רשימת המאמרים

ישראל ברטל
רות קרק

יהודי מזרח  -אירופה וארץ  -ישראל

/

הקהילה היהודית ביפו בסוף תקופת השלטון העות ' מאני

/

ישעיהו פרידמן
שמואל נדון

דן גלעדי

ן

גרמניה

והציונות 1897 ,

1918 -

המדיניות הפינאנסית של

ן

תקופת  -מעבר או הנחת יסודות

נחום גרוס

/

ועד  -הצירים 1918 ,

אלקנה מרגלית
אברהם חיים

/

57

/

74

/

79

היחסים בין הרבנים הראשיים הספרדים לבין ועד עדת הספרדים בירושלים
93
109

אכזבה מהישגי הבית הלאומי היהודי  -גורם לתפנית במדיניות הבריטית

בארץ  -ישראל
אהרן קידר

- 1921 -

ציונות דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

פנחס עופר

51

תנועת  -העבודה הציונית  -סוציאליסטית בארץ  -ישראל בשנות העשרים

בתקופת השלטון הבריטי

ן

33

המדיניות התקציבית של ממשלת ארץ  -ישראל בשנות העשרים

והשפעתה על התפתחות המשק היהודי

יעל ישי

25

איכרי פתח  -תקוה  -יזמים כלכליים ושמרנים חברתיים

/

13

השאיפה לחיי שיתוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה

/

חגית לבסקי

/

( ) 1881 - 1777

3

ב  1930 -ן

125

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בימי העלייה החמישית

133

המאוחד '

יהודי מזרח  -אירופה וארץ  -ישראל

( 777ד  -ו88ו )

העליות ומבנה היישוב האשכנזי
ישראל ברטל

כשבאו סופרים ובעלי תכניות לתיקון מצבו של היישוב הירושלמי לתאר את ריבודו החברתי
והכלכלי בשנות השישים והשבעים למאה

הי " ט  ,עמדו לעתים קרונות על כך ש ' המעמדות ' בחברה

זו קשורים במסיבות עלייתם של אנשי היישוב ה ' ישן ' לארץ  ' :מרבית התושבים המה ילידי הארץ
הזאת  :מספרם הולך ורב מהבאים משאר ארצות  .מהם פליטי הרדיפות בארצות אויבינו מהם הבאים

לכלות יתר שנותיהם ולמות בארץ הקדושה '  .י כך נכתב בסקירה על עיסוקיהם הכלכליים של יהודי

ירושלים  .ברנרד נוימן ציין בספרו 2כי שלוש ' מחלקות ' ליהודי ירושלים

בערוב  -ימיהם ויש להם
מן

האוכלוסייה

קצבה  ,ועמם

:

( א ) פנסיונרים שבאו

סוחרים  ,מחליפי כספים בעלי  -בתים וכיוצא בהם  -והם

היהודית בירושלים

;

(ב)

בעלי  -מלאכה ,

בעלי  -עסקים

קטנים ,

2 / 13

שכירי יום

וכו ' 8 / 13 -

של יהודי העיר

לדבריו  ,רוב

בעלי  -המלאכה הם אשכנזים ומלאכתם בידם עוד מחוץ  -לארץ  .בשנת תרל "ז כתב

; (ג)

תלמידי  -חכמים

ולמדנים ,

המונים

3 / 13

מקהילת ירושלים .

סופר  ,שהסתיר שמו בפסוודונים ' אוהב ציון '  ,לעיתונו של י " מ סלומון ' יהודה וירושלים ' בעניין

' ישוב ארץ הקודש ' כי למיטב ידיעתו נחלקים האשכנזים מ ' כני רוסיא  ,פולין  ,עסטרייך  ,אונגרן

ואשכנז ' לכ ' כיתות על  -פי

' מקורי הסבות אשר עוררו אותם להפרד ממשפחתם  ,ולהיות גר בארץ

נכריה למו  ,ואשר לא ישמעו שפת הארץ '  -והן

:

א  .או כי חבת אדמת הקודש ואהבתה התקועה בלב כל עם הקודש  ,כערה בלבבם כאש  . . .ב  .או
כי אולי איזה סבות ומקרי הימים השתרגו עלו על צווארם כארץ מושבותם  ,וההכרח אכף
עליהם לנוד מארצם  .לזאת בחרו למו ערי מקלט  ,ערי קדשינו  ,להפך שמה סדר ומשטר חייהם ,
כיאות להם כפי

מצנם ' .

ובהמשך מגדירם בעל המכתב כיאנשים אשר אין לנו כל תעודה מהם כי רבה אהבתם לנחלת אבותינו
 4קהילות יוצאי מזרח -
אחרי כי לא נחשוב אותם לבאי אר הקודש  ,כי אם לבורחים מארץ מולדתם ' .

,

אירופה בארץ  -ישראל הורכבו משני היסודות שמנה ' אוהב ציון '  ,אשר הבחין בעצם בין עולים

,

1

הלבנון  ,ו  ,גליון  ( 16י " א

2

כ ' נוימן  ,עיר הקודש ויושבי בה  ,תרגם כ " צ גת ירושלים תש " ט  ,עמ ' לב  -לג ( במקור הגרמני  -עמ '  . ) 222וראה על

באייר

תרכ " ט )  ,עמ '

. 120

.

כך

:

י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  -ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 367 - 366
תשט " ו  ,עמ '

3

יהודה וירושלם  ,מהדורת ג ' קרסל  ,ירושלים

4

שם  ,עמ '  . 14וראה לאחרונה דבריו של מ ' פרידמן על טיפוסי העולים לארץ  :חברה ודת  -האורטודוקסיה הלא

. 14 - 13

ציונית בארץ  -ישראל  ,תרע " ח  -תרצ " ז  ,ירושלים תשל " ח  ,מבוא  ,עמ '

. 4 -3

ישראל ברטל

שבאו מתוך מניעים אידיאולוגיים או שהאידיאולוגיה היתה יסוד חשוב

שארץ  -ישראל היתה להם בראש ובראשונה

ארץ  -הגירה ,

בעלייתם ,

ומהגרים

,

ובמסיבות ביאתם אליה לא היתה

האידיאולוגיה יסוד עיקרי  .אלא שהבחנה זו מחודדת ופשטנית מדי  :עולמה של החברה המסורתית

הוציא מתוכו את שני ' סוגי ' הבאים לארץ  ,כך שגם מי שבא בעיקר מתוך סיבות חומריות או שחיפש

מפלט מפורענויות מדיניות ופגעים כלכליים  ,היה נתון בתוך מערכת שהצדקתה האידיאולוגית -
הדתית ברורה ומוצהרת  .ונהפוך הוא  :גם מי שבא בעיקר מתוך מוטיבציה דתית  -רעיונית  ,נצטרפו לו
גורמים ארציים

ונזקק למערכת חברתית  -כלכלית שקיומה בפועל היה תלוי במצב

וחומריים ,

המדיני  ,בתמורות כלכליות וחברתיות בארצות  -המוצא במזרח  -אירופה .
שלושה טיפוסי עולים ממזרח  -אירופה עיצבו את היישוב ה ' אשכנזי ' ( שהיה בחלקו הגדול מזרח -

אירופי ) בארץ  -ישראל  .השתנות היחס המספרי והמקום החברתי של טיפוסים אלה מסוף המאה

הי " ח ועד לימי מלחמת  -העולם הראשונה הותנתה ברקע המזרח  -אירופי  .עד שנות השבעים של

המאה הי " ח אין לנו אפשרות להגדיר בבירור טיפוסים של מניעי עלייה  ,אף  -על  -פי שהיו קיימים או
רמוזים לפחות  .מכל מקום  ,העולים המזרח  -אירופיים עד עליות החסידים משנת

1777

לא יצרו

ישיבה מאורגנת  ,רצופה ובעלת קשר המשכי עם מקורותיה בחוץ  -לארץנ או לפחות קשר שהיה בר -

קיימא לאורך זמן  .עליות החסידים בשנות השבעים בישרו טיפוס של עלייה מאורגנת סביב
מוטיבציה

אידיאולוגית  ,שבדומה

לו היתה גם ראשית עלייתם של תלמידי הגר " א מליטא משנת

תקס " ח  .שתי העליות הללו נשארו קשורות עם המחנה האידיאולוגי  -החברתי שהוציאן במזרח -
אירופה ונתפסו כחלק ממנו  ,תפיסה שהיתה לה המשכיות לאורך כל המאה הי " ט והוותה בסיס
עיקרי לשיטת הקיום הכלכלי של ' גרעינו ' המרכזי של ' היישוב הישן '  .עמידתו של ר ' שניאור זלמן
מליאדי בראש מגביות כספי ארץ  -ישראל שנעשו בתחום האימפריה הרוסית עד שנת תקס " ב  -כמו

גם ארגון התמיכה הליטאית על  -ידי ר ' ישראל משקלוב במסעו לליטא בשנת תק " ע - 6היו  ,בין
השאר  ,תוצר מובן מאליו של הזיקה הברורה בין העולים לקהילות מוצאם

:

אח " כ התועדו יחד כל הגדולים והזקנים בבית הכהן הגדול הרח " פ [ ר ' חיים

פאקאראייער ]

המ " ץ דווילנא לעיין על אותן אשר בארץ איככה יוכלו לפאר ולרומם קרן יישוב כוללנו .
ובאותו זמן במ דינתנו בחו " ל עדיין לא נחרש ולא נזרע פעולת הצדקה לחיי

א "ק

מכוללנו .

לא ברייסן ולא בליטא ופרוודהא  . . .אז כל ראשי זקני העדה שמו עלי פניהם בשנה הראשונה
שבאתי  .ויקראוני ויפצרוני ויאמרו אלי  :עליך הדבר מוטל לצאת בצבא למ די נ תי נ ו לעשות
יסודות בהררי קודש . . .

7

פרנסי קהילת וילנא טיפלו במגבית כספי

ארץ  -ישראל  ,התפשרו עם

כולל החסידים על כספים

הנגבים בגרמניה והעבירו את הכספים מדי שנה בשנה על  -ידי שלוחים לארץ  -ישראל  .קבוצת עולים

תס " א  -תקל " ז '  .שלם .

5

י ' נרנאי  ' ,לתולדות האשכנזים בארץ  -ישראל בין השנים

6

ספור התחלת ישרב אשכנזים הנקראים פרושים  ,אמת מארץ תצמח  ,כפי שנתפרסם על  -ידי  :א ' ריבלין  ,מאסף
ב ( תרפ

ד

"ח ) ,

ב

( תשל " ו )  ,עמ '

. 205 - 193
ציון ,

עמ ' . 132

.

שם עמ ' . 143 - 138
המקומות הקדושים בארבע ארצות

הקודש ,

ירון;:2:
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ישראל ברטל

זו יצאה מחוגי העלית הלמדנית הליטאית והיתה קשורה קשר אמיץ בראשיתה של תנועת ישיבות
ליטא ובאישיותו של ר ' חיים

מוולאז ' ין ' .

ראשיתה בעליית קבוצות והמשכה בעליית יחידים

שהצטרפו אל קהילת הפרושים בעשור השני והשלישי למאה הי " ט  .עד שנות השלושים היתה זו
עדה מצערה במספרה  .כפי שמעידים מפקדי יהודי צפת וירושלים בשנת
החלוקה הירושלמית מאותן

שנים  .ש

תקצ " ט9

וכן רשימות

והנה  ,בקיומה של עדת הפרושים ובקשריה עם מרכזה בליטא

אפשר להצביע על המשכיות ורציפות רוחנית  ,חברתית וכלכלית  ,אך קשים הדברים יותר לגבי העדה
המזרח  -אירופאית השנייה ( או שמא עדות

עליית החסידים בשנת

1777

?)

שתחילתה בעליית קבוצה מגובשת בעלת אידיאולוגיה .

ובשנים הסמוכות היתה הראשונה שיצרה קשר רציף עם מקורותיה

שבחוץ  -לארץ  ,שעיקרם היה אף הוא מאיזור קרוב לזה של העולים הפרושים

:

חסידות ליטא

מרוסיה הלבנה  .אך בעוד הגרעין הפרושי נשאר צמוד וקרוב למקורו ולמרכז הווילנאי למשך

עשרות השנים הבאות  ,הרי העולים החסידים לא באו לאחר הגלים הראשונים מרוסיה הלבנה
דווקא  ,אלא הלך ונתרבה מקומם של יוצאי ווהלין  ,פודוליה  ,גאליציה שתחת השלטון האוסטרי
ואחר  -כך גם מפלכי רוסיה החדשה  ,בסרביה ורומניה  .עליית ר ' מנחם מנדל מוויטבסק ור ' אברהם
מקאליסק התרחשה בראשית תהליך התפצלותה של תנועת החסידות  ,שהחל בשנות השבעים למאה

הי " ח  .החסידים מקורבי ר ' שניאור זלמן מליאדי עזבו את מזרח  -אירופה בשלב קדום למדי של

התהליך  ,ובהיותם בארץ  -ישראל המשיכו להיווצר בגולה בתי חסידות

חדשים ,

התגוונו והתרבו

ההבדלים בין שושלות ובתי צדיקים ובחבלים שלימים בממלכה הרוסית ובמלכות אוסטריה היתה

החסידות לגורם מרכזי ומכריע באורח  -החיים של כלל האוכלוסייה היהודית  .עולים חסידים שבאו
מווהלין ומגאליציה בסוף המאה הי " ח ובראשית המאה

הי " ט נשארו קשורים לחצרות השושלות

המזרח  -אירופיות ונתפתחה רשת מגביות נוספת למערכת הקהילתית המסורתית

:

מגבית כספים

לחסידי רבי היושבים בטבריה ובצפת  .יי היסוד המזרח  -אירופי המשותף של עליות החסידים
הבודדים שלאחר ר ' מנחם מוויטבסק  ,ר ' ישראל מפולוצק ור ' אברהם מקאליסק  ,היה מטושטש
הרבה יותר מבזה של עליות הפרושים הבודדים וכן היה ככל הנראה חלש יותר המרכיב האליטארי .

בעוד ר ' מנחם מנדל מוויטבסק היה רבי של חסידים והשאיר אחריו חסידים בחוץ  -לארץ  ,שלאחר

פטירתו עברו להנהגת ר ' שניאור זלמן מליאדי  ,וכן היו שני המנהיגים האחרים בחבורה  ,לא מצינו
כמעט לאחר  -מכן כי צדיק עולה וחסידיו נשארים בחוץ  -לארץ  .אדרבה  .אמנם עולים אישים
חשובים מפעילי תנועת חב " ד  ,כמו ר ' ישראל יפה מדפיס סידור הראש " ז וספר ' שבחי

8

ראה על כך  :א " ר מלאכי  ' ,הגר " א והעליה

לארץ '  ,פרקים בתולדות הישוב הישן  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '

י " מ טולידאנו  ,אוצר גנזים  ,תש " ך ,
בקדושתה '  ,ניב המדרשיה  ,יא ( תשל " ד ) .

עמ ' ; 122 - 121

9

הבעש " ט '  ,ם

רשימות המפקדים מצויות באוסף מונטיפיורי

; 12 - 9

ב ' לנדוי  ' ,הנציב מוואלוזין במערכה למען ישוב ארץ ישראל

ב ~ Jews ' College -בלונדון .

צילומיהן במכון בן  -צבי ובמכון

לתצלומי כתבי  -היד העבריים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  .לענייננו נוגעים כ " י

, 557

וכן העתקת

י ' מייזל  ,אמל " י  ,אינ . 635 .

( לעיל .

10

א " ר מלאכי  ' ,לקורות החלוקה בירושלים '  ,פרקים

11

' מעמדות ' חב " ד היו בראשות ר ' יעקב מסמיליין  .על המגביות החסידיות ראה במאמרו של  :א ' לונץ  ,החלוקה ,
מקורה  ,קורותיה  ,השתלשלותה  ,ז ( תרס " ז )  ,עמ '

12

; 321 - 313

הערה  , ) 8עמ ' . 104 - 98
ט

( תרע " א ) ,

א " ב גוטלובר  ' ,זכרונות מימי נעורי '  ,זכרונות ומסעות ( מהדורת ר '

עמ ' . 207 - 187

גולדברג ) ,

ירושלים תשל " ו  ,עמ ' . 150

איגרתו של

ר ' מנחם מנדל

מוויטבסק  ,שבט

תקמ " ו ( ) 1786

ר ' משה מייזיל מווילנא שד " ר אליעזר לוי פגשו במסעו לארץ  -ישראל בשנת תקצ " ח בעיר חברון
וכן עלו שני אדמו " רים בשנות

התשעים 4 ,י

מ

אך לא בחבורה כי אם כיחידים  .כבר כעליית שנת תקל " ז

בלט יסוד של אנשים ממעמד כלכלי נמוך שהצטרפו לעולים בדרכם ' חדשים אשר מקרוב באו ,
ממדינת וואלין  ,פאדאלייע

ואוקריינע ' ,

כפי שהגדירם ר ' מנחם

מוויטבסק באיגרת משנת תקמ " א  ' .י

אלה הצטרפו ליישוב המזרח  -אירופי הישן שהיה קיים בצפת עוד משנות השישים למאה הי " ח

והורכב מיוצאי ווהלין  ,פודוליה וגאליציה  .אך למרות השוני היו שתי העליות  ,זו של גרעין חסידי
ליטא וזו של תלמידי הגר " א  ,טיפוס אחד של עלייה לארץ  -ישראל  ,שלא נשנה כמותו במאה הי " ט

עד לעליות המאורגנות בתקופת ' חיבת  -ציון '  :עליית קבוצה גדולה בעלת תשתית רעיונית משותפת ,

. 44

13

מכתבי הרב הדאקטר לעווי  ,בתוך

14

י ' היילפרין  ,העליות הראשונות של החסידים לארץ ישראל  ,ירושלים ותל  -אביב

15

שם  ,עמ ' . 33

:

דביר למ " א גינצבורג  ,וילנה

תר " ט  ,עמ '

תש " ז  ,עמ ' , 26

. 33

ישראל ברטל

מוצא חברתי ו3יאך3ראפי משותף

ש

טיפוס

;

המשכיות הקשרים הרעיוניים והכלכליים עם איזור המוצא .

שני של עלייה ממזרח  -אירופה שנבנה על תשתית הגרעינים הראשונים  -החסידי

והפרושי  -היה הצטרפותם של בודדים מן העלית הלמדנית והחסידית למערכת החברתית
והכלכלית הקיימת  .למעשה היו אלה העליות שהגדילו את החלק האליטארי ב ' יישוב הישן '
והמשיכו את הזיקה לרקע האידיאולוגי של הגרעין הראשוני  .במרוצת המאה הי " ט התגבשה מסגרת

חברתית  -כלכלית מוגדרת לטיפוס עלייה זה  ,שהקיף בעיקרו רבנים ותלמידי  -חכמים בגיל

גבוה ,

שבאו לגור בארץ  -ישראל באחרית  -ימיהם והתפרנסו מרווחי קרן שהניחו בחוץ  -לארץ או הביאו
עמם הון עצמי והלוו אותו ל ' כולל ' או ליחידים בקהילה 6 .י אך במסגרת כזו עלו גם אנשים במיטב

שנותיהם וחלק משכבת ההנהגה הרוחנית והכלכלית בקהילות יוצאי מזרח  -אירופה בארץ  -ישראל
הורכב מאנשים שהצטרפו לגרעין הוותיק החל משנות השלושים למאה הי " ט  .מנהיגם של חסידי
ווהלין בצפת  ,ר ' אברהם דוב

מאברוץ '  ,עלה

מווהלין לאחר ששימש ברבנות באברוץ ' ובזיטומיר

כארבעים שנה והיה בן שישים וחמש בבואו לארץ  .הוא היה מקורב לחסידות טשרנוביל הווהלינאית
וכן לר ' ישראל מרוז ' ין  ,שחסידיו בגליל היו רבים  .בעלייתו בשנת תקצ " ב היה מיד לדמות המרכזית
בקהילה החסידית בצפת  .לי בראש הקבוצה הפרושית בירושלים עמד משנת עלייתו בתר " א ר ' שמואל

סלאנט  ,שמילא בעצם את מקומו של ר ' ישראל משקלוב מגרעין המייסדים  -ואחר  -כך לצדו הרב
מאיר אויערבך שעלה בשנת

' . 1860

ן

סוג שלישי של עלייה ממזרח  -אירופה היה למעשה ' הגירת

מצוקה '  ,שכבר נרמזה

קודם  -לכן

בפרשת עלייתם של חסידי רוסיה הלבנה  .עולים ממזרח  -אירופה שבאו על רקע תמורות

מדיניות ,

כלכליות וחברתיות שהתרחשו באימפריה הרוסית ובממלכה האוסטרית היו משנות השלושים של
המאה הי " ט לגורם מרכזי בגידול הקהילות האשכנזיות בארץ  .קשה לדון בצורה מדויקת בפרטי
העלייה הזאת  ,שכן השכבות החברתיות שבאו בה לא השאירו כמעט מקורות כתובים  .ואולם מפקדי
האוכלוסייה שנערכו בפקודת מונטיפיורי החל משנת תקצ " ט ועד תרל " ה  ,וכן אוסף גדול של אגרות
ובקשות שהופנו אל השר מצד נציגי השכבות הללו נותנים תמונה על מסיבות גידולה של

העלייה ,

קשרה למאורעות ההיסטוריים במזרח  -אירופה וטיבם החברתי של העולים  .איגרת מיפו מוסרת
בלשון קלוקלת כי האיש האשכנזי המטפל בעולים בקאראנטינה של נמל יפו תומך בעניים הבאים
לארץ ואינו מקבל עזרה מארגון הפקידים והאמרכלים של אמשטרדאם ולא מר ' אברהם דוב
מאברוץ ' אליו כתב בעניין זה כמה פעמים 9 .י אגרות אחדות מצפת מבקשות תמיכה בבחורים

שנמלטו מגזירת הגיוס לצבא הרוסי ומצאו מפלט בארץ  -ישראל  .מפקד יהודי צפת מתקצ " ט

מלמד ,

למשל  ,כי למרות הדעה הרווחת שפורענויות שנות השלושים דלדלו את אוכלוסיית צפת  -וממנה

נבנתה קהילת ירושלים  -הרי למעלה ממחציתן של משפחות החסידים בעיר הגיעו אליה בעשור
16

ראה  ,למשל  :מ ' אלטבאואר  ' ,אגרת הרב משה יהושע זעליג הכהן משנת תרי " ג על אודות עלייתו

( אלול

תשל " ו )  ,עמ '

ארצה '  ,קתדרה 1 ,

 . 110 - 105מסגרת כזו היתה קיימת מכבר לגבי העליות מן הפזורה הספרדית  ,בעיקר כארצות

הבלקן .
17

.

