מתוניסיה לארגנטינה
החווה החקלאית בגידיידה והתיישבות קבוצה מבוגריה
במאוריסיו
יהודה לוין
במאה הי״ט ובראשית המאה הב׳ התגברה בחוגים יהודיים הנטייה לשוב אל עבודת האדמה.
נטייה זו הושפעה מאידאולוגיות חיצוניות כגון אלו של הפיזיוקרטים ,של הנרודניקים ושל
הרוזן לב טולסטוי ,ומזרמים פנימיים מגוונים שקראו להתאכרות כדרך לפרודוקטיביזציה
ולהינתקות מעיסוק בפרנסות אוויר ,כאמצעי להושיע את העם מהמצב החמור שבו הוא נמצא
בגולה ,או כצעד לקשירת היחיד אל אדמת המולדת ולתקומת העם ,כדרישתו של א״ד גורדון.
מגמה זו ,אף על פי שהיתה מנוגדת לתהליך העיור ,שהתגבר אז בחלק מן העולם ,מצאה את
ביטויה בתוכניות ובמעשים .בין אלה בלטו התיישבות היהודים בדרום רוסיה ביוזמת השלטונות
שם ובתמיכת חלק מיהודי האימפריה בראשית המאה הי״ט ,מפעל ההתיישבות של הברון
דה־הירש בארגנטינה החל בסוף המאה הי״ט והמפעל הציוני בארץ ישראל.
כך נוסדו בתי ספר חקלאיים וחוות לימודיות וגברה השתתפותם של צעירים יהודיים
בהם .בנסיבות אלו נוצרה זיקה בין המוסדות לחינוך חקלאי לבין מפעלי ההתיישבות.
בהיותה מעוניינת בהתיישבות חקלאית של יהודים ,תמכה החברה להתיישבות יהודית
(יק״א )16^ 1811001011123110114.88001311011 ,בתקציבים של מוסדות כאלה במינסק(בלרוס),
בנובופולטבקד/1>:3( .י0112ק0׳\ 0א ,חרסון) ,בצנסטונייב (^16מ810ת ,020פולין) ,באורגייב
(^§11610ז  ,0בסרביה) ,בסלובודקה־לזנה (3מ01[>3-1.68נ ,5101גליציה) ,באור יהודה (כמאה
ושבעה ק״מ מאיזמיר) ,בוודביין ( ,^ 00* 1116דרום ניו־ג׳רזי ,ארצות־הברית) ,ועוד .במיוחד
שיתפה יק״א פעולה עם המוסדות החינוכיים של כל ישראל חברים(כי״ח411131106181-31110,י1
 86116ז6׳\1ח :)11עם מקוה ישראל ,בית ספר חקלאי שנוסד בשנת  1870ליד יפו ,ועם ג׳דיידה
(6161£13ןם) ,שכן יק״א הפגינה באותן שנים עניין בפעולותיה של כי״ח ,עניין שבא לידי ביטוי
בתרומות רחבות לב .תמורת נכונותה לסייע דרשה יק״א לקבל לבתי ספר אלה צעירים יהודים
שגויסו ברוסיה ושינויים בתוכניות הלימודים ,כמו למשל הגברת המקצועות המעשיים בהם1.
אבל בראשית המאה הב׳ היה קיומם של מוסדות החינוך החקלאי היהודי בסכנה .המוסדות
היו טובים והכשירו תלמידים בעלי ידע ויכולת ,אך השווקים באזורים שבהם מוקמו לא היו
מסוגלים לספק לבוגרים תעסוקה המתאימה לכישוריהם ולרוב נדרשו רק פועלים פשוטים.
1

על התמיכה של יק״א במוסדות השונים ועל מעורבותה בהם ראו :דו״ח יק״א  , 1903עמ׳  ;9-8נורמן,
עט׳  ;106 , 104 ,45יק׳׳א ,מועצה , 1.12.1901 ,11 ,עט׳  ,31.1.1903 ,10 ;139עמי  , 14.2.1904 ;2עט׳ ;79
 ,7.1.1905עמי  ;143׳\ ,20.5.1906 ,1עט׳  ,4.1.1908 ;36עט׳ . 154
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כיוון שכך החלו הנהלות המוסדות והבוגרים לחפש עבודה במקומות מרוחקים יותר :מצרים,
קנדה ,ארצות־הברית ואמריקה הדרומית .בדרך כלל הוצעה ארגנטינה כיעד לאחר שנכשלו
הנסיונות בארצות האחרות ,והיוזמים קיוו שצעירים אלה יוכלו למצוא פרנסה בעזרת המקצוע
שרכשו ולהיות למתיישבים במושבותיה של יק״א שם.
מאמר זה מתאר את הקשרים שנוצרו בין החווה הלימודית בג׳דיידה לבין יק״א ,קשרים
שהביאו לשליחת קבוצת בוגרים מהחווה למושבה מאוריסיו ( ,)1^ 3110010שבמחוז מאנוס־
איירס שבארגנטינה.
היוזמה לשלוח קבוצת בוגרים לדרום אמריקה לא יצאה מהקהילה היהודית בתוניסיה,
אלא מתוך החווה :ממנהלה שחיפש פתרון לתעסוקת הבוגרים ,מכמה מורים של כי״ח
שעבדו בארגנטינה ומכמה בוגרי ג׳דיידה שמצאו את דרכם למושבות של יק״א והמליצו על
שליחת הקבוצה .היוזמה אושרה על ידי כי״ח ועל ידי יק״א; אבל יק״א הציבה תנאים שנבעו
מהאידאולוגיה ההתיישבותית שלה ומן התנאים המיוחדים בארגנטינה ,תנאים שבסופו של
דבר הכבידו על הצלחת הניסיון.
משנת  1895עד  1914הוכפלה האוכלוסייה של ארגנטינה  -היתה זו תוצאה של הגירה סוחפת
אשר הביאה לחופיה של הרפובליקה הצעירה מיליוני מהגרים .בתקופה זו גדלה האוכלוסייה
האיכרית בכמיליון תושבים .עד לערב מלחמת העולם הראשונה היתה יהדות ארגנטינה ציבור
מגוון של מהגרים ושל בני מהגרים ונמצאה בשלבי בנייה והתגבשות :ההתיישבות לא היתה
המגמה המרכזית של ציבור זה אבל רבים מתוכו עסקו בחקלאות .בשנת  1914היו כשלושים
אלף מיהודי ארגנטינה עובדי אדמה והם היוו כעשרים וחמישה אחוז מהקהילה(שיעור זה
היה גבוה מזה של היוגבים היהודיים בארץ ישראל אשר היו כארבעה־עשר אחוז מהאוכלוסייה
היהודית בה) .רוב האיכרים היהודיים בארגנטינה התיישבו במושבותיה של יק״א ,שנוסדה על
ידי הברון מוריס דה־הירש בשנת  1891כדי לסייע ליהודי האימפריה הצארית ,שבין נתיניה
נמצאו גם היהודים שבאוקראינה ,בבסרביה וברובה של פולין ,וכדי לעזור ליהודים ממקומות
אחרים שבהם הם היו נתונים לאפליה בוטה2.
הברון דה־הירש קבע בין מטרותיה של החברה את הארגון של ההגירה וההתיישבות של
יהודים אל אזורים שבהם ניתן היה לשער שיהנו משוויון אזרחי .כיוון שדגל בפרודוקטיביזציה
והתנגד למתן סעד ,ביסס את המושבות שהקים בארגנטינה על יסודות כלכליים ,וכל השקעות
החברה ניתנו כהלוואות למתיישבים .לפי תכניתו הסכומים שייתקבלו בעת החזר ההלוואות
היו אמורים לשמש ליישובם של מתיישבים נוספים ,וחוזר חלילה3.
בחירתה של ארגנטינה כיעד עיקרי ליהודי מזרח אירופה נראתה אז מוצלחת שכן ממשלתה
חיפשה מתיישבים לשטחיה העצומים ,והתנאים השוררים בערמת ה״פמפה״(3קמ! )?3נחשבו
מתאימים לחקלאות .בשנת 1892הוענק ליק״א מעמד של אישיות משפטית()1103בש[3ם6מ80ז6ק),
2

