ה ורלסדר 1בסגירה

אנת נקלביץ

"

"

דגם להתיישבות החקלאית היהודית

בארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים

א  .מבוא
עוד משחר ההיסטוריה נקשר המונח אריסות לעבודת האדמה  .האריסות ( באנגלית , Sharecropping
בצרפתית

( Ad tayage

הייתה אחת מדרכי עיבוד הקרקע  :בשיטה זו בעל הקרקע החכיר את השטח

~

שבבעלותו בתמורה לחלק מן היבול  .בעת העתיקה ובימי הביניים הייתה האריסות אמצעי לשעבוד

האיכרים  ,בשל התלות הבלחי מוגבלת של האריס בבעל הקרקע  .האריסות התקיימה מאות בשנים ,
1

כשהיא משנה צורה  ,נעלמת ושבה לפעול  ,עד שנעלמה כליל עם צמיחת הקפיטליזם .
בארץ  -ישראל פעלה שיטת האריסות  ,ה ' אמפיטוסיס '  ,בתקופה הרומית  ,כאשר השלטון ביקש
להשפיע על התושבים לחדש את עיבוד האדמה והציע תנאי חכירה נוחים ומושכים  ,שכמוהם כבעלות
על הקרקע  2 .בתלמוד מוגדר האריס ' כמקבל שדה מחברו לעבדה  ,בשכר חלק ידוע מהפירות שתוציא

השדה ' .
1

3

סקירה היסטורית על התפתחות שיטת האריסות בעולם מהעת העתיקה ועד המאה העשרים ראו . 1 . Byers , 'Historical :ז
7- 40

 .עק
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,

0

. The fournal

' Sharecropping

ת . Perspectives 0באימפריה הרומית

הופעלה השיטה כשלב מעבר מהעבדות לפאודליזם הקלסי  .האריסות הופעלה במגוון צורות באזורים שונים באירופה

ובאסיה .
הלניסטיים  -רומיים המשתקפים במקורות הז " ל '  ,ציון  ,לט ( תשל " ד )  ,עמ ' . 233 - 217

2

י ' שורק ,

3

הערך ' אריס '  ,אנציקלופדיה תלמודית  ,ב  ,עמ ' קפו  .שני סוגי אריסות מוזכרים בתלמוד  .באחד קיבל האריס מבעל

' מנהגי אריסות

הקרקע את ההוצאות  ,הזרעים ושכר עבודה בגובה מחצית  ,שליש או רבע מהיבול  ,כפי שהותנה  .בסוג האחר מימן
האריס בעצמו את ההוצאות והזרעים  ,ואילו בעל הקרקע קיבל חלק מן היבול  ,שליש או רבע כפי שהותנה .
קתדרה

, 120

תמוז

תשם "

(

,

עם ,

106 - 79

ץתדרה
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בהקשר של היישוב היהודי המתחדש בארץ  -ישראל הוזכר רעיון האריסות לראשונה

בתחילת תרס " א (  4 . ) 1900חיים מרגלית קלווריסקי  ,מנהל חוות ההכשרה של

יק " א

( החברה להתיישבות יהודית) בסג ' רה שבגליל התחתון  ,החל בניסיון האריסות בהמלצתו
של הפקיר הממונה פרנק פריינטה

( ט ) תט

.

8ק ) 5

קבוצות פועלים הוחתמו על חוזים

"
עונתיים  ,וקיבלו עליהם לעבד את הקרקעות  ,והחווה סיפקה להם את אמצעי הייצור
בתמורה לחלק משווי היבול  .היה זה חלק מתקופת המבחן שהנהיגה יק " א למיון
הפועלים המיועדים להתיישבות במפעלה

בארץ  -ישראל .

בזיכרונותיהם של בני התקופה נכתב  ' :נסתכמה שנתה הראשונה של סג ' רה
בגירעון -

ואז נצנץ לראשונה רעיון האריסות  -ובקבוצה [ ! ] ' .

הביל " ויי כתב במאמר שפרסם בשנת

6

מנשה מאירוביץ

: 1905

בהתלהבות של קודש ניגשו הפועלים הצעירים

בשנת  1901נתקבלה פקודה מפריס להתחיל בנסיון אריסות [ ] . . .
לעבודתם  ,מתוך ביטחון גמור בהצלחת מפעלם  .נזדמן לי לראות את אורח חייהם של בני המולדת הללו [ . . .

חייט מרגלית

קלוורייקי

]

בראותי את בני החיל הללו [  . . .ן צצה לפני תמונת האוהל ' ההיסטורי ' והאורווה עם קבוצת הבילויים הראשונה

.

בראשון לציון [  . .ן אותו מרץ ואותה

אמונה .

7

מדברים אלה ניתן להתרשם כי להבדיל מהאריסות באירופה ובמזרח התיכון  ,נתפסה האריסות ביישוב
היהודי כחלק מתהליך התחייה וגאולת האדם והקרקע  .ברם יוסף ויתקין  ,שהכתיר את האריסים
בתואר ' גיבורי ישראל '  ,הנלחמים את מלחמתם בטבע ובאנשים  ,עמד על המציאות הקשה שהביאה
אותם לשקוע בייאוש ולראות עצמם ' עבדים לפקידי יק " א ' .

8

האריסות בהתיישבות היהודית לא החלה על פי ' הפקודה מפריז ' ; דומה כי היה זה רעיון שהתגבש
לכלל מעשה מתוך המציאות שבה מחד גימא הפקידות חיפשה דרך להכשיר את הפועלים  ,ומאידך

גיסא הפועלים ביקשו אמצעים לקיום תוך כדי הכשרה  ' .פריז '  ,קרי יק " א  ,אימצה את הרעיון במתכונתו
החדשה  ,שכן הוא עלה בקנה אחד עם תפיסת עולמם של מנהליה .
במאמר זה אבחן את המקורות לאריסות כשיטת התיישבות ביישוב המתחדש בארץ  -ישראל ,
את הסיבות לאימוצה ואת תהליך התפתחותה  .אבקש לברר כיצד התפתחו חוזי האריסות מחוזה
ספורדי שהתהווה תוך ניסוי וטעייה  ,או ' תוך כדי פעולה '  9 ,לחוזה מגובש שהיווה בהמשך את הבסיס
4

ע ' עמית  ' ,מקומו של חיים מוגלית קלווריסקי ביישוב הגליל התחתל  , ' 1905 - 1898עבודת מוסמך  ,האוניברסיטה

העברית בירושלים  , 1981עמ ' . 42 - 39
5

פריינטה היה מנהל המשרד האזורי של יק " א בביירות ומנהל בדימוס של בתי הספר של כי " ח אליאנס בסמרנה  ,באיזמיר
ובתוניס .

6

עבר הדני  ,ההתישבות בגליל התחתון  :חמישים שנות קורותיה  ,רמת  -גן תשט " ו  ,עמ '

7

מ ' מאירוביץ  ' ,פרשת סג ' רה '  ,הנ " ל  ,חבלי תחיה  ,תל  -אביב תרצ " א  ,עמ '
ב ' יברייסקייה זשיזן '

8

. 50

. 24

המאמר פורסם לראשונה בשנת

1905

פטרבורג .

י ' ויתקין  ' ,מגיבורי ישראל '  ,המליץ  ( 77 ,י " ס בניסן תרס " ג )  .הגיבורים האמתיים כדברי ויתקין היו האריסים  ,אלה
שמלאכת כפיים הייתה פרנסתם והווייתם  ,זאת בניגוד ל ' גיבורים ' שהונצחו בפנתיאון הלאומי  .ראו

גם  :מ ' חזן  ' ,הנצחת

מגשימי הציונות  -גרסת יוסף אהרונוביץ '  ,ציון  ,ע ( השס " ה )  ,עמ ' . 93 - 61
9

ר ' אהרנסון  ' ,שלבים בהקמת מושבות העלייה הראשונה ובהתפתחותן '  ,מ ' אליאב ( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,א ,

ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 76

האריסות בסג ' רה

81

להתקשרות חוזית פרטנית בין החברה המיישבת לאריסים במושבות  ,ומה היו הגורמים שהביאו

לכישלון הניסוי  .כמו כן אבחן את הקשר הרעיוני בין החוזים בסג ' רה לחוזי האריסות של ראשית

ההתיישבות השיתופית .

ב  .האריסוה כשלטה חכלרה לעלבוני קרקע
מהמאה השלוש  -עשרה ואילד ,

יאחר

קריסת הפאודליזם הקלסי  ,התפתחו במערב אירופה דגמים

שונים של אריסות  .בבסיס השיטה היה יתרון כלכלי יחסי

לבעלי הקרקע

) ( Surplus Appropriation

ולמעבדיה  ,בזכות חלוקת הסיכונים  .בחברה המסורתית האירופית הייתה האיכרות ממוקמת בתחתית

הסולם החברתי  ,והאריסים ניצבו שלב אחד מעל הפרולטריון הכפרי  .האריסים היו שקועים כמעט
תמיד בחובות כלפי האדון  ,בעל הקרקע  ,התקיימו ברמת קיום מינימלית  ,ובלית בררה קיבלו את תנאי
החכירה שהוצעו להם  .האריס עיבד את הקרקע  ,ובתמורה קיבל חלק מוסכם מערך היבול  ,בניכוי

ההוצאות לרכישת זרעים  ,זבלים  ,בהמות העבודה  ,ציוד  ,מגורים ומזון  ,שמומנו על ידי בעל הקרקע .
אם עלה בידי האריס לצבור הון כלשהו  ,הוא רכש בו קרקע או שהפך לאיכר שכיר או חוכר בעצמו
)tenant

ferm~ ef

lo

במקור התבססה שיטת האריסות על חלוקה שוויונית  ,חצי  -חצי  ,בין האריס לבעל הקרקעות
) mitayage

משמעו מחצית

= moitii; medietas

חצי )  .לעתים ניתן לבעל הקרקע חלק גדול יותר ,

ובמקרים יוצאי דופן  ,למשל כשהקרקע הייתה דלה  ,הסתפקו בעלי הקרקעות בהכנסה נמוכה מן
המקובל  ,והיו מקרים שבהם קיבל האריס שני שלישים עד שלושה רבעים מההכנסה .

האריסות הייתה נפוצה בארצות מערב אירופה  ,בעיקר בארצות השפלה  ,עד המאה השמונה  -עשרה .
המעבר ההדרגתי באירופה ממבנה החברה המסורתית שנהגה על פי הסדר הישן לחברה המודרנית ,

שהחל בעקבות תהליך האמנציפציה של האיכרים  ,הביא לירידה הדרגתית במספרם של האריסים .
מקצתם נהנו מהשגשוג הכלכלי של אמצע המאה

11

השמונה  -עשרה והפכו בעצמם לאיכרים חוכרים .

בצרפת הייתה האריסות דגם חכירה שכיח עד למהפכה

הצרפתית .

12

בשנת

1882

הייתה האריסות

נהוגה בעיקר באזור הדרומי  -מערבי של המדינה  ,האזור הנחשל יחסית  ,בעוד שבצפון המדינה לא היו

כלל אריסים .

כלכלנים חקלאיים ומתקני חברה ראו באריסות הזדמנות לקידומו של הפועל העני  ,אך

13

בפועל היה האריס עני מרוד  ,והשלכותיה של השיטה על החקלאות היו בדרך כלל שליליות  .האריס ,
שעיבד בדרך כלל את האדמה על בסיס חוזה מילולי או חוזה כתוב לטווח קצר  ,נמנע מלהשקיע
10

15 , Sharecroppers, and French Agricultral Depression 01 the Late Nineteenth Century ' ,ת8תין ' Liebowitz ,
429 - 445

 .קק
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א ' כך שכיך מעבך אדמה שאינה בבעלותו

תמורת דמי שכירות מוסכמים~ המשולמים בכסף או בתבואות  .בארץ  -ישראל היו מרבית הפלאחים הערבים פלאחים
חוכרים  ,שנדרשו לשלם לבעלי הקרקע דמי חכירה בגובה
11

40 - 33

אחוז מן היבולים .

דיון מקיף בתהליך המעבר מהסדר הישן באירופה הכפרית לחברה המודרנית
1978

' Rural Europe, Newמ

 .קע

,

- Politics ~ Oiord
Ambition, Love and
1973 ,

12

160- 162

13

ליבוביץ ( לעיל  ,הערה . ) 10

ראו the Old Order :

45 :ע Zeldin, France 1848- 1

.ז

,

] Blum , The End
0

ץתדרה

ץתדרה
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בקרקע בשל הארעיות  ,ואף בעל הקרקע נמנע מהשקעה  ,בשל חוסר הוודאות וההכנסה הזעומה .
בארצות המזרח התיכון הייתה האריסות תופעה שכיחה  ,ובכלל זה בארץ  -ישראל .

14

מצוקתם

הכלכלית של הפלאחים בארץ  -ישראל החמירה בשנות השבעים של המאה התשע  -עשרה  ,בעקבות
התרחבות הקשרים בין הכלכלה המקומית לכלכלה העולמית  .הקרקע החקלאית הפכה למוצר מבוקש
בקרב בעלי הון עירונים ונכבדים כפריים  ,ואלה הפכו לספקי האשראי של הפלאחים  ,והקרקע ויבולה

שימשו כביטחונות .

האריסות השכיחה ביותר הייתה אריסות תמיד  ,ללא הסכם  ,המבוססת על נוהג

15

ומסורת  .האריסות הייתה שיטה מקובלת לניצול הקרקעות של ה ' בעלים הנעדרים '  .לרוב לא היו
האריסים מתחלפים  ,אלא ישבו על הקרקע כל חייהם  ,והקשר עם בעלי הקרקע התקיים בעיקר בעת

תשלום דמי האריסות .

16

בסוריה  ,שבה היו מרבית הקרקעות בידי בעלי האחוזות הגדולים  ,עובדו הקרקעות בידי אריסים .
חלקו של האריס ביבול היה שונה בהתאם לטיב הקרקע ולמידת הקושי בעיבודה  ,ונע משישית ועד

לשליש מהיבול  .סוגי האריסות נבדלו בהתאם למידת ההשתתפות של שני הצדדים באמצעי הייצור .

17

ניתן לומר בהכללה שבכל אזור התפתח דגם אריסות בהתאם לתנאי המקום ומנהג המקום  ,וכי מרבית
ההסכמים או החוזים היו מילוליים בלבד  ,חלקם חד  -שנתיים וחלקם ארוכי טווח .
הנהלת יק " א ופקידיה בארץ  -ישראל  ,שחלקם חיו או קיבלו את הכשרתם החקלאית בצרפת  ,הכירו את
דגם האריסות הצרפתי  ,ועל כן יש להניח שדגם זה עמד לנגד עיניהם שעה שתכננו את מפעל ההתיישבות

שלהם בארץ  -ישראל  .האריסים עצמם  ,שחלקם הגדול היו ממוצא מזרח אירופי  ,לא הכירו את האריסות
כשיטת עיבוד  ,שכן האריסות בארצות אלה הייתה מזערית לכל היותר .