ר ' מנחם מנדל מקמיניץ קורות העתים  ,וילנה

ת " ר  ,עמ ' : 19

' ועתה מקרוב בא לפה איש אלקי מוהרר אברהם בער

מק " ק אברוץ ונעשה ראש על כולל החסידים אשר ממדינת פולין ' .
18

19

מ ' פרידמן  ' ,על מבנה הנהגת הצבור והרבנות בישוב הישן האשכנזי '  ,פרקים בתולדות הישוב היהודי כירושלים  ,א ,
ירושלים

תשל " ג  ,עמ '

י ' ברטל ,

' לראשית היישוב האשכנזי החדש ביפו כמאה הי " ט '  ,שלם  ,ג

. 287 - 285
[ בדפוס ] .

יהודי מזרח  -אירופה וארץ  -ישראל

השנים האחרון שלפני המפקד .

20

כצפת היו

562

חסידים ילידי חוץ  -לארץ וכטבריה -

( ) 1881 - 1777

277

חסידי

ווהלין ילידי חוץ  -לארץ  .י 2עובדה חשובה אחרת העולה ממפקד זה היא כי עד שנת תקצ " ט באו
60 . 75

אחוזים מכלל העולים האשכנזים מרוסיה  ,מאוסטריה ( כולל

ומרומניה -

0 . 24

אחוזים .

גאליציה ) 16 . 17 -

אחוזים

בעבודה שנכתבה על התפתחות היישוב המזרח  -אירופאי בארץ  -ישראל

22

עד שנות השישים למאה הי " ח מוכח כי שכבות הגיל שבאו בעליות מרוסיה  ,מאוסטריה ומרומניה

חפפו פחות או יותר ריבוד רגיל של קהילה מזרח  -אירופית ממוצעת וכי בני הגילאים הצעירים היו
רכים יותר במשפחות שעלו

מרוסיה ' .

2

גם בדיקת משלחי  -ידם של העולים כפי שנרשמו במפקד

מונטיפיורי ובקשות אותם אנשים לאמצעי  -קיום מעידות כי מדובר לרוב בשכבות בעלות מעמד
כלכלי נמוך או בבעלי  -מלאכה  .מסתבר גם כי חסידי אוקראינה ופודוליה היו עיקר השכבות

הנמוכות באוכלוסייה המזרח  -אירופית  ,למרות שבולטים ביניהם כמה בעלי  -הון ויזמים כלכליים

דוגמת ר ' ישראל ב " ק מברדיצב .

24

ביצירת גל  -הגירה זה  ,שנתגבר משנות השלושים של המאה הי " ט

והטביע חותמו על הרכב היישוב האשכנזי בארץ :הצטרפו כמה גורמים  ( :א ) החקיקה הרוסית בימי
ניקולאי הראשון  ,מגזירת הגיוס לצבא שקיבלה תוקף באוגוסט

, 1827

דרך ' חוקת היהודים '

ב 1835 -

והחמרת ההגבלות על עיסוקים כלכליים יהודיים מסורתיים  ( :ב ) תוצאותיו של דיכוי המרד הפולני
ב-

שהביא להחרמת נכסי אצולה פולניים ופגע קשות בפרנסות הכפריות היהודיות בווהלין

1831

ובליטא

( ג ) שיפור הקשר הימי עם ארץ  -ישראל דרך נמלי אודסה וטרייסטה  ( :ד ) ידיעות שהגיעו

;

מארץ  -ישראל על שיפור מצב הביטחון של המיעוטים הדתיים עקב מדיניות השלטון בתקופת

הכיבוש המצרי (  . ) 1840 - 1831והנה  ,מסיבות של שינוי מדיני מאפיינות גם את גלי  -העלייה בעלת
הרקע האידיאולוגי שנזכרו לעיל

:

עליית

המזרחיים של רוסיה הלבנה לקיסרות

1777

אירעה כחמש שנים לאחר שסופחו הפלכים

פלכים באה קבוצת הגרעין החסידי

הרוסית  ,ודווקא מאותם

( פולוצק  -ויטבסק ומוהילב )  .ראשית עליית הפרושים באה בימים בהם החל ביצועם של כמה
מסעיפי הריפורמה הכלכלית של חוקת היהודים של אלכסנדר הראשון משנת

- 1804

וביניהם

הניסיון לביטול הפרנסות הכפריות היהודיות שעורר חששות כבדים בחברה המסורתית  .כבר נזכר
לעיל כי בעליית

תקל " ז נלוו אל החבורה הליטאית יהודים עניים

חלק מן הציבור שנדחף להגר ' לכל אשר נשאם

הרוח ' ,

וכאשר נודע כי יש גבול פתוח ' מיהרו ויצאו

לדרך ' ' .

רבים  .והיילפרין משער כי אלה היו

אך פרוסיה ואוסטריה גדרו בעדם את
2

הדרך ,

אלמנט של קבצנים יהודים נודדים נמצא

במאה הי " ח במלכות פולין ואליו כוונו חלק ממגמות הריפורמה של ימי סטניסלב  -אוגוסט  .בשנות

י ' מייזל  ' ,רשימת יהודי צפת וסביבותיה משנת תקצ " ט '  ,ספונות  ,ו
שם  ,עמ '

תל .

שם  ,עמ '

תמו .

צ ' קובץ  ' ,העלייה ממזרח אירופה באמצע המאה

יהודים ממזרח אירופה לארץ  -ישראל במאה הי " ט

הי " ט '  ,קתדרה 9 ,
( , ' ) 1861 - 1800

( תשכ " ב )  ,עמ '

( תשרי

תשל " ט ) ,

תמו .

עמ '

; 204 - 193

הנ " ל  ' ,עליית

עבודה לשם קבלת התואר מוסמך  ,אוניברסיטת

.

חיפה תשל " ג .

י ' ברטל  ' ,תכניות ההתישבות מימי מסעו השני של מונטיפיורי לארץ  -ישראל

( , ' ) 1839

שלם  ,ב

( תשל " ו )  ,עמ '

. 266 - 262
היילפרין ( לעיל  ,הערה

עם התורכים

ב 1766 -

, ) 14

עמ '  . 22ראוי לשים לב כי בוואלאכיה היו פגיעות חמורות ביהודים במלחמות הרוסים

וב . 1806 -

אפשר ששמועות על כך הפחיתו יציאת יהודים מפולין ואחר  -כך מרוסיה לאזורים

שנפגעו בשנים הסמוכות למאורעות .
9
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ים IQnaaWRט שק יהלם היוחבא

*

ש

קול  -קורא נגד ריקודים מעורבים של בנים ובנות שנת תרניך

השישים  ,השבעים והשמונים שררה דלות גדולה בפלכי הספר המזרחי  ,ובמיוחד באוקראינה
ובווהלין .

אין ספק שחלק מאוכלוסייה זו היגר לאזורים שמעבר לגבול

26

התורכי ,

ובעיקר

לוואלאכיה  ,אך ודאי גם שאותו אלמנט מצא לו כיוון מרכזי ומוסכם על השלטון כאשר עם כיבושי
הרוסים בדרום אוקראינה ולחופי הים  -השחור נפתח איזור שהמדינה עודדה הגירת יהודים

אליו  .ת

בימי אלכסנדר הראשון נמצאה הגירה זו בעיצומה  ,ובחוקת

1804

אושרה זכות הגירת היהודים

לפלכי ' רוסיה החדשה ' שנקבעה על  -ידי יקטרינה השנייה ב -

. 1791

נראה אפוא שסיבות כלכליות

בלבד לא עוררו ' הגירת מצוקה ' מרוסיה ורק כאשר הופעלו הגבלות חוקיות חריפות יותר על .

26

.

י ' שיפר ' תולדות הכלכלה של יהודי פולין וליטא מימים ראשונים ועד לחלוקת המדינה '  ,י ' היילפרין ( עורך )  ,בית
ישראל בפולין  ,א  ,ירושלים תש " ח  ,עמ '  . 193וראה גם

.

רביעי מרחביה
27

.

 , 1962עמ ' , 131 - 129

:

.

ר ' מאהלר  ,דברי ימי ישראל  -דורות אחרונים א  ,ספר

. 277 - 276

י ' סלוצקי ' ההגירה כגורם בתולדות היהודים במזרח  -אירופה עד

 , ' 1881הרצאות

בכנסי העיון בהיסטוריה  ,הכנס

הט " ו  -נדודי עמים והגירה בתולדות ישראל וכתולדות העמים  .החכרה ההיסטורית הישראלית  .ירושלים תשל " ג .
עמ ' . 79 - 67

יהודי מזרח  -אירופה וארץ  -ישראל

( ) 1881 - 1777

העיסוקים הכלכליים ונוספה גם גזירת הגיוס לצבא  ,פנו יהודי רוסיה לעלות לארץ  -ישראל בדרך
שנפתחה לפניהם זה מקרוב  :נמל אודסה  .מה גם שההגירה לרומניה נעשתה לא  -כדאית עם הפעלת
התקנון האורגאני ברומניה  .העולים מטיפוס ' הגירת המצוקה ' הגדילו את הקבוצות הקשורות
לקבלת תמיכה מחוץ  -לארץ  ,על אף שבתקנות הכוללים לא היה זכאי לתמיכה שלימה מי שתורתו
לא היתה אומנותו  .י 2אין ספק שהיה לריבויים חלק בהחשת תהליך עקרון ההיפרדות הטריטוריאלית

על  -פי איזור או עיר מוצא במזרח  -אירופה  ,עקרון שבו דגלו בעצם קבוצות הגרעין של היישוב הישן
' כי כמו שבמדינות ליטא רייסן וזאמוט אינם לוקחים החסידים רק משלהם ואנחנו לוקחים מאנשים

פרושים כמונו  29 . ' . . .פיצול זה הידק את הקשר בין יוצאי ערים  ,אזורים וקבוצות חסידיות לבין מקום
מוצאם ושמר בעצם את הפירוד הלוקאלי  -הארגוני של מזרח  -אירופה גם בקהילות ארץ  -ישראל .

גודל הכולל ועושרו היו בבואה נאמנה למצב קהילות  -האם שבגולה  .העולים מן הסוג השלישי הם

שהתיישבו בערים שמחוץ לערי  -הקודש  ,כמו חיפה  ,יפו ורמלה  ,שכן המשיכו עיסוקים מקובלים
של יהודי מזרח  -אירופה בכפרים ובערים קטנות  :צורפות  ,שענות  ,אכסנאות  .רובם של אלה היו
חסידים .

המאורעות שהתרחשו במזרח  -אירופה נתפסו על  -ידי יושבי ארץ  -ישראל כחלק מהווייתם הרוחנית
והחברתית  .גזירת הגיוס המשיכה להטריד אותם גם בארץ  ,ולא בכדי פנו בני ' כולל רוסיא ' בצפת
למונטיפיורי בשנת תקצ " ט כי יפעל להקלתה  .פולמוס ' ההשכלה מטעם ' חידד את תהליך

ההתקרבות בין יוצאי החברה המסורתית המזרח  -אירופית לבין נאמני האורתודוקסיה המרכז -

אירופית והגביר את הזדהותם הרעיונית עם תפיסתם של בני משפחת לעהרן על מהות היישוב
בארץ  -ישראל  .כך כתבו למונטיפיורי בשנת תר " ט כי אינם רוצים בבית  -ספר בירושלים משום מה
שראו עיניהם ' ברעה אשר מצאה את ילדי ישראל כעיירות גדולים במדינת רוסיא ' .

30

קשריהם

ההדוקים עם קהילת וילנה הם שהביאו בוודאי לתמורה זו בתפיסתם  ,במקביל לשינוי שחל בחברה
המסורתית במזרח  -אירופה עצמה בהתעוררה לסכנות ההשכלה בשנות הארבעים  ,ולאו  -דווקא

המאורעות במרכז  -אירופה שהתרחשו עוד מסוף המאה הי " ח  .כלומר  ,תפיסתם של רבני ירושלים
וצפת על ' היישוב הישן ' כמעוז החברה המסורתית התפתחה לפחות כשלושים שנה מראשית עליית

' הפרושים '  .המאורעות במזרח  -אירופה היו גורם מכריע בתמיכה הכלכלית והשפעתם היתה מכרעת
בתמורות פנימיות ביישוב האשכנזי  .שנות פורענות כללית או צרה מיוחדת לחברה היהודית הטביעו
חותמן על מצבו החומרי של היישוב  .החל ממלחמות נפוליון ברוסיה שעכבו את שליחת הכסף
מווילנא  ,דרך גזירת

הגיוס  ,שכעדות

פקידי אמשטרדאם

:

' לתוקף הגזרות שבמדינת רוסיא נתקלקלו

צנורות השפע המריקים על אחב "י האשכנזים יושבי א " י ת " ו מארצות מולדתם

28

ספור

התחלת ישוב אשכנזים

( לעיל  ,הערה

. )6

ומגורתם '  ,ינ ועד

עמ ' . 141

29

שם  ,עמ ' . 193

30

נ ' קצבורג  ' ,הפולמוס הרוחני בעולם היהודי והישוב בירושלים במאה הי " ט '  ,פרקים  ,א ( לעיל  ,הערה
; 303 - 302

31

ש ' בארון  ' ,מתולדות היישוב היהודי ביררשלים '  ,ספר קלויזנר  ,ירושלים

אגרות הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם  ,כרך ג ,

52

תרצ " ז  ,עמ '

ע " ב ( ארכיון יד יצחק בן  -צבי ) .

. 305

 , ) 18עמ '

ישראל ברטל

מלחמת  -קרים

( ) 1856 - 1853

שבתקופתה נפגעו קשות מקבלי התמיכה מרוסיה וכן מלחמת  -הבלקן

( . ) 1877

14

הקהילה המזרח  -אירופית ביהדות ארץ  -ישראל צמחה סביב שני ' גרעינים ' אידיאולוגיים שיצרו
תשתית רעיונית וכלכלית לקיום היישוב  .בהמשך התקופה ניזונו ה ' גרעינים ' מעליית יחידים בעלת
מוטיבציה אידיאולוגית שתרמה לשכבת ההנהגה ולרובד הרוחני העליון  .מסביב הגרעין צמחה
והלכה  ,בעקבות ' הגירת מצוקה '

מתמדת ,

פריפריה גדלה והולכת של אוכלוסייה שעזבה את

מקומות  -מושבותיה על רקע התמורות המדיניות והחמרת המעמד החוקי וכן מתוך השינויים

החברתיים והכלכליים  .הגירה זו היתה המשך והרחבה להגירות הפנימיות במזרח  -אירופה ובארצות
הסמוכות  .צמיחתה של הפריפריה התגברה והלכה משנות השלושים  ,והלכה ונמשכה עד למלחמת -

העולם הראשונה  .ההוויה התרבותית והחברתית של קהילות יוצאי מזרח  -אירופה עוצבה על  -ידי
מערכת טיפוסי העליות הללו בהתפתחותה ובהתנוונותה .

12

הקהילה היהודית ביפו בסוף תקופת השלטון העות ' מאני
רות קרק

במאה האחרונה לשלטון העות ' מאני צמחה העיר יפו מיישוב שגודלו ככפר ובו
לעיר השנייה בגודלה בארץ  -ישראל שמנתה
15 , 000

50 , 000

כ 3 , 000 - 2 , 000 -

נפש

תושבים  .בה  -בעת מנה היישוב היהודי בעיר
ל 30 -

נפש על סף מלחמת  -העולם הראשונה  ,ושיעורו באוכלוסייה הכללית הגיע

אחוזים  ,י

אף  -על  -פי שבתחילת המאה הי " ט לא ישבו כלל יהודים בעיר .
חידוש היישוב היהודי

על התחדשותו של היישוב היהודי ביפו בשלהי התקופה העות ' מאנית נכתב

אך היא לא

מעטף

נתבררה עד תומה בשל  -מיעוט המקורות והסתירות שביניהם .
העיר עמדה חריבה בתקופה הממלובית ובראשית התקופה העות ' מאנית  .היא החלה להתחדש רק
במאה הי " ז  ,אך היישוב היהודי לא חזר אליה כנראה עד לרבע השני של המאה הי " ט .
באמצע המאה הי " ח יש מקורות המזכירים את הח ' אן של ר ' יעקב בן ר ' דוד זאנט ( או

זונאנה ) ,

אך

.

כמה שנים לאחר  -מכן נכתב שלא היה בה יישוב יהודי קבוע  .בסוף אותה מאה הזכיר הנוסע האנגלי
(

יהודים ,

בראון שהיו בעיר כמה

אולם נוסעים שבאו שנים מעטות אחרין ופירטו את הרכב

4

האוכלוסייה  -זטצן  ,לייט  ,טרנר וריצ ' רדסון  -לא מנו אף לא יהודי

1

לטבלה מפורטת על גידול האוכלוסייה הכללית והיהודית כיפו בין השנים

- 1800

אחד ' .

] 193

ראה

:

רות קרק  ' ,התפתחות

הערים ירושלים ויפו כשנים  1840ועד מלחמת העולם הראשונה '  ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  , ] 976עמ ' . 108 - 104
2

י ' גאלדמאן  ' ,יפו

לפנים

והיום '  ,לוח ארץ ישראל ,

עמ '  ; 91 - 75א ' דרויאנוב ,

' רבי יהודה הלוי

ד

( תרנ " ט )  ,עמ ' ; 82 - 57

מראגוזה '  ,מימים ראשונים  ,א ,

ישראל כיפו מימי קדם עד שנת הת " ר '  ,ידיעות עירית תל  -אביב  ,יח
( , ) 1949

3

ץ /ז ! ץםאFund - 0

"

.

' מושב

; ] ] 3 - 112 , 59 , 51 , 22 - 21

יט

עמ ' . 22 - 20

34ן  .ק 1906 ,
5

( , ) 1948

עמ '

ח " ז הירשברג  ' ,ראשית התחדשות הישוב היהודי ביפו '  ,מ " ד קאסוטו ואחרים

.

תשי " ג  ,עמ ' . 225 - 224
4

הנ " ל  ' ,יפו וקדמתה '  ,שם  ,יב
 , 1934עמ '  ; 34 - 25ש ' בן  -ציון

( תרס " ז ) ,

.

.

1797 ' , PalestineExplorarion

..

.

( עורכים )

.

ספר אסף  ,ירושלים

 Palestineחן R . A . S . Macalister , ' Browne' s Travels

Statement

Irabia! Petraeal:undג

.

' ~ , dieאש ] ) ןחטאו13 . 3 . Seetzen , Reisen ~durch Syrien, Paldstina, .

.

01 ( Lant Mounlא  E ypt, Nubia,חן  . 69 - 72 ; 11 . Light , Travelsקק 11 , Berlin 1859 ,

.

theLevant 11 , London
! Company-

"

~ Tour

~

! םחץעסניז ) חזטד  .ען 1818 , 9 . 143 :

תסנחס ]

'.

Richardson , Travels along the Mediterranean and Parts: Adjacent

 . 208ק 11 , London 1822 ,

.

(/nteragfpten

'Lebanon and

 .א ;  . 292ק 1820 ,

 Years / 1 - 1 18 ,שאו the Earl of Belmore during

" ""

13

רות קרק

כהסבר להיעדרו של יישוב יהודי ציטט יעקב גאלדמאן מפי זקני הדור ביפו את החרם שהטילו
ראשי הספרדים בירושלים על המתיישב שם

:

יען כי ישובה של ירושלם היה מצער ולא אבו חו " ר [ חכמי ורבי ] אר " הק [ ארץ  -הקודש ] להניח
להישוב להתפרר לפרורים קטנים ואף כי רצו לגבות מהעולים המם שהושת אז מטעם העדה על

האורחים  ,והרב ר ' יהודה הלוי ז " ל הופקד בימים ההם מטעם חו " ר [ חכמי ורבי ] ירושלם לשבת
ביפו ולבלי תת לשום אורח להתישב בה .
לונץ התייחס לדברי גאלדמאן

7,

6

וטען לאחר בדיקתן של תקנות ירושלים במאתיים השנים האחרונות

.

ושל תעודות והסכמות אחרות  ,וכן לאחר שגבה עדות מן הראשון  -לציון  ,הר ' יעקב שאול

שישב שנים רבות ביפו  ,שחרם כזה לא היה כלל

להפעיל איומי חרם בעיר שלא קיבלה

אלישר ,

חיזוק לדעתו טמון אולי בעובדה שקשה היה

' חלוקה '  ,ולעוברים עליו לא היה ממילא מה להפסיד .