3

אבני ,תשל״ג ,עט׳  ;69-66אורטיס ,עט׳  ;174דר׳ח יק״א ,1913 ,עמי  ;31לקסיקון היסטורי ,עט׳ ;439-438
ב׳ לווין ,עמי  ;108שטיינברג ,עט׳  .81על מספר העוסקים בחקלאות בארגנטינה ובארץ ישראל ראו לוין,
תשנ׳יח ,עמי .463-462
אבני ,תשמ׳׳ב ,עט׳  ; ;327-326קריולי ,עט׳  ;4מנדלסון ,עמי . 125
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מעמד שאיפשר ליק״א לפעול באופן חוקי בארגנטינה .דה־הירש ניהל את החברה עד לפטירתו
באפריל  ,1896ומאז נוהלה יק״א על ידי מועצת הנהלה שישבה בפריס והתיימרה להגשים את
המדיניות שהברון קבע .בזמן פעולתה העניקה ממשלת ארגנטינה ליק״א גם מעמד של אגודה
אזרחית פילנטרופית ,מעמד שהעניק לחברה יתרונות במיסוי ובנושאים אחרים4.
יק״א קיבלה למושבותיה משפחות בהרכב שאיפשר לבצע את עבודות השדה בעונות
השונות .על אף זאת נערכו נסיונות לקלוט רווקים מקרב תלמידים ובוגרים של בתי ספר
חקלאיים וחוות לימודיות .כבר בישיבה הראשונה של המועצה שקיבלה לידיה את ניהול
החברה לאחר פטירת הברון ,הציע חבר המועצה ,הרב צדוק קאהן ,שהיה הרב הראשי של
יהודי צרפת ,לממן חלק מפעילותה של כי״ח ,שכן זו נטלה על עצמה להכין מורים למפעלה
של יק״א .כעבור חודש הציע חבר המועצה סולומון ריינך ( )3.1161113011להגדיל את מספר
התלמידים במקוה ישראל ובג׳דיידה5.
קליטתם של בוגרים במושבותיה של יק״א בארגנטינה ,בלי הבחנה מאיזה אזור גאוגרפי
הם הגיעו ,היתה בעייתית בדרן כלל :הבוגרים באו מחצי הכדור הצפוני אל הדרומי ,והיה
עליהם להתרגל לאקלים שונה ,לשפה ולתרבות חדשים; הם היו צעירים ורווקים ,בזמן
שההתיישבות של יק״א התבססה על משפחות שהיו להן הרבה ידים עובדות :הם הוכשרו
לחקלאות אינטנסיבית כשבפמפס נהגה חקלאות אקסטנסיבית :והם באו מבתי ספר שהיו בהם
חיים חברתיים למקום שבו היו המשקים מרוחקים זה מזה .בדרך כלל היה לתלמידים אלה
עבר של הגירה מארץ המוצא אל מקום הלימודים וממנו אל ארגנטינה ,וניתן לומר שהם לא
חיפשו רק פרנסה הראויה לכישורים שרכשו בלימודיהם אלא גם מקום שבו יקום ביתם .נוסף
לכך נראה שהכוונות של כי״ח ושל יק״א לא היו זהות ,וההבדלים ביניהן הוסיפו על התנאים
האובייקטיביים הקשים כשלעצמם.
מחקר זה ,המתבסס על עדויות מתוך ארכיוניה של יק״א ,על מסמכים של כי״ח ועל מקורות
אחרים ,יאפשר להכיר את מטרותיה של החווה בג׳דיידה ,את הקשיים שבהם היא נתקלה ,את
התהליכים שהביאו להתיישבות של כמה מתלמידיה ובוגריה במושבה מאוריסיו ,ואת התוצאות
של ניסיון זה .הארכיונים של יק״א ושל כי״ח מספקים התכתבות רשמית בין פקידים של שני
הארגונים וחליפת מכתבים עם המורים ועם תלמידים הקשורים בעניין .תלמידי כי״ח נהגו
להתכתב עם מנהלי בית הספר שבו למדו וכך עשו גם בוגריה של ג׳דיידה :המורים התכתבו
ביניהם וגם עם ראשי כי״ח .מכאן ,שהמכתבים מספקים פסיפס מעניין שמתייחס לנושא שלפנינו
מזוויות ראייה שונות ומאפשרים לעמת תיאורים ,להציג עמדות ולתאר את הפרשה.
מחקר זה יעסוק בהקמת החווה בסוף המאה הי״ט ובתלמידים שהגיעו למאוריסיו בשנת
 1909ושהו בה עד ערב מלחמת העולם הראשונה.

4

על פעילות מועצת יק׳׳א

5

אטינגר ,עמי .641-640
יק״א ,מועצה , 14.10.1896,1 ,עט׳  ,15.11.1896 ;18עט׳  ,17.1.1897:27-26עמי  :37-36דו״ח יק״א,1896 ,
עט׳  . 12על נסיון ההתיישבות של קבוצת בוגרים שבאה ממקוה ישראל לארגנטינה ראו לוין. 1997 ,
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גידיידה
החווה בג׳דיידה הוקמה על ידי כי״ח ,שבין יעדיה הראשיים היתה ההגנה על היהודים בעולם.
אך כי״ח לא הסתפקה בכך ,והציבה לעצמה מטרה להעלות את הרמה החברתית־הכלבלית
של קהילות יהודיות באמצעות מתן חינוך מודרני לבני הדור הצעיר6.
בשנות השישים של המאה הי״ט נוסד ועד מקומי של כי״ח בתוניס ,אולם רק בשנת 1878
נפתח בה בית ספר יסודי .היה זה בטרם חתימת הסכם ברדו(>10ז )83והנהגת הפרוטקטורט
הצרפתי בתוניסיה בשנת  .1881כחודשיים לאחר ההסכם נקבעו בכי״ח הקווים המנחים
לפעולתה בתוניסיה .אחד הסעיפים קרא להכוונת הדורות החדשים לעבודת האדמה .ביולי
שנת  1895רכשה כי״ח נחלה בת  13,000דונם בג׳דיידה כדי להקים חוות לימוד .במקום,
המרוחק כעשרים וחמישה ק״מ מן הבירה ,עוברים שני קווי רכבת ,שאפשרו את משלוח התוצרת
לשווקים חשובים .האדמות שנרכשו נמצאו ליד המג׳רדה (£13־ ,)146>1[61הנהר הראשי של
תוניסיה ,שהוקם עליו סכר שאיפשר השקיה בכל העונות החקלאיות .האדמות היו מתאימות
לגידולים מגוונים (זיתים ,גפנים ,פירות אחרים ודגנים) ולפיתוח ענף של גידול בעלי חיים
הודות למספוא הטבעי שם7.
החווה נחנכה ב־ 1בנובמבר  , 1895ולמנהלה נקבע סמואל אביגדור(1£)101׳\ ,)5311111614
שהיה בוגר בית המדרש למורים של כי״ח שליד פריס( 10א 316181-361116 = £ממ 0א 50016
 ,)00601316אגרונום שעשה את חוק לימודיו בפקולטה לחקלאות במונפלייה(ז61116ק1ת 10ג)
והיה בעבר סגן מנהל במקוה ישראל .בשנה הראשונה נרשמו עשרים תלמידים ,מספר שעלה
למאה וחמישה בשנת  .1902תחילה לא נמצאו די תלמידים ילידי המקום בעלי נטייה לחקלאות
והמקומות הפנויים התמלאו בחניכים שבאו ממקומות אחרים .בשנת  1902שהו במוסד מאה
עשרים ושניים תלמידים שמוצאם היה כדלהלן :שלושים וארבעה מתוניסיה ,שלושים מבולגריה,
עשרים ושלושה מאלג׳יריה ,תשעה ממרוקו ,עשרים ושלושה מתורכיה ,שניים משוויץ ואחד
מצרפת .עד לשנת  1908סיימו  145תלמידים את לימודיהם במוסד ושמונים ואחד מהם היו
לחקלאים; רק שלושים ושישה מהם היו ילידי תוניסיה .עד לשנת  1910סיימו את לימודיהם
 185חניכים ,ותשעים ושמונה מהם עסקו בחקלאות .מאלה היו ארבעים ושישה ילידי תוניסיה,
שמונה־עשר שבאו מאלג׳יריה והשאר באו בעיקר מהמזרח ,מונח ששימש אז את אנשי כי״ח
להגדרת הבאים מאזורי הבלקן8.

6
7

8

על נסיבות הקמתה של כי״ח ,על תקנותיה ,על מייסדיה ועל הוועד המרכזי שלה ראו שוראקי ,עט׳ , 17
.423-412 ,27-25 ,21-20
על תולדות יהודי תוניסיה במעבר אל תקופת הפרוטקטורט הצרפתי ראו :צור ,תשמ׳׳ח; אברהמי ,תשל׳׳ד:
אברהמי ;1986 ,סבאג ,עמי  ;169-135נ׳ לוון ,עמי  ;322-320אביגדור ,עט־  .12מסיבות חוקיות יסדה כי״ה
חברה ללא מטרות רווח שהפעילה את ג׳דיידה ורכשה את אדמותיה.
אמתע״י ,אכי״ח(9 \ 12/6916 ,מיקרופילם) :״[£)161£13ם£0016-0 416מח 12?6זט01106 8א״(מיזכר שנשלח
למינהל החינוך הציבורי בתוניס ב־ 16במרס  ;)1902נ׳ לוון ,עמי  ;330,324סבאג ,עמ׳  ;141כי״ח ,בולטין,
 , 1908עמי  ;192אביגדור ,עט׳ . 13
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התקבצות חניכים מאזורים גאוגרפיים שונים בבית ספר אחד לא היתה תופעה ייחודית
לג׳דיידה .עד לשנת  ,1908למשל ,נרשמו ולמדו במקוה ישראל  943נערים .מהם באו 247
מסוריה ומארץ ישראל ,מאה ושבעה ממושבות ארץ ישראל ,מאתיים ועשרים מרוסיה181 ,
מתורכיה האירופית ,שבעים ושלושה מתורכיה האסיאתית ,שבעים מרומניה ,ארבעים ואחד
ממצרים ומתוניסיה וארבעה ממרוקו .יתר על כן ,הנקודה הגאוגרפית שהתלמיד בא ממנה
לא תמיד לימדה על מקום מוצאו המדויק .בשנת  ,1896למשל ,נסעו ארבעה בוגרים ממקוה
ישראל להתיישב בארגנטינה  -מבדיקת מוצאם מסתבר שכולם באו לבית הספר מתורכיה אך
רק שניים מהם נולדו בה ,ושני האחרים היו ילידי בסרביה ויקטרינוסלב .יק״א וכי״ח השפיעו
גם הן על צירופם של תלמידים ממקומות מסוימים לפי צרכי השעה .בשנת  ,1913לדוגמה,
החליטה מועצת יק״א לסגור את החווה החקלאית באור יהודה(תורכיה) ולהעביר את התלמידים
לד׳זדיידה ,למקוה ישראל ולבית הספר לגננות באהלם ( ,4.1116111בקירבת המבורג)9.
בעת הקמת החווה ה שתדלו מיי סדיה להימנע מן המכ שולים שנתגלו במשך עשרים וחמש
ה שנים שמקוה י שראל פעל  -לע שרות תלמידי המוסד היתה הזדמנו ת ללמוד את התאוריה
והפרקטיקה של החקלאות לפי מיטב הידע המקצועי של התקופה ,אבל היו שני נ תוני ם שהדאיגו
את ההנהלה :האחד ,המחיר הגבוה של החזקת בית הספר ו פני מיי תו ,שהכביד על תקציביה
של החברה :האחר ,ולא פחות חשוב מהקודם ,בוגרים רבים יצ או אל שוק העבודה ולא מצאו
תעסוקה המתאימה להכ שרתם10.
משום כך הוחלט להדגיש בג׳דיידה את הלימודים המעשיים על חשבון התאורטיים  -ומכאן
השם ״חוה לימודית״ במקום השם ״בית ספר חקלאי״; לפתח את הייצור ואת השיווק של
התוצרת אל השווקים ,כדי להגביר את הרווחיות  -ומכאן הבחירה של המיקום הקרוב לבירה
והקשור אליה בתעבורה סדירה :וכן לרכוש בקירבת המוסד שטחים נוספים המיועדים ליישוב
בוגרים הן כחוכרים והן כמתיישבים .על פי מדיניות זו קנתה כי״ח בשנת  21,000 1898דונם
בבז׳ואה ( ,)86(301121שטח שהוסיפו עליו עוד ששת אלפים דונם בשנת  ,1899כדי להפוך את
המקום למושבה חקלאית".
החניכים היו מתקבלים בני שלוש־עשרה עד חמש־עשרה שנה ושהו בפנימייה .הם נדרשו
להביא את לבושם ,לפי רשימה שהחווה סיפקה להם ,ולשלם שש מאות פרנק להחזקתם
השנתית :ילדים עניים היו מקבלים הנחה או קיבלו פטור מתשלום .בשנת  ,1902למשל ,רק
תשעה תלמידים שילמו תשלומים מלאים או חלקיים .בשנת  1905הצליחה ההנהלה לגבות
רק כ־ 1,300פרנק ובשנת  1908כשבע מאות פרנק בלבד .מכאן שאוכלוסיית התלמידים היתה
ענייה ברובה .הפנימייה סיפקה לחניכים מזון רב מתוצרת החווה :לחם ,שמן ,זיתים ,ירקות,
יין ובשר ,שנשחט על ידי שני שוחטים של המוסד ,שקיבלו את הכשרתם בעיר תוניס .החווה
סיפקה גם מזון שנרכש מחוצה לה :אורז ,תפוחי אדמה ,דגים ,קטניות ,אטריות ,קמח ועוד.
בפנימייה הועסקו עשר כובסות ומטליאות שהתמודדו עם בגדים שנקרעו או קטנו כשהילדים
9
10
11