18

יש להניח אפוא כי האריסות

שיושמה בחוות סג ' רה שילבה בין הידע של הפקידות בנושא לבין הביצוע במשק הערבי  .אולם דגם
אריסות זה נבדל מכל אלה שסקרתי לעיל  ,שבהם עיבדו האריסים קרקעות שהיו בידיים פרטית  -במקרה

הארץ  -ישראלי הייתה הבעלות על הקרקע בידי החברה להתיישבות יהודים  ,יק " א  ,שמרכזה בפריז .

ג  .האריסות במפעל ההתילשבות של

.1

לקאא

בסגירה

שלב גיבוש הרעיון

בשנות השמונים של המאה התשע  -עשרה התחדש היישוב היהודי החקלאי בארץ  -ישראל והוקמו
המושבות הראשונות  .קשיי ההתמודדות והקיום של המתיישבים החדשים הובילו עד מהרה למעורבותו

של הברון רוטשילד ולפרישת חסותו על חלק מן המושבות שנקלעו למשבר .
. 435

14

שם  ,עמ '

15

מ ' יזבק  ' ,מפלאחים

למורדים :

גורמים כלכליים להתפרצות המרד הערבי ב  , ' 1936 -הציונות  ,כב ( תשס " א )  ,עמ '

. 187 - 186
16

א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תש " ט  ,עמ ' . 281

17

ג ' בר  ,מבוא לתולדות היחסים האגרריים במזרח התיכון  , 1970 - 1800ירושלים תשל " ב  ,עמ '

; 101 - 99

גרנובסקי ( שם ) ,

עמ '  . 293ההחכרה הנפוצה הייתה תמורת חלק מן היבול  -על פי שיטה זו  ,מראב ה  ,קיבל המלאח רבע מן היבול .
18

בעיראק הייתה מקובלת שיטת המהאצה  ,שעל פיה התחלק היבול בין גורמים שונים  ,בהתאם לשיטת העיבוד .
~
באיירם ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 25

האריסות בסג ' רה

83

ץתדרה

לאחר פטירתו של הברון מוריס דה  -הירש ) ) 1896 - 1831 , de Hirschוהעברת הניהול של יק " א  ,שחירש
יסד ועמד בראשה  ,לידי מועצה אדמיניסטרטיווית חרשה  ,החלה החברה להתוות תחומי פעולה
עתידיים  .באוקטובר

1896

התבקש אמיל מאירסון ) (Meyersonעל ידי נרסיס לוון (מ "

ע)]

4ן
פבב

;-

1

ע ןמ:ג..-

עיןוי

'

),

א

ך

--

נייגו התבקש להמליץ על סמך ניסיונו על אופן הטיפול הרצוי במתיישבים  ,כדי להכשירם להיות
עובדים ראויים אך למנוע ציפיות מופרזות ותלות בחברה  ,כפי שקרה במושבות הברון רוטשילד .
על פי חזונו בתזכיר שהגיש ליק " א סקר מאירסון את לקחי השיטות שננקטו עד אז בהתיישבות
בארץ  -ישראל ואת הצעתו למיון פועלים והכשרתם .

21

הוא הציע שפעולת המיון תתבצע באחוזה

שתוקם ותופעל על ידי יק " א  .הפועלים באחוזה יידרשו לעמוד בחובות שיוטלו עליהם בתנאי העבודה

והשכר המקובלים בארץ  -ישראל  ,וליק " א לא תהיה כל מחויבות כלפיהם  .המיון יתנהל בשיטת הבררה
הטבעית  -המצטיינים  ,שיצליחו לשרוד  ,יהוו את הגרעין להתיישבות בריאה בארץ  -ישראל  .אלה
שיוכיחו את כישוריהם יוכלו לעבור למעמד של ' מתיישבים למחצה '  ,שהוא שלב ביניים בין פועלים

לאיכרים ( מתיישבים עצמאים ' שאינם נאלצים לעבוד אצל אחרים ' ) .

' מתיישב למחצה ' יקבל אמצעי

מחיה  ,משק ואינוונטר  ,שיינתנו כהלוואה שיחזיר בתנאים המקובלים  .בדרך זו לא תסכן החברה את
השקעתה  ,שכן הקרקע והאינוונטר יישארו בבעלותה .

22

השלב הראשון של מפעלה של יק " א בארץ  -ישראל היה רכישת אדמות סג ' רה והקמת חוות הכשרה
במקום  .האריסות כשיטה לעיבוד הקרקע הועלתה גם בתכנית העבודה שהגיש ליק " א דוד חיים ,

הפקיד שהיה ממונה מטעמה על הקמת החווה .
19

לקראת העונה החקלאית

1900/ 1

העריך חיים כי

מאירמה (  , ) 1933 - 1859יליד לובליז שבפוליז  ,היה כימאי בהשכלתי  ,עיתונאי ופילוסוף  ,עבר לצרפת  ,שימש כמזכיר
הוועד המרכזי של ' חובבי ציון ' ומנהלה של יק " א (  . ) 1923 - 1900ראו  :י ' מיורק  ' ,אמיל מאירסון וראשית המעורבות של
חברת יק " א בארץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

62

( טבת וכשנ " ב )  ,עמ ' . 79 - 67

 , 1896אצ " מ . 141/ 105 ,

20

מאירסון אל נייגו ,

21

מאירסון אל לוון  ,אוקטובר  , 1896אצ " מ ,

22

23

4

בספטמבר

מאירסון אל נייגו ( לעיל  ,הערה

; ) 20

( 1408/152העתק ) .

על גיבוש רעיון החווה ראו  :מיורק ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

; 72

הנ " ל  ' ,המקורות

הרעיוניים של חוות הפועלים בסג ' רה '  ,י ' בן  -ארצי  ,י ' ברטל וא ' ריינר ( עורכים )  ,נוף מולדתו  :מחקרים בגיאוגרפיה של

ארץ ישראל ובתולדותיה מוגשים ליהושע בן  -אריה  ,ירושלים תש " ס  ,עמ '

; 384 - 376

( טבת תשס " א )  ,עמ '

. 102 - 101

ש " נעלם "  ,והקמת חוות ההכשרה בסג ' רה '  ,קתדרה ,
23

ינקלביץ ( שם )  ,עמ '

. 122 - 97

98

:

א ' ינקלביץ  ' ,דוד חיים  ,הפקיד

.-

נרסיס לוון

ץתדרה

84

אסתי ינקלביץ

לרשות החברה יעמדו  5 , 000דונם מאדמות סג ' רה  ,שרכישתם הושלמה בשנת  ' . 1899אם תאמצו את

פרויקט הקמת החווה כפי שאנו מציגים אותו יהיה מקום ליישב לצד החווה עוד

מתיישבים [ . . .

20

]

מה שדוחק לפי שעה הוא הצורך להחליט על האופן שבו תעובד הקרקע הפנויה  .הקמה וארגון של
החווה ידרשו זמן רב מדי  ,ובינתיים יש להתקדם בעבודה '  .הצעתו התבססה על יישוב של עשרים
פועלים ומשפחותיהם בעלות של

7 , 000

פרנק למשפחה  ,סך הכול

140 , 000

פרנק .

24

את עשרים

הפועלים ביקש לגייס מקרב ' הפועלים החקלאיים הטובים ביותר שניתן למצוא בארץ  -ישראל ' .

25

במסגרת ההתקשרות עם הפועלים אמורה הייתה יק " א להעמיד לרשותם את אמצעי הייצור והתמיכה

החודשית  ,וזאת בתמורה לחלק מן היבול  .הצעה זו נועדה לאפשר את מימוש רכישת הקרקע  ,למנוע
השתלטות מחודשת של האריסים הערבים על הקרקעות  ,ולחסוך את תשלום המסים עבור קרקע

לא מעובדת  .לצד גאולת הקרקע ראה חיים אפשרות לגבש קבוצה של מתיישבים שיקבלו תמריץ
להצטיינות בעבודתם  ,ללא סיכון כספי החברה  .ואולם תכניתו נותרה בגדר הצעה בלבד ולא עוררה
עניין או תגובה בקרב מועצת יק " א  ,שכן בשלב זה סר חנו בעיני הממונים עליו  ,ובמרס

1900

הורחק

מסג 'רה ומהפקידות .
במקביל לתחילת העבודה בסג ' רה פעל מטעמה של יק " א בארץ  -ישראל הפקיד קלווריסקי  ,שעסק
ב ' שכלול ' משמר  -הירדן  ,המושבה הראשונה בארץ שבה קיימה יק " א פעולה יישובית  .ה ' שכלול ' כלל
השלמת משבצת קרקע לאיכרים שנמצאו ראויים להמשיך כאיכרים במושבה  ,ושהיה סיכוי כי יצליחו
בחקלאות

פלחה .

26

התנסות זו תרמה לגיבוש התפיסה ההתיישבותית של יק " א ושל

קלווריסקי :

' בבואי בררתי את שאלות הבעלות על הקרקע וניגשתי להקמת הבתים ולבנין המשק  ,על מנת שיוכלו
האיכרים להתקיים על עבודתם בלבד  ,מבלי לסמוך על הקצבה השנתית

של יק " א ' .

27

במשמר  -הירדן

הגיע קלווריסקי להכרה כי התיישבות יש להתחיל בהכשרה חקלאית ובמיון מתיישבים  ,לפני המעבר
להתיישבות קבע  ,וכי רק אחריות ומעורבות ישירה של החקלאי בקבלת החלטות הנוגעות לחייו

ולענייני הציבור  ,יביאו להתפתחות חיי ציבור תקינים וליצירת הקשר הרצוי בין האיכר לאדמתו .

28

בדיעבד ניתן להצביע על התנסות זו כעל מבחן שעל פי תוצאותיו גובשה שיטת התיישבות כוללנית
שיושמה לימים בסג ' רה  ,קרי  :עבודה עצמית  ,קבלת אחריות  ,יצירת קשר בין האיכר לאדמתו והרחקת
המתיישבים שלא הוכיחו את יכולתם להתקיים מעבודתם כלבר  .כל זאת בניגוד לתמיכה במתיישב

במפעל ההתיישבות של הברון רוטשילד .

בחוות סג ' רה השלים קלווריסקי שיטה זו באמצעות

האריסות .

24

התחשיב למשפחה
וחמור ) ; 480

היה 3 , 000 :

פרנק עלות בנייה ,

פרנק למחרשה ולציוד ,

המשותפות  .חיים אל יק " א

18

600

 1 , 260פרנק

פרנק לזרעים ,

600

לבעלי חיים ( שישה שוורים  ,ארבע פרות  ,עזים  ,כבשים

פרנק להוצאות המשפחה  1 , 000 ,פרנק השתתפות בהוצאות

באוקטובר  , 1899אמתע " י  ,ארכיון

יק " א ,

" . 257

" . 257

25

חיים אל יק " א ,

26

על עבודתו של קלווריסקי במשמר  -הירדן ועל גיבוש תפיסתו ההתיישבותית ראו  :עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 27 - 13

27

ה " מ קלווריסקי  ' ,כיצד נוצרו הקבוצות בגליל העליון ' ( ללא תאריך )  ,אצ " מ . 11113 / 1 ,

28

ע ' עמית  ' ,חיים מרגלית קלווריסקי יוצר ההתיישבות היהודית בגליל התחתון המזרחי '  ,יהדות זמננו ,

3

בדצמבר  , 1899אמתע " י  ,ארכיון

יק " א ,

5

( תשמ " ט )  ,עמ '

האריסות בסג ' רה

85

הנה כי כן עם ראשית פעילותה של יק " א בארץ  -ישראל עדיין לא התגבשה סופית שיטת
ההתיישבות  ,אך הותוו קווי יסוד  ,ועל פיהם היה ברור כי מעתה ואילך יצטרך המתיישב להיות אחראי

למעשיו  .לא עוד פעילות פילנתרופית  ,אלא תכנית אנטי  -פילנתרופית שבאמצעותה יגיע להתיישבות

רק ' החומר האנושי המובחר ' ובעזרתם יוקם מפעל בר קיימא למען עתיד טוב יותר .

29

השיטה יושמה

בסגרה באמצעות הפקידות המקומית והאריסים  ,ובמרוצת השנים  ,עד מכירת החווה בשנת , 1913
חלו בה שינויים .

 . 2קלווריסקי והאריסות בסג ' רה
באפריל

1900

מונה קלווריסקי למנהל חוות סג ' רה .

הטיפול במושבות הברון רוטשילד  ,וחוות
מאירסון  ,מנהל יק " א  ,כתב ביוני

1900

30

בינואר באותה שנה קיבלה עליה יק " א את

סטרה המשיכה

להתנהל בניהולה הישיר של יק " א .

31

לקלווריסקי  ' :איני צריך לומר לך עד כמה חשוב המפעל

שהופקד בידיך  .אתה יודע שמרובר כאן במשהו חדש לחלוטין  ,שהחלטות חשובות בחברתנו תלויות

במידת הצלחתו ' .

32

ראשי יק " א ציפו אפוא שקלווריסקי ימצא את הדרך הנכונה להצלחת המפעל .

בדוח הראשון שהעביר למועצת יק " א שרטט קלווריסקי את תכנית ההתיישבות שלו  .בהתאם
לשטח הקרקע שעמד לרשות החברה המליץ להקים שתי מושבות ובהן כארבעים איכרים ובעלי

מקצוע  ,האחת באדמות סמרה והאחרת באדמות מסחה  .הוא ציין כי ' על פי מומחים משפחה זקוקה
ליחידה של

300

7ונם ' .

33

לצד תכנית זו פירט את תכנית ה ' חווה לדוגמה '  .הצורך בחוות לימוד נבע

מהמציאות בארץ  -ישראל  ,שבה חיקו המתיישבים היהודים את שיטות העבודה הנחשלות של הפלאה

המקומי  ,שהשתמש במחרשה פרימיטיווית  ,לא דישן את הקרקע  ,ולא הכיר את שיטת מחזור הזרעים .
קלווריסקי הסביר כי חוות לימוד שתנוהל היטב תוכל להציג לפני המתיישבים דרכים להצליח

בחקלאות  ,והיא תיצור יסוד טוב להתיישבות בארץ  -ישראל  .קלווריסקי הציע להעסיק ארבעים
פועלים  ,שיתמחו בחווה במשך ארבע שנים  ,ובעתיד  ,כשתסתיים רכישת הקרקעות  ' ,אז במקום גיוס

מתיישבים בצורה עיוורת [ . . .