אפשר שיש לקשור את ההסבר להיעדרו של יישוב יהודי ביפו  ,לקטנותה של העיר ולהיותה לא -

מפותחת עד לתחילת המאה הי " ט ; היא גם לא משכה יהודים שבאו לארץ  -ישראל מטעמים דתיים .
( ) 1820

בא לביקור בירושלים השולחני של ראש היניצ ' רים בקושטא  ,ישעיהו אג ' ימאן  ,איש

ומכובד ,

ובדרכו רכש ביפו חצר שאותה הקדיש להכנסת  -אורחים לעולים לארץ  -ישראל

בתק " ף

עשיר

וליוצאים ממנה  .חדר אחד הוקדש לבית  -כנסת ונרעים על  -שם עדת הספרדים בירושלים  ' ,כי אז [ לפי
לונץ והעדויות שאסף ] היה כבר ביפו מנין מצומצם מבני אחינו '  ' .חצר זו המשיכה להתקיים כהקדש
הכולל הספרדי בירושלים עד לפני שנים לא רבות  ,סמוך לנמל  ,ונקראה בשמות שונים

הקהל '  ' ,כולל הספרדים ' ו ' חצר היהודים של כולל

:

' חצר

ירושלים ' 0 .י

עדות זו  ,שנרשמה כשמונים שנה לאחר האירוע  ,והתעודה שמצא הירשברג משנת  1823שעניינה

ב ' בתיהם של אנשי החסות היהודיים ' וב ' פקיד היהודים '  ,רומזים על קהילה יהודית קטנה ביפו
בראשית שנות העשרים ; אולם מידת קביעותה של זו מוטלת בספק  ,בשל דבריהם של ר ' דוד דכית
הלל

ב 1824 - 1823 -

ושל ר ' יהוסף שווארץ

שעבר ביפו בעת ביקורו הראשון בארץ

ב 833 -נ

שיהודים לא ישבו אז ביפו  .יי

גם

מונטיפיורי ,

לא הזכיר יישוב יהודי בעיר .

ב , 1827 -

לעומתם  ,סיפרו שני נוסעים נוצרים בשנות  .השלושים  -לה  -מרטין

ב 1832 -

וסטפנס

כ - 1836 -

על

תושבים יהודים ביפו  ,גם אם לא פירטו את מספרם 2 .י

6

גאלדמאן  ,יפו לפנים והיום ( לעיל  ,הערה

7

ראה גם

:

, )2

עמ ' . 72

' זכרונות ר ' יעקב שאול אלישר בדבר חידוש הישוב היהודי ביפו בראשית המאה הי " ט '  ,א ' יערי  ,זכרונות

ארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ז  ,עמ ' . 47 - 46
8

א " מ לונץ  ,לוח ארץ ישראל  ,ד ( תרנ " ט )  ,עמ ' . 80

9

הירשכרג ( לעיל  ,הערה

10

הבניין סבל במאורעות השונים ונפגע במלחמת  -העצמאות  .הריסותיו נותרו בין עיי  -המפולת של הרובע עד לבניית

 , ) 3עמ '

. 227

גן הפסגה .
11

12

.

א ' יערי  ' ,מסעות ר ' דוד דבית הלל '  ,סיני ד

( תרצ " ט ) ,

עמ ' לח  -לט ; י ' שווארץ  ,ספר תבואות הארץ  ,ירושלים

.

עמ '

קסט  :ז ' סמילנסקי  ' ,הישוב העברי ביפו על פי רשימות סטטיסטיות שנעשו בשנת תרס " ה '  ,העומר א

עמ '

.7

 . ] .נ ;  . 310 - 311קק  1837 ,חסטמס ] 1831 - / 833 ,

"

תר " ס ,

( תרס " ז ) ,

 rhe Holy Land 1מן 14 . de Lamartine , Travels
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הקהילה היהודית ביפו בסוף תקופת השלטון העות ' מאני

אפשר היה לפתור סתירה זו על  -ידי החומר שבידנו על רבה המופלא של יפו  -ר ' יהודה בן מנחם
הלוי מראגוזה ( למעשה מסאראייבו ,

נרשם

:

בוסניה ) ,

אולם גם העדויות הנוגעות לו סותרות  .על מציבתו

' וד ' ן שנים שפט את יפתו '  , ,ועל  -פי חישוב השנים משנת מותו בתרל " ט

לכהן ביפו בשנת  . 1825ל " א פרנקל  ,שביקר בעיר בשנת

, 1856

( , ) 1879

הוא החל

מסר כי הרב הגיע לשם

שנים

24

קודם  -לכן כמשולח  ,כלומר בשנת 3 . 1832י הסתירה אף גוברת משום שבספירת מונטיפיורי לתרט " ו
נמסר כי הרב בא לארץ  -הקודש

ב , 1816 -

ואילו בספירת תרל " ו נאמר שבא לארץ

מיתוסף תיאורו של לונץ  ,שר ' יהודה נתמנה לרבה של יפו בתר " א
האוכלוסין ביפו בספירת תקצ " ט

( , ) 1841

ב ; 1836 -

לכך

אך שמו לא נזכר ברשימת

( 4 . ) 1839י

אין לקבוע אפוא באורח חד  -משמעי שהיתה קהילה יהודית קבועה ביפו בשנות העשרים של המאה

הי " ט  ,אף  -על  -פי שהתחילה להתפתח בשנות השלושים  .גידול זה אפשר שנבע בחלקו מטביעת
אוניית  -המפרשים שבאה מצפון  -אפריקה ונטרפה ליד חוף הכרמל  .לפי דברי כן  -שחר  ,היתה זו
המייפלאוור שלנו  ,שחלק מניצוליה נאחז ביפו ומשך לשם מעט מבני עדת המערביים בירושלים .
תאריך טביעתה לא נתחוור במדויק  ,אך ברי כי אירע בעשור שבין

על  -פי מכתב אנשי יפו אל השר משה מונטיפיורי בתקצ " ט

( , ) 1839

1830

לבין

5 . 1840י

מסתבר כי הקהילה היתה קיימת

עוד קודם  -לכן  .וכך נאמר שם 5 :י *
שאלתינו ובקשתינו למען ישים עין השגחתו מעלת אדונינו הגביר השר סי ' [ סיניור ] משה נרו

[ נטרי רחמנא ופרקי ] והגברת המעטירה אשת חיל רבת המעלות סי ' [ סיניורה ] יהודית מבת
[ מנשים באהל תבורך ] לתקון העיר הזאת  ,כי עת לחננה בטחנו ביי ' כי בעזרתם ומגינם יהיה
תקון לעיר הקדושה הזאת יפה ת " ו [ תיבנה

ותיכונן ] :

ואלו הם התיקונים ושוחט אין לנו בעיר

הזאת ולשעבר היה לנו שוחט שמו שלמה ברוך חתנו של פקיד עה " ק [ עיר
הקודש ]

הזאת

יפו ת " ו [ תיבנה

ותיכונן ]

דידוע יעקב נסים שורוזון ולהיות

פרנסתו בדוחק קם ומלך לגור בארץ שכם [ ההדממה שלי - -
ותיכוץ ]

שוחט מתא

:

שמת אק לס עוטרה ת " ח

[ תלמידי  -חכמים ]

ר"ק]

ת "ו

[

יבנה

היתטבים ועוסקים

בתורת ה ' תמימה מדוחק פרנסתינו  :שלישית לתקן בית הכנסת מפואר ויתקרא על שמו  :אחת
שאלנו מאת ה ' השם בציון והבוחר בירושלים למען חייהם ה ' צבאות יגן עליהם יחיו לעד עוד
רבות בשנים דשנים ורעננים ברבות הטובה גם עד זקנה ושיבה בבנים ובני בנים נטע נעמנים
ובימיו ובימינו תושע יאודה וישראל ישכון לבטח איש תחת גפנו ואיש תת תאנתו  .אמן .

גם יהודית מונטיפיורי מסרה ביומנה על היעדרותו של השוחט מיפו  ,אך הסבירה זאת במגיפה
ששררה בעיר .

13
14

ל " א פרנקל  ,ירושלימה

, ) 18581

ירושלים

תשל " ג  ,עמ '

. 24 - 23

מכאן ואילך נסתמך על מפקדי מונטיפיורי  .העתק הספירה משנת תקצ " ט נמצא אצל  :י ' מיזל  ,הארכיון המרכזי
לתולדות העם היהודי  ,תיק אינ  . 635 /הספירות מן השנים  1866 , 1855 , 1849ו  1875 -מצויות באוסף מונטיפיורי
בלונדון וצילומן בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,ירושלים .

15

פ'

בן  -שחר  ' ,חלוצי העליה הראשונה לארץ ישראל  -יפו  :קהילה יהודית ראשונה מחוץ לתחום " ארבע ארצות " ' ,

שנתון מוזיאון הארץ  ,יג

 * 15נדפס גם על  -ידי

:

( , ) 1971

עמ ' . 65 - 61

י ' כן  -צבי  ,שאר ישוב  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ ' . 298

15

יפ  ,כ

ו  ,מעגן  ,מבט

"

נ  ,צפ  ,ה

1843

התבססותה וקביעותה וטל הקהילה הביאו בעקבותיהן הפסקת המנהג להוביל את המתים לקבורה

בירושלים או לקבורת  -ארעי בשטחי הממשלה ביפו

;

הוקם אז בית  -קבורה ממוסד  ,והמציבה

הקדומה ביותר שהשתמרה עד היום היא משנת ת " ר ( . ) 1840
נראה כי בסוף שנות השלושים חל גידול רב בקהילת יפו  .מכאן הפער בין נתוני הקונסול הבריטי

יאנג וזוג המסיונרים הסקוסים בונאר ומקצ ' ין שמנו כשישים
בתקצ " ט שהזכירו 122

נפשר

לבין נתוני ספירת מונטיפיורי

נפש .

על  -פי הספירות הבאות נראה כי החלו אז להיוולד ראשוני הילדים ביפו עצמה  ,מה שמעיד אמנם על

קביעות הקהילה  .על  -פי ספירת תרט " ו (  , ) 1855היו בני

י " ר הגדולים שבין ילידי יפו  ,כפי שעולה

מרשימת היתומים והיתומות  .אפשר שהיו בין בני  -המשפחות האחרונות ילדים מבוגרים יותר מבין

ילידי העיר  ,אך אין על כך נתונים  .אלה נולדו אפוא בשנת  . 1841בספירת
המבוגרים ביותר שנולדו ביפו  ,הנזכרים ברשימת ראשי  -המשפחות  ,היו בני

16

, 28

,

,

ומסתבר שנולדו שם

 Mission ofinguiry 0 theם ! R . M . MCcheyne , Narrative 0ש
the Church of
 : A . M . Hyamson , The British Consu/areח : Young , 1ך/ 839 , Philadelphia 1846 , 9 . 14

,

"

.

 . 4 - 5קק  1939חסטחס ]

16

תרכ " ו ( ) 1866

. 1.

 Palestineו

"

 Re/arion 10 the Jewsחן Jerusa/em

ילידי יפו

A . A . Bonar

"

ו Scot/and

יפו  ,מבט מצפון ,

1859

בשנת  . 1838בספירת תרל " ח
בני

, 32 - 30

( , ) 1875

בני הגיל המבוגר ביותר בין ראשי  -המשפחות שנולדו ביפו היו

והם נולדו אפוא בשנים  . 1845 - 1843אף כאן יש אפוא סתירת  -מה בנתונים  ,אולם ברור

שהשנים הקריטיות בעיצובו של יישוב הקבע היהודי ביפו היו בשלהי שנות השלושים של המאה
הי " ט  .ייתכן לקשור זאת גם עם ההתרחשויות בתחום הפוליטי  -התבססות שלטונו של איברהים

פחה מטעם מחמד עלי בארץ  -ישראל  ,היחס הסובלני שגילה כלפי יהודים ונוצרים  ,הגברת הביטחון
ופיתוח המסחר והמלאכה וקביעת יפו כמרכז לחילותיו וכנמל הקשר שלו עם מצרים .

אופיו של היישוב היהודי

התקופה הראשונה -

בתקופת השנים

1881 - 1838

1881 - 1838

עולה ממקורות שונים ומתוך ספירת מונטיפיורי קהילה יהודית

מסורתית  ,קטנה וענייה  ,שרובה מערביים וספרדים שבאו ליפו מרחבי האימפריה העות ' מאנית

ומארץ  -ישראל  .האשכנזים המעטים שהתיישבו שם השתלבו תחילה בתוך הקהילה המערבית -

הספרדית ולא יצרו עדה נפרדת  -תופעה יוצאת דופן ביישוב היהודי בארץ  -ישראל  .מונטיפיורי

רות קרק

ברשימותיו לא הפריד בין הספרדים לבין האשכנזים אלא כרך אותם יחד

 :עוד בשנת תרט " ו ( ) 1855

הם התפללו בבית  -כנסת אחד .

בחלק ממוסדות הקהילה תמכו חבריה  ,אולם מפני עוניכם  - -וריבוי היתומים והאלמנות הם פנו
בבקשות עזרה אל מונטיפיורי ואל בעלי אמצעים אחרים  .בקשות אלה נבעו גם מכך שהקהילה לא
קיבלה ' חלוקה ' ולא היתה בה כוללות

:

.

כללות העיר שואלים מהשר הי " ו אם ייטב בעיני אדונינו לעשות תיקון לעיר שאין בה בתי
כנסיות קרקע ישראל זולת בשכירות .

מקוואות המים זולתי בשכירות

[ DAJ

מהגויים  .וגם

אין להם בית לאורחים עוברים ושבים ואין להם

אין תלמוד תורה מספיק למלמדי כי הילדים רובם

עניים מרודים ויתומים ואין מי שישלם עליהם שכירות הלימוד ונשארים נעים ונדים ו כ ל ז ה
מפני שאין כוללות [ לנו

?]

ולא שום הנאה כשאר ארה " ק

שואלים ממנו שיקנה להם קרקע מאלו המקומות [ שמוסר

?]

[ ארץ  -הקודש ]

המלך [ בחומת

?]

ולכן

העיר ויעשו בה

בית הכנסת ובית אורחים ומקוואות וכל מאי הצריך לעיר ומההכנסות יספיק לעניים [ ] ? . . .

לתלמוד תורה לצורך עניים ויתומים  ( . . .ספירת

מונטיפיורי  ,תרל " ה ) .

אף  -על  -פי  -כן השכילה הקהילה לקיים בתי  -כנסת  ,בתי  -מדרשות  ,בתי  -ספר וחברות

לגמילות  -חסדים

ולקבורה  ,שמספרם

לביקור  -חולים ,

הלך ורב במשך תקופה זו ( ראה לוח . ) 1

הקהילה מודעת היתה בייחוד לחינוך ולנחיצותה של הוראת שפות לועזיות

ו ' שפת עם הארץ אשר

תועיל לסו להביא מחית נפשם '  ,כפי שסיפר פרנקל  .לי וכך עולה גם מתוך ספירת מונטיפיורי משנת

תרט " ו .
17

18

פרנקל ( לעיל  ,הערה . ) 13

הקהילה היהודית ביפו בסוף תקופת השלטון העות ' מאני

דבר זה נבע

מן ההכרה שעליה להשתמש בכוחותיה  -היא כדי להתפרנס  .ואמנם  ,היצרנות היתה

טבועה בקהילה היפואית מראשיתה  .הפרנסות הנפוצות בתקופה זו היו מסחר  ,מלאכה ושירותים -
ובייחוד חייטות  ,סנדלרות  ,פחחות  ,צורפות וחלפנות  .מצבה הכלכלי של הקהילה השתפר והלך
לקראת שנות

השמונים  ' .י

היישוב היהודי לא בלט אז בעיר יפו  ,וסגנון החיים שלו  ,לבושו  ,לשון  -הדיבור  ,דומים היו לאלה של
האוכלוסייה הערבית

גם מקומות  -המגורים שלהם היו בכמה ריכוזים בתוך העיר העתיקה .

;

גידולה של האוכלוסייה היהודית עם ייסוד הקהילה היה מהיר למדי  ,גם אם יש סתירות בנתונים על
גידולה  .נראה שיש לקבל את ספירות מונטיפיורי כמקור מוסמך למדי  ,משום גודלה הקטן של

הקהילה ופירוט שמות חבריה  ,לרבות נתונים על

משלח  -ידם  ,מספר

הילדים וכיוצא באלה

;

האומדנים האחרים כלליים יותר .
מספירות אלה מתקבלת אפוא התמונה הבאה  .מספר היהודים באמצע שנות השבעים היה
כפי שמתאשר גם מתזכירו של
לשנת

, 1882

אם נסמוך על נתוניו של מוראד

הרי שבמשך כמה שנים גדל מספרם לאלפיים  ,בלי לכלול את מאות העולים מרוסיה

שהגיעו באותה שנה

;

אך נראה שמוראך הגזים מעט בנתוניו והם מתאימים יותר לסוף שנות

השמונים  .מאלה היו למעלה

התקופה השנייה -

למן שנת

מוראד ,

סגן  -הקונסול הגרמני בעיר  ' .י

כ , 650 -

1882

מ 80 -

אחוזים ' אפריקאיים '  ,שנתונים היו לחסות צרפתית .

1914 - 1882

צמחה ביפו קהילה שונה לחלוטין באופיה  ,שקלטה לקרבה את כל המהגרים מערי

ארץ  -ישראל ומחוצה לה  ,שלא התאימו להם דרכי  -המחשבה ואורח  -החיים בירושלים ובשאר

הקודש '  ,וחיפשו אווירה של מודרניזאציה  ,חופשיות  ,חילוניות ויוזמה כלכלית

' ערי

:

בני יפו מובדלים המה מבני ירושלם בהליכותיהם ובמעשיהם  ,בעיר הגדולה ירושלם יתפרדו
אחינו לכיתותיהם ולמחלוקתיהם והכל הולכים בשטה הישנה לעבוד את ה ' ולשמור
וזה

מצוותיו ,

מעשיהם  ,ורק מעט מהם יתנהגו עפ " י [ על  -פי ] מנהגי אייראפא  ,אוחזים במסחר

וקנין ,

וחיים חיי חופש ודרור  ,ומשכילים  -או אפיקורסים יקראו  .ופה ביפו כולם משכילים  ,כולם

נבונים  ,כולם יודעים להתנהג עפ " י
באייראפא  ,וכמעט

אייראפים ממש .

[ על  -פי ]

המדה החדשה או כמנהג היהודים המתקנים

ולא נכר פני יהודי יפו כיהודי א " י וכל העובר בשוקי יפו יראה בעיניו

20

כך עולה גם מנתוני מוצא האוכלוסייה היהודית ביפו בשנת תרס " ה

18

( ; 1905

ראה לוח

. )2

השיפור עולה גם מסקירתו של סגן הקונסול הגרמני ביפו  ,מוראד  ,על האוכלוסייה היהודית ביפו ובסביבתה :

ביבא -

.

מ ' אליאב  ,הישוב היהודי בארץ  -ישראל בראי המדיניות הגרמנית  ,תל אביב תשל " ג עמ ' . 100 - 98
19

שם .

20

החבצלת  ,כא

( תרנ " א ) ,

עמ ' . 238 - 237

.

%
ו

, , , ,, ,

,

,
,

ע1

אתרים יהודיים ביפו ,

1879 - 1878

מקומה הגיאוגראפי הנוח של יפו ואופי היישוב היהודי השונה שבה  ,הם שהפכו אותה עוד בתחילת
שנות השמונים למרכז ' היישוב

החדש '

בארץ  -ישראל  .בהיותה עיר  -חוף  ,קרובה לקרקעות

חקלאיות  -ולימים גם למושבות שהוקמו עליהן  -שקהילתה לא קנאית  ,העדיפו זלמן דוד
לבונטין ויוסף פיינברג להקים בה את ' ועד חלוצי יסוד המעלה ' על אף התנגדותם של פינס ובן -

יהודה .
תחילה היו המהגרים החדשים בגדר מיעוט  ,אולם השפעתם ניכרת היתה מבראשית  ,וכך היה הקהל
הציבורי ביפו ' מקהל של עיירה קטנה ' ל ' קהל של עיר ואם בישראל ' .

ת

הם סחפו עמם גם את

' היישוב הישן ' של העיר  .השפעתם התחזקה עם עליית היסוד האירופי  -האשכנזי אל העיר  .כבר

21

גאלדמאן  ,יפו וקדמתה ( לעיל  ,הערה

, )2

עמ ' . 84
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בשנות השמונים למאה הי " ט החל שיעור האשכנזים לעלות על מניינם של כל שאר העדות  .בספירת
ב 1905 -

סמילנסקי

ל 55 -

הגיע שיעורם

אחוזים

וב  1916 -ל 65 -

אחוזים .

22

בתר " ן ייסדו האשכנזים את ' ועד העיר ליהודי יפו '  ,שלשפתו הרשמית הוכרזה העברית  .שנה לאחר -

מכן הצטרפו אליו גם הספרדים והוא פעל על בסיס דימוקראטי למען כל יהודי יפו  ,ללא הבדל עדה .
על  -פי תקנות מפורטות עסק הוועד בתחומים רבים  :מרבנות  ,חינוך וסעד ועד למסים ולענייני העיר

והממשל ' .

2

איחודן של העדות בתרנ " א והיותה קהילה ארץ  -ישראלית הנושאת בעול צרכיה היו

שניהם  ,כדברי ש ' בן  -ציון  ' ,מופתים הם אשר לא נראו עוד בארץ אלא ביפו בלבד ' .