כי׳׳ח ,בולטין ,1908 ,עט׳  ;186לוין , 1997 ,עמ׳  ;37יק׳׳א ,מועצה 1 ,׳\ ,28.6.1913 ,עמ׳ . 112
לוין ,תשנ״ח ,עמי  ;327,325כי״ח ,בולטין , 1895 ,עמי .113,112
נ׳ לוון ,עמי  ;324,321אביגדור ,עם׳ . 12
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גדלו .כיוון שרוב הילדים היו עניים רכשה עבורם החווה בגדים כשהישנים חדלו להתאים
למידתם או כשהתרפטו12.
המשק החקלאי של המוסד לא היה מאוזן ,ולפעמים אף רווחי .בשנת  1905למשל היו
הוצאותיו דומות להכנסותיו ( 62.7אלפי פרנקים) ואילו בשנת  1908עלו הכנסותיו ( 87.9אלפי
פרנקים) על הוצאותיו ( 51.1אלפי פרנקים) .אבל רווחים אלה לא הצליחו לכסות את הוצאות
הלימוד והפנימייה .בשנת  1905היו הוצאות אלו  57.9אלף פרנקים ואילו בשנת 56.4 1908
אלף פרנקים .הוצאות אלו וכן השקעות ,כגון בניית מגורים וכיתות ,וכן רכישת ציוד חקלאי
וריהוט ,מומנו ברובן על ידי יק״א13.

גידיידה  -משיות ותוכניות לימודים
תוכנית הלימודים נמשכה כחמש שנים .אביגדור הסביר את ההיגיון של פרק הזמן הממושך:
החקלאות חדלה להיות מקצוע שיגרתי ובימינו דורשת ידע מעמיק ,רחב ומגוון ...כדי
להבין זאת יש צורך להתנסות בשלבי העבודה במשך כמה עונות שכן בחקלאות היננו
עבדים של הטבע ושל הצרכים של הצמחים ושל בעלי־החיים ...על התלמידים ללמוד
עבודות שונות ומעל לכל לרכוש את היכולת לבצען כחקלאים עצמאיים14.
שלוש השנים הראשונות של הלימודים הוקדשו ללימודים תאורטיים ומעשיים ושתי האחרונות
למעשיים בלבד .הלימודים של השנה הראשונה התבססו על חושי התלמיד ,חושים שהקלו על
תפיסה אינטואיטיבית .בכיתות דנו בחוויות שהתלמיד חווה בשדה ,השלימו את לימודי בית
הספר היסודי(צרפתית וחשבון) ולמדו את יסודות המדעים הדרושים ללימודים של השנים
הבאות(בוטניקה ,פיסיקה ,כימיה ,מטאורולוגיה ,זואולוגיה ,גאולוגיה וכדומה) .באותה שנה,
שאביגדור נהג לכנות כ״שנה של אמון ושל התעמלות מקצועית״ ,הרגילו את התלמיד בשימוש
בכלי העבודה(את חפירה ,מעדר וכדומה) ובעבודת השדה הקשה .אלה ,ביחד עם תזונה טובה,
עשו את התלמיד ,החלש לשעבר ,לצעיר חזק וחסון המסוגל לשאת את מבחני העתיד15.
תוכניות השנה השנייה והשלישית התמקדו בתאוריה החקלאית של גידולים שונים ,כגון
הלימוד של הגפן והזית ושל תעשיות היין והשמן .ענפים חשובים אחרים היו גידול הירקות,
הפירות והמספוא ,וגידולים אחרים ששימשו לתעשייה .לא חסר הלימוד של גידולים מן החי
(סוסים ,בקר ,כבשים ,עופות ,תולעי משי ומכוורת) .כמו כן התנסו התלמידים במתן עזרה
ראשונה לבעלי חיים ,במכניקה הדרושה לטיפול בכלים החקלאיים ולמדו יסודות של כלכלה
חקלאית ושל ניהול חשבונות .הלימודים המעשיים בתקופה זו התמקדו בעבודה בענפים השונים,
כשהתלמידים טיפלו בערוגות בהשגחתם של מדריכים .עדיפות המקצועות המעשיים הודגשה
12
13
14
15

אביגדור ,עם׳  ;23-21,13,3כי״רו ,בולטין, 1905 ,עמ ;170 ,שם , 1908 ,ענ.194 7
שם , 1905 ,עכ ;211 , 170 7שם , 1908 ,עמ׳  ;195 , 194נ׳ לוון ,עכ.325-324 7
אביגדור ,עם׳ . 14-13
שם ,עמ׳ . 16-15
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בכך שאפשר היה לבטל שיעורים תאורטיים כשהמדריך של הלימוד המעשי דרש זאת .בשנה
הרביעית ובשנה החמישית התלמיד היה עובר למעמד של תלמיד־פועל ,אשר עבד כל היום
בשדה כשהוא אחראי לבצע את העבודות שהטיל עליו המדריך .בערבים התקיימו קורסים
תאורטיים שאפשרו לבסס ולפתח את אלה של השנים הראשונות16.
ככלל ,החווה שאפה ליצור חקלאי  -במובן המעשי והטכני  -איכר בעל הכרה ,צנוע
וגאה; ולשם כך היה צורך להשפיע על הרגליו .מקצוע שכיוון לכך היה ״ההסתפקות במועט״
( ) ^ § 31116ושמטרתו היתה ״הערכה מדוייקת של ערך התלמיד כחקלאי״ .הציון שהתלמיד
קיבל במקצוע זה היה תלוי במידה רבה בהתנהגותו בזמן הארוחות :אם לא השאיר שאריות
בצלחתו ציונו היה חיובי ,ואם השאיר היה שלילי17.
יעדי הלימוד תומצתו על ידי אביגדור בצורה הבאה:
חוות־הלימוד מתכוונת לעצב ,לפני הכל ומעל לכל ,יוגבים טובים ,מנהלי־עבודה
מוכשרים ,איכרים המסוגלים להתפרנס מעבודת האדמה ...תוכנית המוסד מכוונת
מהותית לפרקטיקה ,אבל פרקטיקה מבוהרת על־ידי התיאוריה ,המהווה הסבר הגיוני
ומדעי הן של התופעות והעבודות החקלאיות והן של הגידולים המתאימים לאקלים
של צפון אפריקה.
ובהמשך הוסיף :״האידיאל שלנו הוא שבוגרינו יהיו חקלאים ,יוגבים יהודיים במלוא מובן
המילה״,8.

ג׳דיידה  -הצלחות ובעיות
בספטמבר  1900סיים את חוק לימודיו מחזור התלמידים הראשון ,שכלל ארבעה־עשר צעירים
ילידי תוניסיה .חמישה מהם קיבלו משרות של מנהלי עבודה ,ארבעה חתמו על חוזי חכירה
בבז׳ואה וארבעה נוספים הועסקו כפועלים חקלאיים בג׳דיידה ובבז׳ואה .אביגדור הביע את
שביעות רצונו ש״כל הבוגרים ,פרט לכמה רשעים ,כבשים נגועי שחין שנאלצנו להיפטר מהם,
עוסקים בחקלאות״ .אם כי חשש שתוניסיה לא תהיה מסוגלת לספק תעסוקה לבוגרי המחזורים
הבאים הוא הדגיש שכי״ח ״לא עזבה ולא תעזוב אף לא אחד מתלמידיה הטובים״19.
בשנת  1901שהו בחווה  132תלמידים ,מספר המצביע על הצלחת המוסד למשוך אליו
צעירים :אבל הקושי למצוא תעסוקה לבוגרים הביא להגבלת מספר התלמידים .בשנת ,1902
למשל ,סיימו את לימודיהם תלמידים שבאו למוסד מאלג׳יריה בשנת  ,1898אך כשהם שבו
לארצם הם נתקבלו בעוינות ונאלצו ,חרף הכשרתם המעולה ,להסתפק במשרות של עובדי
שדה פשוטים ,כמעט ללא תמורה כספית ,ונוסף לכך זכו ליחס משפיל .אביגדור ביקר באלג׳יריה
16
17
18
19