]

נוכל לגייסם מתוך פועלי החווה '  .הפועלים בחווה אמורים היו לעבור

תהליך הכשרה מעשי ובמסגרת זו להתמחות בגידול תבואות  ,מחזור זרעים  ,דישון  ,גידולי שורש וכן
בגידול בעלי חיים  :צאן  ,פרות

29

ועופות .

במדיניותה של יק " א במושבות היהידיות באיגנטיגה בשלהי המאה התשע  -עשרה ניכרות המגמות שכי11נ 1את מדיניותה
של יק " א  .בשנת

ביקש הברון דה  -הירש להסדיר את המצב החוקי בין המתיישבים במושבות ובין חברת יק " א ,

1893

ולאחר התדיינות ממושכת בינו לבין הפקידות המקומית גובש לבסוף הנוסח הסופי של החוזים  .עיון בחוזה מלמד על
רצון להוציא לפועל את מטרות הברון בתחום הקולוניזציה והפרודוקטיוויזציה ועל שאיפה לשמור על האינטרסים ועל
רכושה של חברת יק " א  .מדיניות זו הנחתה כאמור גם את מפעלה של יק " א בארץ  -ישראל  .ח ' אבני  ,ארגנטינה ' הארץ
היעודה '  ,ירושלים

תשל " ג  ,עמ ' . 248 - 239 , 36 - 32
באפריל  , 1900בסל " א כי " א ,

. 40791 /653

30

קלווריסקי אל אחד העם ,

31

הניהול הועבר לידי הוועדה הארץ  -ישראלית של יק " א  ,בראשותו ובמימונו של הברון רוטשילד  .א ' ינקלביץ  ' ,סג ' רה

11

ומקומה בוויכוח על אופייה של ההתיישבות בארץ  -ישראל בראשית המאה העשרים '  ,עבודת מוסמך  ,אוניברסיטת חיפה ,

 , 1996עמ ' . 23 - 12
32

מאירסון אל קלווריסקי ,

33

דוח קלווריסקי ליק " א ,

29

15

ביוני  , 1900אצ " מ . [ 15/7141 ,

באפריל  , 1900אצ " מ ,

. [ 15/6552

ץתדרה

תדדה

86

אסתי ינקלביץ

~

בדצמבר

1900

כתב קלווריסקי לממונה עליו

בסג ' רה  ,הרשימה כוללת
בסך הכול יש בחווה

60

6

פריינטה :

' מצורפת רשימת הפועלים העובדים

אריסים שיישבנו על בסיס חוזה ניסיוני על פי המלצתך  ,לא באופן קבוע .

פועלים ' .

34

במסמך זה הוזכר לראשונה המונח אריסות )  , ( Mitayageוהוא

ליווה מעתה ואילך את ההתיישבות היהודית בגליל התחתון  .עוד הוסיף כי מכיוון שמשק החווה זקוק
לחמישים פועלים  ,יהיה צורך לשלח כמה מהם  ,וזאת יעשה לאחר שיתרשם מעבודתם ' בזמן החריש ,
אלה שרואים שהם לא כל כך

בשלהי

1900

טובים ' .

35

חתמה האדמיניסטרציה בסג ' רה על חוזי אריסות עם שתי קבוצות פועלים  .חוזה

אחד נחתם עם שני האחים טייטלבאום  ,שהגיעו לסג ' רה ממשמר  -הירדן וקיבלו

576

דונם לעיבוד .

36

בתמורה לאינוונטר שקיבלו התחייבו לשלם שבעים פרנק לחודש  -שיעור המס נקבע על ידי
האדמיניסטרציה  .את המקדמות התחייבו לשלם במזומן או בתוצרת חקלאית  .החלוקה בהכנסות
הייתה

25

אחוז לאדמיניסטרציה ( במקרה שהיבול יהיה פי חמישה מהזריעה ,

יותר ) ו 75 -

ו 20 -

אחוז אם יהיה נמוך

אחוז לאריסים .

החוזה האחר נחתם עם קבוצה בת שלושה אריסים  -יעקב כהן  ,שמואל רדלינסקי ומשה רוזנצוויג ,

שהוחלף בהמשך על ידי מנחם קליין .

37

הקבוצה קיבלה לעיבוד

439

דונם  .על פי החוזה התחייבו

האריסים להחזיר את התמיכה החודשית שקיבלו בסך שלושים פרנק  ,לשלם עבור אמצעי הייצור ,

להחזיר את המקדמות שקיבלו ( זרעים ומספוא )  ,לשלם .

12 5

אחוז מס ולתקן את הכלים בשעת הצורך .

עם הקציר  ,נאמר בחוזה  ,יחולקו ההכנסות בין האריסים לאדמיניסטרציה באופן שווה  .וכן נקבע
כי כל אריס יקבל חמישה פרנקים לחודש  .קבוצת פועלים זו הגיעה לסג ' רה עם תחילת העבודה
בחווה  ,חלקם נשארו במקום רק עד תום החוזה  ,ואחרים המשיכו לעבוד כאריסים במושבות

סג ' רה

ויבנאל .
קלווריסקי הציע כי בתום העונה החקלאית יבחנו איזה מבין החוזים היה טוב יותר לאדמיניסטרציה
ולאריסים ויאמצו אותו  .קבוצות אריסים אלה  ,כמו אלה שבאו בעקבותיהן  ,התארגנו ככל הנראה לצורך
השעה  ,חלק מאנשי הקבוצה אמנם הכירו זה את זה טרם בואם למקום  ,אך לא ניתן להצביע על קבוצה

מלוכדת בעלת אוריינטציה אידאולוגית שביקשה לפעול בשיתוף  .עם זאת חלק מהאריסים הראשונים
השתלבו לימים במסגרות חברתיות שהתהוו במקום  ,כמו ' ועד פועלי סג ' רה ' וארגון ' החורש '  ,ארגון
הפועלים החקלאיים .

34

קלווריסקי אל פייינטה ,

14

בדצמבר  , 1900אצ " מ  . [ 15/6552 ,בהתייחסה למתיישבים במושבות נהגה פקידות יק " א

להשתמש חליפות במונחים  ( colonמתיישב ) ו  ( mEtayer -אריס )  ,וההבחנה הלשונית ביניהם אינה ברורה  .בשני המקרים
מדובר במי שמעבד קרקע שאינה בבעלותו תמורת אחוז מסוים מן היבול .
35

שם .

36

האחים טייטלבאום היו במקור מצפת  .הם עבדו כפועלים במשמר  -הירדן ועברו לסג ' רה בעקבות קריאתו של קלווריסקי .
אחד האחים היה אחר כך לאריס בסג ' רה  ,אך נפטר מחולירע ואלמנתו נותרה לעבד את המשק באריסות .

37

כהן הגיע לסג ' רה מצפת  ,הצטרף בהמשך ל ' ועד פועלי סג ' רה '  ,אך עזב את סג ' רה ככל הנראה בתום העונה

מוצאו של רדלינסקי מרוסיה  ,הוא המשיך לעבוד כאריס בחווה כשש שנים  ,ומשם עבר ליבנאל ואף שם

החקלאית .
היה אריס .

רוזנצוויג שהה בחווה פרק זמן קצר  ,והוחלף כאמור על ידי קליין  ,שהיה בהמשך לאריס במושבה סג ' רה  .פרטים מתוך

,

רשימת סטטיסטית של פועלי החווה משנת  , 1908 - 1900אצ " מ . 15 / 6559 ,

האריסות בסגרה

87

בהתייחסו לקבוצות האריסים הראשונות כתב ויתקין  ' :המה ניגשו אל עבודתם בשמחה רבה  ,כי
זכו לעמוד ברשות עצמם ולהראות את כוחה של העבודה והאהבה '  .ולמרות הייסורים הקשים שהיו
מנת חלקם  ,הוא האמין ' שמאות ואלפים יצאו בעקבותיכם  ,והיו מעשיכם אלה לעמוד  -אש להאיר
להם את דרכם ולחמם את לבם '  .ואכן נראה כי כפרטים היו אותם אריסים חדורים ברוח השליחות
הלאומית .

38

כדי לעמוד על טיבו של דגם האריסות שהונהג בסג ' רה אביא את החוזה שנחתם עם כהן  ,רדלינסקי
ורוזנצוויג ( ואחר כך קליין )  .חוזה זה היווה את הבסיס לחוזים שיבואו מכאן

ואילך :

אנחנו הח " מ [ החתומים מטהן מקבלים באריסות ארבעה פדן 39קרקע מאדמת סעדזערא על התנאים הבאים :

~,

נכל-מקום ן .

א

האדמיניסטרציון דסעדזערא נותנת לנו האדמה על משך שנה אחת לחרוש ולזרוע

ב

האדמיניסטרציון

ג

האדמיניסטרציון תתן לנו כל מיני זריעה כמה שנצטרך לזרוע על הקרקע כמו פול  .חיטים  .שעורים .
כרטינה  .ועוד .

תתן לנו שמונה שורים וכלי

חרישה  .כמו מחרשות וכלי רתימה טמה,שנבחו .

ד

האדמיניסטרציון תתן לנו מספוא להבהמות כמה שנצטרך ונכקניגושוק הבהמות הנ " ל

ה

האדמיניסטרציון תתן לנו שלושים פראנק לכל אחד מאתנו היינו סך הכול תשעים פ " ר

,

( ) 90

תיקון ]

לכל חודש

וחודש עד עת האסיף .
ו

האדמיניסטרציון תתן לנו מעות על הוצאות היינו עבור חמורים ודהקאוא,

ן

ובעבור פועל אחד במשך שנים

שלושה ירחים [ תיקון ק  ] .ודיש לבהמות ואם נקנה תבן וכדומה .
ז

בעת האסיף עלינו ליחן
חק הממשלה 1

ח

,

12

להאדמיניסטרציון ע,ציזייימאה

האחוזים כמו [ . . .

ושח נפליה

וכמטיט-להמ
~

-

] [ תיקון ] 40

העשור כמו

אחר המס הנ " ל עלינו לשלם להאדמיניסטרציון כל מה שלקחנו בהקפה  -כמו מספוא לבהמות
תבואה כנגד תבואה [  ] . . .ומעות

מזים-,

וזריעה .

עבור מזומן החאראט  .ותקון כלי חרישה  .וכל ההלואות שלקחנו

עבור הוצאות
ט

אחר התשלום הנ " ל האדמיניסטרציון תגבה מאיתנו התשעים פ " ר הנ " ל שנתנה לנו בכל חודש וחודש

י

אחר כי יסולקו כל החובות להאדמיניסטרציון נקבל אנחנו חמישה פ " ר לכל אחד ואחד היינו חמישה עשר
פ " ר לכל חודש וחודש

יא

אחר כל הסילוק הנ " ל כל מה שיעלה האסיף יותר מהנ " ל יהיה לחצאין היינו כי האדמיניסטרציון תקח
החצי מהנשאר בתור שכר אריסות הקרקע

( לעיל  ,הערה . ) 8

38

ויתקין

39

פדאן הוא יחידת שטח שהייתה ידועה בקרב הפלאחים  .בכפרים הערביים נהגו לציין בשם פדאן את שיעורה הממוצע
של נחלת הפלאה  .הדונם שהונהג על ידי התורכים בשנות השישים של המאה התשע  -עשרה ( דונם תורכי

דונם מטרי )  ,לא שימש כאמת מידה מקובלת בארץ  -ישראל  .שיעור הפראן המקובל היה

כ 120 -

= 0 . 9193

דונם בממוצע  .מקורה

של המילה הוא המילה העברית ' פדן '  ,שמשמעותה העול ששמים על השוורים  ,ומכאן ' חלקת האדמה שצמד בקר יכול
לחרוש ביום אחד '  -שלושה דונם בקירוב  -או במשך חודש אחד  .אם כן הפדאן אינו מידה קבועה  ,אלא משתנה לפי

סוג הקרקעות וקודם כול לפי טיבן  .בגליל היה שטחו של הפדאן
קיבלה לעיבוד
40

439

דונם ( ראו

בהמשך ) .

כ 110 -

דונם  ,זאת ניתן להסיק מכך שקבוצת רדלינסקי

גרנובסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 16עמ ' , 179 - 177

 , 341הערה . 15

מס המעשר  ,היינו לכאורה עשירית מן היבול  ,היה למעשה גבוה מכך  .בתקופה העות ' מאנית היו גובים את עשירית

היבול ( עשור ) בעין  .בפועל היה המעשר לא עשירית אלא שמינית
1886

אחוז וחצי למימון צורכי החינוך והצבא  .בשנת

1897

,

( 12 1

אחוז ) .

המחוקק העות ' מאני הוסיף למס בשנת

הוגרל מס העושר לשיעור כולל של

12 . 63

אחוז מהיבול ,

ונועד למימון הוצאות הבנק החקלאי  ,שירותים כלליים וחימוש הצבא  .מ ' דוכן  ,דיני קרקעות בארץ  -ישראל  ,ירושלים
תרפ " ה  ,עמ '

18 -21 ; 180

 .קק

,

 Palestine, London 1927 ,ת Granovsky, Land Taxation

.ג

ץזזדרה

דעה

אסתי יגקלביד

88
יב

תיקון כלי החרישה ועוד יסולק בתור הוצאות החרישה

יג

אם ניקח מקצרה ומכונת הדישה עלינו לשלם להאדמיניסטרציון כמו שנשוה עמה ויסולק מהאסיף בתור
הוצאות

יד

אנחנו צריכים להשיב להאדמיניסטרציון סכום הקראב ( שדה בו נזרעו צמחים משביחי קרקע -

א "י)

שלקחנו ואם יהיה יותר או לא לא נקבל כלום קראב האדמיניסטרציון תשלם לנו בעד החרישה השלישית
כל הקראב שנשיב לה
סו אחר הקציר האדמיניסטרציון תתן לנו מקום לתבואות עד משך חודש ימים
טז

כל הסילוקים הנ " ל יסולקו בתבואות עובר לסוחר

יז

הבהמות וכל הכלים שנקח מהאדמיניסטרציון עלינו להשיב במצב טוב  .ואם נשיב לה במצב גרוע או

שבור  -ישולם מהאסיף ההבדל ע " פ אומדנא
יה

אם ח " ו [ חס ושלומן לא יעלה האסיף לכל הסילוקין הנ " ל  .באנו בשכרנו השלושים פ " ר הנ " ל לחודש ואי
לזה על זה כלום

על זה באנו על החתום יום ג '

: :ג  :ש::
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האריסוהבסג ' רה

אני הח " מ אלי זשעליבו

[? ]

89

השויתי עם השלושה האנשים היינו יעקב כהן ו " כ שמואל ראדלינסקי ו " כ משה

רוזנצווייג לעבוד אתם עבודת האדמה אשר קבלו באריסות מהאדמיניסטרציון וקבלתי עלי לעבוד כל העבודות
השייכים לאדמה היינו לחרוש ולזרוע .
[ ובהמשך ] :

אני הח " מ נכנסתי במקום משה רוזנצווייג וקיבלתי עלי כל חובת הקונטראקט לכל פרטיה ובאתי

על החתום מנחם קליין .