24

היו אמנם

חיכוכים בוועד  ,התפלגות ואיחוד  ,וכן חילוקי  -דעות בין העדות השונות ; אולם כל אלה קטנים היו

בממדיהם מאשר בירושלים  ,למשל .
השפעת היישוב החדש היתה בתחומי חיים שונים  ,ולא הצטמצמה רק ליישוב היהודי אלא התפשטה
לכלל תושבי יפו

:

בסוף דברינו עלינו גם לציין את השפעת היהודים על העיר יפו  .כל אלה שמכירים את יפו

לפנים והיום יודו  ,כי הרבה תודה חיכת עיר זו ליהודים בעד שינוי צורתה שהיתה לה לפני

עשרות שנים  .הגרים העברים הכניסו בה זרם של חיים חדשים והשפעתם ניכרת בכל עבר

 . 2422

ההסתדרות הציונית  ,המשרד הארץ  -ישראלי  ,ספירת יהודי ארץ  -ישראל  ,א  ,יפו

23

פרטיכלים של ועד העיר ליהודי

24

בן  -ציון ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

יפו , 1897 - 1890 ,

תרע " ח  -תרע " ט  ,עמ ' 23

הארכיון ההיסטורי של עיריית תל  -אביב  -יפו .

. 21
21

מעגן יפו ,

1 908

ופינה  ,וביחוד

בחלק הצפוני של העיר  .עלינו לציין  ,כי דווקא היהודים האלה שאחרו להתישב
חדשים ,

ביפו מיתר תושביה הספיקו לתפוס מקום רחב כזה בחיי יפו ולא רק שהכניסו בה חיים

שהועילו להרחיב את המסחר ביפו  ,אלא שהצליחו לברא גם ענפי מסחר וחרושת המעשה

חדשים ( כמו שנווכח כפרק ' על הפרנסות ' )  .בהרבה אפנים הצליחו לשנות גם את צורת יפו
הקודמת  ,ובפרטים אחדים הולידו מהלך

חדש  .נ :

בין השאר התבטאו השינויים בסגנון החיים  -לבוש אירופי  ,גילוי צעיפי הנשים וכיוצא באלה .
בתחום הכלכלי

ל%

חלו שינויים גדולים בשיעור העוסקים בסקטורים השונים ( ראה לוח

, )3

אך

נעשו נסיונות בייחוד בתחום החרושת  ,והיו התחלות בבנייה ובחקלאות  .היתה גם יציאה מן העיר
העתיקה וראשיתן של שכונות יהודיות מחוץ לחומה  ,תחילה כדוגמת ירושלים  :נוה  -צדק

נוה  -שלום

ב ; 1890 -

מחנה  -יהודה

קמו שכונות מודרניות יותר

:

ב 1896 -

ב ; 1887 -

ועוד  .לאחר  -מכן  ,בעשור הראשון של המאה העשרים ,

תל  -אביב  ,נחלת  -בנימין  ,חברה  -חדשה  .היישוב היהודי התרכז מאז

באיזור מוגדר של יפו שמחוץ לחומות  ,בחלקה הצפוני  -המזרחי .
השינוי התבטא בעיקר בתחומי החברות  ,האגודות והמוסדות ובחיי  -התרבות של העיר  .חל גידול לא

רק במספר המוסדות המסורתיים ( ראה לעיל  ,לוח

,) 1

אלא שיפו הפכה לקראת סוף התקופה

העות ' מאנית לבירה הארגונית והתרבותית של היישוב החדש בארץ  -ישראל  ,לעיר המרכזית שבה
נכונו ההנהגה המרכזית של בנק אפ " ק  ,של יק " א  ,לשכת  -המודיעין  ,הלשכות של ' חובבי  -ציון '  ,של
' גאולה ' ושל הפקידות

25

22

סמילנסקי

הפלשתינאית  ,הוועדים

( לעיל  ,הערה , ) 11

עמ ' . 17 - 16

המרכזיים של הסתדרויות הפועלים  ,של

' עבריה ' ,

הגימנסיה העברית

הרצליה 1911 ,
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ל אגודת  -המורים  ,של אגודת  -הרופאים ועוד .

שירתו איזור נרחב מחוץ לגבולות יפו .

26

'

" יי

,

(נ,

" . " 4יי
)

ו

[

גם מוסדות הקהילה  ,כמו בית  -החולים

""

'

למשל ,

כן התפתתה ביפו פעילות עניפה בתחומי התרבות  ,האמנות  ,החינוך ובייחוד הספרות והעיתונות .
נוסף על פתיחת הספרייה  ,היתה בקרב היישוב היהודי פעילות בשטח התיאטרון  ,המוסיקה  ,החינוך

26

אבי אפרים מונצ ' יק  ,הפועל הצעיר  ,א

( תרס " ח ) ,

גליון

 , 12עמ '  ; 13ראה גם  :קרק ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 131

23

אביב  -אביב ,
רחוב הרצל בתל

1917

-

העברי והמודרני  ,הפצת השפה העברית וכיוצא באלה  .ביפו נפתחו בתי  -הספר העבריים הראשונים .
מבין האוכלוסייה היהודית שנפקדה
ל , 31 -

ובתל  -אביב בלבד

ל 62 -

ב  ( 1916 -מעט

יותר משליש

היהודים ) ,

הגיע אחוז דוברי עברית

אחוזים  .לא היה זה אפוא מקרה שדווקא ביפו הונח היסוד לעיר

העברית הראשונה בארץ  -ישראל .

:7

ין

גידולה המהיר של הקהילה היהודית ביפו  ,האופי המיוחד שלה  ,בניית הבסיס בתקופה הראשונה
והזינוק בתקופה השנייה  -כל אלה הביאו לכך שבסוף התקופה העות ' מאנית סיכנה יפו את
ההגמוניה הרוחנית ואת מנהיגותה של ירושלים בארץ  -ישראל  ,אך זהו נושא לעצמו .

27

ההסתדרות הציונית ( לעיל  ,הערה

, ) 22

עמ ' . 26

גרמניה

והציונות 897 ,ו 8 -ו9ו *

ישעיהו פרידמן

ספרות עניפה נכתבה על חדירתה של גרמניה אל המזרח  ,אולם על קשריה עם היהודים ידוע פחות .
בה במידה שהתעצמה חדירה זו  ,גברה גם ההגנה על יהודי גרמניה ובני  -חסותה מתושבי ארץ -

ישראל  .שאול פון טישנדורף  ,הקונסול הגרמני הכללי בירושלים  ,ראה זכות בהיותה של גרמניה
המעצמה האירופית היחידה שדרשה בשנת נ 189את ביטול הגזירות של הממשלה העות ' מאנית

שאסרו על היהודים לרכוש קרקעות  .י לפני

הסתיו של שנת

, 1898

ערב צאתו של

יילסלם

השני

למסעו במזרח  ,נראה היה שהקיסר יכריז על נכונותו לקחת תחת חסותו את עליית היהודים ואת
התיישבותם  .בהדרכת ידידו ויועצו הרוזן צו

הגיע הקיסר למסקנה שתורכיה תפיק

אוילןבורג ,

תועלת כלכלית מהתיישבותם של יהודים בארץ  -ישראל ואילו גרמניה תשיג דריסת  -רגל איתנה
במזרח ותקל גם על פתרון שאלת היהודים באירופה .

עמדתו של וילסלם באה לידי ביטוי במכתבו אל הדוכס הגדול מבדן  ,דודו  ,מן
; 1898

בו כתב  ,בין השאר

ה 29 -

בספטמבר

:

עקרתית  ,הרעען הצמני תמיד עמק אותי ואף עזר את אהדתי  .הגעתי למסקנה שאנו נתקלים

כאן בשאלה ווימיווין ראעךנה במעלה  . . .אס משתנע ש " י2ובה וטל הארץ הקדו טה על  -זי
במו של עם ההראל ]  [ Vol Israelהאמידים והחרוצים תביא לארץ  -הקודש ברכה ועושר ללא -

,

שיעור וכך עשת הדבר לגרור בעקבותיו החייאתה ופיתוחה 2ל קדמת אסיה  " .שוב כזה יביא

מיליונים לאוצרה של תורכיה  . . .וכך יימלט ' האדם החולה של אירופה ' לאט  -לאט מפשיטת -

רגל  . . .אז לא יהיה קל כל  -כך לחלק את האימפריה העות ' מאנית  ,גם מרצם וכוחם היצרני של

בני  -שם יופנה למטרות מכובדות יותר מניצולם של הנוצרים ; שמים רבים חברים במפלגה
הסוציאל  -דימוקראטית ,

המעוררים התנגדות למשטר  ,יהגרו מזרחה וימצאו שם תעסוקה

מספקת יותר  . . .ברור לי שכתשע  -עשיריות מכל בני  -העם הגרמני יזדעזעו לשמוע בבוא  -הזמן
שאני אוהד את הציונים ושאני מתכוון לקחתם תחת חסותי כשיפנו אלי .

*
1

מאמר

.

.

זה מבוסס על ספרי  Oxford University Press 1977 :ש , / 897 - / 9 /

[ להלן  :פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות ] .
195 : Die J
 692 / !) 175847 - 64א  Tdrkeiחן . uden
טישנדורף אל משרד  -החוץ

הגרמני 19 ,

ביוני . 1897

.

and' Zionism
.

swdrtiges Aml Akten T rkei
,

.

Germanf Turkey

[ להלז

תורכיה , ] 195 ,

~
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kWJSF

קשת  -ניצחון שהוקמה בירושלים לכבור ביקורו של הקיסר מלהלם

השני 1898 ,

את הנימוקים המוסריים האלה חיזק הקיסר בטיעונים של תועלת

:

מנקודת  -מבט של ה ~ Realpolitik -אין להתעלם משאלה זו בשים אל לב לכוחו העצום ( ואפילו

המסוכן ) של ההון היהודי הבין  -לאומי ; האם לא יהיה זה הישג ניכר לגרמניה אם העולם היהודי
יכיר לה תודה

?

בכל מקום מרימה האנטישמיות את ראשה האיום והאכזר כמפלצת

ההדרה ,

והיהודים מוכנים לעזוב מתוך דאגתם את הארצות  ,ששם צפויה להם סכנה ומבקשים חסות
וביטחון כדי שיוכלו לשוב אל הארץ הקדושה  .דעתי נחושה להתערב למענם אצל הסולטן . .

וילסלם התערב אמנם אצל הסולטן בעת ביקורו הרשמי בקושטא באוקטובר

:.

אך ההצלחה לא

, 1898

האירה לו פנים  .העדות שבידנו היא אמנם נסיבתית בלבד  ,אך אין זה קשה להבין מדוע לא יכלה
' חסות גרמנית לחברת התיישבות יהודית ' למשוך את לבו של הסולטן  .במשך שנים נאבקה תורכיה

2

.

1 8 . Ellern , Herzt Hechler the Grand Duke of .Baden and the German Emperor, / 96 - 7904 ,

".

 . 4 % - 53קק  . Tel Aviv 1962וילהלם השני אל הדוכס הגדול מבאדן  29 ,בספטמבר 1898

גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,עמ ' . 68 - 65

26

;

ראה גם

.א

 :פרידמן ,

גרמניה

והציונות 1918 - 1897 ,

נגד משטר הקאפיטולאציות  ,שנוצל על  -ידי המעצמות האירופיות כמכשיר להתערבות בענייניה
הפנימיים  .הדחליל של לבנון צרפתית כמהדורה שנייה של פלשתינה יהודית  -גרמנית היה מרתיע
מלי  .אחמד טוויק  ,שר  -החוץ התורכי שליווה את הקיסר במסעו במזרח  ,הצהיר ברורות שלסולטן

' אין כל עניין בציונות וברעיון של מלכות יהודית

וילהלם

עצמאית '  .כך התקררה התלהבותו של

לציונות  .טוויק אמר גם בהזדמנות אחרת שתורכיה סילקה את חשבונותיה עם הארמנים במשך
שלושה ימים

יילסלם

;

לציונים תספקנה לה שלוש שעות .

3

חלק ' ללא ספק  ,מחמאה להרצל כשהתעכב לשיחה קלה עמו בשעריה של

מקוה  -ישראל ,

להפתעתם של כל הצופים ; אך ההודעה הרשמית שהתפרסמה בעקבות הראיון הרשמי עם המשלחת
הציונית בירושלים  ,ב  2 -בנובמבר

, 1898

היתה מאכזבת וחסרת צבע  .הנוסח היה משולל כל משמעות

פוליטית  .לקברניטי המדיניות הגרמנית היה ברור שרק הימנעות מכל תכנית שעלולה להיות לזרא
בעיני התורכים תבטיח את המשך חדירתה הכלכלית של גרמניה בדרכי  -שלום  .דבר זה הכרחי היה

.

בעיקר בעת המשא  -ומתן להקמת מסילות  -הברזל האנאטולית והבגדאדית  .במסיבות אלה מן ההכרח

היה שתנועה שנשאה אופי פוליטי מובהק כמו הציונות תידחה לקרן  -זווית

אף  -על  -פי  -כן אפשר לומר בבטחה שעניינה של גרמניה בהתיישבות יהודית בארץ  -ישראל התמיד ,
גם אם לא במהלכים מדיניים  .כמו הצרפתים  ,כך גם הגרמנים תפסו את החשיבות של הפצת ידע
לשונם ותרבותם כאמצעי מועיל בתהליך החדירה הכלכלית והתרבותית אל האימפריה

העות ' מאניח ,

וחיש  -מהר גילו ביהודים נושא מתאים לכך  .ברור היה גם שרק התיישבות מתוכננת תוכל להעניק
להשקעות הגרמניות הענקיות ביטחון יחסי  .אולם משום שמסיבות רבות הגירה והתיישבות גרמנית

בקנה  -מידה גדול לא היו אפשריים  ,סבל

ה Drang nach Osten -.

בחסר  .יש בכך כדי להסביר בחלקה

את הסיבה לכך שהמושבות היהודיות  ,שעשו חיל על אף התנגדותה של הממשלה התורכית  ,עוררו

את תשומת  -לבם של הדיפלומאטים הגרמנים  .אך אפשר לומר שלא לפני

אשרה

1913 - 1912

הקונסוליה הגרמנית בארץ  ,וכן שורה של כלכלנים גרמנים ידועים  ,את החשיבות הטמונה
בהתיישבות היהודית לאינטרסים הגרמנים  .כה  -בעת הובן שהכוח המניע את ההתיישבות היהודית
היה הרעיון הציוני  ,וזה העמיד בעקבותיו את הממשלה הגרמנית לפני הדילמה אם להגיע להסכם עם

ההסתדרות הציונית  .חידוש דרישותיה של צרפת על סוריה וארץ  -ישראל העניק דחיפות מיוחדת
לשאלה זו

וב 4 -

בינואר

1913

.

יעץ פון ננגנסיים  ,השגריר הגרמני בקושטא לממשלתו שיהיה זה

מועיל מן הבחינה הכלכלית  ,התרבותית והמדינית אם גרמניה תיתן חסות ליהדות העות ' מאנית .

5

תת  -אדמיראל טרומלר  ,מפקד יחידת הצי הים  -תיכוני  ,דן בבעיה זו מנקודת  -מבט אחרת  .לאחר סיור

מקיף בחופיה של סוריה וארץ  -ישראל הוא הגיע למסקנה שהתנועה הלאומית הערבית מתנקשת
באינטרסים התורכים  ,ואילו הציונים ראויים לתשומת  -לב מיוחדת בשל נאמנותם העקבית לתורכיה .
הוא שיבח את יוזמתם ואת חריצותם וסבור היה שבעתיד הלא רחוק יתחדש היישוב היהודי כאומה

3

פרידמן  ,שם  ,עמ '

4

 . 743 - 744 748 - 749 ,קק Patai , 11 , New York 1960 ,

.

. 79 - 76

;  . 101 - 104קק lsrael London 1963 ,

10

~ - Prelude
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.

The Complete Diaries of Theodor Herz/ ed .
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~ Max I.

זס

.

Memoirs

.

 . 239ק  1931 ,חסטחס ]  ; Prince Bernhard B low , Memoirs , 11 ,פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות עמ ' , 73
~

. 86 , 82
5

פרידמן  ,שם  ,עמ '

, 155 - 154

. 164 - 161

פגישתם של הרצל ווילהלם השני

בשעריה של מקוה  -ישראל ,
( תמונה

1898

משוחזרת )

ויהיה לו משקל מיוחד בארץ  -ישראל  .עובדה זו חשובה היתה לגרמניה בשל זיקתם החזקה של

היהודים אליה  .טרומלר סבר שוי אם תהיה התנגשות בין  -עדתית בין ערבים ויהודים  -יקבל
היישוב ברצון את חסות גרמניה  .הוא הסיק כי -
באוכלוסייה היהודית בפלשתינה תוכל גרמניה למצוא אמצעי יעיל כדי לקדם את האינטרסים

שלה עד שתביעותיה של צרפת לארץ פוריה ומבטיחה זו תוסרנה כליל משולחן  -הדיונים .

6

מדיווחו של טרומלר  ,וקיבל את המלצותיו .

7

ד " ר אלפוד ציסרמן  ,תת שר  -החוץ

החדש  ,התרשם

הלך  -מחשבה כזה לא היה אפשרי אלמלא העובדה שממשלת תורכיה שינתה באותו זמן את יחסה
כלפי ההתיישבות היהודית בארץ  .דרישותיהם הגלויות של המנהיגים הערבים הלאומיים לביזור ,
6
7

28

(, 1%

ראה

חטן ]

יב

) 1 . /1 . /1 . , Tdrkei 177 , Der Libanonע ( העתק  :תורכיה , 195 ,

שם  ,הערות

שוליים .

. ) 1) 176427 - 32

גרמניה והציונות ,

1918 - 1897

שהסוו שאיפות נסתרות לעצמאות מזה  ,והנאמנות שאין לערערה של הציונים מזה  ,הם  -הם שהביאו

שינוי קיצוני כלפי היישוב היהודי עוב מלחמת  -העולם הראשונה  .כמה מן התורכים הצעירים ראו

במפעל ההתיישבות היהודי נכס כלכלי  ,אחרים התכוונו לנצלו כמשקל נגד התנועה הלאומית

הערבית  ,שנראתה מסוכנת יותר לתורכיה  .קלעת ביי  ,שר  -הפנים התורכי  ,ידוע היה במיוחד בשל
יחסו הידידותי כלפי היהודים  .גזירות על איסור העלייה ( ' הפתקה

האדומה ' )

בוטלו והמושלים

התורכים המקומיים עודדו את המתיישבים בדברי  -נועם וזירזום לוותר על נתינותם הזרה ולקבל
במקומה נתינות

עות ' מאנית ' .

לא יהיה זה מוגזם אפוא אם נאמר שערב מלחמת  -העולם הראשונה היתה זהות בכוח של אינטרסים

בין גרמניה  ,תורכיה והציונים  .אם צירוף זה לא יצא מן הכוח אל הפועל היה זה בעיקר משום

שהציונים בארץ  -ישראל לא ידעו על כוונותיה של גרמניה ופתחו בחורף

1914 - 1913

ב ' מלחמת

 . ( Sprachen -Kampeהדבר הכעיס את הקונסוליה הגרמנית והרתיע את משרד  -החוץ

השפות '

הגרמני מקבלת החלטה חיובית על התנועה הציונית .

אף  -על  -פי  -כן  ,עם

שוך מלחמת

הלשונות  ,שבה

גרמניה ותמכה במסקנתה הראשונה  ,שהציונות היא גורם בעל  -ערך וראוי לשבץ אותה בתוך

סיים לריכרד ליכטהיים  ,נציגה של ההסתדרות

מדיניותה במזרח  .ב  29 -ביוני  , 1914הודיע ננג
הציונית בקושטא  ,שגרמניה תהיה מוכנה להגן במקרה הצורך על הציונים ועל מפעלם  .ליכטהיים

רקורד ליכטקיים

~

התרשם שאהדתו של 3

ו

ס " ם היתה כנה ונבעה מן ההכרה שהציונים יכולים לחזק את תורכיה

לגרמניה בהפצת השפעתה במזרח  .החודשים הבאים הוכיחו כמה רציני היה
מבפנים ולהועיל גם ~ ~

נו

סיים בהבטחתו .

9

להגנתה של גרמניה על היישוב היהודי בארץ נודעה חשיבות רבה להבטחת קיומו  ,בפרט לאחר
~ ~
הרעת יחסם של השלטונות התורכים  .השתלהבותה של הלאומנות התורכית לאחר פרוץ מלחמת -

העולם וביטולו של משטר הקאפיטולאציות העמידו את המיעוטים הלא  -תורכים במצב חמור .

בארץ  -ישראל החלו אחמד ג ' מל פחה  ,מפקד המחנה העות ' מאני הרביעי  ,ופמלייתו במדיניות של
לחץ וגירושים  .ג ' מל כינה את הציונות תנועה ' מהפכנית ואנטי  -תורכית שיש לעקור אותה מן
השורש '  .הרדיפות והגירושים ההמוניים עלולים היו להביא שואה על היישוב היהודי אלמלא
התערבותם התקיפה של השגרירויות האמריקנית והגרמנית לפני השלטונות בקושטא .