שם ,עט׳ .18-16
שם ,עמי .20-19
שם ,עט׳ .25,14-13
שם ,עט׳ .25 ,24,23
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כדי לנסות לפתור את הבעיה ,ברם לא הצליח בכך .כדי להתמודד עם קשיים אלה רכשה כי״ח
 18,000דונמים בלה־רגאיה( ,)1.3 £6§11313כשלושים קילומטרים מזרחית לאלג׳יר ,כדי להקים
מושבה עבור בוגריה .בפעולות ההקמה של המושבה השתתפו הן אביגדור והן דוד קזס ,מי שהיה
מייסד רשת החינוך של כי״ח בתוניסיה ולימים אחד הדירקטורים של יק״א בבואנוס־איירס.
את לה־רגאיה ניהל משה נהון ,שהיה מטנג׳יר ,תלמיד כי״ח שנשלח לאלג׳יריה לאחר שלמד
בבית המדרש למורים של כי״ח .נושא זה חורג מעיסוקנו כאן ולכן לא נרחיב בו20.
מצבה של החווה לא השתפר ,וכי״ח החלה לחפש תעסוקה לבוגרים מחוץ לתוניסיה -
היעדים העיקריים היו קנדה ומצרים ,ומשום כך הוסיפו לתוכנית הלימודים את השפה
האנגלית .נסיונות אלה לא צלחו ולכן חדלו מהם בשנת  .1907נרסיס לוון ,יושב הראש
של כי״ח ,פירט את המכשולים שהמוסד נתקל בהם :א  -ההישגים המקצועיים של
הבוגרים שהתיישבו בבז׳ואה היו מספקים אבל אקלים מתעתע גרם ליבולים גרועים בשנים
 :1905-1904בעקבות זאת רק התלמידים הפעלתניים התמידו בעיסוקם שם .ב  -ההיצע
של תפקידי ניהול בתחום החקלאי בתוניסיה היה מצומצם ,שיטות העבודה שם לא דרשו
פקידים מוכשרים וגידולי הכרם שהתלמידים יכלו להשתלב בהם בעבודה חקלאית פשוטה
נמשכו כארבעה-חמישה חודשים בשנה בלבד .ג  -הבוגרים היו צעירים מדי כדי לשאוף
למשרות שדרשו אמון ,ובנוסף לזאת ״הדעות הקדומות כנגד כל דבר יהודי תרמו לכך שלא
התקבלו למשרות כאלה״2,.
למרות אמצעי הזהירות שננקטו כדי להימנע מן הקשיים שמקוה ישראל נתקלה בהם,
עמדה ג׳דיידה בפני אותה הבעיה :הצלחה בהכנה המקצועית של חקלאים צעירים ,מוכשרים
ובעלי הכרה מחד־גיסא ,וכישלון חרוץ במציאת תעסוקה לבוגרים ובהגשמת הכוונה שהחווה
תעמוד איתן מבחינה כלכלית מאידך־גיסא .בסביבות השנים  1907ו־ 1908התעוררו תקוות
חדשות ליעד חדש עבור הבוגרים :המושבות היהודיות של יק״א בארגנטינה.

המגעים הראשונים עם ארגנטינה
הזיקה בין החווה בג׳דיידה לבין יק״א החלה בשנת  ,1896אך הקשרים עם מפעלה של זו
בארגנטינה המתינו לראשית המאה העשרים והיה להם אופי פרטי .הנה כמה דוגמאות :בשנת
 1903תמך אביגדור בבקשת דוד בנבנישתי ,יליד סופיה ובוגר ג׳דיידה ,שביקש להתקבל כפועל
חקלאי באחת המושבות .כעמר חודש הודיעה ההנהלה של יק״א בפריס שעמנואל ויסמן ,בוגר
ג׳דיידה ,הפליג בברכתה לארגנטינה לאותה מטרה .בשנת  1905הגיע לארגנטינה בךיקר ,שהיה
20
21

נ׳ לוון ,עמי  ;332-330 ,325,108כי״ח ,בולטין ,1907 ,ענד  ;150-149אמתע״י ,אכי״ח,91^ 2/6916 ,
אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;17.5.1902 ,צור ,תשס״א ,עט׳  ;79-77לארדו ,עט׳ .269
על הדעות הקדומות ,בעיקר בקרב המתיישבים הצרפתים בתוניס ,ראו למשל :נ׳ לוון ,עט׳ ;329-328,325
כהן ,עט׳  ;20השבוע .מאמר זה עורר פולמוס שהתנהל על גבי השבועון בתאריכים הבאים, 10.6.1909 :
.1.7.1909 ,21.6.1909 , 17.6.1909
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תלמיד בג׳דיידה החל משנת  .1901בשנת  1907שלחה יק״א לג׳דיידה את הוגו ברון ,אגרונום
יהודי גרמני ,כדי שירכוש ניסיון בטרם ישמש בשירותה בהתיישבות בארגנטינה22.
הקשרים הרשמיים התרקמו הודות לפעילותם של אביגדור ושל שני מורים של כי״ח :סמואל
דוד לוי וניסים ביטבול .לוי נולד בשנת  1874בטטואן שבפרוטקטורט הספרדי במרוקו .היה
מורה בתוניס עד לשנת  ,1894בטנג׳יר החל בשנת  ,1896ומנהל בית ספר בקזבלנקה עד לשנת
 .1900כיהן כמורה וכמנהל של אחד מבתי הספר במושבה מאוריסיו בארגנטינה ,החל בשנת
 ,1904ושימש מפקח של מערכת החינוך באותה מושבה משנת  1906עד  .1914לאחר מכן
פרש ,התגורר בקזבלנקה ועסק בה בפעילות חינוכית וקהילתית .ביטבול נולד בשנת 1870
בסוס שבתוניסיה .החל ללמד מגיל צעיר בבתי ספר של כי״ח בטנג׳יר ומוגדור .משנת 1898
עד  1905לימד במושבות ארגנטינה והצטיין בכך במושבה לוסיינוויל(1116׳\ת016ו .)1.1חזר
לתוניס ולימד בה עד לשנת  .1908משנת  1909שב ללמד בארגנטינה25.
כאשר אביגדור חיפש תעסוקה לתלמידיו הוא החל לנהל התכתבות ענפה עם עמיתו סמואל
דוד לוי ,שאז היה מורה ומנהל בבתי הספר במאוריסיו .אביגדור שאל אותו מה דעתו על שליחת
בוגרים לארגנטינה .על פי לוי יכלו מושבות אלו להציע להם תעסוקה ,והוא הוסיף שהעבודה
תהיה תמיד קשה וש״עליהם לדעת שעל אף הימצאותנו באמריקה לא יפלו הסנוניות מאליהן
כשהן מטוגנות״ .הוא הבטיח שבשנים מוצלחות ״אם הם אמיצים ומוכשרים״ יוכלו לחסוך
 500-400פסות בשנה הודות לעבודתם בשטחי המתיישבים ,הן כשכירים והן כעצמאיים.
כדוגמה לאמור לעיל הוא תיאר מהגרים בעלי רצון טוב ש״אינם יודעים הרבה חקלאות
ושלמרות שעליהם לפרנס משפחה חוסכים  1,000-800פסות בשנה״24.
לוי הוסיף שהבוגרים יכלו לפתח גידולים אינטנסיביים וגידול עופות הודות להכנה המקצועית
שקיבלו בחוות הלימוד .הוא היה בטוח שההנהלה של המושבות ״תתעניין בהם ותאפשר
למוכשרים שביניהם להתיישב לאחר תקופה מסוימת״ .הוא סבר שהם יוכלו להתחתן עם בנות
של מתיישבים ולהיות שותפים של חותניהם .הוא הגדיר את מחוז בואנוס־איירס כמפותח ביותר
בארגנטינה ,ואת מאוריסיו כמושבה המוצלחת ביותר של יק״א .לוי הציע לשלוח אליו את
22

23

24

אמתע״י ,ארכיון יק״א בלונדון(יק״א-ל) ,תיק  ,365אמיל מאירסון ואלי שוורצפלד (פריס) ליק׳׳א
(בואנוס־איירס [בא]) ;27.8.1903 ,מאירסון ושוורצפלד (פריס) ליק״א (בא) ;18.9.1903 ,תיק ,3671
מאירסון ושוורצפלד(פריס) ליק״א(בא) ;7.1.1907 ,אמתע״י ,ארכיון יק״א בבואנוס אירס(יק׳׳א-בא),
תיק חוץ מס׳  ,6סמואל הירש(בא) ליק״א(פריס) ;30.9.1903 ,תיק חוץ מס׳  ,8וולטר מוס ודוד ונציאני
(בא) ליק״א(פריס) ;14.2.1907 ,אמתע״י ,אכי׳׳ח( 91^12/6914 ,מיקרופילם) ,אביגדור(גידיידה) ללוון
(פריס).27.11.1908 ,
אכי׳׳ח 10( ,א6 )£ט[1131<6111ק8 - ^ 1ז111611ז1ז8מ681׳\( £16תיק ובו פרטים של בוגרי בית המדרש); אכי׳׳ח,
 ,1104סמואל חלפון(בא) ליק׳׳א (בא) ,102 ;28.8.1904 ,דוד קזס (בא) ליוסף סבה (מושבה קלרה),
 ;102 22.11.1898יק״א (בא) לניסים ביטבול (בסווילבסו) ;21.6.1905 ,ביטבול (בסווילבסו) ללוון
(פריס) ;27.11.1908 ,ביטבול(בסווילבסו) ליק״א(בא) ;25.1.1909 ,אמתע״י ,יק״א-ל ,תיק  ,4261ונציאני
ואדולפו ליבוביץ(בא) ליק״א(פריס) ,42711 ;19.6.1913 ,ונציאני ויצחק סטארקמת(בא) ליק״א(פריס),
.20.8.1914
אמתע״י ,אכי״ח( 91^ 2/6913 ,מיקרופילם) ,אביגדור (ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;14.2.1908 ,ס״ד לוי
(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה) .24.12.1907 ,ערן ההמרה של הפסו בתקופה הנידונה היה 1 :פסו = 1
דולר =  2.20פרנקים צרפתיים =  0.20לירות סטרלינג  -על כך ראו :בידוול; דו׳׳ח יק׳׳א , 1905 ,עמי .44
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יצחק כהן ,תלמידו לשעבר ,והתחייב לדאוג לו לתעסוקה .מכתבו נקרא בפני תלמידי הכיתות
הבוגרות ,ואביגדור ציין שהוא חיזק את אמון התלמידים בארגנטינה25.
כשהיא מודאגת מחוסר התעסוקה החליטה מועצת כי״ח ,באישורה של יק׳׳א ,לשלוח את
יצחק כהן ולהכין תלמידים נוספים לקראת שיגורם לארגנטינה .הדו״ח השנתי של כי״ח שיקף
החלטות אלו .לאחר שצוין שם שנכשלו הנסיונות למצוא תעסוקה לבוגרים באמריקה הצפונית,
נאמר גם שההכשרה שהם קיבלו לא הבטיחה את קליטתם והיה צורך בסביבה אוהדת ,כפי
שלדעתם היתה קיימת במושבות בארגנטינה :״רק שם יוכלו להיהפך ליוגבים במלוא מובן
המילה״ .כצעד ראשון להכנתם של הבוגרים נכללה במערכת הלימודים של החווה השפה
הספרדית במקום האנגלית .כאן החלה פעילותו של ניסים ביטבול שאז היה בתוניס .אביגדור
הציע לו ללמד את השפה בג׳דיידה שכן לימד אותה בטנג׳יר ושלט בה תאורטית ומעשית:
ביטבול רכש ניסיון חשוב בהוראת השפה כששימש מורה במושבות יק״א בארגנטינה .אביגדור
גילה תכונות חשובות נוספות אצל ביטבול:
הוא ממשיך לדבר בלשון זו עם רעיתו ובניו ,וכל משפחתו מתכננת לשוב למושבות
אליהן יופנו תלמידינו ,הוא יישמש מופת שכן מכיר הוא את המאמצים ואת ההצלחות
של המתיישבים ,דבר שיוכיח לבוגרינו שלחיים שם יש יתרונות26.
יצחק כהן ,תלמיד השנה החמישית ,יליד קזבלנקה ,החליט ,בהשפעת מכתבו של סמואל דוד
לוי ,לנסוע למאוריסיו ,וב־ 23במרס  1908הפליג כשהוא נושא עימו מכתב המלצה .באפריל
הגיע ליעדו וכיוון שלא היו לו אמצעים כספיים ביקש מוולטר מוס( 1\408$ז3110׳\\) ומדוד
ונציאני (1>1¥6116213111׳\  ,)03הדירקטורים של יק״א בבואנוס־איירס ,עזרה במימון נסיעתו
עד למאוריסיו27.