41

מעיון במסמך זה ניתן להתרשם כי רעיון האריסות צמח מהשטח  .הפועלים החקלאיים שהגיעו לחוות
סג ' רה ביקשו להיות עצמאים ולייעל את שיטות העבודה שלהם ובד בבד להבטיח את הכנסתם  .שטח
העיבוד שניתן לקבוצה היה כאמור

439

דונם

(4

פראן )  ,וממנו אמורים היו להתקיים שלושה אריסים .

התחשיב לקיומו של אריס בודד באותה העת עמד על

קיבלו על פי החוזה שמונה שוורים ,

42

כ 150 -

דונם

( 300

דונם למשפחה )  .האריסים

והועמדו לרשותם עגלת משא  ,מחרשה  ,מזרעה  ,מקצרה ושאר

האינוונטר  .אין בחוזה התייחסות להדרכה המעשית שהייתה חלק מההכשרה שקיבלו כלל הפועלים
בחווה  ,זו ניתנה תחילה על ידי מפקח העבודה  ,האגרונום חיים בוסקילה  ,והיא כללה הוראת גידולי
תבואות ובעלי חיים  ,מחזור זרעים  ,דישון וגידולי שורש  ,בהתאם לתנאי האקלים והשטח  .קלווריסקי

נהג גם הוא להרצות בפני הפועלים בשעות הפנאי .
ממבנה החוזה  ,מנוסחו ומן התיקונים שהוכנסו בו עולה כי הוא חובר בידי הפועלים עצמם  .הנוסח

הראשוני נכתב בכתב יד בעברית וביידיש  ,והוא תוקן על ידי קלווריסקי  .החוזה כולל ניסוחים בגוף

ראשון כמו  ' :תתן לנו '  ' ,בכל מקום שנבחר '  ' ,סמה שנבחר '  ' ,בכל עת שנצטרך '  ' ,עלינו ליתן '  .בסעיף
העוסק בתשלום המסים תיקן קלווריסקי את הרשום

מ 10 -

ל  12 % -אחוזים  ,שהיה שיעור המס בפועל .

43

מכאן שמחברי החוזה לא היו בקיאים ככל הנראה בשיעורי המס .
בניגוד להערכתה של עמית כי היה זה חוזה נוקשה  ,ניתן להתרשם כי בשלב זה נטה החוזה דווקא
לטובת האריסים .

44

ייחודו בכך שהוא נחתם עם קבוצת אריסים  ,ולא עם בודדים  ,ושהקרקע הייתה

בבעלות חברה ולא בעל קרקעות .
לדברי קלווריסקי  ,פריינטה היה הוגה רעיון האריסות בסג ' רה  ,אך כאמור האריסות במקרה זה
לא הייתה מבוססת על התנסות מוקדמת ולא על שיטת האריסות שפעלה במשק הערבי או האירופי .
האריסות במשק היהודי נוצרה מכורח הנסיבות והתנאים המיוחדים שהתהוו  ,ומתוך ההכרה שזו

עשויה להיות שיטה שתשתלם לשני הצדדים ושלא תסכן את נכסי החברה .
בראשית שנת

1901

הגיש נייגו ליק " א רוח על הנעשה בחוות סג ' רה  ,ובו פירט את יתרונות השיטה .

הוא טען כי הזכות לבעלות על נחלה ועל רכוש צריכה להיות גמול לעובד טוב  ,שעבד קשה כל חייו

41

42

אצ " מ  . 115 289 ,מהשוואת כתב ידו של האריס יעקב כהן  ,על פי מסמכים שמצויים בידי משפחתו  ,לחוזה עולה כי
שהיה ~
כהן ~ ,
סופר סת " ם  ,הוא שכתב את החוזה ; התיקונים שהוכנסו בכתב החוזה הם כנראה בכתב ידו של קלווריסקי .
בחווה היו בסך הכול שלושים ושישה צמדי שוורים ושתים  -עשרה פרדות  .קלווריסקי אל יק " א ,

19

באוגוסט , 1900

אצ " מ  415/6552 ,צמד בקר יכול היה לחרוש כשלושה דונם ביום  ,מכאן שעבודת החריש הייתה אמורה להתבצע במשך
כשלושים ושישה ימי

עבודה .

43

שיעור המס שנגבה בפועל היה גבוה בהרבה מכיוון שהוא נגבה מהיבול

44

עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 41

ברוטו .

שמגדרה

דוה

אסתי ינקלביץ

90

על מנת לרכוש רכוש זה  ,ושאין לתת זכות זו למי שעבד אך מספר שנים בחקלאות  .אריס שיוכיח
את כישוריו  ,ושתוצאותיו יהיו משביעות רצון  ,יוכל לקבל לחכירה לטווח ארוך את הקרקע
בד וחובו יוחזר בצורה ובמועד אפשריים .

45

האריסים  ,קבע נייגו  ,הם ' המעמד

כחקלאי האמיתי '  .הוא הציע כי הפועלים החקלאיים שהוכשרו בחוות יק " א ישוכנו

כאריסים על קרקעות יק " א ; אחרי שיחסכו בשקדנות יוכלו להתקדם למעמד של

משלמי דמי שכירות  -חוכרים )  , ( Fermiersועם הזמן יוכלו להגיע למעמד
הגבוה ביותר  -להיות בעלי אדמה בעצמם  .העבודה צריכה להתבצע אפוא
בשלושה

שלבים :

פועל המועסק בעבודה יומית ; אריסות ; איכרות  .את

השלב הראשון ניתן לבצע בחווה  ,והשלב השני והשלישי יתבצעו בשטחים

1

שיירכשו באזור  .שיטה זו  ,הבהיר נייגו  ,תפתור את השאלות ' כיצד הופכים
אנשים למתיישבים אם אינם יודעים לעבד את האדמה ? וכיצד יוצרים מעמד

של פועלים יהודים המחוברים בקביעות לקרקע ? ' .

46

נייגו דן בסוגיה של נטישת החקלאות בעולם לטובת התעשייה  ,והבהיר כי
תדרך לפעול לתיקון המצב שבו נתונים היהודים בארץ  -ישראל היא באמצעות
האריסות :

יוסף נייגו

העובדים הטובים ביותר היוצאים מבתי הספר המיוחדים היודעים את מלאכתם היטב צריכים להיות אריסים
או

איכרים  .מצב שבו

להיות איכר

בעל הקרקע מעבד את אדמתו הוא יוצא דופן  . . . 1ן אך טרם היות החקלאי איכר מלא עליו

חלקי  .זה ביטוי

שיתקשר לרעיון שאני מבקש לפתח  .ובדרך זו לא תאבדו את כספיכם  ,והחקלאים

יכשירו עצמם בעבודה קשה עד שתהיה להם הזכות להיות לבעלי נכס בעצמם  .ולכם תהיה הזכות לדרוש
מהחקלאים האלה  ,הפועלים בזכות ההון שאתם השקעתם  ,שיכסו את הוצאות האדמיניסטרציה והמסים  .בכל
מקרה אל תוותרו על הנכסים שלכם  ,ובמקום שאלה יחמקו מידיכם ערכם ילך ויעלה .

47

האריסות על פי הצעתו של נייגו אמורה הייתה להתבסס על מרכז אדמיניסטרטיווי שיעמיד לרשות
האריסים ציוד  ,מיכון חקלאי שאין ביכולתם לרכוש והדרכה  .באמצעות הציוד והמכונות החקלאיות
יבוצעו הכשרת הקרקע ועבודות החריש  ,הזריעה  ,הקציר והדיש  ,והעבודה בחווה תהווה דוגמה לעבודה

החקלאית  .נייגו ציין כי יש להתאים את חוזי האריסות והאיכרות לחוקי המדינה  ,לאקלים  ,לפוריות
הקרקע ולהון של המשתתפים  .הוא המליץ בפני יק " א לבחון מהו החוזה שראוי לאמץ בהתאם למציאות
בשטח  .עוד הוסיף  ' :המתיישבים האלה אוהבים את העבודה  .הם מעבדים חלקות קטנות  ,ללא סדר  ,פה

ושם בין ההרים  .אם אתם רוצים לבצע עבודת אריסות רצינית עליכם לתת לאריסים האלה אדמה טובה
במישור  .הניסיון צריך להתבצע בתנאים שיאפשרו הצלחה ולא כישלון ידוע

קלווריסקי כתב בדוח שבו סיכם את ניסיונות האריסות

מראש ' .

48

הראשונים :

שאמה  ,בית רוטשילד וארץ  -ישראל  :מפעלם של אדמונד וג ' יימס יוטשילד בארץ  ,ירושלים תש " ם  ,עמ '

45

ש'

46

ביסקילה  ,שהיה אגרונום ופעל בשירותה של
וב ' מקווה

ישראל '  ,היה אחראי להכשרה

47

דוח נייגו ליק " א ,

48

שם .

6

יק " א כמנהל

. 145

העיבודים החקלאיים בבית הספר החקלאיים בג ' דידה

בפועל  .ראו  :ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' . 76 , 64

בפברואר  , 1901אמתע " י  ,ארכיון יק " א . 270 ) ,

האריסות בסג ' רה

91

סיכמנו את החשבונות  .קבוצת טייטלבוים החזירה לנו את כל המקדמות שניתנו להם  ,ואף הפיקה רווח קטן

,

לעצמה  ,למרות שהשנה הייתה גרועה  .הקבוצה השנייה רדלינסקי ] נתנה תוצאות טובות פחות  .אף שהתוצאות

לא היו מבריקות כדאי להרחיב את שיטת האריסות  .האריסים מגלים יזמה

אישית  ,ותקופה זו תוכל להיחשב

כשלב ביניים  ,כתקופת מבחן  ,לפני שקובעים סופית אם האיש ייעשה איכר קבוע  .אפשר שיהיה זה הפתרון
לשאלת הפועל היהודי וההתיישבות העתידה בארץ 49 .

בדיווח נוסף ציין כי התוצאות הבינוניות שהשיגו האריסים נבעו מהשנה החקלאית הגרועה .

50

ניסיונות האריסות הראשונים קיבלו ביטוי גם בדוח השנתי של יק " א  ,והדבר משקף את החשיבות

שייחסה החברה לניסיונות אלה ולתוצאותיהם ' .

5

ניתן להתרשם כי מבחינתה של יק " א נתפסה שיטת האריסות כחלק מתהליך חינוכי  ,כשלב ביניים
בין עבודה חקלאית כפועלים לבין איכרות קבע בנחלה  .גם היועץ החקלאי של יק " א  ,אלבר ברבייה

) , ( Barbiirתמך בשיטה .

52

מאירסון העדיף גם הוא את ' השיטה המאפשרת למתיישבים יותר חופש

ויזמה '  ,ואת תהליך הבררה הטבעית שבו הפועלים שאינם מתאימים להיות מועמדים להתיישבות קבע
עוזבים  ,ורק הטובים ביותר זוכים לכך .

53

ככלל ביקש מאירסון לבסס את ההתיישבות בארץ  -ישראל

על תהליך הדרגתי ומבוקר  .שיטת האריסות עלתה אם כן בקנה אחד עם תפיסתה הכלכלית  -החברתית
של יק " א  ,ועל כן אושרה ואומצה על ידה  ,וזאת אף שבאותה התקופה התנהל במועצת יק " א מאבק

בין המצדדים בהתיישבות בארץ  -ישראל לבין המתנגדים לכך .

54

כאן המקום לציין ששיטת האריסות בחוות סג ' רה  ,ולימים גם במושבות הגליל ההחתון  ,פעלה
במשק חקלאי שהיה מבוסס בעיקרו על גידולי תבואות  ,שנמשכו עונה חקלאית אחת  ,מן החריש
והזריעה בסתיו ועד הקציר והדיש בתחילת הקיץ  .מבנה משק זה תאם את השקפתם של חיים  ,נייגו
וקלווריסקי כי רק גידול נמרץ של יבולי שדה ומספוא יכול להילחם במנטליות של ה ' שנור ' שאפיינה
את מושבות הברון רוטשילר  ,ושהביאה לכישלונן

המוסרי .

55

בדרך זו ניתן כבר בתום עונה חקלאית

אחת להבחין אם האריס ראוי לאמון החברה לעונה נוספת  ,או שעדיף להרחיקו ולסיים את ההתקשרות

עמו  .לעומת זאת משק חקלאי המבוסס על מטעים מחייב השקעה רבה יותר וממושכת  ,ואינו מאפשר
מיון בטווח קצר  .אריס שיק " א האריכה את החוזה אתו עלה מעמדו בקרב חבריו הפועלים  ,וקלווריסקי
התייחס לכך בחיוב  ,שכן קיווה למשוך בדרך זו פועלים נוספים מיהודה ומהגליל העליון להתיישבות

בגליל התחתון  ,למרות המלצת מנהיגי הפועלים להתנגד ליזמות ההתיישבות של יק " א  ,כתגובה על
העברת הטיפול במושבות הברון רוטשילד לידיה .
49

דוח קלווריסקי ליק " א ,

50

קלווריסקי ליק " א ,

51

דוח שנתי של יק " א לשנת

52

באוקטובר , 1901

29

דוח ברבייה ליק " א ,

 22בספטמבר , 1901

4

1900

56

שם .

שם .

( אמתע " י ) .

ביוני  , 1904אצ " מ  . [ 15/6542 / 1 ,ברבייה  ,אגרונום צרפתי נוצרי  ,שימש משנת

הכללי על החקלאות מטעמו של הברון רוטשילד  ,ולאחר מכן היה היועץ החקלאי למושבות

,

מיורק ( לעיל  ,הערה

1897

כמפקח

יק " א .

עמ '

. 78

53

א ' מאירסון אל א ' שטרקמט  26 ,בינואר  , 1900אצ " מ 15 / 5987 ,

54

י ' מיורק  ' ,התגבשות המדיניות ההתיישבותית של יק " א בארץ  -ישראל  , ' 1899 - 1896 ,י ' כץ ( עורך )  ,החברה להתיישבות
יהודים

55

56

( יק " א ) מאה שנות פעילות , 1991 - 1891 ,

;

ירושלים תשנ " ה ; מיורק ( לעיל  ,הערה

ד " י פנסלר  ,תכנון האוטופיה הציונית  ,ירושלים תשס " א  ,עמ ' . 43
קלווריסקי אל שליט ,

14

בדצמבר  , 1900אצ " מ . [ 15/6552 ,

, ) 19

, ) 22

עמ ' . 384 - 376

ץתדרה

שקדרה

אסתי י ( קלביץ

92

להעברת מושבות הברון רוטשילד לידי יק " א היו השלכות מרחיקות לכת על פעילותה  -מהלך
זה הביא באחת לשינוי המדיניות ההתיישבותית של יק " א  .מתוקף תפקידו כמנהל חוות סג ' רה היה
קלווריסקי אחראי בתחילה במקביל גם למפעל ההתיישבות הכולל שתכננה יק " א להקים בגליל
התחתון  ,ועם מעבר המושבות לאחריותה של יק " א הועמד בפני עובדות מוגמרות באשר לפועלים

שאולץ לקבל להתיישבות  .במושבות החדשות מסחה ( כפר  -תבור )  ,ימה ( יבנאל ) ומלחמיה ( מנחמיה ) ,
שהוקמו על ידי הוועדה הארץ  -ישראלית של יק " א בשנים  , 1902 - 1901התיישבו איכרים שהברון
היה ' בעל חוב כלפיהם '  .עוזבי החורן ( סאחים  -גיולן )  ,מטולה  ,בני איכרי זיכרון  -יעקב וראש  -פינה

התיישבו במושבות וקיבלו לבעלותם את הקרקע החקלאית .