מטבע הדברים  ,חששו הגרמנים פן יראו בהם אחראים למעשי אכזריותם של התורכים  ,כפי שמיהרו

אמנם בנות  -הברית יריבותיהם להאשימם  .הדיפלומאטים הגרמנים חששו מן התדמית השלילית של
ארצם בדעת  -הקהל האמריקנית וידוע ידעו שבין הידידים המעטים שהיו להם בארצות  -הברית היתה
הקהילה היהודית רבת  -ההשפעה  .התנהגותם ההוגנת של שלטונות הכיבוש הגרמניים בארצות

מזרח  -אירופה כלפי האוכלוסייה היהודית  -בניגוד ליחסה המשפיל של רוסיה הצארית  -וכן

8

תורכיה 1 ) 176407 - ] 4 , 195 ,

של הקונסול
9

ברודה 28 ,

;

לויטפד  -הארדג אל משרד  -החוץ הגרמני  4 ,במאי  ; 1913שם 177300 - 46 ,

באוגוסט . 1915

ליכטהיים אל הוועד  -הפועל הציוני  29 ,ביוני 914
ליכטהיים ,

), 1

תזכיר

] ,

הארכיון הציוני המרכזי [ להלן

שאר ישוב  -זכרונות ציוני מגרמניה  ,תל  -אביב

פרידמן  ,גרמניה  ,תורכיה והציונות  ,פרק עשירי  .וביתר פירוט

.

 , 1953עמ '

:

אצ " מ ] 23 / 11

;

ריכרד

 . 277 - 272על מלחמת השפות ראה

Friedman , ' The Hilfsverein derldeutschen :

:

1.

1515 , 1901 - 1908 , Leoח the Controversy with the 210טחJuden , the German Foreign Ministry 8

 . 291 -319קק .

( XXIV ) 1979

"

Year 300

Baeck

ישעיהו פרירמן

ההבטחה להגן על היישוב היהודי בארץ  -ישראל יצרו הלך  -רוח אוהד כלפי גרמניה בקרב יהדות
העולם

;

אך השמועות על הרדיפות בידי התורכים עמדו לערער את האמון בכנותה או ביכולתה

לעמוד בהבטחתה  .השגריר ונונהיים הבין זאת יפה וממשלתו לא נאלצה לדרבן אותו  .הוא התערב

פעמים רבות אצל הממשלה התורכית ונוכח לדעת ששר  -הפנים סלעת ביי גילה הבנה רבה
לחשיבותה של השאלה  ,גם אם נראה היה שלא טלעת ולא הווזיר הגדול היה לאל ידם לרסן את ג ' מל

פחה ששלט בסוריה ובארץ  -ישראל כרודן לא  -תלוי

כמעט 0 .י

תורכיה לא היתה בת  -ברית נוחה  ,ובשל חשדנותה הכרונית נאלצה גרמניה לנהוג כלפיה משנה
זהירות .

על אף היחסים המתוחים  -בין השאר בשאלה הארמנית  -שיגרה הממשלה

אולם ,

הגרמנית בנובמבר

1915

הוראה רבת  -משמעות אל הקונסוליה שלה בארץ  -ישראל  .המסמך היה סודי

ביותר ונאמר בו  ,בין השאר  ,ש ' מן הבחינה המדינית רצוי לגלות יחס אוהד כלפי הציונות וכלפי
מטרותיה '  .הקונסוליה נדרשה להושיט במקרה הצורך עזרה ליישוב היהודי  -ובכל דרך

אפשרית  .י
ן

גרמניה לא היתה טורחת להוציא הוראות אלה אם לא היו לה סיבות מדיניות חשובות לעשות

זאת .

ראשית  ,היא קוותה לחזק את ידיהם של המנהיגים הציונים הגרמנים שיזכוה בהישגים רבים ככל
האפשר בשדה התעמולה  .אולם סיבה חשובה יותר נגעה לחישובים לטווח ארוך  .עם פרוץ המלחמה
נתקלה גרמניה לראשונה בשאלה יהודית במזרח  -אירופה מחוץ לגבולותיה  .הכיבושים הצבאיים
הביאוה במגע ישיר עם המוני יהודים  .במשך החודשים הראשונים היו תחת שלטונה של גרמניה
כשני מיליון יהודים ובסוף

- 1915

כחמישה מיליון וחצי מתוך שישה מיליון יהודי

רוסיה .

הגרמנים הבינו שיחסם העוין של הפולנים ערער את בטחונה של היהדות המקומית  .נוסף על
ד " ר ויקטור יעקבסון

כך ,

בעקבית מדיניות הגירושים האכזרים של ממשלת הצאר  ,נעקרו כמיליון ומחצה יהודים תושבי
איזור הגבול ממקומות  -מושבותיהם  .כך נוצרה בעיית פליטים קשה ; בחוגים הרשמיים והלא -

רשמיים הובע החשש שמא רבים מן הפליטים יהגרו בתום המלחמה מערבה  .כדי לחסוך מגרמניה
קושי זה הוצע כי אם תצאנה מעצמות המרכז מן המלחמה

כמנצחות  ,תשכנע

גרמניה את תורכיה

בת  -בריתה לבטל את כל ההגבלות על עלייה ועל התיישבות יהודית בארץ  -ישראל  .הגרמנים לא
שאפו להכריח את יהודי מזרח  -אירופה לנוע אל ארץ  -ישראל בניגוד לרצונם  ,אך קיוו שהרעיון
הציוני ימלא תפקיד מועיל גם מבחינתם  -הם  .כוח  -המשיכה של חיים לאומיים חופשיים בארץ -

ישראל  ,כך סברו  ,יגבר על כל פיתוי להגר אל ארץ

אחרת 2 .י

ד " ר ויקטור יעקבסון  ,מנהיג ציוני גרמני  ,טען כי ד " ר צימךמן  ,תת שר  -החוץ הגרמני  ,רכש ' אהדה

לא מוגבלת ' לרעיון הציוני והתכוון להעלות את השאלה היהודית על שולחן  -הדיונים בוועידת -
השלום שעתידה היתה להתכנס  .אולם כל עוד נמשכה המלחמה  ,הוא חשב כי מוטב להימנע מכל

הזדהות פומבית עם הציונות  ,מתוך התחשבות בתורכיה  ' .מטרתנו העיקרית '  ,הצהיר לפני יעקבסון ,
' לשמור על קיומו ושלימותו של היישוב בארץ  .את השאר יש לדחות עד לאחר
10

11

פרידמן  ,שם  ,עמ '
תורכיה , 195 ,

, 204 - 197

. 227 - 212

 177404 - 7א  ,מטרניך אל נטמן  -הולווג ,

22

בנובמבר

, 1915

שדר מספר

עמ ' . 267 - 265
12
13

30

פרידמן  ,שם  ,עמ ' . 267 - 252
יעקבסון אל

ליכטהיים 9 ,

המלחמה ' 3 .י

במארס ,

26 , 24

באוקטובר

, 1916

אצ " מ

, 23 / 61

. 23 / 58

603

ונספחים ; שרידמן  ,שם ,

גרמניה

אולם באביב

, 1917

והציונות 1918 - 1897 ,

כשנודע כברלין שהבריטים עושים מאמצים של ממש למשוך לצדם את התנועה

הציונית  ,לא יכול היה ציקךסן  ,שהועלה בינתיים לדרגת שר  -החוץ  ,לשבת עוד בתיכוק ידיים  .מן
המסמכים הרשמיים מסתבר שהוא התכוון לשכנע את הממשלה התורכית להוציא הצהרה משותפת

או בה  -בעת כדבר עלייה והתיישבות יהודית חופשית בארץ  -ישראל  .האקלים הפוליטי בקושטא
נעשה באותו זמן נוח לציונים יותר מאשר אי  -פעם  .סלעת נתמנה לווזיר הגדול ודויד ביי  ,מתאסלם
מכת

הדגניה

,

הוזמן לשרת כשר  -הכספים

;

שניהם היו צירוף מרשים בקאבינט התורכי  .לצימרמן

היה אפוא יסוד לאופטימיות  .הוא ידע גם שסלעת ניהל משא  -ומתן חשאי עם יעקב שיף  ,איל
הכספים היהודי מניו  -יורק  ,בדבר זכויות העלייה וההתיישבות ליהודים בארץ תמורת מלווה כספי .
לפיכך הסיק שהשעה כשרה היתה לשכנע את עמיתיו התורכים בדבר הצורך לפרסם הצהרה

שתמשוך את לב יהודי העולם כדי להקדים את הבריטים  .אלא שריכרד קילמן  ,השגריר הגרמני

החדש בקושטא  ,הסתייג נמרצות מתכנית זו  .קילמן חשש  -וחוגי הצבא הגרמני הסכימו עמו -
שהצהרה כזו תשפר כמידה ניכרת את היחסים הלבביים שבין תורכיה

וארצות  -הברית ,

וכיוון

שיחסיה של גרמניה עם אמריקה היו מתוחים אז  ,נראתה לו התפתחות כזו לא  -רצויה  .עם כניסתה
של ארצות  -הברית למלחמה נגד גרמניה  ,באפריל

, 1917

וניתוק היחסים הדיפלומאטיים בין

וושינגטון לקושטא  ,נמוג הרעיון להצהרה פרו  -ציונית של מעצמות
צימך9ן באוגוסט

1917

ומינויו של

קילוין

למשרת

שר  -החוץ  ,נעשה

המרכז  .לאחר התפטרותו של

הסיכוי להידברות עם הציונים

קלוש אף יותר 4 .י
ממשלת גרמניה לא יכלה להתחרות בבריטים בעניין הציוני  ,ומאז אוגוסט

החוץ

החדש ,

, 1917

עם מינויו של שר -

מאנה לעשות זאת  .אף  -על  -פי  -כן אין להכחיש שהיה זה בעיקר בשל התערבותה

התקיפה של ממשלת גרמניה שמנעה את הסכנה החמורה שריחפה על היישוב היהודי בארץ בשנת יעקב שיף
 . 1917הישג זה יש לזקוף בעיקר לזכותו של צימרמן  ,שאלמלא נחישות החלטתו עלול היה ג ' מל
פחה לעשות כלה ביישוב .
בערמומיותו האופיינית ניצל ג ' מל את התקפת הבריטים על עזה בסוף מארס

1917

כדי לפנות את

האוכלוסייה היהודית מיפו ומתל  -אביב מתוך דאגתו  ,כביכול  ,לבטחונה מן ' האויב התוקפן '  .אולם
הקונסוליה הגרמנית חשדה בו שרצה להשמיד את היהודים  ,חשד שהתאשר כשניסה להרחיב את

מדיניות הפינוי שלו אל עבר ירושלים  ,אף  -על  -פי שלא נשקפה לה כל סכנה  .גנרל פרידריך קךס פון
ג ' מל

? רשושטייל ' ראש המטה של המחנה הרביעי  ,הסיר בזריזות רבה את הלוט ממזימתו של
ובעקבות דיווחיו דרש המטה הצבאי הגרמני  -בעצתו של צייךסן  -את ביטולה במפגיע  .תושבי
ירושלים היהודים ובמושבות הדרום ניצלו אפוא מרעב וממוות .
התערבותה הנמרצת של גרמניה והתגובה החריפה בעיתונות העולם לגירוש יפו  -תל  -אביב  ,ריסנו את
ג ' מל רק לזמן  -מה  .גילויה של קבוצת ' נילי ' באוקטובר

1917

סיפק לו הזדמנות נאותה להוציא אל

הפועל את זממו  .היישוב כולו הסתייג מקבוצת ' נילי ' הפרו  -בריטית מתוך חששו שכל גילוי של אי -
נאמנות כלפי השלטונות ועזרה פעילה לאויב תסכן את שלומו  .הלקח מגורלם הטראגי של הארמנים
לא נשכח וחלילה היה לאיש לתת תואנה כלשהי בידי השליט התורכי הנקמן  .על אף חפותם של רוב
יהודי הארץ  ,הזמין ג ' מל
14

.

פרידמן גרמניה  ,תורכיה

ב8-

בנובמבר

והציונות  ,עמ '

1917

. 288 - 282

את באי  -כוחו של היישוב והודיעם שבעיניו כל
, 307 - 297 , 295 - 294

. 328

ישעיהו פרידמן

1

י

.

היהודים אשמים במעשי הריגול  .מושלה התורכי של חיפה הוסיף ואיים שהמושבות היהודיות
.

'

ן

' תהפכנה לעיי חורבות '  .עתיד היישוב הוטל על כפות  -המאזניים .

י

בשל צירוף מקרים קראה לפתע הממשלה לג ' מל לחזור לקושטא וגנראל פון פלקנהיים הגיע
לירושלים כדי למלא את מקומו  .יהודי הארץ נשמו לרווחה  .רק קצת מבין אנשי ' נילי ' נאסרו
והיישוב כולו זוכה מאשמה  .בחורף

, 1917

כשכבשו הבריטים את חלקה הדרומי של הארץ  ,מצאו

להפתעתם שלבד מיפו  -תל  -אביב נשארו מושבות הדרום שלימות על תלן  .המנהיגים הציונים
הגרמנים הוקירו את עזרת ממשלתם והודו לה רשמית  .נרגשים במיוחד היו דבריו של ד " ר יעקב
טהון  ,ממלא  -מקום ראש המשרד

הארץ  -ישראלי  ,שכתב

בין השאר

:

היינו סובלים נזק לא ישוער אלמלא היתה מגינה עלינו זרועה התקיפה של ממשלת גרמניה
בשעת סכנה  .התנאים החדשים בארץ לא ישכיחונו זאת  . . .היה לנו מזל מיוחד שבימים
הקריטיים האחרונים נמסר הפיקוד העליון לידיו של גנראל פלקנסיים  .אם

ג ' מל היה נשאר

אחראי הוא היה מגרש את האוכלוסייה ומחריב את היישוב  ,כפי שאמנם איים תכופות  .אנו וכל

תושבי הארץ חבים תודה עמוקה לפלק סיים על שמנע גירוש כללי ועל שהצילנו מחורבן  .יי
בסתיו

1918

"

הביסו הבריטים את הצבא התורכי והתקופה העות ' מאנית באסיה הגיעה אל קצה .

משוחררת מנטל הברית עם תורכיה היתה גרמניה חופשית לצאת בריש  -גלי ולתמוך בציונות ללא
הסתייגות  .באפריל

1919

הצהיר הרוזן ברוקדורף  -רנטצאו  ,שבא במקומו של קילמן

כשר  -חוץ  ,על

הסכמתו המלאה לתכנית שהגישה ההסתדרות הציונית לוועידת השלום בפארים  .תכנית זו דרשה
' יצירת תנאים פוליטיים  ,מנהליים וכלכליים כאלה שיבטיחו את פיתוחה של ארץ  -ישראל לקהילייה
ג ' מל פחה ,

1914

אוטינומ

ת ' 6 .י אולם  ,הזכות להביע דעה נשללה מגרמניה בוועידת השלום שעה שבריטניה יצאה מן

המלחמה כמעצמה הנהנית העיקרית  .אף  -על  -פי  -כן אין לערער על זכותה ההיסטורית של גרמניה .
היא היתה המעצמה האירופית הראשונה שסייעה לציונים והגנה על מפעלם בארץ  -ישראל באורח
נמרץ ביותר  .אלמלא התערבויותיה המתמידות אצל הממשלה התורכית ( עד לאפריל 917נ גם

ארצות  -הברית עשתה

זאת )

ספק אם היה נשאר היישוב היהודי בארץ אחרי מלחמת  -העולם .

בעקבות הצהרת בלפור הופנו אמנם כל אלומות  -האור אל עבר בריטניה  ,אך שירותה של גרמניה לא
נפל בערכו משום שספק אם אפשרית היתה התפתחותו של הבית הלאומי היהודי בארץ  -ישראל בלי
יהודים
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Srudies
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באפריל ] 381482 - 3 , 1919

 Behalf ofחס ' German Intervention

/efdr

Oesch

 . ,ג  .ג  .ג  .ברגן אל המשלחת הגרמנית

: ] 381507 , 1919~ftsstel
 : ] 381517תזכיר  ,מארס

שר  -החוץ אל שר  -הפנים ,

25

השאיפה לחיי שיתוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה
דעות ועדויות

שמואל גדו7

דרך החיים הקיבוצית

זכתה לאחרונה להתעניינות גוברת שהניבה פירות רכי  -ערך  .אחד הנושאים

העולים מפעם לפעם  -במחקרים מיוחדים או כחלק מעבודות כוללות יותר  -הוא היחס בין

רעיון הקבוצה לבין מציאות החיים בארץ  -ישראל בימי העלייה השנייה  .יש המפנים את עיקר שימת -
לבם אל התפתחותה של צורת החיים השיתופית מראשיתה ועד לשלבים השונים של התגבשותה
כמערכת רעיונית וארגונית מוגדרת  .ויש השואלים  -מה היה מקומם של רעיונות היסוד

השיתופיים בתקופת הבראשית ועד כמה השפיעו על מעשי  -הראשונים .

השקפת המחקר כיום
כנקודת  -מוצא לדיון בשאלה זו יוכל לשמש מאמרו של י ' סלוצקי  ' :מקומה של האידיאה המכוונת
בהתהוות הקבוצה

בארץ  -ישראל '  .י

וכך כתב בפתח מאמרו

:

בסיפור תולדותיה של תנועת העבודה הארצישראלית מקובלת

ההנחה ,

כי הקבוצה בארץ

ישראל קמה בשנות העליה השניה ולא כתוצאה מאידיאולוגיה מכוונת  ,אלא בתוקף הצרכים
ומציאות חייהם של העולים החדשים בימים ההם . . .

2

ולהלן  ' -בבואי לערער על דעה זו איני בא לקבוע מסמרות  ,אלא לעורר ספקות והרהורים  ,שיש

בהם אולי לשנות השקפה זו או לרככה '  3 .לביסוס קביעתו בדבר ההנחה המקובלת הביא המחבר

ציטוטים קצרים מאת ז ' לנדסהוט  ,משה ברסלבסקי  ,צבי אבן  -שושן  ,חיים דרין  -דרבקין וישראל
קולת  .קריאה נוספת בכמה מן ממקורות המצוטטים מעוררת ספק במוצקותה של הקביעה

הזאת ,

ולפחות בחד  -משמעותה  ,כשמדובר בכמה מן האישים האלה .
אמנם כתב מ ' ברסלבסקי 4כי ' הארץ היתה למעין מעבדה לאחת האידיאות המרכזיות של התנועה

הסוציאליסטית  -לקומונה  -לא בכוונה  ,מראש  ,אלא מהכרח המציאות '  .אבל פסקה זו פותחת
במלים

:

' במידה ידועה אין הפרזה לאמור  ,שהארץ היתה  ' . ' . . .אין אפוא למצוא כאן פסיקה

1

נדרך  -כתבים לחקר תנועת הפועלים היהודית בהוצאת בית ברוך לין  ,ב ( כסליו

2

שם  ,עמ '

תשכ " ט ) ,

חוברת ג .

. 137

3

שם .

4

מ ' ברסלבסקי  ,תנועת הפועלים הארץ ישראלית  -קורות ומקורות  ,א  ,תל  -אביב

5

שם .

תשכ " ז  ,עמ '

. 105 - 104

33

שמואל רון

החלטית  .אמנם כתב ברסלבסקי כי ' הקבוצה הינה כולה פרי צמיחה עצמית  ,ארץ  -ישראלית  ,פרי
התנאים וההכרח '  6 ,אך כמה שורות אחר  -כך טען

:

' תנאי התהוותו של מעמד הפועלים הם ששיוו

חיוניות מיוחדת לאידיאות סוציאליסטיות וקרבון לממשות  ,למציאות '

;

7

היינו  -היו אידיאות

סוציאליסטיות  ,והתנאים אך קירבו אותן אל המציאות  .ועוד מוצאים אנו במקום אחר

:

' לא מתוך

אידיאולוגיה מראש נעשו הדברים  .רק אחר  -כך  ,מתוך המעשה והניסיון  ,נוצרה האידיאולוגיה

השיתופית ' ; "

אבל שורות אחדות אחר  -כך

' הגורמים הסוביקטיביים והאוביקטיביים הכשירו

:

בצירופם את קליטת האידיאה השיתופית בציבור הפועלים ועשאוה ברבות הימים לתופעת קבע ' .

9

הוכחות אחרות למשמעות המורכבת של הבעת דעתו של ברסלבסקי בעניין זה אפשר למצוא בספרו
הראשון ,

0ן

בו דיבר בסמיכות מקום על הקבוצה  ' ,כגידול מקורי  ,פרי ההכרח הארץ  -ישראלי ויליד

המאוויים לשינוי ערכים '

;

ובמקום אחר היה עניינו ב ' גורמים הסובייקטיביים והאובייקטיביים '

חדשה '  ,יי

וב ' מאוויים לחיי ערך ולרקמת חיים

שהיו בין הגורמים ש ' הזינו את הווייתה ' של הקבוצה .

מספרו של צבי אבן  -שושן2י ציטט סלוצקי כדלקמן

:

' הקבוצה בארץ לא נוצרה מתוך תיאוריה

חברתית מסוימת  ,הולידו אותה הצרכים הממשיים של ציבור העובדים ' ; 3י אבל באותו מקום4י
נאמר גם :

הקבוצה נולדה וצמחה על רקע צרכי העבודה העברית  ,אך היא ינקה  ,ביודעים ובלא

יודעים ,

ממקור שני  -החזון הסוציאליסטי ורצון ההגשמה הסוציאליסטית .