המושבה מאוריסיו
מאוריסיו הוקמה על ידי יק״א ונמצאת במחוז בואנוס־איירס .מתיישביה הראשונים הגיעו
בשנת  ,1891ובשנת  1909היו בה  249משקים ,שהתגוררו בהם  307משפחות .למצב חריג
זה היו שתי סיבות :האחת מחסור באדמות ,ולכן התיישבו לעתים שתי משפחות במשק אחד:
האחרת היתה הצורך בעובדים רבים  -בתקופה שטרם ידעה את הטרקטור ,כדי לעבד
את השדות ובעיקר כדי לאסוף את היבול בחקלאות האקסטנסיבית שהיתה נהוגה
25
26

27

אמתע״י ,אכי״ח ,91^ 2/6913 ,לוי(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה) ;24.12.1907 ,אביגדור(ג׳דיידה) ללוון
(פריס). 14.2.1908 ,
אמתע׳׳י ,אכי״ח ,10^2/6913 ,אביגדור(אלג׳יר) ללוון(פריס) ;22.1.1908 ,אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס),
 ;5.2.1908כי״ח ,בולטין , 1907 ,עמי  . 148-151ביטבול ,רעייתו ובניהם הפליגו לארגנטינה באוקטובר
 ,1908על כן ראו :אמתע״י ,אכי׳׳ח ,91^12/7600 ,ניסים ביטבול(תוניס) ללוון(פריס).2.9.1908 ,
אמתע׳׳י ,אכי״ח ,9 ^ 12/6913 ,אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;14.2.1908 ,לוון(פריס) לאביגדור(ג׳דיידה),
 ;14.2.1908אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;16.3.1908 ,אמתע׳׳י ,יק״א-בא( 9 ^4135 ,מיקרופילם) ,מוס
וונציאני(בא) ליק״א(פריס) ;15.4.1908 ,כי״ה ,בולטין , 1908 ,עמי . 192-191
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במישורי הפמפה .מסיבה זו נקבע גודל החלקות בהתאם למספר העובדים במשפחה .כך היה
שלעתים החזיקו שתי משפחות ״מצורפות״ בחלקה אחת כדי שיוכלו לבצע את העבודות
בשותפות28.
מאוריסיו הצליחה מבחינה כלכלית .שטחי האספסת הלכו וגדלו ותפסו בשנת 215,8001909
דונמים מכלל  427,200הדונמים שהיו במושבה ,ותעשיית החלב והגידול והפיטום של הבקר
גדלו בהתאם .המחסור בידים עובדות במושבה כה מצליחה התבטא בכך שהיתר .זו המושבה
שהעסיקה את השיעור הגבוה ביותר של שכירים בהשוואה לגודל אוכלוסייתה .בין אלה נמצאו
 232משפחות של מהגרים יהודיים(אלף ושבעים נפש ששהו במקום ,ומספר שלא צוין של
קרובי משפחה שהמתינו בחו״ל עד שהנוכחים יצליחו להכין את הבסיס לקליטתם) .השיטה
הנהוגה ביק״א ביחס למהגרים שעבדו כפועלים במושבות היתה לבחור את אלה ש״הוכיחו
את ערכם ואת תכונותיהם החיוביות״ במשך כמה שנים ולאפשר להם להתיישב במושבה כל
עוד נמצאו לכך אדמות ותקציבים29.
ליד ההצלחה הכלכלית התעוררו סימנים מדאיגים שהצביעו על הגירה איטית של מתיישבים
יהודיים ממאוריסיו .הסימן הבולט היה התופעה של החכרת־משנה של אדמות שיק״א
העמידה לרשות המתיישבים .משמעותה של התופעה היתה הפרת החוזה שהמתיישבים חתמו
עם החברה המיישבת .בחוזה זה התחייבו המתיישבים לעבד את חלקתם עם בני משפחתם
בלבד ,להוציא העסקת פועלים מקצועיים בעונת הקציר .כתוצאה מכך ,וכפי שמציינים זאת
דמטריו ארנוביץ (1011׳\0מ 3ז 0 / 1ת161ז<61מ) ,הרופא ששהה באזור משנת  1905עד ,1916
והמסמכים של יק״א ,עשרים ושש משפחות מן ה־ 307של המתיישבים לא גרו במושבה ,ואת
אדמותיהן הן החכירו לאחרים30.
נושא מדאיג נוסף היה מה שכונה ״החמרנות המופרזת של המתיישבים״ ,שכנראה נבעה
מן השגשוג הכלכלי .גישה זו השפיעה על החיים החברתיים והקהילתיים של המושבה ועל
עמדת הדור הצעיר .ארנוביץ מציין בכרוניקה שפירסם את חוסר העניין של המתיישבים
בעניינים ציבוריים .החוקרות אנה א׳ ויינשטיין ומוניקה סלומון סוברות שבהיעדר קבוצה
שהיתה גרעין מלכד במושבה ,התנתקו חבריה מן הקהילה והתמקדו רק בענייניהם
הפרטיים וכך נחלשה גם העברת הזהות הקהילתית אל הדור הצעיר .מאוריסיו היתה גם
היחידה מבין מושבות יק״א הוותיקות שלא בנתה עד לעת ההיא בית חולים משל עצמה,
ולא השכילה להקים קואופרטיב שפעל באופן רצוף .יצחק קפלן ,מראשי הקואופרטיבים
היהודים במושבות ,מציין כסיבה לירידה של מאוריסיו את הכישלון של המתיישבים בהקמה
ובהחזקה שוטפת של הקואופרטיב .מרדכי אלפרסון ,סופר ומחזאי ממתיישבי מאוריסיו,
מציין כסיבות להתנוונות בעתיד של המושבה את ההתנגשויות ואת אי־ההבנות המתמידות
בין המתיישבים לבין הפקידות חסרת הגמישות ,ואת החמרנות המופרזת שדחקה הצידה את
האידאליזם שלהם .מספר חוקרים ,למרות ההערכות השונות לעבודתו של אלפרסון ,רואים
28
29
30

אבני ,תשמ׳׳ב ,עמ־  ;317דו״ח יק״א , 1909 ,עמי .39,38
דו״ח יק׳׳א , 1909 ,שם.
שם :לוין ,תשנ״ח ,עט׳  ;450-444ארנוביץ ,עמי  .5על ארנוביץ ראו קריולי ,עט׳ .8
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בית חוה טיפוסי של ראשוני המתיישבים.
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בקביעתו חלק מכשלונה בעתיד של מאוריסיו .זה היה בקווים כלליים מצבה של מאוריסיו
כשיצחק כהן הגיע אליה31.

יצחק בהן גמאוריסיו
כפי שהבטיח ,לוי סייע לכהן למצוא עבודה במושבה .אולם לאחר כמה חודשים גרמו
פגעי טבע ומגפה שפגעה בבעלי החיים לכישלון חקלאי ,שבעקבותיו קטן מאוד ההיצע
של עבודה במושבה ,וכהן ,ובוגרים שבאו ממקומות אחרים ונמצאו אז במושבה ,מצאו
עצמם ללא אמצעי קיום .מצבם השתקף במכתב ששלחו לוי ,שני בוגרים ממקוה ישראל
ואחד מאור יהודה:
מאז הגיענו לפני שנה עבדנו אצל מתיישבים אבל היבול שנכשל גרם לכן שמזה כמה
חודשים אנו מושבתים מאונס ,מצב שכנראה יימשך ויאלץ אותנו לחפש עבודה בערים
וזאת ,חרף רצוננו העז להמשיך ולהיות קשורים אל האדמה כמתחייב מן החינוך
שקיבלנו32.
31