57

ההנחיה שקיבל קלווריסקי הייתה

' שהטריטוריה החדשה נשמרת עבור המתיישבים הוותיקים '  .במושבות אלה היו למעשה עירוב של
איכרים ( קולוניסטים ) ואריסים  .התיישבות זאת הייתה למורת רוחו של קלווריסקי  ,שאמר עליהם כי
אינם ' איכרים אמתיים '  ,מכיוון שלא עברו את שלבי ההכשרה והאריסות  .קבלת החסות על מושבות
הברון שיבשה אפוא את הכוונות המקוריות של מאירסון  ,שדגל בהתפתחות אטית ואורגנית במהלך
דורות מספר  .יק " א נדרשה ליצור באחת התיישבות חדשה  ,ועל כן לא יכלה ליישב במושבות רק את
האריסים שעמרו

במבחן .

58

עם זאת למושבה בית  -גן  ,שהוקמה בשנת

אריסים שסיימו את הכשרתם

בסג ' רה .

1903

סמוך ליבנאל  ,נשלחו

59

מספר חוקרים ייחסו את הנהגת האריסות בארץ  -ישראל לחיקוי דגמים מזרח אירופיים או
ערביים ארץ  -ישראליים .

60

לעומתם הצביע יונתן פנסלר על האריסות של הרפובליקה השלישית

כמקור ההשראה לדגם הארץ  -ישראלי  .הדגם הצרפתי קשר לקרקע אנשים חסרי אמצעים  ,העניק
לבעל הקרקע שליטה חברתית רבה באריסיו  ,ומנע נהירה מהכפר לעיר  ' .ייתכן מאוד ששילוב זה
של פוטנציאל חינוכי וכדאיות כלכלית הוא שמשך את מתכנני ההתיישבות של יק " א

לאריסות ' .

61

אולם כאמור  ,נראה שהדגם הארץ  -ישראלי של האריסות לא היה פרי תכנון מוקדם או יזמה של

מתכנני ההתיישבות אלא פרי השראה ממספר מקורות  .יק " א  ,בהכירה את הדגם הצרפתי  ,ניאותה
לאמץ את האריסות כשיטת עיבוד בעקבות המלצותיהם של נייגו  ,פריינטה וברבייה  ,ששימשו
כפקידים ויועצים מקומיים של החברה  ,וזאת בעיקר בשל יתרונות השיטה הארץ  -ישראלית  .דגם

האריסות הארץ  -ישראלית התפתח אם כן ממניעים שונים מן הדגמים האחרים  ,קהל היעד שלו
היה שונה ובעל צרכים אחרים  ,והוא בא לתת מענה לצורך שעה  ,ועל כן היו לו מאפיינים
ייחודיים  .יק " א ביקשה לנפות באמצעות האריסות בשלב מוקדם את המתאימים לעבודה חקלאית

מאלה שכל מעייניהם רק בהבטחת קיומם .

העבודה החקלאית בגליל  ,שהתבססה על גידולי

57

עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 72 - 66

58

מיורק ( לעיל  ,הערה  , ) 19עמ '

59

י ' רגב  ,בית  -גן  :מושבה בגליל התחתון  ,נתניה  , 2005עמ '  . 49 - 46חוזי אריסות נמצאים באצ " מ בתיקים
, [ 15 / 1744

60

, [ 15 / 1741

 , [ 15 / 1745ועוד  .וראו  :עמית ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ ' . 78

א ' ביין  ,תולדות ההתיישבות הציונית  ,רמת  -גן  , 1970עמ '
ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

61

. 78

; 25

א ' ביתן  ,תמורות יישוביות בגליל התחתון המזרחי ,

 , 85הערה . 8

ד " י פנסלר  ' ,השפעות צרפתיות על ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ  -ישראל (  , ' ) 1914 - 1870קתדרה  ( 62 ,טבת
תשנ " ב )  ,עמ '

. 65 - 64

האריסות בסגרה

93

תבואות עונתיים  ,בניגוד לזו שבמושבות יהודה והשומרון  ,שהתבססה על גידולי מטעים  ,אפשרה
ליק " א לאתר מהר את המועמדים המוכשרים פחות ולהביא במקומם פועלים אחרים שהיו להוטים
להצטרף למושבות .

.3

62

האריסות בתקופת הניהול של אליהו קראוזה

במהלך

1901

החליטה מועצת יק " א על שינוי במבנה המנגנון הארץ  -ישראלי של החברה  .הגירעון

שהצטבר בתקציב חוות סג ' רה  ,ויחסיו העכורים של קלווריסקי עם הנהלת יק " א בארץ  -ישראל  ,הביאו

להעברתו מתפקידו כמנהל החווה ולמינויו למנהל מושבות הגליל התחתון .
קראוזה לנהל את חוות סג ' רה .

64

63

בקיץ

1901

הגיע אליהו

קראוזה  ,בוגר ' מקווה ישראל '  ,השלים את לימודי האגרונומיה

שלו בצרפת ואחר כך שימש כמנהל בית  -הספר החקלאי של כי " ח באור  -יהודה שבאסיה הקטנה .
הוא התבקש לארגן מחדש את העבודה בחווה ולדווח ליק " א על התרשמותו מהמפעל בסג ' רה ועל
השקפתו באשר לשיטת הניהול וביצוע העבודה  .בדוח שהגיש המליץ קראוזה לפעול לקידום הפועל
ברמה החינוכית

) : ( moral ed~ cation

על מנת להשיג חינוך ערכי יש לטפח את רוחו של הפועל  ,להעביר אליו אחריות מלאה למעשיו [  ] . . .כדי
לבצע זאת בהצלחה יש צורך לספק לו עבודה שבה יוכל להרוויח את לחמו  ,לתגמל את הטובים ולהוציא את

העצלים [  ] . . .ויש צורך לשפר מדי פעם את תנאי המגורים  ,המזון והשכר  ] . . . 1אין לתת דבר ללא תמורה  ,אך
יש לספק צרכים חיוניים .

65

במכתב לפריינטה הסביר  ' :בנקודה זו הרשה לי לומר לך כי על מנת שסג ' רה תישא פרי אנו חייבים
לעורר מדי שנה מעבר של פועלים מצטיינים לאריסים בקרקעות הסובבות את החווה  ,תוך מתן

אפשרות להפכם בעתיד לאיכרים  ,בתנאי שירוויחו זאת בעבודתם ' .

66

קראוזה האמין בעידוד הפועלים

המצטיינים באמצעות תגמול כספי וסירורם כאריסים בסג ' רה  .יק " א סמכה יריה על גישה זו ואישרה

מדי פעם תקציב מיוחד כתמריץ לפועלים המצטיינים .

67

קראוזה הכיר את שיטת האריסות מביקוריו בתוניסיה ובצרפת ומעבודתו באור  -יהודה  ,אלא

שבארץ  -ישראל  ,שלא כבשאר המקומות  ,קיבל האריס

80

אחוז מן התוצרת  ,וזאת בגלל מצבה של

החקלאות בארץ  -ישראל  .קראוזה הודה כי קשה להפוך יהודי לפלאה  ,ועל כן יש לטפח פועלים
מצטיינים וללמדם את עבודת החקלאות  ,אך הפועל חסר את תחושת הקשר והשייכות לאדמה ,
קשר שעתיד להיווצר רק לאחר שנים של עבודה חקלאית  .קראוזה סבר שלאחר תקופת הכשרה

בחווה בסג ' רה אפשר יהיה להעביר מדי שנה חמישה  -עשר עד עשרים פועלים לאריסות  .הוא ציין כי

הפועל העברי אינו בשל עריין להתיישבות קבע  ,אך אינו מעוניין להישאר במעמד של פועל  .על פ '

62

שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ ' . 145

63

ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' . 79 - 75

64

שם  ,עמ ' . 82

65

קראוזה אל יק " א ,

66

קראוזה אל פריינטה ,

67

פרוטוקולים של יק " א  ,ג ,

10

בספטמבר  , 1901אמתע " י  ,ארכיון יק " א ,
10

". 270

בפברואר  , 1902אנ " מ 15/ 7071 ,ן .
27

באפריל

ו 25 -

ביולי  , 1903עמ '

 24ו 42 -

( אמתע " י ) .

ץתדרה

ץתדרה

94

אסתי ינקלב

התחשיב המקובל  ,על מנת להתקיים מחקלאות נזקקה משפחה

ל 300 - 200 -

דונם ולשני זוגות שוורים

לעבודה  .אולם היקף קרקעות זה חייב את האריס להיעזר בכוח עבודה נוסף  ,ועל כן המליץ קראוזה
להקצות לאריס

120 - 100

היה על האריסים לשלם

דונם בלבד  ,זוג שוורים וארבעים עד חמישים עזים למרעה  .על פי הצעתו
20

אחוז מהיבול שייאסף על חשבון רכישת הקרקע . ,

12 5

אחוז מס עושר

ו7 . 5 -

אחוזים מס קרקע  .לפי הצעתו של קראוזה עלות ההתיישבות של אריס במשק פלחה הייתה

6 , 600

פרנק  ,ובמשק משולב עם משק חי

במתכונת הראשונה
7500 - 7000

( 300 - 200

5 , 659

פרנק .

68

אך בפועל המשיכו לחתום על חוזי אריסות

דונם למתיישב )  ,ובמקרה זה עלות ההתיישבות של כל אריס נעה בין

פרנק .
בסתיו

תרס " ב

חתם

( ) 1901

קראוזה  ,בא כוחה של יק " א  ,על
חוזים עם אברהם סזונוב ועם קבוצת
ה ' ארבעה ' ,

קבוצת

לייב ברוורמן

ויצחק קרמר  ,האחים פרץ וראובן
פיליפוב

והאחים

ישראל

ואהרן

טייטלבאום  .חברי קבוצת ה ' ארבעה ' ,
היו שמואל שמשוני  ,זבולון

( זימל )

ריקלין  ,שמואל סלוצקי ודוד

(? )

רייניש  .בחוזה שנחתם אתם בדצמבר
 , 1901לעונה החקלאית , 1901 /2
נמסרו לקבוצה זו אדמות מול הכפר
טורעאן .

קבוצות אלה התארגנו ביזמה משותפת להקמת ' אגודת הפועלים בסעדזשערא '  ,ושלושה מהאריסים

מאהל קבוצת

,ערי

טורעאו
באליטת אביה

השמשמי י " ל

69

שהיזכרו לעיל  ,סלוצקי  ,שמשוני וכהן  ,נבחרו לעמוד בראש האגודה  .במכתב ששלחו לוועד הפועל
שביפן בט " ך בשבט תרס " א כתבך :

)

ט.

בכלל אל לנו הפועלים לדחות את הקץ ולבקש שיעשו את כולנו תכף לאכרים  .עלינו לעבוד ולעבוד ,

ומובטחים אנו שחו " ד [ שחובבי

ציון

בכל מקום יתמכו בידינו כשהדבר יהיה אפשר בידם  ,ואם לא בשבילנו

יעשו זאת בשביל הישוב היקר להם ולנו .
י.

הפועלים דורשים שיעשו

אותם לקולוניסטים  ,כלומר  ,שיעמידו אותם על הקרקע  ,אבל היתכן שיתנו כלי

עבודה לאנשים שלא למדו את
ה 11 -

מלאכתם ? 70

בספטמבר  , 1903אמתע " י ~ . 270

68

קראוזה ליק " א ,

69

שמשוני נולד ברומניה בשנת  , 1879עלה לארץ  -ישראל בתרנ " ו  ,עבד תחילה כפועל חקלאי בראשון  -לציון  ,הגיע לסג ' רה
לעבוד בה כפועל ואחר כך הצטרף לקבוצת האריסים והיה למשך זמן קצר אריס במושבה  .ריקלין הגיע לסג ' רה ביולי
1900

מצפת  ,והיה לימים מהאריסים הראשונים המושבה  .סלוצקי  ,יליד רומניה  ,הגיע לסג ' רה בנובמבר  , 1900והיה אף

הוא לאחד האריסים הראשונים במושבה  ,ולאחר מכן עזב למצרים  .רייניש  ,גם הוא יליד רומניה  ,הגיע לחווה בנובמבר

 , 1900עבד בה עונה חקלאית אחת  ,ולאחר מכן עזב את הארץ והיה לסוחר בלונדון .
70

העתקה מדויקת ממכתב פועלי סעדזרה לוועד הפועל ביפו  ,הצפירה ,

3

במרס . 1901

האריסות

בספרה

95

להדרה

גם הפועלים הכירו אפוא בצורך בשלב ביניים לפני האיכרות  ,ועל כן נכונים היו לאמץ את האריסות
כשלב בתכנית ההכשרה  ,שלב שישלימו במסגרת החווה  .אך מתיאוריהם של בני התקופה ניתן

להתרשם כי תהליך ההכשרה לא היה מובנה ורציף  .לעתים נטו קבוצות האריסים את אוהליהם בחלקה
חקלאית מרוחקת  ,ו ' באוהל הזה נשכחו מאדם כמת מלב ' .

71

הלימור היה בעיקרו עצמי  .עם זאת הועמד

לרשות האריסים הציוד החקלאי של החווה  ,והיה בכך יתרון משמעותי .
בסוף

1901

בבקשה לאפשר להם לעבוד כאריסים על אדמת סג ' רה  .הפועלים הסבירו כי במהלך עבודתם למדו
להעריך את שיטת העבודה שפעלה במקום  ,וכי הם חדורי התלהבות לעבודה החקלאית ומאמינים
כתבו :

אין אנו מתעלמים מכך שהאריס מטופל בדאגות ואחריות
גדולה יותר מהפועל  ,ואם בכל זאת אנו רואים את האריסות
כחסד מיוחד שיעניקו לנו  ,הרי זה משום שבטוחים אנו
בעצמנו

וברצוננו

הטוב

ובכוחנו

בחקלאות .