ולהלן דיבר על אמונתם של בוני הקבוצה  ' ,כי הם בונים תאי חיים

סוציאליסטיים '

ועל אף

;

ההימנעות משימוש בטרמינולוגיה סוציאליסטית  ' -האמונה  ,כי בקבוצה גלומים יסודות המהפכה
היהודית והאנושית היתה נר לרגלי כולם ' 5 .י
אמנם נראה כי יש עימות חריף יותר בין גישתו של סלוצקי לדעתו של י ' קולת  ,במחקרו

' אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה

הישראלית '  .וכך מצוטט במאמרו של סלוצקי

:

הקבוצות למיניהן לא צמחו מתוך רעיון של חיים שיתופיים ובחלקן הגדול הן לא ביקשו לחיות

חיים כאלה מתוך עיקרון  ,אלא לצורך כיבוש העבודה ואפשרות להתקיים בה .

6ן

ואפשר למצוא בעבודה זו מובאות חריפות אף יותר  ,כגון -
את הנסיון של קבוצות מספר בא " י ניסו להציג עד מהרה כ ' סוציאליזם '  .רק שכלו החריף והכן

זאת " .

של בורוכוב הראה עד כמה מפוקפקת יומרה

ועל דגניה  ,אם הקבוצות  ,הוא כתב

:

דגניה החלה רק לאט ובמאוחר לקבל משמעות אידיאולוגית  .במידה שקיבלה משמעות

היה זה בתחילה יותר כמקום
6

שם

10

מ ' ברסלבסקי  ,תנועת

7

' עבודה עצמית ' ולא כקבוצה

שם .

8

שם  ,עמ '

. 105

9

11

שם  ,עמ '

13

שם  ,עמ '

. 235

16

י ' קולת  ,אידיאולוגיה ומציאות בתנועת העבודה בארץ ישראל ,

14

שם .

15

.

שם .
, 1919 - 1905

לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית ירושלים תשכ " ד  ,עמ ' . 208
17

34

שם  ,עמ '

שם .

18

תש " ב  ,עמ '

לט  -מ .

צ ' אכן  -שושן  ,תולדות תנועת הפועלים בארץ  -ישראל  ,א  ,תל  -אביב תשט " ו .

קיז -קיט .

. 192 - 191

שיתופית  " .י

הפועלים הארץ  -ישראלית  -ציונים ומקורות  ,תל  -אביב
12

כזאת ,

שם  ,עמ '

. 208 - 206

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור

השאיפה לחיי שיתוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה

תכלית מאמרו של סלוצקי היתה להפנות את שימת  -הלב אל מקורות שונים שיש בהם  -לדעתו -

כדי להוכיח כי היו גם יסודות אידיאיים למעשיהם של ראשוני הקבוצה  .נראה שקולת לא שוכנע

על  -ידי

טיעוניו  ,ובמכתב למערכת של ' בדרך ' הביא ראיות המוכיחות לדעתו את צדקת גישתו

היסודית .

וזו דעתו על מקימי ' הקכוצה '  .הם  ' -לא רק שלא ראו בכך מלכתחילה בקבוצה דרך לשיפור החיים
האנושיים  ,אלא שלא ראו בה גם דרך לפתרון הבעיות הציבוריות הגדולות ' 9 .י גישה זו אל תפקידה
של הקבוצה כמתכוונת ליצור חיי חכרה חדשים לא השתנתה גם בשנים שלאחר ייסודה

:

הכושר לנהל משק ללא השגחה ופיקוח נראה לעתים קרובות משמעותי יותר מצורת חיי

השיתוף  ,שלא היתה מעוצבת לא רק מבחינת מבנה הקבוצה  ,אלא גם מבחינת יעודה החברתי .

20

הוא לא שלל את היותם של אישים שראו ' את השיתוף הכלכלי ואת ביטול האינטרס האישי  -החומרי
הנפרד כסגולה

יחודית ' ,

אבל  ' -אין

לומר ,

כי מטעמים אלה של עדיפות אמתית ואנושית

כשלעצמה נוצרו הקבוצות '  .י 2ועוד טען שגם אם אין לומר שלא קדמו לקבוצה רעיונות על חיים
שיתופיים  ,הרי -

קשה להראות כאן על השפעה ישירה  ,ואי אפשר להוכיח  ,כי מקימי הקבוצה ראו מלכתחילה
בחייהם מעין חיים חברתיים למופת  -ולשם כך הקימו את

הקבוצות  .מ

עדויות בני  -התקופה
הדעה השוללת את חשיבותו של היסוד האידיאי או ממעיטה בה מקובלת אפוא על חוקרים
ומעיינים  .היא אף מופיעה כמובן מאליו בספרים ובמאמרים המסתמכים על מחקרים קודמים להם .
מדבריהם של אישים בתנועת  -העבודה  ,פעילים מרכזיים בתנועה הקיבוצית ובתנועה

החלוצית ,

אפשר  -גם לכאורה  -למצוא חיזוק לגישה זו .
כמעט בכל מקום בו מובעות הדעות אנו מוצאים את הניגוד  ,בנוסח לא  -אלא  ,כגון

:

לא אידיאולוגיה מכוונת אלא פרי התנאים וההכרח .
לא

אידיאולוגיה

מכוונת ,

פרי מחשבה סוציאליסטית  ,אידיאולוגיה מראש  ,אידיאולוגיה

למפרע  ,תיאוריה חברתית  ,תיאוריות  ,פרוגראמה  ,הכוונה מראש  ,רעיון של חיים

דרך לשיפור החיים האנושיים  ,דרך לפתרון בעיות ציבוריות  ,הלכה

פסוקה ,

מתוך הבנה

אובייקטיבית  ,מן החוץ  ,מטולסטוי  ,כיתות דתיות או חברתיות -

19

' למקימה של האידיאה כהתהוות הקבוצה

20

שם .

21

שם .

22

שם  ,עמ ' 163 - 162

.

בארץ '  ,בדרך  ,ב ( אלול תשכ " ט )  ,חוברת ד  ,עמ '

שיתופיים ,

. 163

שמואל גדון

א לא מציאות חיים  ,תנאים  ,הכרח  ,הכרת המציאות  ,הגורמים האובייקטיביים  ,צרכים  ,צורכי
חיים ,

צרכים ממשיים של

הציבור ,

צמיחה עצמית ארץ  -ישראלית  ,יצירה מקורית ארץ -

ישראלית  ,פרי הארץ ממש  ,הרעיון הציוני  ' ,כיבוש העבודה ' .
מה הן האסמכתות למסקנה זו או אחרת

?

מעטות התעודות מאותן שנים שיש בהן כדי להועיל לעניין זה  .ספק אם אפשר להשכיל מפרטיכלים
של ועידות או של מועצות מפלגתיות ואפילו של האסיפות והוועידות של ההסתדרויות החקלאיות .
אנשי המפלגות לא נטו חסד תחילה לרעיון ההתיישבות בכללו והדיון בקבוצות ככל שנתקיים
בכינוסים כאלה נועד להבטחת זכויותיהם של השכירים וכיוצא בהם  .גם בתקופות מאוחרות יותר
היו אנשי הקבוצות והקיבוצים צריכים לעמוד בעימות כדי להוכיח את מידת היעילות והתכליתיות

של צורת המשק הקיבוצי לעומת ההתיישבות האינדיבידואלית או הפרטית  ,ולהסביר מדוע המשק

הקיבוצי משרת יותר את האינטרס של מעמד הפועלים העברי בארץ  -ישראל ואת מטרותיו  .ה ר צ ו ן
לחיי שיתוף לא היה גורם בדיונים האלה  .ההתכתבויות של הקבוצות הראשונות עם המוסדות
והמיישבים  ,שנחשבו פורמאלית ( ובמידה רבה לא רק פורמאלית ) לבעלים של המשקים  -נסבו על

עניינים משקיים בלבד  -השקעות  ,קניות ומכירות  ,תכניות משקיות וכדומה .

ואשר לפרטיכלים של דיונים פנימיים בקבוצות  -מסיבות שונות לא נשתמרו בידינו תעודות רבות
מן השנים הראשונות  .סביר להניח שחלק מהן הושמד או אבד בימי מלחמת  -העולם הראשונה ; אבל
מל השרידים ומפרטי דיונים מאוחרים יותר אפשר ללמוד כי בדרך הטבע לא נדונו באסיפות ענייני
אידיאולוגיה ופרוגראמה מובהקים  -גם אם נקבעו כמה הלכות למעשה .
ממילא יש להסתמך בעיקר על דבריהם של אנשי הקבוצות

הראשונות  ,שנאמרו או נכתבו כעבור

שנים  -מעטות או רבות  .כמה מן המובאות בשמם באות לכאורה לאשר את התיזה שמייסדי
הקבוצה לא ראו בה דרך ' לשיפור החיים האנושיים ' או התכוונו להקימה מטעמים של עדיפות
אנושית וחברתית .
האומנם

?

האם היעדר פרוגראמה  ,תכנית מפורטת  ,מצע אידיאולוגי מנוסח מוכיח כי האנשים לא

שאפו  -בצד הרצון להגשים ציונות על  -ידי כיבוש עבודה  -גם לקיים חיי חברה מתוקנים יותר
ושאיפה זו כשלעצמה  -ולא רק בהכרח  -פעלה בלבם וכוונה את מעשיהם

?

ראשוני הקומונה הרומנאית
תנחום איש דגניה סיפר על ארבעת הצעירים  ,בני רומני  ,שהחליטו לעלות -
ולא זו בלבד אלא שקיננה בנו החלטה לחיות בא " י כקומונה  . . . .באניה הצטרפו אלינו עוד
כמה חברים ועלינו ליפו כקומונה  .לא נשתהינו שם  .למחרת היום כבר היינו
ושמנו ' הקומונה הרומנאית ' הלך לפנינו .

ובדומה לכך במקום אחר

:

(2

24

ניב

הקבוצה  ,ז

( אייר

תש " ח ) ,

23

' מאגודה ציונית לקבוצה ' ,

24

' מאז ועד עתה '  ,ספר תנחום  ,דגניה א ' תשכ " ט  ,עמ ' . 40

חוברת כ ( . ) 26

בפתח  -תקוה ,

;

השאיפה לחיי שיתוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה

אך בטרם אספר על ראשית התיישבותנו הקבועה כגוף מלוכד באום  -ג ' וני אפליג כמקצת
ואספר על ראשית התהוות הקומונה  ,כי על כן קדמו הקומונה וחיי השיתוף להתיישבות .
עוד באניה  ,שהפלגנו כה ארצה נרקם חלום הקומונה  ,ובהגיענו ארצה  ,קבוצה קטנה של יוצאי

רומני  ,אשר

באוקראינה  ,ועבדנו

כפועלים בודדים בפתח  -תקוה  ,חיינו חיי קומונה  .בחיים אלה

המשכנו גם בחוות הקה " ק [ הקרל  -הקיימת ] בכנרת  ,בהנהלתו של האגרונום ברמן .
( אלקין ) :

סיפור זה חוזר בזכרונותיו של יוסף אלקנה
. .

 .והנה הפתיע אותנו בהצעתו המיוחדת במינה  :נחיה חיי קומונה  ,בתנאים שווים נעשה דרכנו

לארץ ואף שם נמשיך בצורת חיים זאת  .קיבלנו על עצמנו

!

וכך חיינו חיי שיתוף באניה בדרך

ובאום  -ג ' וני  -היא דגניה .

לארץ  ,בפתח  -תקוה  ,בכנרת  ,בחדרה

נ2

מפי כיתות דתיות או חברתיות אחרות למדנו את תורת הקבוצה  .על כל פנים רשאי אני להעיד עדות
זו על עצמי ' .

ועוד לפני  -כן

27

:

נדמה לי  ,כי ביסודו של דבר היתה הקבוצה שלנו מקורית בצורתה ובתוכנה  ,וקשה למצוא לה

יוצר ראשון או מקור אחר  .לא יתכן לומר  ,כי היה הוגה ראשון  ,שהוליד את רעיון

שהגשימוהו ' .

ואחריו באו תלמידים

הקבוצה ,

2

מה הניע אותו ואת חבריו לבחור אפוא בדרך הקומונה וללכת בה

? -

הרעיון הציוני וביחוד הרצון להגשימו  ,הוא שעורר אותנו לעלות ארצה  ,לעבוד  ,לכבוש את
העבודה וליצור חיים חדשים על אדמת הלאום  .הגשמתם של הדברים הפשוטים האלה לא
היתה אפשרית בלי כוחות

ובמקום אחר באותו מאמר

משותפים .

79

:

לדעתי נכון לומר  ,שאוירא דא " י יצרה את הקבוצה  .היא ריחפה בחלל החיים של הימים  .היה
איזה כורח היסטורי בה .
קודם כל היתה כורח היסטורי בשביל להגשים את כיבוש העבודה  ,בשביל הכשרת האדם
היהודי להיותו עובד אדמה . . .

.
.

25

' חברי הטונ ' שם  ,עמ ' . 25

26

' עולי רומני ' ספר העליה השניה  ,בעריכת ברכה חכם  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ ' . 155

27

' מהו

המקור ' ,

ספל תנחום

( לעיל  ,הערה

. ) 24

עמ ' . 55

28

שם ,

עמ ' . 54

29

שם  ,עמ '

. 55
37

ש

תנחום תנפלוב ,
תרמ " ח  -תשכ " ח

שמואל גדוע

היה רצון עז להוכיח  ,כי גם אנו יכולים לעבוד ולנהל משק ולהיות אחראים ולא רק ערבים
ומשגיחים

ואדמיניסטרטורים  .כל זה העלה את צורת הקבוצה כמו מאליו .

ובדברו על המצב במושבות

0

'

נ-

 . . .אני ראיתי אז את הפרט הבודד שסבל בעבודתו  ,או שראיתי את המשגיח הכלתי סימפטי או

את האיכר הפרדסן המתנכר והמזלזל בכל הקדוש לנו  .בכל המושבות פגשתי אותם .
ובלי ספק עוררו רשמים אלה התהוותם של רעיונות משותפים בארץ  ,שהתחילו מעט  -מעט
לקרום עור ובשר .
הקומונה שיצרנו בראשונה  ,שום תאוריות לא היו מונחות ביסודה  ,אלא צרכי חיים ממש

ודרישות פרימיטיביות  ,אך מתוך החיים בקומונה נוצרה גישה משותפת

לשאלות ולחזיונות השונים . .

לעבודה  ,למשק ,

.ת

במקומות אחרים ייחס תנחום את החלום על חיי שיתוף לכנרת ולאום  -ג ' וני  .בדברו על ' הגל ' באום -

ג ' וני 32אמר על הצעירים שבאו מן הגולה

:

כאן הוא המקום שבו התחילו חלומותיהם להתגשם  ,שאיפותיהם הופכים למציאות  ,כאן ראו

בעין מהו כוחו של הפרט ומהו הכוח הקיבוצי  ' ,היחד '  . . .וכאן במקום זה החלו לרקום

חלום ,

שפישרו אף לא שיערו  .העבודה המשותפת  ,הליכוד החברתי  ,השאיפה ' במו ידי ' ללא ניצול

הזולת הביאה איתה את הכוח המאורגן והמלוכד בבנין הארץ ובבנין החברה  -את הקבוצה . . .
ובצורה קונקרטית יותר הוא סיפר

 . . .והנה פעם אחת בשנת

:

1909

ישבנו על הגורן אחרי עמל העונה בקציר ובגורן ונתפתחה

שיחה על עתידנו ובאותה שיחה צץ לראשונה הרעיון על משק עצמי  ,חיי חברה עצמאים והשם
' קבוצה ' נשמע לראשונה בחלל העולם  .יוסף בוסל ז " ל היה הראשון ל ' העז ' ופרש לפנינו יריעה

שלמה של חיינו בעתיד .
הישיבה הזאת על הגורן בכנרת היתה קובעת גורל  .החלטנו  :אנו נקים משק עצמי  ,שיתופי  ,על
אחריותנו בלי מנהלים . .

.מ

ולאחר שאנשי הקומונה החליטו לצאת את כנרת אמר יוסף בוסל  -לפי עדותו של תנחום

:

העיקר בשבילנו  -להתכונן לעבודה ולחיים משותפים בעתיד  -השנה הזאת צריכה להיות
שנת לימוד וניסיון בחיינו הפנימיים . . .
עוד בימים ההם גילה יוסף מחשבה מבוגרת  .אז כבר דיבר על עבודה עצמית ועל חיי

הקבוצה ' . . .

3

30

שם  ,עמ '

32

' על הגל '  ,שם  ,עמ '

33

' מאז ועד עתה '  ,שם ,

34

' עם

. 54

בוסל '  ,הפועל

 ; 259ספר

31

שם  ,עמ '

. 55 - 54

. 91 - 90
עמ ' . 87

הצעיר  ,טו

( ז ' כאב

תנחום ( לעיל  ,הערה

תרפ " ג ) ,

גליון

 , ) 24עמ ' . 117

; 37 - 36

וכן  :ספר בוסל  ,בעריכת ש ' וורם  ,תל  -אביב

 , 1960עמ '

אגודת ' התחייה ' ברומני  .במרכז  -ישראל בלוך

עד

כאן מובאות העשויות להיות נקודות להתוויית הקו של העלייה המעשית מן הקומונה הזעירה

המתחילה שבאונייה ועד להחלטה המפורשת להמשיך בחיי שיתוף לקיים משק עצמי שיתופי על
יסודות חברתיים של קומונה  .המעשיות הזאת באה להגשים ' חלום ' .
באחד מפרקי

זכרונותיו' 5

הסתייג תנחום מן ההנחה שהיו הלכות פסוקות  ,מחשבות מוגדרות

:

' אמנם  -פרשוובנו הלכות שונות  ,אבל על פי רוב במוח קר  :המתחילים הרגישו יותר ממה

שחשבו [ . . .ההדגשה שלי  -ש "ג ] '  .אבל מיד לאחר  -מכן הוא תיאר כיצד אפשר היה ללכת אחרי
המחרשה בתלם הארוך ודווקא ל ח ש ו ב  ' -על ציונות  ,על עליה  ,על קבוצה  ,על הישוב  ,על הגולה ,
על סוציאליזם

..

JG

משהגענו לסוגיה זו של מחשבות על סוציאליזם  ,עולה פתאום בדברי תנחום רמז על בחירה בשיתוף
כדרך להגשמה אמיתית של סוציאליזם עוד בימי העלייה השנייה

תמיד הייתי מהרהר

:

וכי מה מחייב בעצם את הסוציאליסט

?

:

דבר היות האדם

סוציאליסט ,

אמרתי בלבי  ,מחייב אותו להיות שונה בתור פרט ולשאוף לשנות את החברה  .ואכן התחילו עוד
בראשית העליה השניה נסיונות לחיות בקומונה  ,היו נסיונות ליצור קולקטיב  ,להגיע לעבודה
עצמית מבלי לנצל את הזולת  ,לעזרה הדדית עד כמה שאפשר . . .
35

' מימים ראשונים '  ,ניב הקבוצה  ,ד

36

שם .

( תשט " ו ) ,

חוברת א

( , ) 13

עמ ' . 8

שמואל נדון

אלו היו הפעולות הראשונות של הפועל בארץ  ,אשר היה חדור הכרה  ,כי זה מקרב אותו יותר
לשינוי בחברה מאשר סתם

ויכוחים " . . .

ומכאן אך דרך קצרה אל העבר הלא רחוק אז  ,אל הגורמים שפעלו בלבו ובמחשבתו של תנחום ושל
צעירים אחרים בהיותם בגולה .
באותה רשימה שבה דיבר על המקורות הרעיוניים מהם שאבו ראשוני הקבוצה ובה הדגיש את
הגורם הראשון  -השאיפה להגשמה ציונית על  -ידי עלייה לארץ  ,לעבודת אדמה  -הוא הזכיר

' עוד גורם אחד הנעוץ בגולה '  ,הסלידה מאי  -השוויון הכלכלי והחברתי -
והרצון להיפטר מחיים אלה הפעים אותנו מאד .
גם אי השיויון במעלת החברה חרט את רישומו בנו  .מעמדם של העשירים ובניהם בחברה

ושפל  -שיבתם של מעוטי הרכוש עורר בנו את השאיפה לחיים חברתיים אחרים  ,יפים וצודקים
יותר .
~  -כל אלה נתנו אותותיהם בנו  ,ברעיון הקבוצה ובמעשיהם של
_

ראשוני הקבוצה 8 .י

ולהלן  ,בצורה מפורשת יותר  ,עמד על הפירוש שהיה מקובל בקרב אנשי ס " ר  ,כי הסוציאליזם
פירושו ' הלאמת הקרקע ' -
אולם היה חלק הנוער היהודי  ,שחשב גם הוא על הלאמת הקרקע  ,אלא שראה את חזונו בארץ
ישראל  ,במולדתו  .החלום על מולדת היה משולב אז בחלום על שינוי גמור של צורות החיים
האישיים והחברתיים  ,על עבודת אדמה  ,על שפת עברית ותרבות עברית וכו ' .

9

'

ועתה  -דומה שהמעגל הולך ונסגר  .שבנו עם תנחום ועם חבריו אל נקודת  -המוצא  ,אל סף עלייתם
לארץ ואל שאיפותיהם .
על הקומונה של יוצאי רומני שהתלכדה באונייה אמר ישראל בלוך  ' :הכרזנו על יסוד קומונה -

ודאי עשינו זאת בהשפעת הסעיף על קולקטיביזם שבפרוגרמה של " התחיה " ' .
הזאת סיפר בלוך

40

ועל הפרוגרמה

:

היתה ציונית ביסודה  ,היא שללה את הסוציאליזם בגולה מתוך נימוק  ,שהעם העברי אינו
נורמלי ואין בו מעמדות  ,ומלחמת מעמדות רק הורסת את קיומו הכלכלי  .בארץ ישראל צריך
לבנות הכל מחדש על יסודות קולקטיביים .