32

ארנוביץ ,עמי  ;5ויינשטיין ,עמי  ;139קפלן ,עמי  ;276דו״ח יק״א , 1909 ,עמי  ;39,38אלפרסון .על ההערכות
השונות של כתבי מחבר זה ראו :אבני ,תשמי׳ב ,עמי  ;328קריולי ,ענד  ;6-5ויינשטיין ,עמ׳  ;139ליברמן,
עמ׳ . 102-99
אמתע״י ,אכי״ח42/6914 ,ז  ,9י׳ כהן ,ר׳ סבן ,א׳ פריינטה וח׳ אמון(מאוריסיו) לאביגדור (ג׳דיידה),
 ;14.3.1909כהן(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה).3.4.1909 ,
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הכותבים פנו ליק״א ,על פי עצתו של כהן ,והעלו הצעה שלפי דעתו תאפשר להם להתקיים
עד יעבור זעם .הרעיון היה לקבל חלקה ,לתשלום בעשר שנים ,כדי לגדל ירקות וחיטה,
והלוואה כדי להקים לול ורפת .המנהלים בבירה דחו את ההצעה; החלטתם גרמה לוויכוח
בין אביגדור לבין מנהלי יק״א בפריס .אביגדור התלונן על כך ש״תלמידינו הנמצאים
במאוריסיו לא מוצאים אצל סוכניכם תמיכה ,לא מוסרית ולא חומרית׳׳ .אנשי יק״א הסבירו
שסוכניהם פעלו על פי הכללים ,שכן ״הצעירים לא עבדו את פרק הזמן המאפשר להעריך את
כישוריהם״ ,אבל בו־בזמן כתבו לבואנוס־איירס כי ״איננו רוצים להתערב בארגון השירותים
אצלכם ,אולם הצלחתם של נערים אלה מעניינת אותנו מאוד ואנו רוצים שיקבלו עידוד
ועדויות של רוחב־לב״ .בחודש מאי  1909הושכרה לכהן חלקה בת תשעים דונם והעניקו
לו הלוואה של שלוש מאות פסות33.
על אף הקשיים המשיך כהן להטיף במכתביו להתיישבות במושבותיה של יק״א בארגנטינה.
הוא הבטיח שברצונו להישאר במאוריסיו על אף השברירות של החקלאות בפמפה ועל אף
שלדעתו היה דרוש הון יסוד כדי להצליח בה .כהן טען שהוא שם את מבטחו באביגדור וביק״א:
״הנני כותב את דברי כדי שהבאים אחרי לא יסבלו את הסבל שאני סבלתי ולא כדי לאכזבם
שכן ארגנטינה איננה הארץ בה יחסר מזון לעובדים״ .מאותו מועד חבר כהן לעמרם אלמלך,
בוגר ג׳דיידה שהגיע לארגנטינה כשהוא נושא מכתב המלצה ממנהל בית הספר של כי״ח
בסלוניקי ,ושמאוחר יותר מונה לאדמיניסטרטור באחת ממושבותיה של יק״א בארגנטינה,
ועימו שלח מכתבים לתוניסיה שהמליצו על הגירה לארגנטינה34.

הקבוצה המאורגנת שהפליגה למאוריסיו
בינתיים החלו לקרום עור וגידים ההכנות לשליחת קבוצה בוגרים מג׳דיידה לארגנטינה .בראשית
 1909נדחתה ההפלגה עד לחודש אוקטובר כדי שהם יגיעו בעונת הקציר ,מועד שהיתה בו
עבודה .בדרך כלל לא היה קושי בשכנוע תלמידים שמוצאם מהאימפריה העות׳מאנית ,בולגריה
וכדומה ,שכן לאלה היה קשה להתאקלם מבחינה חברתית וכלכלית בתוניסיה33.
קשיים נתגלו בגיוס תלמידים ילידי תוניסיה ואביגדור הציע ללוון ,כדי להקל עליהם את
ההחלטה ,להבטיח להם חלקות שבהן הם יוכלו להתיישב כעבור שנתיים או שלוש ממועד
בואם לארגנטינה :״הצעה מסוג זה תעודד אותם לנסוע לארץ כה רחוקה״ ,כתב .אבל לוון יעץ

33

34

35

אמתע״י ,אכי״ח ,91^12/6914 ,כהן(מאוריסיו) לאביגדור (גידיידה) ;3.4.1909 ,קזס (פריס) לאביגדור
(ג׳דיידה) ;7.5.1909 ,אביגדור(ג־דיידה) לז׳אק ביגרט(פריס) ;25.5.1909 ,אמתעי׳י ,יק׳׳א-ל ,תיק ,367111
זיגיסמונד זוננפלד ומאירסון(פרים) ליק״א(בא) ;6.5.1909 ,מאירסון וקזס(פריס) ליק״א(בא);26.8.1909 ,
אמתע״י ,יק׳־א-בא ,תיק חוץ מם׳  ,9מוס וגרוס(בא) ליק׳׳א(פריס).3.6.1909 ,
אמתע״י ,יק״א-בא ,תיק חוץ מס׳  ,9מוס וונציאני(בא) ליק״א (פריס) ;21.5.1908 ,אמתע״י ,אכי׳׳ח,
 ,111^ 2/6914אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;27.11.1908 ,אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס);2.2.1909 ,
כהן(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה).3.4.1909 ,
אמתע׳׳י ,אכי׳׳ח ,111^ 2/6914 ,אביגדור (ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;20.1.1909 ,אביגדור (ג׳דיידה) ללוון
(פריס) ;29.3.1909 ,כי״ח ,בולטין , 1908 ,עמ׳ . 192
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לנהוג בסבלנות רבה ולא לאבד תקוות שכן ״העיקר הוא שיתיישבו רק לאחר שירכשו ניסיון
במקום״ .אביגדור הדגיש שחוסר התעסוקה שבוגרי ג׳דיידה ,מקוה ישראל וחוות אחרות סבלו
ממנו היה לבעיה חמורה :״ארגנטינה היא הפתרון היחיד ,אחרת ניאלץ ,לדעתי ,לסגור את
מוסדות החינוך החקלאי״36.
בראשית אוקטובר הפליגה קבוצה בת שמונה תלמידים שביניהם היה רק יליד תוניסיה
אחד ,שהיה יתום ואפוטרופסו ,שהיה מורה ,השתכנע מהיתרונות שיצמחו לתלמיד מהגירתו.
וזאת רשימת הנוסעים37:
שם

מוצא

גיל

שנים ברדיידה

כהן ארנסט

תוניסיה

17

5

בכר בנוה

ג׳מבול(בולגריה)

18

5

דדיברה ישראל

דמוטיקה(יוון)

18

5

גגין ויטלי

מגנזיה(תורכיה)

20

5

נחום יוסף

מגנזיה(תורכיה)

19

5

ססון אלי

אדריאנופול(תורכיה)

18

5

גלפו מרדכי

מגנזיה(תורכיה)

19

4

מרציאנו אלי

לא צוין

19

סיים את לימודיו בשנת ,1908
עבד בג׳דיידה לפני ההפלגה

בסוף החודש הגיעו התלמידים לבואנוס־איירס והתייצבו במינהל ההגירה .כיוון שידעו רק
את הכתובת של כהן הם נסעו היישר למאוריסיו מבלי להופיע תחילה ,כפי שהיה מקובל,
במשרדיה של יק״א בבירה :על אף זאת ניסה האדמיניסטרטור של המושבה לסייע להם .תחילה
הם התארחו אצל כהן ,וכיוון שהקציר התעכב ניתנה להם מקדמה של עשרים וחמש פסות כדי
לרכוש מזון .כהן עזר להם לחפש עבודה ,ולדבריו היתה זו משימה קשה :״על אף שאני מכיר
כמעט את כל המתיישבים היה לי קשה למצוא להם תעסוקה״ .הוא מצא להם עבודה בצוותי
בניית העומרים והמתבנים של האספסת ,מלאכה מפרכת אך רווחית :הבוגרים קיוו לזכות

36
37

38

אמתע״י ,אכי׳׳ח .*0/12/6914 ,אביגדור(ג׳דיידה)ללוון(פריס) ;20.1.1909 ,אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס),
 ;17.3.1909אביגדור(ג׳דיידה) ללוון(פריס) ;29.3.1909 ,לוון(פריס) לאביגדור(ג׳דיידה). 17.3.1909 ,
אמתע״י ,אכי׳׳ח ,91^12/6914 ,א׳ לוי(ג׳דיידה) לאביגדור(שוויץ) ;4.10.1909 ,אביגדור(ג׳דיידה) ללוון
(פריס) ;5.11.1909 ,אביגדור (גידיידה) ללוון(פריס) ;15.11.1909 ,אביגדור (ג׳דיידה) ללוון(פריס),
 ;15.11.1909אביגדור(גידיידה) ללוון(פריס). 13.12.1909 ,
אמתע׳׳י ,אכי״ח ,91^12/6914 ,כהן(מאוריסיו) לאביגדור (ג־דיידה) ;8.11.1909 ,מרציאנו ,בכר ,נחום,
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עבודות חקלאיות במאוריציו.
המקור! 00101113 [\431111010 - 100 31108

בעבודה כזו גם בעונת קציר החיטה .בינתיים הם ניצלו את הזמן לשיפור השפה הספרדית
וערכו סיורים בחוות שונות כדי להכיר את שיטות החקלאות ברחבי הפמפה38.
באותם ימים התנהל ביק״א דיון באפשרויות ההתיישבות של עשרות בוגרים מבתי ספר
חקלאיים שנמצאו כבר כשנתיים במושבות .הדיון התנהל על רקע המצב הכללי של החקלאות
בארגנטינה :האמרה במחירי הקרקע ,יובש מתמשך ומגפת גחלת(010מ11נ1זג )0שחיסלה עדרים
שלמים .במאוריסיו עצמה ,אף על פי שהיא נפגעה פחות ממושבות אחרות ,מתו כאלף ראשי
בקר .כתוצאה מזאת הצטמצם מאוד הביקוש במדינה למספוא ,שכן עברו שנים עד שהעדרים
חזרו לממדיהם הקודמים ,וממילא הצטמצם באופן חריף הביקוש לפועלים חקלאיים במאוריסיו,
שכלכלתה התבססה על האספסת ועל גידול של בקר .מכאן שהנתונים המשקיים ששימשו
בסיס לשיגור הבוגרים למאוריסיו השתנו וכשהם הגיעו למושבה היא היתה נתונה במשבר
כלכלי ותעסוקתי עמוק39.
בסוף שנת  1909המתיישבים לא נזקקו כמעט לפועלים ,וכאשר הם בכל אופן נזקקו להם
העדיפו להעסיק קרובי משפחה או מהגרים שהיו חסונים יותר מן הבוגרים בלי להתחשב