נכון

הוא

שהרצון להיות בלתי תלוי  ,מלבד הקיום  ,הוא המניע

העיקרי לבקשתנו .

אך האין זו גם משאלתה של החברה

לראות יהודים החיים באופן עצמאי מיגיע כפיהם ? בהיותנו
אריסים אנו מקבלים עלינו להגשים משאלה זו .

72

SEDSCHERA .

71

ויתקין ( לעיל  ,הערה . ) 8

72

פועלי סג ' רה אל קראוזה  ( ,ללא תאריך  ,התקבל בשנת

 , ) 1902אנ " מ . [ 15/6576 ,

סגרה . 1912 ,
המכלול הצפוני

פנתה קבוצה של עשרה פועלים מהחווה לקראוזה  ,ובהמשך גם ליועץ החקלאי ברבייה ,

בהצלחתה  .עוד

למעלה  :המושבה

) LON

,

הוקם בשנת

1902 / 3

צילומן ליאו קאהןן

למטה :
( פילוסן

סג' רה ,

1937

~ ולטן קלסר )

ץתדרה

96

אסתי ינקלביץ

באותה תקופה אישרה הנהלת יק " א את הקמתם של שישה בתים עבור האריסים בסג ' רה  .שישה בתים
הוקמו לעשרים וארבעה אריסים במורד הגבעה שממזרח לחווה  .בדיעבד הפכו בתים אלה למכלול

הראשון של המושבה סג ' רה .

73

בדוח המסכם שלו ליק " א מסר קראוזה כי הוא מרוצה מתוצאות עבודת האריסים  ,אך ציין כי מצבם

בארץ  -ישראל נחות בהרבה ממצב האריסים בצרפת  .הוא ביקש רשות מיק " א להסמיך אותו לשנות
את חוזי האריסות ולהתאימם לארץ  .על פי המלצתו אמור היה כל אריס לקבל את האשראי הנחוץ לו
להתיישבות  ,לקיום משפחתו ובעלי החיים עד הקציר  ,בממוצע

יק " א בתום העונה

20

2 , 500 - 2 , 000

אחוז מהיבול כדמי חכירה ומסים ועוד תשלום שנתי בסך

פרנק  .בתמורה תקבל
250 - 200

פרנק .

74

בשלב זה הסתיימה העסקת קבוצות אריסים בחווה  .אריסים נבחרים עברו למושבה סג ' רה  ,וחוזים
פרטניים נחתמו בינם לבין בא כוח הפקידות  .בדוח השנתי של יק " א לשנת

 1903נרשם :

שישה אריסים חדשים מתוך הפועלים המצטיינים בחווה יושבו בסג ' רה  ,בסה " כ יש בסג ' רה  12אריסים  .הם

זרעו  2 , 400דונם מתוכם  1 , 000דונם חיטה ,

330

דונם שיבולת

160

דונם שעורה

ו 190 -

דונם ירקות  .הם השיגו

רווח נמוך מזה שבחווה אך עם זאת הם עבדו היטב ולשביעות רצוננו  ,ומצאו את הדרך  ,למרות היבול הנמוך ,
להחזיר את ההוצאות  ,פרט למקדמות השנתיות ומסי המעשר והקרקע  .אנחנו מתכוונים לפתח יותר ויותר את
האריסות בסג ' רה .
ב 1904 -

75

סיימה יק " א לעבד את חוזה האריסות החדש על פי ההמלצות שהגישו קראוזה  ,פריינטה

ונייגו  .החוזה כלל תשעה סעיפים  .בסעיף הראשון נרשמו משך החוזה  ,נכסי הניידי והדלא ניידי
שנמסרו לאריס  -שטח הקרקע  ,בית המגורים  ,מבנה המשק וכו '  ,הציוד ובהמות העבודה  .בהמשך
נרשמו דמי הקיום  ,הוצאות העיבוד  ,המיסים ותשלומי ההחזר השנתיים  .החוזה כלל הנחיות לתחזוקת

הנחלה  ,הבית  ,הציוד ושיטת עבודה  .אי עמידה באחד מסעיפי החוזה הקנה ליק " א את הזכות לבטלו
תוך דרישה מן האריס להשיב לה את הקרקע  ,בעלי החיים והמבנים במצב טוב  ,ולשלם לחברה את

הסכומים עליהם התחייב  .היה זה חוזה מקיף ומפורט  ,שהבטיח את נכסי החברה  .יק " א ביקשה מפריינטה

להעביר את החוזה לעיונו של עורך דין מקומי שיבחן את ההיבטים המשפטיים המקומיים .
בחוות סג ' רה היו גם אריסים מקרב משפחות עולים מכורדיסטן  ,שהיו מן הפועלים הראשונים
שנענו לקריאתו של קלווריסקי לבוא ולהכשיר עצמם בחווה  .משפחות אלה התגוררו בכפר הערבי
יוסף לוריא תיאר את חייהם  ' :הם יושבים בבתי הערבים שאין להם חלונות ושאין בהם כלים

סג ' רה .
[  ] . . .לא כל כך נעים  ,רק יהודים ערבים יכולים לחיות בתנאי חיים כאלה  .הם הולכים כל בוקר לעבודה
76

אל המושבה העברית ושבים בערב [ . . .
תלונה ' .
73
74

75
76

77

תחילה הועסקו פועלים אלה נוסף על העבודות החקלאיות גם בשמירה ובסלילת הדרכים .

יק " א אל פריינטה ,

 6באוקטובר , 1902

אמתע " י  ,ארכיון יק " א . 2624 ,

קראוזה ליק " א  28 ,בנובמבר  , 1903אמתע " י יק " א . 2708
דו " ח שנתי יק " א לשנת  , 1903אמתע " י .
עם הקמת החווה התגוררו חלק מן המשפחות בכפר הערבי  ,אלא שבתוך פרק זמן קצר יצאו מרבית המשפחות מהכפר
ורק הכורדים נותרו לשבת במקום עד

77

]

אני ביקרתי את היהודים האלה ולתימהוני לא שמעתי מהם שום

. 1922

י ' לוריא  ' ,המושבות שבמחוז טבריה '  ,העולם  23 ,ביולי

. 1909

האריסות בסג ' רה

למורת רוחם דחה קראוזה את בקשותיהם להתקבל כאריסים במושבה  ,ובצר להם פנו בדצמבר

97

"

דר

"

1907

ישירות להנהלת יק " א בפריז  .במכתבם הסבירו כי הם מועסקים זה שבע שנים כפועלים חקלאיים

בחווה לשביעות רצון הממונים עליהם  .הם ציינו כי ההכנסה מעבורה זו לא אפשרה להם לפרנס את
משפחותיהם הגדולות  ,ולמרות זאת ' מעולם לא התלוננו ומעולם לא הפסקנו לעבוד  ,מכיוון שתמיד
הייתה לנו תקווה שהאדמיניסטרציה תראה את עבודתנו  ,מאמצינו ומצבנו העגום  ,שירחמו עלינו
וימליצו עלינו לאריסות '  .לדבריהם לא התקבלו לאריסות בטענה כי אין ברשות החווה די
קרקע פנויה  ,אך בפועל העדיפה האדמיניסטרציה למסור את הקרקע לידי בחורים צעירים
בוגרי ' מקווה ישראל ' ובחורים אחרים  ,המתקבלים לאריסות ואחר כך נוטשים אותה  ,ואז

מועברות הנחלות לידי אנשים חסרי ניסיון בחקלאות .
בעקבות פנייה זו החכיר קראוזה בשנת
פראן אחד

( כ 110 -

1909

לשלוש משפחות מקרב עולי כורדיסטן

דונם ) אדמת ' מושע ' ( קרקע שאינה ניתנת לחלוקה ) שהייתה בבעלות

יק " א בכפר הערבי  ,וזאת בין השאר מחשש שהערבים ינסו לשוב ולהשתלט על הקרקע .
קראוזה הסביר כי הקצאת הקרקע הזאת מתאימה
למשפחות אלה  -כל בני המשפחה יכולים להשתתף
בעבודה ,

הערבי .
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ובדרך
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לכל משפחה ניתנו זוג שוורים ומחרשה
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אחת  .המשפחות נשארו בכפר הערבי סג ' רה  ' ,בבית בן

ש

חדר אחד ואורוה הבנוים על פי שיטת הערבים עם גג

%

שטוח '  79 .המשך המגורים בכפר היה רצוי לדברי קראוזה ,

"א

שכן שהיה בכך להקטין את הוצאות המשפחה  .הוא ציין
כי ' היהודים הכורדים מבין כל היהודים הם חקלאים

בדמם  .טיפוס של חקלאים בעלי דרישות מינימאליות .
הם ערבים בעלי דת יהודית  ,בעלי משפחות גדולות ,

המשפחות כולן  ,הנשים והילדים עובדים בשדה ' .
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חוזי אוקטובר

80

קראוזה אל יק " א ,

81

חוזי משפחות מאוקטובר

1909

1909

ף'

'

ע-

1

'ע " "

1

9ל .ינ  .יי

3

ו

ט - , 44

 ,ע"
)

י "" ,

- '4ו

' י" "

,

ת

ק"

(cbc

ו9

 ,י 4 " '1",יי

_

,

, ',י :

סו

",

"

,

 4ו"

) 4ע

ש
י 4 9ק . 4ע י4
144 " "1 " . ) = ,
" קג = ,
=מ

" .,
ה

""

=ז גוך
'ך

)

]ן" )

Ap

ל)י 4יה,
ן קין

)

. 271

ועד ספטמבר  , 1914בין קראוזה  ,בא כוח בעלי האחוזה סג ' רה  ,לבין האריסים מצליח

מזרחי הקורדי  ,חיים מלימן ימני  ,אצ " מ  . ; 15 / 6542 ,חוזים אלה היו היחידים שנכתבו בעברית  ,בעוד החוזים האחרים
נכתבו בצרפתית .
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בתקופתו של קראוזה בסג ' רה התפתחו חוזי
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ולבסס את מצבם העגום של האריסים  .הוא ביקש

pmprieEsaaSyricllaJevuhCbloaizido~Assoouioa

- - -

=

~ M

~

-- - -

.

קראוזה  ,חדור אמונה בדרך ובמטרה  ,לשפר

coan

ופעל להסדרת הספקת מים  ,לחפירת תעלות
מקון ולסלילת דרכים  .הוא אף דאג לטיפול

da

hge
~s

רפואי  ,לחינוך ולשירותי דת למתיישבים  ,אך
,

ההצלחה הייתה חלקית בלבד  .הפועלים מצדם

גילו נחישות בניסיונם להשתלב בהתיישבות באמצעות האריסות  ,וזאת מתוך אמונה כי בדרך של

' עבודה יהסהפקות במועטל 8יצליחו לממש את שאיפתם להיות איכרים בארץ  -ישראל .
מכיוון שסגירה הייתה מפעלה העצמאי היחיד של הזרוע הישירה של יק " א  ,התפתח בה דגם
אריסית

שונה מאשך במושבות האחרות  .תנאיך של האריס בסג ' רה היו נחותים מאלה שבמושבות

יק " א  .ורק עם יציאתה של יק " א מסג ' רה ( דצמבר
הבטחת מכירה ' בדומה לאריסים במושבות

.4

מדוע כשלה האריסות

) 1913

הושוו התנאים והאריסים חתמו על ' חוזה

האחרות .

בסגירה ?

ניסיון האריסות נטע תקוות רבות בקרב המתיישבים החדשים  ,אך כגודל הציפייה כן הייתה האכזבה .
את הירידה במצבה החומרי של סג ' רה ייחסו בני התקופה
שהיו

בה ' 83 ,

' לתנאי ההתאכרות וההשתכללות

בקמצנותה של יק " א ובדרכי התנהלותה  .מלבד הניסיון להבין את הסיבות לכישלון

ממבט רטרוספקטיבי יש לבחון את הדברים גם לנוכח הביקורת שהתפרסמה במקורות באותה

התקופה .
ועד פועלי מג ' רב  ,ט " ו נשבט תרס " א ; הצפירה  , 1901גליון
אחד מרבים  ,סג ' רא  ,הפועל הצעיר ה  ,גליון  , 5 - 4עמ ' . 13

, 42

י " ב באדר

תרס " א .

האריסות בסגרה

שלוש שנות ניסוי ( תרס " א  -תרס " ג )  ,סיכם מנשה מאירוביץ  ,הסתיימו בגירעון של

1 , 080

99

פרנק ,

' מבלי שיהיה לעובדים החרוצים הללו זרע לזריעה או מספוא לבקר  ,ומבלי שיהיה להם אף לחם

למחיתם '  .וזאת אף שלדבריו הפועלים הרווקים ' הורידו את רמת חייהם למדרגת הפלח ועבדו
במסיררת רבה '  .עובדה זו הוכיחה בעליל ' שמן הנמנע הוא לבסס את עובד האדמה על גדול תבואות
בלבד  ,בשעה שנטל המסים בולע

25 %

מיבולו ' .

84

משה סמילנסקי הסביר  ' :דימינו  ,שהאריסות תתן יכולת לכונן את ההתיישבות בזול יותר גדול ' .
לדבריו אנשים בעלי אמצעים לא היוו ' חומר של אימיגרציה '  ,ואילו אנשים חסרי אמצעים אינם יכולים
להתיישב ללא תמיכה  .ומכיוון שתמיכה משחיתה את הנעורים  ,היה צורך למצוא פתרון ' שגם אנשים

בעלי אמצעים קטנים יוכלו לעמוד בו '  .ועל כן האריסות נתפסה כדרך טובה להשגת יעד ההתיישבות .
' קלווריסקי הבטיח כי באלפים פרנק שמספיקים לקניית אינוונטאר החי והמת  ,יכול אריס להתנחל ,

אם יתנו לו אדמה בחכירה '  .אולם התוצאות בפועל היו מאכזבות .

' 14

אריסים החלו לעבוד במושבה

זו במשך ארבע השנים האחרונות  ,ואף אחד מהם לא הצליח  .כולם חייבים כסף להפקידות גם זולת

שני אלפי הפרנק הראשונים שלקחו בהלואה לצרכי קנית האינווינטאר [ . . .

]

ולכן התוצאות מוכיחות ,

כי האריסים לא רק שאין להם תקוה לסלק את חובם אלא הולכים הם ומשתקעים בחובות חדשים ' .
ומכאן מסקנתו של סמילנסקי שהשיטה בצורתה הנוכחית כשלה  .האיכות הירודה של האדמה שניתנה
לאריסים בסגירה  ,המחסור בדיור ובתנאי קיום מינימליים וחתימת החוזים לשנה אחת בלבד  ,היו
בעוכרי השיטה  .הוא ציין כי ניתן להתרשם שהאריסים אוהבים את עבודתם ואוהבים את אדמתם  ,אף

על פי שאיננה שלהם  .הוא עדיין תלה תקווה בשיטה אך המליץ לשנות את התנאים .

