :בית הלוי [י' אייזנשטאדט]' ,מכתבים מארץ ישראל' ,א' בתמוז א'תתכ"ד (תרנ"ג 15 ,ביוני  ,)1893אצ"מ,
.A35/95
ש' מוהליבר' ,עזרת סופרים :לקדם פני הרעה' ,המליץ ,י"ח בסיוון תרנ"א ( 24ביוני  ;)1891א"מ אוסישקין' ,עזרת
סופרים :בלי מרה שחורה יתירה!' ,שם ,י' בתמוז תרנ"א ( 16ביולי .)1891
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אלפי פרנקים שניתנו כדמי קדימה עבור עסקאות מקרקעין באזורים רבים ברחבי ארץ־ישראל —
הבולטים שבהם בעמק יזרעאל ,בגליל התחתון ,בעמק זבולון ובעמק חפר — מאחר שחלק גדול
מהרוכשים החליטו לבטל את העסקאות 96,מיעוטם מפני שלא היו מסוגלים לשלם את הסכום שנותר
עבור הרכישה .חמור אולי יותר מכול ,עשרות רוכשים שהפקידו בעבר בידי טיומקין ואייזנשטאדט
סכומי כסף שנועדו לרכישת הקרקעות ,מצאו שכספם הוצא למטרות אחרות .השניים השתמשו למטרות
ציבוריות ,כמו עזרה לעולים או
בניית מבני ציבור ,בחלק מהכספים
שנמסרו להם לשם רכישת קרקעות.
אחת הטענות שעלתה באותה
עת ,ושלא הוכחה מעולם ,הייתה
שטיומקין ואולי גם אחרים הכניסו
לכיסם מקצת הכספים שקיבלו
מהרוכשים .כך או כך חברי הוועד
הפועל קיוו לקבל בעתיד כספים
נוספים מידי רוכשים אחרים,
ולהחזיר מהם כספים שנמסרו להם
קודם לכן .כמו כן קיוו שיהיו להם
הכנסות מעמלות שגבו על התיווך
בין הקונים למוכרים .אך מאחר
שרוב העסקאות בוטלו ,ומכיוון
שעקב האמרת המחירים נרתעו
עתה קונים מלרכוש קרקעות,
הואטה בבת אחת ביוני‑יולי 1891
הזרמת הכספים לוועד הפועל.
97
ביולי  1891נעלו העות'מאנים את שערי הארץ ,מתוך ראייה מפוכחת של מצבם של מי שהגיעו
ארצה 98.הוועד הפועל נותר עם חובות עצומים ,שהגיעו למאות אלפי פרנקים ,וללא מקורות להחזיר
את הכסף ,ולמעשה פשט את הרגל ,וראשיו לא יכלו לעמוד בהתחייבויות שקיבלו עליהם .המחשבה
שיש לפעול לאלתר לסגירת השערים כדי לעצור את העלייה עלתה בקרב הפקידות העות'מאנית עוד
בספטמבר  .1890החלפתו של מושל ירושלים ,ראשד פאשא ,שנחשב כבעל נטיות ליברליות ביחסו
באבראהים חקי פאשא ,שנחשב לשמרני יותר בגישתו ,ובמקביל
ליהודים ולכלל הנתינים הזריםִ ,
 96קלויזנר (לעיל ,הערה  ,)3ג ,עמ' .126‑120
' 97ירושלם' ,חבצלת ,כ"ז בסיוון תרנ"א ( 3ביולי .)1891
 98היו שתלו את הפסקת העלייה במחאות שהגיעו מצד ערביי ארץ־ישראל .ראוN.J. Mandel, The Arabs and Zionism :
before World War I, California 1976
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הודעת השלטונות
העות'מאניים על
נעילת שערי הארץ,
ה'חבצלת' 3 ,ביולי
1891
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החלפת מושל יפו ,היו סימנים לחוסר הנחת של העות'מאנים מהנעשה בארץ .עם זאת בואו של
טיומקין ותפקוד הוועד הפועל בראשותו בחודשים הראשונים דחו את רוע הגזרה .ואולם כאשר
התחדש זרם העולים ,באביב  ,1891וקשיי הקליטה החריפו ,ובמקביל נשמעו מהאוכלוסייה הערבית
תלונות נגד העלייה ובמיוחד נגד רכישת הקרקעות הגדולה ,שוב שינו הטורקים את טעמם .גם
העובדה שראשי ה'ועד האודסאי' לא היו מרוצים מהנעשה בארץ לא נעלמה מידיעתם.
נעילת שערי הארץ על ידי העות'מאנים התקבלה בקרב מנהיגי ה'ועד האודסאי' כ'רווח והצלה
לכל עניין יישוב ארץ־ישראל; ולולא באה הפקודה הנ"ל לעת כזאת ,כי עתה היו "חובבי ציון"
צריכים להתחנן ולבקש פקודה כזאת מאת ממשלת ארץ־הקודש' 99.גם העובדה שטיומקין נאלץ
לברוח מהארץ כל עוד נפשו בו ,מחשש שרוכשי קרקעות שאיבדו בבת אחת את כל כספם יתנכלו לו,
העידה על אותו מצב.

ח .סיכום
שלושה תהליכים מקבילים ,שהיו תלויים זה בזה ,הביאו לגל עלייה דרמטי שהחל ברוסיה באביב‑קיץ
 :1890פתיחת שערי הארץ על ידי העות'מאנים ,האישור שנתנו השלטונות הרוסיים להגירתם של
יהודים ונכונותם של אלפי יהודים להגיע ארצה .הבעיה הגדולה הייתה שלא היה מי שיקלוט את
הבאים .ה'ועד האודסאי' ,שקיבל עליו את המשימה ,נכשל כישלון חרוץ; לא היה בכוחו וביכולתו
לבצעה .תפקודו נעצר לשנים רבות ,ורק בראשית המאה העשרים החל להתאושש מאותה מפולת.
ּ
כפי שהסברתי במקומות אחרים ,שקיעת ה'ועד האודסאי' הייתה אחת הסיבות המרכזיות לעלייתם
של הרצל והתנועה הציונית 100.שליחו של הוועד ,טיומקין ,עם כל רצונו הטוב ,לא היה מסוגל לעמוד
במשימה; לא היו לו האמצעים לכך.
הכישלון הביא את השלטונות העות'מאניים והרוסיים גם יחד לחזור בהם מהחלטתם לפתוח את
ואתה התמיכה שזכה לה באופן מפתיע למדי ה'ועד
שערי רוסיה וארץ־ישראל .העלייה הופסקה ִ
האודסאי' .היישוב היהודי בארץ קפא על שמריו למשך עשור .אמנם הוקמו עוד מושבות ,למשל
חדרה ורחובות ,אך בסך הכול הייתה ההתפתחות היישובית מועטה ודלה .רק בראשית המאה העשרים
החל היישוב להתאושש מאותו משבר .המסקנה המתבקשת היא שכדי לקלוט גלי עלייה גדולים בלא
שיגרמו למפולת צריכים היו לקום גופים חזקים בהרבה מה'ועד האודסאי' — כהסתדרות הציונית,
הסוכנות היהודית ומדינת ישראל.

 99בן־דוד' ,מצב הישוב באה"ק (שיחה עם ז' טעמקין)' ,המליץ ,כ' באב תרנ"ב ( 13באוגוסט .)1892
 100ראו לדוגמה :י' גולדשטיין ,בין ציונות מדינית לציונות מעשית :התנועה הציונית ברוסיה בראשיתה ,ירושלים תשנ"א.
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