39
40

ססון ,כהן ,דז׳יברה וגלפו(מאוריסיו) לאביגדור (ג׳דיידה) ;10.11.1909 ,אמתע״י ,יק״א־בא ,תיק חוץ
מס , 10 ,מוס וונציאני(בא) ליק״א(פרים). 11.11.1909 ,
דו״ח ילן״א , 1909 ,עמ׳  , 1910 ;8-7,1עמ׳ .6
אמתע״י ,אכי״ח[\42/6914 ,מ ,כהן(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה) ;10.11.1909 ,אמתע״י ,יק״א-בא ,תיק
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במוצאם .הנהלת יק״א בבירת ארגנטינה העריכה שהמצב עלול להחמיר והזהירה את המועצה
בפריס שבמצב זה ילכו הבוגרים העירה כדי להיות שם לסוחרים .בנובמבר נפגשו חמישה מבין
האדמיניסטרטורים הבולטים במושבות כדי לגבש תוכנית התיישבות לבוגרים .הצעתם כללה
את הפרטים הבאים :א  -התמחות בגידולים אינטנסיביים ,שיבוצעו במשך שנתיים־שלוש ליד
מרכזים עירוניים ,שכן ייצור חלב ,עופות וירקות זקוק לשוק בקירבת מקום :ב  -כינוס קבוצות
של עשרה עד חמישה־עשר בוגרים והשכרת מאה דונמים של אדמה לכל אחד :ג  -התיישבות
של אלה שעמדו במבחנים הנ״ל .הצעת האדמיניסטרטורים נדחתה ,שכן היא חייבה לרכוש
קרקע יקרה ובמקומות שהיו מרוחקים מהעין הבוחנת של סוכני יק״א במושבות40.
ננדור זוננפלד(*6111ת6ת1ז $0ז^0מ 3א) ,שהיה בשליחות יק״א בארגנטינה ובין היתר אמור
היה לדווח על מצב המהגרים במושבות ,הצביע על ארבעה גורמים שבגללם עזבו בוגרים את
המושבות :א  -גילם הצעיר :ב  -מחסור בהון התחלתי כדי לשאת בנזקים ובאכזבות שהיו מנת
חלקם של המתיישבים בשנים הראשונות :ג  -הבידוד שבו הם נמצאו במושבה ,שמתיישביה
באו ממזרח אירופה ,והתבטא בהבדלים בשפה ,במנטליות ובמנהגים :ד  -המצב החמור של
מגורי הבוגרים והקושי להתפרנס ולהבטיח את כלכלתם .זוננפלד תמך בהצעה ליישב את
הבוגרים בקירבת מרכזים עירוניים שהיה בהם שוק לתוצרת שהם למדו לגדל בבתי הספר
החקלאיים ,והציע לרכז אותם בקבוצות קטנות שבהן הם יכלו למצוא תמיכה מוסרית וחומרית:
״אסור ששנות לימוד יאבדו ויש לפעול כדי שיישארו בשדה״41.
הבידוד שזוננפלד הזכיר היקשה על הבוגרים אבל לא היה מוחלט ,שכן הם יכלו ליצור
קשר עם בני המתיישבים ,שהיו בני גילם ושהודות לבית הספר האינטגרלי של יק״א רכשו את
השפה הספרדית .נוסף לכך יזם יצחק כהן בסוף שנת  1909הקמת אגודה מיוצאי בתי הספר
החקלאיים ,שפרט לסיוע ההדדי אמורה היתה לחזק את הקשר ביניהם :מלבד זאת היו קשרים
בין בוגרי מקוה ישראל וג׳דיידה לבין אגודת ידידי הבוגרים של מקוה ישראל .בין הבוגרים של
בתי הספר החקלאיים ,בלי קשר למוצאם ,היתה הבנה שביסודה החינוך שקיבלו במוסדות אלה,
וראינו לעיל שבוגרים ממוצא שונה חברו כדי לשלוח פניות משותפות לראשי יק״א42.
בסוף  1910החליטה יק״א לרכז חמש קבוצות בנות שלושה עד ארבעה בוגרים האחת ,על
חלקות בנות מאה וחמישים דונם .הצעירים חתמו על חוזים שבהם הסכימה יק״א למכור להם
את החלקות בעתיד אם יעמדו בכל התחייבויותיהם כלפי החברה .החלקה היתה קטנה שכן

41
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43

חוץ מס׳  , 10מוס וגרוס (בא) ליק״א (פריס) ;30.9.1909 ,מוס וגרוס (בא) ליק׳׳א (פריס);28.10.1909 ,
מוס וונציאני(בא) ליק״א(פריס) ;4.11.1909 ,מוס וונציאני(בא) ליק״א(פריס) ;9.12.1909 ,מוס וונציאני
(בא) ליק״א (פריס) ;6.1.1910 ,אמתע״י ,יק״א-ל ,תיק  ,367זוננפלד ושוורצפלד (פריס) ליק״א (בא),
 ;25.11.1909זוננפלד ומאירסון(פריס) ליק״א(בא).6.1.1910 ,
אמתע״י ,אכי״ח ,91^12/6915 ,ננדור זוננפלד(מושבה ברון דה־הירש) ליק׳׳א(פריס).8.9.1910 ,
אמתע״י ,אכי׳׳ח ,91^ 2/6914 ,יצחק כהן(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה) ;8.11.1909 ,אמתע׳׳י ,יק״א־בא,
תיק חוץ מס׳  , 10מום וונציאני(בא) ליק׳׳א(פריס) ;16.12.1909 ,יק״א-ל ,תיק  ,367זוננפלד ומאירסון
(פריס) ליק׳׳א(בא) ;13.1.1910 ,אצ״מ ,141/113 ,אגודת ידידי הבוגרים  -חשבונות ודמי חבר לשנים
. 1903-1898
יק״א ,מועצה/ ,י ,17.12.1910עמ׳  ;118אמתע׳׳י ,אכי״ח ,91^12/6915 ,כהן(מאוריסיו) לאביגדור(גידיידה),
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״אין זה מן הזהירות להפקיד בידי אנשים כה צעירים שטח אדמה גדול״ .אחת מן הקבוצות
הורכבה מבוגרים שבאו מג׳דיידה :נחום ,בכר וגלפו .במרס  1911הם התיישבו ליד תחנת
הרכבת סנטו־תומס ( )3211)0 700138שבמושבה מאוריסיו .באותו מועד הודיע יצחק כהן,
שלפי חישוביו יצטרכו הבוגרים לשלם עבור חלקתם תשלומים שנתיים בני  368פסות ,והעריך
שיהיה בכוחם לעמוד בכך .הוא מסר גם ששאר חברי הקבוצה שבאו מג׳דיידה עזבו את המקום:
ארנסט כהן עבד בבניית מסילות ברזל והאחרים מצאו תעסוקה בגינון בסביבות הבירה .כעבור
כמה חודשים נפרד בכר מן הקבוצה ואת מקומו תפס גגין .אם כך ,משמונה בוגרים שהגיעו
למאוריסיו רק לשלושה ניתנה ההזדמנות להתיישב43.

המשק של גגץ ,נחום וגלפו
חברי הקבוצה העריכו שהחלקה שהועמדה לרשותם לא היתה מספקת אפילו למשק המבוסס
רק על גידולים אינטנסיביים .לטענתם ,הם הסכימו לקבל חלקה קטנה
כדי לשמור על הזיקה עם יק״א ,כדי להרשים את אנשיה וכדי להוכיח להם את יכולתנו
ואת דבקותנו במשימה להציף את אונייתנו ...אנו רוצים לצמצם את הדעות הקדומות
האומרות שחברינו הם צעירים מדי וחסרי התמדה ויציבות ...נמשיך במאבקנו כדי
להוכיח ליק״א שאנו עושים חקלאות בצורה מצפונית ורציונלית44.
כיוון שהחלקה היתה קטנה ,עבד אחד החברים אצל שכן כדי להגדיל את ההכנסה שלהם.
בראשית  1912ביקשו השלושה לשכור מאתיים וחמישים דונם נוספים אך בקשתם נדחתה,
שכן הדירקטורים בבירה סברו שהחלקה שניתנה להם הספיקה ״בתנאי שיעבדו אותה בצורה
ראויה״ .דחייה זו היתה אחת מתוך סידרה של תשובות שליליות שניתנו לשלושה כשהם
החלו לגדל דגנים בצורה אקסטנסיבית ,צורה שדרשה חלקות גדולות יותר .החל בשנת 1912
ראתה יק״א במשקי קבוצות הבוגרים ניסוי שמטרתו להוכיח את האפשרות שמתיישבים יוכלו
לקיים משק רווחי שיתבסס על חלקות קטנות מהנהוג עד אז .הדו״ח השנתי של החברה ציין
ש״לדוגמא של צעירים אלה תהיה ,ללא ספק ,השפעה מצויינת והמתיישבים יבחינו באפשרות
לקבל הכנסות ניכרות מחלקות מצומצמות״ .לעמדה זו היה קשר להאמרת מחירי הקרקעות
בארגנטינה45.
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 ;19.3.1911ססון(בורסקו )0111-2300 ,לאביגדור (ג׳דיידה) ;28.7.1911 ,אמתע״י ,יק״א-בא ,תיק חוץ
מסי  , 11ונציאני(בא) ליק״א(פריס).23.3.1911 ,
אמתע״י ,אכי״ח ,9 ^12/6915 ,ס׳ דיין(מאוריסיו) לאביגדור (גידיידה) ;18.6.1911 ,גלפו(מאוריסיו)
לאביגדור(גידיידה).8.8.1911 ,
אמתע״י ,אכי״ח ,1042/6915 ,כהן(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה) ;19.3.1911 ,דיין(מאוריסיו) לאביגדור
(ג׳דיידה) ;18.6.1911 ,גלפו(מאוריסיו) לאביגדור(ג׳דיידה) ;8.8.1911 ,אמתע׳׳י ,יק״א-ל ,תיק  ,355מוס
וונציאני(בא) ליק״א(פריס) ;7.3.1912 ,דו״ח יק״א , 1912 ,עמ׳ . 13-12
אמתע״י ,יק״א-ל ,תיק  ,4251עקיבא אטינגר(בא) ליק״א(בא).27.1.1913 ,
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עקיבא אטינגר ,שהיה מפקח חקלאי של יק״א בארגנטינה ולימים מנהל מחלקת ההתיישבות
של ההנהלה הציונית ושל מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת לישראל ,ציין שבעונות החקלאיות
 1911/12ו־ 1912/13אפשרה החלקה לשלם את התשלום השנתי שהשלושה היו חייבים ליק״א
ואף נותר לכל אחד מהם סך של כארבעים וחמש פסות חיסכון שנתי לאחר הוצאות המזון שהיו
להם .משום כך העריך שהשלושה יכלו להבטיח לעצמם עתיד כלכלי סביר ,אבל ציין כי
זאת צורת התיישבות של צעירים השואפים להקים משפחה ולהיפרד מוקדם ככל
האפשר .לפנינו קבוצה של נערים שמבינים היטב אלה את אלה ושלא מסתכסכים
ביניהם ,אבל מעריכים את דרך התיישבותם כזמנית ,עד למועד בו יתחתנו .גגין המבוגר
הוא בן  ,24שני האחרים הם בני  23ואומרים שלא יוכלו להישאר ביחד שכן חושבים
להינשא בקרוב46.
מן הניתוח של אטינגר עולה שלכאורה ניתן היה להתפרנס מחלקה קטנה ,אך באותו זמן
בולט לעין שההצלחה הכלכלית היתה אפשרית רק כשהיה מדובר ברווקים ללא התחייבויות
משפחתיות .מכאן ,שרצונה של יק״א לנצל את נסיונם של השלושה כמופת למתיישבים היה,
לכל הפחות ,מוגזם.
עקב המצב ביקשו שלושת הבוגרים להתיישב בנפרד על חלקות בנות  600-500דונם ולגדל
בהן דגנים וירקות .הנהלת יק״א בבירה הבינה את הדרישה להיפרדות:
ברור לעין הוא שביום בו יצטרכו להתקיים שלושה משקים על השטח שקיבלו עד
עתה ,אף אם רק אחד מהם יתחתן ,ישתנו התנאים .הצרכים יגדלו ,יצוץ ענין המגורים
וההרמוניה עלולה להיפגע ...בתנאים הקיימים הם מסתדרים היטב אבל ,אם לא נעשה
וויתורים ,יאבדו את התקוות ויעזבו את השדה .הבוגרים שעבדו אצל מתיישבים אחרים
יצאו את המושבות שכן צורת ההתיישבות הנוכחית לא מעניינת אותם47.
משום כך תמכה ההנהלה בהצעת אטינגר לקיים את המשק שהוקם עם רווקים שישלמו
דמי שכירות ,שלכל אחד מהם תהיה הזכות להתיישב בנפרד לכשיקים משפחה ,ובמקומו
יצטרף צעיר אחר לשותפות .אולם יחד עם השינוי המוצע ביקשה ההנהלה לקיים את ההסדר
הקודם מבחינת ההתמקדות בגידולים האינטנסיביים .כתוצאה מכך היא הציעה שגודל החלקות
שהנשואים יתיישבו בהן יהיה רק רבע מן החלקה של השותפות48.
אבל הצעה זו לא הוגשמה .גלפו עזב את המושבה והמשק נותר בידי גגין ונחום .החלקה
לא הניבה את הרווחים הצפויים וגגין ונחום הפסיקו לשלם את התשלום השנתי לחברה
המיישבת .בראשית  1914ביקר במאוריסיו יצחק סטארקמת ,מי שהיה מנהל המושבות של
יק״א בארץ ישראל ומונה לדירקטור של החברה בבואנוס־איירס .סטארקמת מנה את בוגרי