85

יצחק וילקנסקי ביקר אף הוא את האריסות וטען כי הכישלון אינו ' אלא תוצאה הכרחית של

התנאים היחידים והמיוחדים  ,שבהם נמצא כל ישובנו '  -תנאי רכישת הקרקע  ,איכותה  ,שיטות

העיבוד  ,מבנה המשק וכדומה .

, ,

האכר שלנו הוא איפוא רש ודל ברוב מקומות ההתיישבות החדשים אפילו לגבי הפלח המסכן  ] . . .לו אין
 ] . . .כי
אדמה  ,שתתן יבול  ,אין דרכים להעבירו לסוחר  ] . . .פרה כי תמות במגפה  ,אין ידו משגת לקנות אחרה

,

תשוטטו בכל המושבות לא תמצאו אפילו חלקה אחת של ' אדמת חורבה '  -זוהי האדמה המובחרת לירקות ,

,

הנמצאת ליד כל כפר וכפר  ] . . .אין האדמה הנמסרת לאכר מסגלה ע " פ טבעה ל ' התרומם ' ע " פ הדבור לשיטת
העבודה האירופית .

86

גם האריסים וגם יק " א היו נכונים לבחון שינויים בתנאי האריסות  .פגעי מזג האוויר  ,העלויות
הגבוהות  ,המיסוי הכבד וגורמים נוספים העמידו מדי שנה את האריסים ואת יק " א בפני מציאות
חדשה  ,ומדי שנה נבחנו החוזים מחדש  .שנה אחת ביקשו האריסים לשלם את ' החימש ' בלבד ולדחות
את תשלום שאר ההוצאות  ,וכן ביקשו לקבל

500

פרנק לקניית פרות ושייבנו להם בתים על חשבון

החברה  ' .לבסוף נתנה להם הפקידות גם בתים ובזה התגשמו כל איראליו של האריס  :בית  ,אורוה ,

84

מאירוביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

85

מ ' סמילנסקי  ' ,המצב הנוכחי של הישוב החדש בארץ  -ישראל '  ,השלח ,

86

י ' וילקנסקי

. 50 - 49
15

( תרס " ה ) ,

עמ ' . 267 - 264

(א ' ציוני)  ' ,אריסות'  ,הפועל הצעיר  ,ב' בשבט תרע " ג  ,י "ר בשבט תרע " ג ,כ" ג בשבט תרע " ג .

ץתדרה

דייה

אסתי ינקלביץ

100

חצר מגדרה  ,שטח אדמה לגנת ירק  ,והסג ' ראים החלו להביט על עצמם כעל " משוכללים "  .ואולם יחד

עם זה החלו לבוא עליהם פגעים  ,פורענויות ומכות בידי הטבע ושלא בידי הטבע ' .

87

לדברי הכותב

הפקידות התייחסה בשוויון נפש להידרדרות במצבם של האריסים  .אמנם ה ' פקיד ' ביקש לטכס עצה
עם האריסים כדי להיטיב עם מצבם  ,והועלו פתרונות כמו טיפול בניקוז הקרקעות  ,הקצאת קרקעות
ומימון נטיעות  ,פתרון למצוקת המים באמצעות הנחת צינור ממקור מים מרוחק מן המושבה ומתן
מקדמה משמעותית לשיפור מצבם של האריסים  .הצעות אלו שבחלקן בוצעו ובחלקן נדחו לא הביאו
להטבה המיוחלת במצבם של האריסים  .כותב אחר מאנשי סג ' רה טען כי ' הפקידות מצדה מתייחסת
בשלילה גמורה לכל הצעה של תמיכה  ,באומרה כי מוטב ליק " א להפסיד עוד חמישים אלף פר ' זנקו ' ,

בנפילתם של האריסים הללו  ,מאשר לתמוך שוב ב ' אלמנט הרקוב הזה אכול הדמורליזציון ' .
של דבר ערב יציאתה של יק " א מסג ' רה נותרו האריסים בחוסר

88

ב סופו

כול .

הסיבות לכישלון היו אם כן רבות ומגוונות  .ייתכן כי בטווח הקצר הפעלת האריסות כניסוי חד  -שנתי
לשם מיון המתיישבים הייתה יעילה  .האריסים באו חדורי רצון להצליח  ,אך במרבית המקרים יכולתם
המקצועית והתנאים בשטח לא אפשרו זאת  .ביסוס המשק החקלאי על פלחה חרבה  ,פיזור החלקות על
פני מרחב גדול  ,רמת סיכונים גבוהה שנבעה מפגעי הטבע וממעשה ידי אדם  ,תנאי אשראי מגבילים ,

מיסוי גבוה  ,היעדר ידע חקלאי על תנאי המקום ( וזאת גם בקרב המדריכים החקלאיים ) והיעדר מיכון
מתאים  -כל אלה תרמו לכישלון

השיטה .

89

ביסוס ההתיישבות בגליל התחתון בכלל ובסג ' רה בפרט על משק מונוקולטורי של פלחה חרבה ,
חייב הקצאת משבצות קרקע גדולות והכתיב הקמת יישוב שמספר המשקים בו מצומצם  .מבנה זה

יצר מושבה קטנה  ,שמבנה החברתי מוגבל ובעייתי  ,והעזרה ההדדית בה מצומצמת  .מה שהיה נחוץ
להצלחה היה משק מעורב  ,השבחת הקרקע ובדיקתה מראש  ,חריש עמוק  ,השקיה אינטנסיווית  ,דשנים

וחומרי הדברה  ,אך כל אלה איחרו להגיע  .לדברי שמעון שאמה  ,סג ' רה  ,שקלווריסקי ראה בה בשנת

' משק לדוגמה ' ומופת ליישוב העברי בארץ  -ישראל  ,או ' ספינת הדגל ' של יק " א כדברי פנסלר ,

90

הייתה קרובה יותר ' למצב של כפר בצרפת התיכונה או באיטליה  -והדבר לא היה לה לברכה דווקא ' .

91

1900

כישלונה ניכר בעליל  ,והחברה המיישבת הייתה נכונה להניח לה להתחסל מאליה .

ד  .חתי הארלסות בסהרה כבסלט לחתי הארלסות בההילשבוה השלהופיה
לאחר חוזי האריסות שהיו בסיס להתקשרות בין פקידות יק " א ובין המתעתדים להתאכרות  ,התגבשו

חוזי אריסות נוספים  ,הראשון מביניהם בסג ' רה  .אלה היוו בתוך פרק זמן קצר את הבסיס הניסיוני

להתיישבות השיתופית על קרקע הלאום במסגרת ה ' משרד הארץ  -ישראלי ' .
87

אחד מרבים  ,סג ' רא  ,הפועל הצעיר  ,ב " ה בכסלו תיע " ב  ,עמ '

. 14 - 13

.6

88

אחד מרבים  ,סג ' רא  ,שם  ,ו ' בטבת תרע " ב  ,עמ '

89

לראיה  ,עם קידום הידע החקלאי ושיטות העיבוד  ,הצליחו לאחר עשרות שנים להגיע בגליל התחתון לרמת יבולים

מרשימה .
90

91

פנסלר ( לעיל  ,הערה  , ) 61עמ ' . 64
שאמה ( לעיל  ,הערה  , )45עמ ' . 280

האריסות בסג ' רה

פועלי העלייה השנייה  ,שהגיעו לסמרה משנת

1905

101

ץתדרה

ואילך  ,מצאו בה כר פעולה שאפשר להם

לממש את רעיונות השיתוף וה ' כיבוש '  .אף שהחווה הייתה למצער מסגרת לא ראויה מבחינתה

אידאולוגית  ,היא היוותה עבורם חממה רעיונית  .אין זה המקום לדון במקומה של סג ' רה בהוויה של
אנשי העלייה השנייה או לבחון את תהליך גיבוש רעיון ההתיישבות השיתופית  ,עם זאת אני סבורה

כי אפשר לראות באריסות בסמרה מקור השפעה אפשרי על ניסיונות אלה .

אליהו קראטה בסגירה
( באדיבות משפחתו של עמיצור
קראוזה

בעקבות כישלונן של המושבות הגיעה מניה וילבושביץ למסקנה כי התיישבות חקלאית של פועלים

צריכה להיבנות על בסיס קולקטיבי  .לאחר ביקורה הראשון בארץ  -ישראל  ,בשנת  , 1905החלה להטיף

למען ' אריסות שיתופית '  ,אך ניסיונותיה הראשונים למצוא תמיכה לרעיון לא צלחו  .בקיץ

1907

שבה

מסיור לימודי בארצות  -הברית ופנתה לקראוזה  ,בתמיכתו של יהושע חנקין  ,בבקשה שימסור באריסות

לידי קבוצה בהנהגתה את עבודת הפלחה בחווה  ,וקראוזה  ,למרות חששותיו  ,נענה .

92

ההסכם בין

קבוצת הפועלים  ,תחילה עשרה במספר ואחר כך עשרים  ,בכללם שש נשים  ,לבין הנהלת החווה  ,דומה

בבסיסו לחוזי האריסות שהוזכרו לעיל  .אלא שנוספו בו סעיפים המדגישים את אחריותה ועצמאותה

92

חנקין היה גיסו של קראוזה  .על הקולקטיב ראו

ספר השומר  :דברי חברים  ,עמ '

; 394 - 385

בהרחבה ' :

שוחט  " ,דרכי ב ' שומר ' "  ,בתוך  :י ' בן  -צבי וי ' שוחט ( עורכים ) ,

ר ' ינאית בן  -צבי  ,מניה שוחט  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ '

; 78 - 44

פנסלר ( לעיל ,

הערה  , ) 55עמ '  . 48 - 46חששותיו של קראוזה נבעו בין היתר מתגובתה של יק " א  ,וייתכן שמשום כך לא דיווח על קיומה
של הקבוצה ליק " א ועל העסקתה של מניה כמנהלת החשבונות של החווה  .משנודע ליק " א כי קראוזה שכר את שירותיה
של אישה כמנהלת חשבונות  ,לאחר שמנהל החשבונות הקודם מזרחי פוטר מתוך רצון לקצץ בהוצאות  ,נדרש קראוזה
לפטר את

מניה .

ז " ל)

חדרה 102

אסתי ינקלביץ

~

האריס אליהו
שמואלי
על

( פרוטופופוב )

גבי המגוב

( משמאל ) ,
המחרשה

ועל גבי

(בעמ '

ממול )
( באדיברת משפחת שמואלי )

של הקבוצה  .ניתן להניח שהחוזים שנערכו בין הפקידות לאריסים בסמרה היו מוכרים למניה  .קראוזה
התנה את עבודת הקולקטיב בחווה בקבלת ליווי מקצועי של הפועלים הוותיקים יוסף שפירא ודוד

רובין  .החוזה הרשמי שנחתם עם הקולקטיב לא נמצא  ,אך על תוכנו ניתן ללמוד מהפרסום שהופיע
בעיתון ' הפועל
1

הצעיר ' :

,

הפקידות מוסרת לפועלים מאה הקטר כ  1 , 000 -דונם ] אדמת זריעה  ,עשר מחרשות עם צמד פרדות או שני
צמדי בקר לכל מחרשה  ,זריעה וכל מכשירי העבודה .

2

הפקידות משלמת לפועלים תשעה גרוש בעד כל יום של עבודה  ,וכשיעשה חשבון השנה  ,יקבלו חלק מן

ההכנסה הנקיה  .בערך  . 20 %למטרה זו עושים חשבון מיוחד לחלקה הזו תחת בקרת ה ' קולקטיב ' .
3

הפועלים עושים את כל העבודה על אחריות עצמם  .מבלי שתפקיד הפקידות עליהם משגיחים ונוגשים
ומבלי להשגיח לא על זמן עבודתם ולא על איכותם  .הכל  -על

4

אחריותם .

פועלי הקולקטיב עושים רק עבודת השדה  .אין הפקידות יכולה לשלחם לעבודה אחרת  ,ואינה מחויבת
להמציא להם עבודה אחרת  ,בימים שאין עבודה בשדה  ,כי אם בהסכמת שני הצדדים  .וכשאין הפועלים
מספיקים לעשות את כל העבודה בזמנה  ,הרי הם לוקחים פועלים עוזרים על חשבון הפקידות  ,ולאלה
האחרונים אין חלק בהכנסה .

5

כל ההוצאות של האינוונטר החי והמת  ,הנמסר לידי הפועלים הנ " ל  ,יחשבו על חשבון חלקת השדה שהם
עובדים  ,וכשהפקידות צריכה לזוג סוסים או בקר למטרת עבודה אחרת  ,יחשב שכרם על זכות החלקה
הנ " ל .

6

שנים מהקולקטיב מנהלים את כל העבודה  -יחד עם זה עובדים הם בעצמם  ,כמובן  -מתיעצים כל העת

עם הפקיד שהוא גם אגרונום " .
3

93

בן  -חוה  ,הפועל הגלילי  ,ניסן  -אייר תרס " ח  ,עמ ' . 8 - 7

 103לקדרה

האריסות בסג ' רה

סעיפים , 2 , 1

5

עוסקים בצדרים המעשיים של העבודה  -שטח הקרקע  ,האינוונטר  ,ההכנסה ,

ההוצאות וחלקה של הקבוצה ברווחים הצפויים  .סעיפים אלה דומים במהותם לסעיפים בחוזי

האריסות הקודמים  .הסעיפים בהסכם הנוגעים בצד האידאולוגי אפשרו לחברי הקבוצה להתנסות
בעבודה חקלאית במסגרת חדשה שתאמה את מאווייהם השיתופיים  .הקולקטיב איגד בחוזה זה
פועלים ופועלות שהתחייבו להעביר את רווחיהם למאגר משותף אחד  ,לקבל על עצמם מסגרת
מאוחדת של אחריות הדדית לכל צורכיהם  ,ולהעמיד את עבודתם וכישוריהם לרשות מסגרת שתפעל
בשירות המעמד והאומה  .לחברים ניתנה האפשרות להתמחות בכל ענפי החקלאות  ,זאת להבדיל

מהכשרת הפועל היומי בחווה  ,שהתמחה בדרך כלל רק בתחום אחד  .האחריות שקיבלו על עצמם
מתוקף החוזה נבעה מרצונם להוכיח את כישוריהם  ,את האמונה בפועל העברי ואת יכולתם להתפרנס

מעבודה חקלאית אף ללא משגיחים .
94

הקבוצה סיימה את השנה בגירעון קטן  ,אך היה בכך שיפור בהשוואה להישגי החווה בשנים הקודמות .
שטח הקרקע היחסי שהוקצה לכל אחד מחברי הקולקטיב היה קטן מהשטח שהוקצה לאריסים  ,וייתכן
שבזה היה נעוץ היתרון של קבוצה זו ושל שתי הקבוצות שיוצגו להלן על

בשנת

1907

קודמותיהן .