ן4

על השפעת סעיף השיתוף שבמצע ' התחייה ' אנו קוראים גם בפרק  -זכרונותיה של חיותה בוסל  ' :עוד
בהיותנו בגולה קלטה אזנינו את מילת הקסם קואופרציה ( במצע לארגון הציונים הצעירים " התחיה "

37

38

' מחשבות במכלאה '  ,ספר תנחום ( לעיל  ,הערה
' מהו

המקור ' ,

ספר תנחום ,

שם  ,עמ '

. 53

39

שם .

40

' עולי רומני '  ,ספר העליה השניה ( לעיל  ,הערה

41

שם  ,עמ ' . 153

40

, ) 24

עמ ' . 96

 , ) 26עמ '

. 155

החושה באוס  -ג ' וני  ,ששימשה משרד לקבוצה

היה סעיף כזה ) . ' . . .

42

המדובר ב ' התחייה '  ,שמרכזה היה בפינסק ( ולא ' התחייה ' הווארשאית )  .היתה

זו תנועה שהתלכדה מאגודות של צעירים ציונים מרחבי הקיסרות הרוסית ( ועד לליטא

ולאחר ועידתה הארצית ביוני

1906

הגיעו ) ;

לא האריכה ימים  .אף  -על  -פי  -כן מן הראוי לבחון את אחד

מסעיפיו של המצע שהתקבל בוועידה זו  ,לפי שממנו אפשר ללמוד על הלכי  -רוח מסוימים

:

הבועותינו החברתיות בציונות
ב.

קולקטיביזם .

נרחבת

התיישבות

של

יהודים

בארץ  -ישראל ,

שתנוהל על  -ידי

ההסתדרות הציונית הכללית  ,חייבת לקום על עקרונות קולקטיביים ( קומוניסטיים )  .כיום עדיין
חסר בארצנו כל מבנה חברתי  -משקי  .אף אין עדיין ביד עמנו רכוש לאומי הנתון ביד חלק
מסויים מן היישוב  ,כפי שמצוי בכל העמים הנורמליים  .משום כך אנו קובעים  ,כי בבואנו

להקים התיישבות יהודית בארץ  -ישראל על יסודות ההורה הסוציאליסטית לא ניתקל בדרכנו
במוקשים

ובמכשולים ,

שנתקלות בהם המפלגות הסוציאל  -דמוקרטיות שבכל מדינות -

התרבות .
מתוך מגמה זו עלינו לקיים תעמולה מתוכננת ונמרצת למען העיקרון הקומוניסטי בתוך
ההסתדרות הציונית  ,ועלינו למשוך לצידנו את הרוב שבהסתדרות  ,כדי שיפעל עמנו שכם אחד
להשגת מירב התביעות הסוציאליסטיות במולדתנו

42

' כאז כן עתה ' ,

ניב הקבוצה  ,ד

43

 . 13ק ) 1906 ( ,

א

הפועלים

",

היהודית ,

' שיתופיים ' ) .

( תשט " ו ) ,

חוברת א
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ב  ,תל  -אביב [ תש " ד

?] ,

;

( , ) 13

ההיסטורית ' .

4

עמ ' . 10

מצוטט גם בספרו של  :ש ' איזנשטט  ,פרקים בתולדות תנועת

עמ '  ( 108בתרגום המונח ' קולקטיביים ' שבמקור הרוסי במלה

הצריף הראשוןבאום  -ג ' וני  . 1912 ,על המעקה והמדרגות ( מימין לשמאל

):

מיכאל אוליך  ,גרשון זורקובסקי  ,שמואל

דיין ,

יוסף בוסל  ,ישראל בלוך  ,גרבר ; על הגג  :ירוחם קליבנוב  ,יוסף אלקנה  ,רחל ינאית  ,סלוצקי  ,שרה לייקין  ,מרים ברץ  .יוסף

ברץ  ,תנחום תנפילוב  ,חיים צדיקוב  :למטה

:

ומנסקי  ,יצחק בן  -יעקב  ,א ' אוסטרובסקי

נשים אל לב שעל אף הסתייגותה של

' התחייה ' מפעילות סוציאליסטית בגולה  ,הדגיש סעיף זה

דווקא את היתרון של המפעל הציוני כרקע נוח להגשמת הסוציאליזם  ,שלא כקשיים העלולים

לעמוד לפני סוציאל  -דימוקראטים באירופה .
יוסף ברץ  ,אף הוא מאנשי היסוד של

44

דגניה  ,הצטרף

אל היקומונה ' בהיותו

בחדרה  ,ובקטע הזכרונות

על הימים הראשונים אנו מוצאים ביטוי למשמעות המורכבת של ההנעה להיווצרות הקבוצה

לרעיון הזה לא באנו על  -ידי הכרה והבחנה אוביקטיבית  .פעלה כאן יותר ההרגשה הטבעית
מה ההבדל ביני לחברי  ,ולמה זה חשבון מיוחד לי ולו
ברשות עצמנו  -יצירה עצמית 45 .

יוסף ברץ

44

?'

:

:

השאיפה העיקרית היתה עמידה

מבחינה זו ראוי להשוות את מצעה של ' התחייה ' שברוסיה אל הפרוגרמה ותכנית  -הפעולה של הסתדרות ' החלוץ '

באמריקה  ,עליה סיפר בזכרונותיו אליעזר יפה  .המדובר בארגון שנוסד בקיץ תרס " ה

.

( ) 1905

כניו  -יורק במשרדה

של ' התחייה '  ,ארגון ציוני שנוסד בניו  -יורק  -לדברי יפה  -בשנת תרס " ד ורוב חבריו מקרב יוצאי רוסיה
'  . . .מתוך

:

.

שימת  -לב שבארצנו אינה קיימת עדיין סטרוקטורה סוציאלית כלכלית קבועה וכמו  -כן  ,שעמנו אינו

שולט על כל רכוש לאומי המרוכז בחלקו הקפיטליסטי  ,כנהוג אצל כל העמים הנורמליים - .

הננו בטוחים  ,שאת

פעולת התישבותנו בא " י נוכל לנהל בלי קשיים על בסיס קולקטיביסטי  ,ולכן החלטנו לנהל תעמולה שיטתית בתוך
ההסתדרות הציונית לטובת היסוד הזה ולהוכיח את צדקתו לכל חברינו לפעולה  ,על  -מנת שכל פעולת התישבותנו

כא " י  .הן זאת אשר תתנהל ע " י המוסדות הציוניים הרשמיים והן זו אשר תתנהל על  -ידי קבוצות פרטיות או
תהיה מבוססת  ,במידה
השניה
45

( לעיל  ,הערה

בודדים ,

האפשרית  ,על יסודות הקולקטיביזם ( קומוניזם ) '  ' " .האיכר הצעיר " באמריקה '  ,ספר העליה
 , ) 26עמ '

. 157

כחתימת ' אחד מהקומונה '  ,הפועל הצעיר  ,יג ( אב

ספר בוסל  ,לעיל  ,הערה  , 34עמ ' . ) 254

תר " ף ) ,

גליון

 , 39 - 38עמ ' 6 - 5

( וראה גם שתי השנים הראשונות

:

הקומונה החדרתית  .יושבים ( מימין

לשמאל ) :

צבי יהורה  ,יוסף אלקין  ,יוסף בוסל  ,ישראל בלוך  ,מרים ברץ ; עומדים

ציים צדיקוב  ,שרה מלבין  ,תנחום תנפילוב  ,יוסף ברץ

זהו ההסבר  ,אבל קדמו לכך השורות הבאות

:

 . . .דיברנו הרבה על ' קומונה '  .במשך תקופה ידועה היה זה הרעיון המרכזי  :חיי קומונה  ,לא רק
ליחידי סגולה  ,אלא בתור שיטה סוציאלית קבועה לכל הפחות להמון החלוצים העולים לארץ
ישראל .

4

וכאשר באה אליהם הפנייה ' לקבל א ת אום  -ג ' וני '  ,לא מיהרו להחליט  ,ביודעם את הקשיים העלולים
לעמוד לפניהם

.

' המניע העיקרי לקבלת אום ג ' וני היתה השאיפה לעבודה עצמית מתוך אחריות

:

עצמית  ,בלי מרות ופיקוח מצד גורם חיצוני ' .

47

השיתוף היה צריך להיות הכוח שיעמוד להם מול

המכשולים אבל בעת ובעונה אחת -

בחיים המשותפים ראינו את הדרך ליצירת מסכת חיים חברתיים צודקים  .אף רצינו לראות
בקבוצה את המשפחה .
יחסי החברים שהתפתחו בקבוצה במשך שנת עבודתנו בחדרה הם שיצרו את רקמת החיים
האלה ואת תוכנם

:

שיויון  ,עזרת גומלין  ,סבלנות

ההסתייגות מן הדוקטרינאריות הופיעה גם בדברי ברץ

וחופש ' .

4

:

הקומונה  ,כשהיא לעצמה לא היתה דוקטרינה  ,מעין הלכה פסוקה  ,שאין לערער אחריה  .היא
לא באה אלינו מן החוץ  ,מעמים אחרים  ,או מארצות נכריות  ,אף לא קראנו עליה ולא הגינו בה
בספרים . . .
46

שם .

49

47

עמ ' . 153 - 152

.

.

' בשחר הקבוצה ' דגניות  -משדה חיים וספרות  ,בעריכת ל ' בן  -אמיתי תל  -אביב
48

נטם .

49

תשי " ח .

נטם  ,עמ ' . 153

43

שמואל גדוע

לפי סיפורו של ברץ התכוונו אנשי דגניה בראש  -וראשונה ליצור רקמת חיים לעצמם  .אבל אין לומר
שראוה כדרך הטובה או המתאימה להם לבדם

:

החשש  ,שמא לא תתאים צורת חיים זו ' להמון העם הנרחב ' לא הטריד אותנו ; ידענו כי הדרך
אל העם ארוכה מאד  .אנחנו בשביל הצר  -אף כי רחוק הוא  .אמרנו  ,ניצור לנו תחילהמאים -
תאים לחיי חברה צודקת  ,ואלה ישמשו ברבות הימים דוגמא לאחרים .

50

וכשם שהוא נזהר מלקשור את רעיון הקבוצה לרעיון ' מן החוץ ' הרי אין הוא  ,לדעתו  ,נטול שורשים
רעיוניים בכלל

:

' מקורה ושורשה [ של הקבוצה ]  -הרעיון הלאומי והמוסרי  ,שהביא את כל

התנועה החלוצית העובדת לארץ

המולדת '  .י '

יוסף בוסל היה  ,לכל הדעות  ,האישיות המרכזית בעיצוב דמותה ומחשבתה החברתית של הקבוצה
שקמה על אדמת כנרת  -החל בימיה בחווה בכנרת  ,דרך ימי הקומונה החדרתית במושבה ועד
לכינונה של דגניה כקבוצת  -קבע  .יעידו על כך זכרונותיהם של חבריו לדרך באותן שנים  ,ובהם
תנחום 52ויוסף ברץ .
על ימי הקומונה בחדרה סיפר ברץ

:

הוא היה בדרך כלל הפותח והמסיים בשיחה  .הוא שלט בכוח הריכוז ובביטוי המחשבה . . .

פתאום מופיע יוסף ובתנופת  -יד אחת  ,בשטף רב ובבהירות מיוחדת הוא מבטא את כל מה
שהצטבר . . .
רעיון שקבע לו מקום במחשבת יוסף לא בטל מעולם  ,מוכרח היה להתגשם  ,אם גם באיחור
זמן .

וכוחו היה בזה  ,שהיה מקדים אותנו בכל דבר ודבר  .כל רעיון היה מקדים להבשיל אצלו הרבה
יותר מאשר אצלנו .

נ5

ומכאן ואילך  -תיאור השיחות על ' קומונה ' כרעיון מרכזי .
אין תימה על כן שחיותה בוסל עמדה על כך בזכרונותיה על ימי הקומונה בחדרה
השפעתו על החברים הקרובים והרחוקים היתה רבה ומכרעת

ליהדות ולסדרי  -חיים חדשים  .כאן בית יוצר לרעיון הקבוצה .
ועל הימים שלפני  -כן בכנרת

4

;

:

הוא היה המורה

לעברית ,

'

:

עוד בכנרת התחיל לחלום את חלום החיים המשותפים והדביק בחזונו גם את חבריו ; בינם לבין
עצמם משוחחים החברים על מחשבותיהם ומאווייהם ליצור את החברה  ,את העבודה  ,את

העדה  ,את הקבוצה . . .

5

'

שם .

50

שם .

52

ראה זכרונותיו של תנחום על י ' בוסל

53

ראה לעיל  ,הערה . 45

54

פרקי חיים  ,ספר כוסל ( לעיל  ,הערה

44

51

:

ספר תנחום ( לעיל  ,הערה

 , ) 34עמ '

. 293

55

: ) 24

שם .

וכן

:

לעיל  ,הערה . 33

השאיפה לחיי שיחוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה

אבל מעניין שבאותו חיבור ייחסה חיותה את ראשית חלום השיתוף לימים הראשונים

בפתח  -תקוה ,

כאשר בוסל היה עדיין פועל שכיר  -אמנם הוא שומר לפי שעה את הרעיונות האלה לעצמו -

וכנראה בשיחה עם

חברתו ,

יוסף מתחיל לרקום את חלום השיתוף .
מכל פגישה  ,מכל מגע הוא לומד ומסיק מסקנות  ,אך הכל בצניעות ובקול דממה דקה  .עדיין
לא בא הזמן לגלות את המחשבה ולהתחיל במעשה  .לפי שעה צריך אדם בא " י לעבודה  ,וזו
בעיה קשה . . .

56

יוסף בוסל עצמו עמד על המטרות של הקמת הקבוצה בשנת תרע " ט  ,בוויכוח על דרכי ההתיישבות .

פירוט המטרות הסתכם  ,לדבריו  ,כדלקמן
א.

לכבוש עבודה  -בלי בעלים ובלי משגיחים  ,כיבוש שיש בו משום גאולת הארץ וגאולת
העבודה גם יחד

ב.

:

;

לתת דוגמה בעבודה  -כל העבודות שמסביב התנהלו באופן פרימיטיבי  ,והאדם בן
התרבות נהפך בה לפרא
[ לחדשים ]

;

הקבוצה באה לתת עבודה מקולטרת  ,מודרנית
להסהגל לעקודה שהיא קשה מאד ן

ג.

לתת אפשרות

ד.

לכבוש מקומות חדשים  ,דבר שעלס בקושי רב בימי המשטר הטורקי

ה.

;

ולבסוף  ,גולת הכותרת של הקבוצה

:

ליצור על ידיה

אפשרות ,

;

שנהיה בעצמנו

הריגולטורים של חיינו  ,לברוא חיים של שיויון במובן הכלכלי וחיים של שיויון בין
החברים והחברות . . .

57

מסדרם של דברים אלה אפשר לכאורה ללמוד שהמטרה של יצירת חיי חברה חדשים היתה

האחרונה בחשיבות  ,אבל אפשר גם להניח ש ' אחרון  -אחרון חביב ' ובעיקר להסתמך על הניב ' גולת
הכותרת ' המיוחסת למטרה זו .

כמושבות  ,ובימי המלחמה  .ועם זאת  ,הקדימה את אחותה הבכורה בגיבושן של מסגרות שיתוף
מקיפות .
האם אפשר ללמוד משהו מסיפור קורות ראשיתה של ' עבודה '

56

שם  ,עמ ' . 290

57

?

' במועצה החקלאית של " הפועל הצעיר " '  ,שם  ,עמ ' . 237

45

ח
ייסף ביטל

שמואל גדוע

אנשי ' עבודה ' ידעו אמנם כללית על קיומה של דגניה בצפון ושמעו על הייחוד שבחייה  ,אך לכלל
מגע של לימוד לא הגיעו  .נראה שכל מה שנתהווה בקבוצה זו היה פרי המחשבה העצמית וההתנסות
הבלחי  -אמצעית .
מובאה מזכרונותיו של זאב ( רם ,

שבדברי אנשי דגניה

סליסרבסקי )

מקבילה בתוכנה לחלק מן השאלות והתשובות

:

אם יבואו וישאלו  :לשם מה נוסדו הקבוצות הראשונות בארץ  ,מה היתה מטרתן  ,מהו הרעיון

המרכזי אשר לשמו התקבצו  -לא בנקל נוכל למצוא את התשובה הנכונה  .גם לגבי קבוצתנו
לא נוכל לציין שום מטרה ברורה אשר לשמה התאחדנו .

58

אבל להלן מתברר שלא היה זה מעשה ללא מחשבה תחילה  -העניין היה כאילו מובן מאליו
במחשבתם של מי שהתלכדו לקבוצה או לגוף שיתופי אחר

:

הצורך שראו אז פועלים בארץ ישראל להתאחד בקבוצות לא נבע מתוך החלטה קודמת בפורום
ציבורי .

בתוך ציבור הפועלים היו רבים שהצטיינו במחשבה עצמית מפותחת  ,ולעיתים קרובות מאד
נפגשה מחשבתו של האחד עם מחשבת חברו בלי דיבורים יתרים .

59

בשנות המצוקה בארץ  ,ובייחוד בימי המלחמה -
היתה הרגשה שצריך לחיות יחד

,

לסבול יחד ולקוות יחד .

וכשהיינו כבר בקבוצה באו המאוויים הכמוסים לידי ביטוי בצורת החלטות וניסוחים במגמות
ישוביות וחברתיות .

60

נראה שאחד הדברים האופייניים ל ' עבודה ' היתה ההכרה שאין זה גוף בן  -חלוף  ,שזו היא קבוצה
ק ב וע ה

,

היודעת להבחין בינה לבין ' קבוצות ' אחרות  .מבחינת המטרות

הכלליות  ,היישוביות  ,ראו

אנשי ' עבודה ' את חשיבות השיתוף לא רק כדרך להטבת תנאי העבודה  ,אלא כדרך לכיבוש העבודה
כמשימה לאומית  .והיתה גם משאת  -נפש לכיבוש מקומות יישוב חדשים בגליל ובחורן .
ומבחינה חברתית

:

וכלפי פנים התבטא הכל ברצון אחד פשוט  :לחיות חיים משותפים  ,להיות מאוחדים בכבלי
חברות  ,עזרה הדדית  ,יחס טוב לזולת  ,בית משפחה  ,הווי תרבותי משותף  ,וכל זאת במסגרת
כלכלית של קומונה מלאה .
כלום יכול לעלות על הדעת דבר פשוט וטוב

מזה ? "

58

' איך נוסדה הקבוצה '  ,דגניה ב  -קורות ורשומות  ,חבר הקבוצות ודגניה

59

שם .

60

שם .

61

שם  ,עמ ' . 150

46

ב ' תש " ו  ,עמ '

. 148

השאיפה לחיי שיחוף וראשית הגשמתה בעלייה השנייה

ואם אלה הם דברי זכרונות שנכתבו כעבור שנים  ,תבוא עדות אחרת מאותן שנות בראשית של
קבוצת ' עבודה '  .להלן כמה שורות מתוך יומן עזבונו של שלמה קפלן  .הדברים נכתבו בכ " א באדר ב '

התרע " ו  ,שנה לאחר ייסוד הקבוצה  .וכך כתב על רשמיו מן האסיפה המשותפת הראשונה של שתי
הקבוצות שהתאחדו  -החברים מראשון  -לציון ומפתח  -תקוה

:

כעשרים צעירים מלאי חיים התאספו בשאיפה אחת לחיות וליצור יחד חיים משותפים  .במשך

כל זמן האסיפה הרגשתי  ,שרוח הקודש מרחפת בחלל החדר  .על פני כל אחד מהנאספים היתה
ניכרת התמכרות שלמה בגוף ונפש לרעיון הנשגב  ,שאיחד את כולם  ,מפי כל אחד נשמעו

דברים חמים  ,היוצאים מתוך הלב ונובעים כולם ממקור
כולם לחיים חדשים .

אחד  ,מההכרה

והשאיפה שאיחדה את

62

המשכו של דף היומן כולל דברים מרים על קשיים ואכזבות בחיי החברה  -אך ברור שהסיבה

אינה נעוצה בהיעדר שאיפות לחיי שיתוף מלאים  ,אלא דווקא בגלל הפער בין הציפיות לבין
מציאות החיים החברתיים  .שלמה קפלן היה מן הדמויות המרכזיות בחברה זו  ,הרבה לתבוע מן
האחרים וקודם כל מעצמו  .בימי מאורעות תר " ף נסע ליפו  ,ולאחר ימים נמצאה גופתו על שפת -
הים  .אין יודעים אם נספה באסון  ,נרצח בידי פורעים או

שם קץ לחייו .

הקולקטיב בסג ' רה
עד כאן על קבוצות שאין מערער על כך שעברו את השלבים השונים עד להיותן יישובי קבע
קיבוציים  .לא כן הקולקטיב בסג ' רה  .אומרים עליו שלא היה אלא ניסיון  ,והוא הלא התפזר ובטל
כעבור תקופה קצרה יחסית לקיומו  .יש המדגישים את העובדה שמלכתחילה לא התכוונו חבריו אלא

לקידום תכניותיו של הארגון ' בר  -גיורא '  .משנשתנו התנאים או התכניות של הגוף שכונן את
' השומר ' שוב לא היה קיום לקולקטיב .
חיזוק לדעה זו אפשר  ,לכאורה  ,למצוא גם בדברים של מניה שוחט  ,הרוח החיה בקולקטיב זה
כאשר אירגנתי את הקולקטיב הראשון בסג ' רה בסוף

, 1907

:

התרכזה שם קבוצת אנשים

מלוכדת  ,בעלת אופי של ' אורדן ' פוליטי סודי  .הלך מחשבתם של תברי האורדן היה בערך כזה

:

הואיל ובנין המולדת יקום על ארבעת היסודות  -רעיון  ,עבודה  ,כסף והגנה עצמית  -הרי הם
לוקחים על עצמם את התפקיד לפתח בהתמכרות ובחירוף  -נפש את היסוד האחרון  :את כשרון
ההגנה

העצמית " .