47
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שם ,מוס וונציאני(בא) ליק״א(פריס).23.1.1913 ,
שם.
אמתע׳׳י ,יק׳׳א-ל ,תיק  ,4271סטארקמת(בא) ליק״א(פריס).27.4.1914 ,
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ג׳דיידה עם החוואים( 08ז16ת1ג1ן :)0״קבוצה שראוייה למלוא תשומת לבנו שכן הצלחתם תאפשר
את ההתיישבות של הרבה מהגרים תוך חסכון בדמים ובאדמה״ .לפי דיווחו הם השתמשו
במאה דונם לגידול תירס ,ששימש אותם לגידול עופות וחזירים ואת חמישים הדונם הנותרים
הקדישו לגידול ירקות .עד כאן הכל נראה לו סביר ,אבל להפתעתו הגדולה הוא גילה שהחלקה
שהוקדשה לגידול ירקות הושכרה לחוכר ממוצא איטלקי ששילם להם את דמי השכירות
במחצית יבולו .סטארקמת הצביע על כך שהבוגרים ביקשו לשכור מיק״א מאתיים ושמונים
דונם וליצור משקים נפרדים ,שכן אחד מהם נסע להתחתן בבירה49.
הנושא עלה כשבמאוריסיו החמירה בעיית חכירת המשנה .לפי סטארקמת עשו זאת תשעים
וארבעה מתיישבים ,מתוך  ,248ויק״א היתה מוכנה לסלק את אלה שלא יבטלו את חוזי החכירה.
משום כך ניתנו הוראות חמורות לאדמיניסטרטור כדי שידרוש אותה דרישה מן הבוגרים,
וכדי שישלמו את חובם ליק״א50.
שני הצעירים ביטלו מיד את ההסכם עם המהגר ,דבר שנתן להבין שלא בחוכר היה מדובר
אלא בפועל שכיר ,שכן לא היתה שום תביעה משפטית על ביטול חוזה ההחכרה; אך את חובם
ליק״א ,שלא היתה הנושה היחיד ,הם לא הצליחו לשלם .יק״א נתנה להם ארכה עד לסוף
אוגוסט  ,1914ובמועד זה הם שילמו לנושים אחרים וכספם אזל כך שהם לא יכלו לקיים
את התחייבותם כלפי החברה .זו נקטה באמצעים חמורים וסילקה אותם תוך כדי השתלטות
על האדמה ועל המלאי החקלאי .במעשה זה הסתיים נסיון ההתיישבות של קבוצת הבוגרים
שהגיעה מג׳דיידה בשנת 51.1909

מסקנות
מנהלי בתי הספר החקלאיים ,וכן המורים ואנשי מועצת כי״ח ,היו מעוניינים בפתרון בעיית
התעסוקה של עשרות בוגרים בשליחתם למקומות שבהם יוכלו לעסוק בחקלאות ולהצדיק
בכך את הצורך בקיומם של בתי הספר החקלאיים ושל חוות הלימוד :הכוונות של מועצת יק״א
היו דומות ,ברם היא קבעה את התנאים להתקבל במושבותיה לפי המדיניות והאידאולוגיה
שלה .מנהלי יק״א בבואנוס־איירס היו מופקדים על ביצוע המדיניות של המועצה ,אולם לעתים
החמירו בפרשנותה ,כפי שהובלט במקרה של יצחק כהן.
הבוגרים היו אנשים צעירים שבאו מתוניסיה לאחר שהגיעו אליה ממקומות אחרים כדי
ללמוד חקלאות .בתוניסיה הם לא חשו כבני המקום ,ולכן ניתן היה להניח שיצפו להשתרש
בקהילה היהודית המושבית בארגנטינה .מהחומר שהוצג למעלה נראה שהם לא הצליחו בכך
ושתחושת הבידוד השתלטה עליהם .הם היו חדורי רצון להפוך ליוגבים בעלי הכרה ולעסוק
50
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שם; אמתע״י ,יק״א-ל ,תיק  ,4271ונציאני(בא) ליק״א(פריס) ;27.4.1914 ,אמתע״י ,יק״א-ל ,תיק ,494
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במקצוע החקלאות ,וגם לאחר היציאה ממאוריסיו הם ניסו ,לכל הפחות אלה שעל גורלם
לאחר הפרישה סיפרנו כאן ,להישאר קשורים לעבודת האדמה.
תהליך קליטת הבוגרים ,ובהם אלה שבאו מג׳דיידה ,היה דומה לזה של קליטת המהגרים:
תקופת עבודה אצל המתיישבים תחת עינם הפקוחה של האדמיניסטרטורים של יק״א כדי
לבחון את ״ערכם״ של המועמדים להתיישבות ואת כושר התאמתם לתנאי החקלאות הנהוגה
בארגנטינה .התקווה היתה שבוגרים רווקים ,בעלי השכלה תאורטית ומעשית שרכשו בחוות
הלימוד ,יוכלו להתגבר בקלות יחסית על המבחנים ולהתקבל כמתיישבים.
בעיות שונות מנעו את הגשמת התקווה .בין אלו משבר חקלאי שפרץ בארגנטינה בשנת
 ,1909מדיניותה המבולבלת של יק״א בדבר החובות והזכויות של הבוגרים ,ורצונה של החברה
המיישבת לקבוע תנאי התיישבות חדשים המבוססים על משקים מצומצמים ,בארץ שחקלאותה
התבססה על שיטות ייצור שדרשו שטחים נרחבים.
לא פחות חשוב היה המצב החברתי של הצעירים ,שלא היו להם קרובי משפחה או חברים
בין המתיישבים ,במושבה שפעילות חברתית סבירה ושיתוף פעולה בין חבריה היו מועטים.
הקמת אגודת הבוגרים אפשרה קשר מסוים בין הבוגרים לבין עצמם ,אך לא יכלה לתרום להידוק
היחסים עם אנשי המושבה .לא ניתן להראות ,על פי המקורות שבידינו ,שהיתה עוינות בין
המתיישבים לבין הבוגרים ,אולם סביר להניח שהבדלים במוצא ,בשפה ובמנטליות היקשו על
יצירת זיקה חברתית ,הגבירו את תחושת הבדידות ותרמו לחוסר היכולת להשתרש .במאמר
הוצגה הטענה של ס״ד לוי ,שלפיה תהיה אפשרות לבוגרים להינשא לבנות המתיישבים ,טענה
שחזר עליה אביגדור ,אך למעשה דבר כזה לא קרה והצעירים נישאו ליהודיות ממקומות
אחרים .אילו היו נושאים נשים מבנות המתיישבים הם היו שותפים במשק של הורי הכלה
ולא היתה מושמעת הטענה שאין לקיים משפחה על בסיס הדונמים המועטים שיק״א היתה
מוכנה להעמיד לרשותם.
שלושה נושאים קבעו את הכישלון המוחלט של התיישבות בוגרי ג׳דיידה במאוריסיו ושל
בוגרים מבתי ספר אחרים :הבדידות וחוסר השורשים של בוגרים רווקים במפעל התיישבותי,
שהיה מבוסס על יישוב משפחות כשהתנאים המשקיים שניתנו להם לא אפשרו הקמת משפחה:
ההתיישבות בארץ של חקלאות אקסטנסיבית לאחר שקיבלו הכשרה בזו האינטנסיבית דווקא;
וקביעת תנאים כלכליים והתיישבותיים לא מעשיים על ידי יק״א.
המגע עם סביבה שבני ג׳דיידה לא חלקו עימה דעות ומנהגים הציב מכשול נוסף ,אם כי
לא מכריע ,על דרך קליטתם.
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