הקימה קבוצה של פועלי העלייה השנייה בסג ' רה  ,ביזמתם של אליעזר שוחט ושלמה

צמח  ,את ארגון ' החורש '  ,שמטרתו הייתה  ' :לפתח בארצנו אלימנט של פועלים פלחים בריאים
בגופם וברוחם ' .

95

היה זה ארגון בלתי מפלגתי של פועלים חקלאיים  ,שביקש ללכד את פועלי הגליל

ל ' כיבוש ' האדמה והיאחזות בה .
פנסלר ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ ' . 47 - 46

94

שם ; ינקלביץ ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

95

תכנית ' החרש '  ,הפועל הצעיר  ,גיליון  , 5כסלו תרס " ט  ,עמ '

; 108 - 106

. 14

קדרה 104

אסתי ינקלביץ

בשנת

1908

הוקמה חוות הלימוד בכינרת על הבסיס הרעיוני של תכנית הקואופרציה של פרנץ

אופנהיימר ועל פי הצעתו של האגרונום משה ברמן  .באוקטובר

1909

פרצה שביתה בחוות הלימוד

בכינרת בשל סכסוך שנתגלע בין ברמן לפועלי החווה  ,ושביתה זו הובילה בסופו של דבר להקמת

דגניה .

96

בעקבות הסכסוך בכינרת ננטשה אדמת אום  -ג ' וני  -שהייתה חלק מן החווה  ,ושעליה הוקמה

לימים דגניה  -ועל כן פנה ארתור רופין אל ארגון ' החורש ' בהצעה לקבל עליהם את האחריות לעיבוד
הקרקע לשנה הבאה  .הארגון נענה לבקשה  ,ובי " ח בכסלו תר " ע

(1

בדצמבר

שבעה פועלים  ,שישה בחורים ובחורה  ,עם רופין על חוזה העסקה .

97

) 1909

חתמה קבוצה של

שילוני כינה קבוצה זו בשם

' קבוצת האריסים '  ,בשל אופיו של החוזה שנחתם עמה  .בחוזה נקבע כי נוסף על שכרם של הפועלים
תקבל הקבוצה חלק מן היבול  ,כמנהג

האריסים .

בעוד שבסג ' רה היוו הפועלים קבוצה קבלנית שעבדה בשיתוף  ,בדגניה הועבר המשק כולו
לאחריותם של הפועלים  ' ,עבודה בלא מנהל ומשגיחים '  .בחוזה צוין שהם מתחייבים בתור פועלי

ה ' חברה להכשרת היישוב בפלשתינה ' למלא את פקודות הנהלת החברה  .עיקרו של החוזה קבע
שהפועלים יעבדו כשכירים של ' חברת הכשרת היישוב ' בתמורה לשכר חודשי קבוע של ארבעים
וחמישה פרנק לאיש  ,שהם מתחייבים לכסות מאמצעיהם את הנזקים העלולים להיגרם לאינוונטר
בתקופת עבודתם  ,ושהרווח הנקי מן המשק  ,לאחר תשלום ההוצאות  ,יתחלק בסוף השנה שווה בשווה
בינם לבין ' חברת הכשרת היישוב ' ; על החוזה חתמו כל החברים  .הקבוצה קיבלה  1 , 500דונם לעיבוד
וצריף ושתי חושות בכפר הערבי אום  -ג ' וני  .למרות התנאים הקשים הסתיימה השנה ברווח של יותר
מ 4 , 000 -

פרנק  .לראשונה הניב משק שהוקם על אדמות ה ' קרן קיימת לישראל ' רווחים  ,והייתה זו גם

הוכחה ניצחת ליעילותו של פועל העובד באופן עצמאי ללא

מנהלים .

98

לאחר שעזבה ' קבוצת האריסים ' את אום  -ג ' וני בחר רופין בחברי ' הקבוצה החדרתית ' להמשיך
את העבודה

במקום .

99

בכ " ה בתשרי תרע " א

( 28

באוקטובר

) 1910

באו חברי הקומונה  ,עשרה חברים

ושתי חברות  ,לאום  -ג ' וני  ,קיבלו את האינוונטר והחלו בעבודה  .חוזה החכירה שלהם היה זהה בכול
לחוזה הקודם  ,להוציא עלייה קטנה בשכר .

100

שטח הקרקע לעיבוד פי שניים ויותר והגיע

עם השלמת קביעת זכויות הבעלות על הקרקע גדל

ל 3 , 200 -

דונם  .ה ' קבוצה החדרתית ' נבדלה מ ' קבוצת

האריסים ' במידת הגיבוש החברתי  ,במעמר הנשים בתוכה ובעמדתה האידאולוגית המוסרית ששללה
העסקת פועלים שכירים  .הקשרים בין חברי הקבוצה היו מבוססים על היכרות ממושכת ועל קרבה

אידאולוגית .
96

מ ' שילה  ,נסיונות בהתיישבות  ,המשרד הארצישראלי  , 1914 - 1908ירושלים תשמ " ח  ,עמ '

; 128 - 127

צ ' שילוני  ,הקרן

הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית  , 1914 - 1903 ,ירושלים  , 1990עמ ' . 235 - 209
97

הנוסח המלא של החוזה  :דרכה של דגניה  :סיפור חמישים שנות הקבוצה  ,תל  -אביב תשכ " א  ,עמ '
בעשור הראשון  ,מן הארכיון  [ ,חמ " ד ] תשל " א  ,עמ '

.6

; 17

ראשית  :דגניה

חברי הקבוצה היו ישראל בלוך  ,ישראל בצר  ,נתן ברגמן  ,חיים

צימרתן  ,משה קריגסר  ,אליעזר שוחט ושפרה שטורמן  ,והיו לקבוצה זו לכינויים רבים  ,ובהם  ' :קבוצת החוכרים '  ' ,קבוצת

98

אום  -ג 'וני '  ' ,קבוצת הכיבוש ' .
שילוכי ( לעיל  ,הערה  , ) 91עמ ' . 235 - 231
שם .

100

נוסח החוזה עם הקומונה החדרתית ראו  :ראשית ( לעיל  ,הערה

99

, ) 92

עמ '

.7

האריסות בסגרה

105

ההיכרות המוקדמת של חברי שתי הקבוצות והגיבוש האידאולוגי שלהן נרקמו עוד בתקופת

התהוותן בסג ' רה  ,אם כפועלים בודדים ואם כחברי ארגון ' החורש '  .על כן ניתן להצביע על סג ' רה

כמקור השפעה אפשרי להמשך פעילותם באום  -ג ' וני  .ניתן להניח כי בבסיס החוזים עם קבוצות אום -
ג ' וני עמדו חוזי האריסות הקבוצתיים וחוזה הקולקטיב שהוצגו לעיל  .אך שלא כבסג ' רה הסתיימו

העונות החקלאיות של הקבוצות באום  -ג ' וני בהצלחה משקית  .והצלחה זו הייתה בסיס למפעל

ההתיישבות השיתופית בארץ  -ישראל .
להצלחה של הקבוצות באום  -ג ' וני היו סיבות

רבות :

מבנה הקבוצה והקשרים החברתיים

והאידאולוגיים בין חבריה  ,חלוקת הנטל והתמיכה ההדדית  ,להבדיל מהבדידות ומחוסר האונים

בסג ' רה  ,תהליך ההכשרה והידע שרכשו חברי הקבוצה בשנים שבהן עבדו בחוות החקלאיות  .ייתכן
כי גם המאפיינים הפיזיים של המקום  -איכות הקרקע  ,רמת המשקעים  ,מקורות המים הזמינים

ועוד  -תרמו להצלחה .

ה  .אחרלת דבר
ערב עזיבתה את סג ' רה  ,בסתיו  , 1911וכתוצאה מכישלון האריסות  ,הנהיגה יק " א חוזה ' הבטחת
מכירה '  .בחוזה זה נכללו כמה מהסעיפים המרכזיים בחוזה האריסות הראשוני  -עבודה עצמית ,
חובת תשלום המסים  ,שמירה על נכסים ציבוריים ועוד  .הבעלות על המשקים נותרה בידי החברה ,
וכל זמן שהאיכר לא סילק את חובותיו עמדה ליק " א הזכות ' להפקיע לעצמה על ידי העובדה הזאת
את האדמה  ,הבניינים אשר עליה  ,מטעיה ויתר השבוחים שנעשו על האדמה על ידי האכר  ,בלי שום

ערעור ופורמליות ' .

101

חוזה זה  ,שבא להחליף את חוזי האריסות  ,אמור היה לתת בידי המתיישבים שטר ביטחון לעתידם ,
אך בפועל הוא היווה אמצעי להגנה על נכסיה של יק " א  .שלא כחוזה האריסות הראשון  ,שנטה לטובת

האריסים ונוסח באופן חובבני  ,היה זה חוזה משפטי לכל דבר ועניין  ,מפורט ונוקשה  .החוזה היה אחיד ,
מורפס  ,בצרפתית ובעברית  ,וכלל שלושה  -עשר סעיפים ולוח סילוקין של הקרן והריבית  -הסכום
הכולל שהיה על כל אריס לשלם עמד על

.

20 , 346 70

פרנק  ,לפירעון עד שנת

. 1963

הלקח שהפיקה

יק " א משלוש  -עשרה שנות אריסות בסג ' רה היה שאל לה לסמוך על האיכר  ,שאין היא מחויבת כלפיו ,
ושעליה לעגן בחוזה מפורט וחתום את יחסיה אתו  ,באופן שיבטיח לה פיקוח הדוק על נכסיה .
להיכן נעלמה הכוונה הראשונית שהאריסות תהיה שלב ביניים לקראת התיישבות קבע  ,ושבניגוד
לאריסות המקומית תיתן למתיישב תקווה

ומטרה ?

נראה כי המציאות בשטח הביאה להתפכחות

ביק " א  ,או אולי גברה ידם של המתנגדים להתיישבות בארץ  -ישראל על התומכים בכך ; המתנגדים
להתיישבות ביקרו ובחנו כל העת את ההשקעות  ,שהיו לדעתם חסרות תכלית  ,וכל עניינם מכאן ואילך

היה להבטיח יציאה מסג ' רה ללא הפסדים כבדים  .האריסות הוקרבה אפוא על מזבח הרווחיות .
101

חיזה

הבטחת מכירה  ,אוקטובר  , 1911אמתע " י  ,ארכיון יק " א  . 274 ,ראו גם  :י ' וילקנסקי  ,בדרך  ,יפו תרע " ח ,

עמ ' . 447 - 445

ץז דרה
~

ץתדרה 106

אסתי ינקלביץ

בחינת האריסות בסג ' רה בהשוואה לדגמי האריסות האחרים שהוצגו לעיל מלמדת על ייחודה
של האריסות במשק היהודי  .באירופה ובמזרח התיכון ביקשו בעלי הקרקע להשיג רווח מרבי מן
השטח שבבעלותם  ,וגורלו  ,עתידו או רווחתו של האריס לא עמדו לנגד עיניהם  .הקרקע נוצלה עד
תום  ,הן על ידי האריסים  ,שנמנעו מלהשקיע בה בשל העלויות ותחושת הארעיות  ,והן על ידי בעלי
הקרקע  ,שנמנעו מהשקעה  ,שכן זו לא יכלה להניב הכנסות נוספות  .לעומת זאת יק " א כבעלת הקרקע
הייתה מעוניינת בקידומו ובהכשרתו של האריס  ,שהרי לטווח ארוך הייתה כוונתה שהאריס יפדה את
הנחלה מידיה  .אך היא לא הייתה נכונה להפסיד את השקעתה או להמשיך ולתמוך באריסים ללא

תכלית .
האריס היהודי  ,בניגוד לפלאה או לאריס האירופי  ,שעבודת האדמה הייתה מקור מחייתם מדורי

דורות  ,היה חסר ניסיון וידע  .האריסות הייתה עבורו חידוש  ,ואמורה הייתה להכשירו להיות איכר
עצמאי כחלק מתהליך השיבה לקרקע  .שיטת האריסות של יק " א בסג ' רה  ,שנתנה מענה לצורכי

השעה  ,לא הוכיחה את עצמה כפי שקיוו הוגיה ומיישמיה .

07

'

חובות האריסים הלכו ותפחו  ,ברם

בהתחשב בתנאים ובנתונים התוצאות לא יכלו להיות שונות בהרבה  .ההתבססות על גידולי שדה לא
אפשרה יציאה לעצמאות ויצרה תלות בגורם המיישב  .אף התיקונים והשיפורים לא הובילו לתוצאות

משמעותיות .
בראשית שנות הארבעים של המאה העשרים הסתיים תהליך העברת הנחלות לידי האיכרים ,
ופיק " א  ,שירשה את יק " א ( משנת  , ) 1924ויתרה בשלב זה על חלק ניכר מתשלומי

האיכרים .

רן אהרנסון הצביע על עקרון עמידתם של האיכרים ברשות עצמם  ,עיקרון שפותח בעזרת רעיון

האריסות  ,כעל התרומה המקורית היחידה של יק " א במפעל ההתיישבות שלה בארץ  -ישראל .

103

לאור

עמדה זו בחנתי כאן את מהותו ותרומתו של רעיון האריסות  .הרעיון  ,כפי שהוצג במאמר זה  ,התפתח

במציאות הארץ  -ישראלית  ,שהכתיבה דעות ומעשים כאחד .

104

ולמרות כישלונו  ,ייתכן שהיה זה מקור

השפעה והשראה שממנו צמח לימים דגם התיישבות אחר  ,ייחודי  ,שהתווה את דרכה של ההתיישבות

השיתופית בארץ  -ישראל בהמשך הדרך .

102

פנסלי ( לעיל  ,הערה  , ) 55עמ ' . 44

103

אהרנסון ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 76

104

ראו הדיון המתמשך בסוגיה זו  :ר ' פרנקל  ,המניעים האידיאולוגיים בהתהוותה של הקבוצה בימי העלייה

דיון  ,קתדרה ,

18

( טבת תשמ " א )  ,עמ '

השנייה לעבודה עצמית  ,שם  ,עמ '

; 117 - 111

; 123 - 118

ב ' בן  -אברם  ,צמיחתה של הקבוצה מתוך מאווייהם של בני העלייה

ה ' גיר  ,אידיאולוגיה ואנטי אידיאולוגיה  ,שם  ,עמ '

הקבוצה  -יצירה ארץ ישראלית שנוצרה מן החיים  ,קתדרה ,
' נוצרה מן החיים ' ?  ,שם  ,עמ ' . 191 - 189

השנייה :

23

( ניסן השמ " ב )  ,עמ '

; 129 - 124

; 189 - 187

ב ' בן  -אברם ,

ה ' ניר  ,האם הקבוצה