ולהלן היא מסכמת  ' :ההמי של הקבוצה הישראלית נוצר לא על  -פי טרה מוכש מראש  ,כי אם לחץ
החיים והעבודה הם שיצרו
דבריה במקום אחר

אותו ' " .

אולם נראה שאין זה אלא צד אחד של הדברים  .וראייה לכך

:

לקיום הקכוצה '  ,שם  ,עמ ' . 152 - 151

62

' שנה אחת

63

' השמירה בארץ '  ,קובץ ' השומר '  -תעודות  ,זכרונות ודברי  -הערכה כתובים בידי ותיקי ' השומר '  ,תל  -אביב תרצ " ז ,

עמ ' . 51

64

שם  ,עמ '

. 52

שמואל נדון

הקבוצה התארגנה ומנתה

18

צעירים וצעירות  ,מחבריו של ישראל שוחט  ,ששאף לרכזם בגליל

אחרי יסוד ' בר  -גיורא ' כדי להכשירם לתפקידי המסדר ( בשבילי היה זה אך
בודדים  ,שהיו מעונינים בעצם הנסיון של חיים ועבודה

סוד ) ,

קולקטיביים ' . . .

ומכמה חברים

6

לא ברור מה מספר החברים שעיקר מעיינם היה הניסיון לקיים ' חיים ועבודה קולקטיביים '  ,אך
אפשר לשרטט את תוואי דרכה של מניה שוחט אל הקמת הקולקטיב  :רגישות מנעוריה כלפי אי -

השוויון  ,ביקוש ' צורת חיים  ,שיהיה בה מינימום ניצול הזולת '  ,קריאה באוטופיות של חיי שיתוף
מניה

שוחט 1903 ,

ותיאורי חייהן של קומונות דתיות  ,הכרת ארטלים ברוסיה  ,התנסות עצמית בקומונה של פעילים
סוציאליסטים במינסק  .ומעת בואה לארץ  -שרשרת של פעולות לימוד והפקת לקח על חיי

פועלים שכירים יהודים בימי העלייה הראשונה וממצב הפועלים בעלייה השנייה  ,בדיקת מצבה של
החקלאות העברית במושבות והסקת מסקנות פרוגראמאתיות ואופראטיביות

:

אנו העולים מתנועת העבודה  ,הסוציאליסטים  ,לא צריכים לקבל התישבות בנויה על יסוד של
רכוש פרטי באיזו צורה שהיא .
צריך למצוא צורת התישבות חקלאית קולקטיבית מתאימה לתנאי הארץ ולעקרונות הקרן

הקיימת לישראל  ,אשר התחילה אז לרכוש אדמות .

66

היא ניסתה לשכנע את חברי ' פועלי  -ציון ' ו ' הפועל הצעיר ' בארץ  ,מנהיגים יהודים בארץ

ובגולה ,

ביקרה בקומונות של דוחובורים בארצות  -הברית  ,אף עיבדה הצעה מפורטת לניסיון מעשי בתנאי
אריסות .
לבסוף עלה בידה לקבל את הסכמתו של א ' קראוזה  ,מנהלה של חוות

סג ' רה -

לדברי

מניה ,

בתנאים דומים לאלה של עבודת ה ' חראת ' הערבי  -כשהעבודה מסודרת ומתנהלת באחריות
עצמית  ,בהדרכתו המקצועית של קראוזה .

67

על המטרות שהציב לעצמו ה ' קולקטיב ' אפשר ללמוד

דווקא מסקירתו של איש מן החוץ  ,איש יהודה  ,שביקר באותה שנה בגליל וסיכם את רשמיו מעל
דפי ' הפועל הצעיר ' בסדרת רשימות על הפועל הגלילי  :גם אם חתם בשם ' בן  -חוה '  ,נראה שהיה
משה סמילנסקי

:

בהיווסדו הציג לפניו הקולקטיב את המטרות הללו

:

להיוכח עד כמה מסוגלים הפועלים מצד אחד וההווה [ המציאות ] הארצישראלית מצד השני
לאופן [ צורת ] פחות או יותר מורכבת של חיים בחברותא .

65

ביבא -

' דרכי ב " השומר " '  ,ספר השומר  -דברי חברים  ,תל אביב
א,

והקיבוץ  ,ליקט וערך ש ' גרון ,

68

תשי " ז  ,עמ ' : 388

וכן

:

' הקולקטיב '  .נתיכי הקבוצה

.

תל  -אביב תשי " ח עמ ' . 53
-

וכן

נתיבי הקבוצה

והקיבוץ  ,שם  ,א  ,עמ ' . 50 - 49

66

דרכי ב ' השומר '  ,שם  ,עמ ' 386

67

לעניין זה ראה גם דבריה  ' :ראשית השומר וא ' קראוזה '  ,איש  -האדמה  -לרבי אליהו קראוזה  ,לחצי יובל  -השנים

;

:

מיום בואו לכהן כמנהל במקוה  -ישראל  ,תל  -אביב
68

' הפועל
; 114

48

.

הגלילי ' הפועל הצעיר  ,גליון

וכן

:

8 -7

תרצ " ט  ,עמ '

( ניסן  -אייר

. 57 - 55

תרס " ח )  ,עמ '  ; 6 - 5וראה

' הקולקטיב בסג ' רה '  ,נתיני הקבוצה והקיבוץ

( לעיל  ,הערה , ) 65

גם  :פרקי הפועל הצעיר  ,ג  ,עמ '

א  ,עמ ' . 55 - 54

חוות סג ' רה

,

1912

ולהלן פירוט המטרות האחרות

:

בדיקה כלכלית של כדאיות המשק החקלאי

הפועל העברי להסתגל לעבודה החקלאית

;

הקטנת הגרעון של החווה

;

;

בדיקת יכולתו של

הגברת האמון בכוחו של

הפועל העברי .
ועל התוצאות הראשונות של חודשי קיומו של הקולקטיב הוא אמר

:

לסדר את החיים החברותיים עלה לו בקושי  .אף שהיה זהיר בבחירת חברים בכל זאת התגלו
כבר מן הימים הראשונים חיכוכים בין החברים  ,ועל פי הרוב על יסודות אישיים  .ורק בעמל רב
יצא הקולקטיב מן המבוכה . . .
על יסוד נסיונם המועט חושבים חברי הקולקטיב  ,כי חיים קואופרטיביים הם קשים מאד  ,אבל
אינם מעבר לגבול האפשרות  .התנאי העיקרי להתחיל בזהירות רבה  ,קמעא קמעא  ,ולא לתפוס
מרובה בבת אחת . . .

69

אשר לשאר הסעיפים  -התוצאות היו חיוביות  ,ללא ספק .
מניה שוחט סיכמה את הניסיון כדלקמן

:

הנסיון החיובי בסג ' רה הביא אתו כמה תוצאות חשובות
א.

התגברנו על הספקות לגבי האפשרות של חיים  ,יצירה ועבודה קולקטיבית בארץ ונסללה
הדרך להתישבות קיבוצית

69

:

;

שם .

-

49

שמואל גדוע

החיים המשותפים של החברים בסג ' רה במשך השנה והמטרות המשותפות קשרו את

ב.

החברים זה לזה קשר אמיץ ומתמיד .
המסגרת הקולקטיבית נתנה אפשרות לחברי ב " ג [ ' בר  -גיורא ' ] להתגבש . . .

ג.

70

אשר לסעיף הראשון דלעיל אפשר להעיר כי האמירה ' נסללה הדרך להתישבות קיבוצית ' נראית
מוגזמת במקצת  ,שהרי דרכם של ראשוני הקבוצה לא היתה סלולה כלל וכלל  ,ותקשה מאוד

ההוכחה כי היה קו נטוי בין ה ' קולקטיב ' לבין ההתחלות האחרות של חיי קבוצה .
ואף  -על  -פי  -כן  -עובדה היא שאנשי ה ' שומר ' היו בין חברי קבוצת העבודה הראשונה על אדמת
אום  -ג ' וני וכי ריכוז ' השומר ' בתל  -ערש היה מיוסד אף הוא על יסודות שיתופיים מסוימים  :והן

ממנו באו מייסדי כפר ' השומר ' כגליל העליון  ,כפר  -גלעדי  .אגב אורחא  ,דין  -וחשבון של ועדת
' פועלי  -ציון ' מימי העלייה השלישית מצא כי דווקא בתל  -עדש של הימים ההם היו סדרי חיים
שיתופיים יותר מאשר בקבוצת דגניה

!

י7

נסיים בדברים שאמר מספר שנים לאחר  -מכן דוד בן  -גוריון בהרצאתו על ' חברת העובדים ' בוועידה
השנייה של ההסתדרות  .הוא עצמו עבד רק זמן קצר במסגרת ה ' קולקטיב ' שמטעמים שונים לא
היתה לרוחו

:

נסיון זה נמשך שנתיים  -והצליח במידה מרובה  .הוא הוכיח  ,שעבודה המתנהלת באחריות

העובדים ובלי משגיחים מל החוץ  ,עולה בפריונה ובטיבה על עבודה שכירה המתנהלת על ידי
אדמיניסטרציה .
זה היה הנסיון הקבוצתי הראשון שנעשה מתוך השקפה חברתית מסוימת

ולשמה  .מ

וו
הקבוצות  ,שזכו להמשך רצוף של חיים ומעשים או לגילויים מחודשים של יוזמה לאחר נסיונות
ראשונים ,

היו אפוא פרי התלכדותם של גרעינים  ,ששאפו בעקיבות לכונן חיי שיתוף  ,לא רק

כאמצעי להתגבר על קשיים ומכשולים חיצוניים אלא גם כמטרה לעצמה .
מן הממצאים שבידינו נראה שראשוני הקבוצה עלו ארצה עם נכונות או רצון לבנות בה חיים חדשים

גם מבחינה חברתית  ,חיים של שוויון כלכלי וחברתי ושל יחסי חברות ואחווה בין אדם לחברו  .כמה
מהם העידו על החלטה מוקדמת או לפחות רצון לחיות חיי  -שיתוף בארץ  -ישראל  .ברוב המקרים
תיקשה ההוכחה כי ההחלטה ללכת לחיי שיתוף באה כתוצאה ישרה מהיצמדות לתיאוריה חברתית
מסוימת

;

אבל נראה שראשוני הקבוצה ויוזמיה לא היו מנותקים בכלל מחשיבה חברתית  ,מעימות

עם רעיונות ודרכים לפתרון בעיות החברה  .גם אם לא היו יומרות לשנות פני העולם  -אורח -

חייהם אותו רצו לבנות לעצמם תאם את השקפתם החברתית  ,שעוצבה על רקע הפעילות הרעיונית
הערה בקרב טובי הדור היהודי הצעיר בשנים ההן בגולה ובארץ .

70

.

דרכי ב ' השומר ' ספר השומר ( לעיל  ,הערה
 , ) 65עמ '

. 53

71

' מספר

הדין  -וחשבון של ועדת פועלי  -ציון

72

' חברת

העובדים '  ,ממעמד לעם  ,תל  -אביב

50

 , ) 65עמ ' ; 388

.

וגם  ' :הקולקטיכ ' גחיבי הקבוצה והקיבוץ ( לעיל  ,הערה

בא " י '  ,האדמה  ,א ( סיוון התר " ף ) ,

 , 1974עמ '

. 118

חוברת

ט  ,עמ '

. 251 - 250

איכרי פתח  -תקוה  -יזמים כלכליים ושמרנים חברתיים
דן גלעדי

א

הסופר יוסף קלוזנר ביקר בפתח  -תקוה בשנת

1912

והתרשם במיוחד מפעלתנותם הכלכלית של

האיכרים  ,שהיו שקועים בכל מאודם בעבודת  -האדמה ובמאמצים לשפר את מצבם החומרי  .מאידך
גיסא  ,תיארם כאנשים

הרחוקים מספר ומתרבות ואדישים לכל מטרה שאינה כרוכה

פשוטים ,

בהצלחה משקית  .את התרשמותו סיכם כך

:

אנשי פתח  -תקוה הצליחו בחומר משום שלא היו

אידיאליסטים  .ן אפשר להעלות טיעונים בעד או נגד השקפתו של קלוזנר אם חיים בכבוד מעבודת -

האדמה בארץ  -ישראל הוא אידיאליזם או לא  .מכל מקום  ,הוא חשף את התכונה המייחדת את איכרי

פתח  -תקוה כקבוצה  .גם מבקרים אחרים העלו על נס את חריצותם של המתיישבים בנסיונותיהם

הלא  -נלאים לחפש גידולים חקלאיים שיבטיחו להם הכנסה בטוחה ובשפע  .בייחוד התרשמו
מרצונם להגדיל את רכושם הקרקעי ולשלם כמעט כל מחיר לקניית אדמה .
יהושע ברזילי

( איזנשטדט ) ,

שהכיר יפה את מצב המושבות והרבה לתארן בכתבותיו  ,סיכם ואמר

:

' אין עתה בא " י אף מושבה אחת שבה יש רוח חיים והתפתחות היזמה בכל מקצועות העבודה כמו
בפ " ת ' .

2

ובמקום אחר הוא אמר

:

פ " ת אינה מושבה כי אם עיר קטנה  ,פה מתפתח מסחר הקרקעות  ,הגנים וכרמי השקדים  ,ממש
כמו מסחר הנירות בבורסה  .זה קונה וזה מוכר  ,זה מעלה המחיר וזה מוריד וכולם מרויחים  ,כי
מחיר האדמה עולה מיום ליום .

[

קלוזנר כתב כי -
בולמוס ממש אוחז את התקותי כשהוא מריח מרחוק כברת אדמה שאפשר לקנות מידי זרים .
כל מחיר וכל קרבן לא ייקר לו כדי להשיג את הקרקע העומד למכירה  .והוא מבין גם את ערכה
של השבחת הקרקע .

4

דוגמה ללהיטות זו לקרקעות היתה רכישתה של אדמת כפר  -סבא  .כבר בשנת

1892

קנו משקיעים

יהודים אדמה זו ביוזמת י " מ פינס  ,ואחרי כמה גלגולים עברה לרשות יק " א  ,אך לא היה מי שיעבדה .

1

י ' קלוזנר  ' ,עולם מתהוה '  ,השלח  ,כח ( שבט  -סיוון

2

עמ ' . 266

3
4

השלח  ,יג
העולם  ,א

קלוזנר

( תרס " ד ) ,
( , ) 1907

תרע " ג ) ,

עמ ' . 268

גליון . 47

( לעיל  ,הערה

.) 1

עמ '  . 266כתבותיו פורסמו גם בספר

:

עם וארץ קמים לתחיה  ,תל  -אביב

. 1944

דן גלעדי

בשנת  1905קנו את האדמה איכרי פתח  -תקוה והחלו לנטוע בה כרמי  -שקדים  ,שהיו יסוד להתפתחות

מושבה עצמאית בשנים שלאחר  -מכן .

על מסירותם של איכרי פתח  -תקוה לעבודה יש עדויות רבות  .אליעזר רוקח כתב  ' :הנני מכיר איזה
קולוניסטים אשר בעת שאין להם עבודה בפ " ת  ,אחרי שגמרוה  ,שולחים את ילדיהם לראשון לציון
לעבוד שמה בפרך בתור שכירי

יום ' ' .

אולם מי נאמן לנו יותר בנושא זה מאשר אנשי העלייה

השנייה  ,ששפכו

קיתונות של רותחין על

איכרי פתח  -תקוה בשל היותם שטופים בעבודה ערבית זולה  .גם הם לא יכלו להתעלם מן

האמת ,

ושיבחו את איכרי פתח  -תקוה כאנשי עבודה מצוינים  .דוגמה מאלפת הובאה בספרו של שמואל
לביא

( לבקוביץ ) ,

' עלייתו של שלום ליש '  ,שבו תיאר את הימים בהם עבד אצל הפרדסן  -האגרונום

פרץ פסקל  .לימים הוצג איש זה בעיתונות הפועלים כסמל לאיכר המתנכר לציונות בשל בצע  -כסף .
לביא כתב עליו בהערצה והכיר בכך כי כל ידיעותיו ויחסו לחקלאות באו לו ממנו .

גם שלמה צמח  ,מבקר חריף של האיכרים  ,ידע להבחין בין טענות נגדם כיריבים פוליטיים לבין
הכרת תכונותיהם כאנשי עבודה ואדמה .

ראייה אמיתית זו של אנשי פתח  -תקוה  ,שונה היתה

6

בתכלית מזו של אחד  -העם  7 ,בשל מגמתיות דבריו  .אין ספק כי הטיפוס הארצי והחומרני של איכר

מפתח  -תקוה לא דברה אל לבו  ,לפי שלא עלה בקנה  -אחד עם הדמות של אלה שיצרו את ' המרכז
הרוחני ' שלו .

איכרי פתח  -תקוה לא גילו רק חריצות ודביקות במטרה  .כאלה היו רוב האיכרים במושבות  ,לרבות
כאלה שנכשלו  ,כמו הרטוב  ,מחנים ובאר  -טוביה  .הם הצטיינו גם בתושייה  ,ובנכונות לסיכונים
וחידושים

;

בקיצור  -הם היו יזמים כלכליים יותר מאשר בכל מושבה אחרת  .תכונה

התנאים האובייקטיביים הטובים ( אדמה טובה  ,קרבה למרכז ולנמל

יפו ) ,

זו  ,נוסף

על

מסבירים את הפיכתה של

פתח  -תקוה לגדולה ולמפותחת במושבות שבארץ  -ישראל .
מציאות דינאמית זו מזדקרת ביתר שאת בהשוואתה לשמרנותם החברתית של האיכרים  .ספק אם
אפשר למצוא מושבה אחרת שאנשיה היו כה אדוקים בדתם  ,שומרי מסורת נוקשים ומתנגדים לכל

חידוש חברתי  .ושוב  ,תיאור ממצה על כך הביא י ' קלוזנר

:

כל דבר שאין בו רוח של פרנסה הוא בעיני התקותי ענין של בטלנות  ,והאדיקות

הפראית ,

אחותה של הקנאות הירושלמית  ,אף היא אינה נותנת להתפתח לשום חיים רוחניים  ,והאויר
נעשה מחניק

ממש ' .

במקום אחר הוא מאשר את הדימוי של פתח  -תקוה כעיירה ליטאית

:

שפ " ת היא עיירה ליטאית נתחזק בליבי כאשר נכנסתי אל בית הכנסת הגדול והיפה ומצאתי שם

יהודים פשוטים  ,יושבים ולומדים גמרא  ,ומתנועעים ומזמרים בניגון העצוב הידוע .

5

א ' טרופה  ,יסודות -

6
7

בתארו

את

.

לתולדות פתח  -תקוה פתח  -תקוה תש " ט  ,עמ ' . 21

תיאור המושבה בספרו
המושבה ,

9

:

שנה ראשונה  ,הל  -אביב

הוא מסכם כך

:

תשכ " א  ,עמ '

. 195

' ובכך אנו רואים גם במושבה זו את החזיונות הרגילים בממשלת

האפוטרופסות  :בזבוז הכוחות בלי דעת ומידה נכונה עם מיעוט התועלת החמרית ורבוי ההפסד המוסרי '  ,מתוך

ביבא -

8

' הישרב ואפוטרופסיר '  ,כל כתבי אחד  -העם  ,תל אביב תשי " ט  ,עמ '
שם  ,עמ ' . 265
9
קלוזנר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 270

-
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רכב .

:

-.4

4ן

,זי.-

%ש8

א

5שששששין לעחיו

פש4ף-
בית הפועלים בפתח  -תקוה ,

1912

אף -

'"

בקירוב

כשום מושבה לא ניהלו האיכרים מאבק כה עיקש להחזיק ברסן השלטון הפנימי ולהתנגד לכל
שינוי  ,ותעיד מלחמתם העקשנית על מתן זכות אזרחות

לתושבים ,

ובוודאי לפועלים  .שיטת

הבחירות הושתתה על ' ספר האחוזה ' שנוהל על  -ידי הוועד  ,ורק מי שנכלל בו ( כלומר  ,מי שהיתה לו
נחלה )

יכול היה לבחור ולהיבחר  -וכאלה היו מיעוט מכלל אנשי  -המושבה  .בשנת

במושבה

400

משפחות ששילמו מסים לפי קביעת הוועד  ,אך רק

ל 140 -

1910

ישבו

מהן היתה זכות  -בחירה  .כל

חברי הוועד היו אפוא איכרים  ,ולרוב מקרב האדוקים והשמרנים ביותר .
בשנים

1908 - 1907

החלה להתעורר אופוזיציה לשלטון זה  .בראשה עמדו ה ' צעירים '  ,שהיו בחלקם

בני איכרים ובחלקם איכרים בעלי השקפת  -עולם מתקדמת יותר מזו של הרוב ושל נותני הטון .

צעירים אלה ניסו תחילה לקרוא תיגר על הנוהגים הציבוריים שהתקיימו במושבה  ,אך לא שמו

אליהם לב  .אחר  -כך החלו בפעולות יזומות  ,ייסוד תזמורת  ,ספרייה  ,לשכת  -מודיעין ואולם  -קריאה .
לדברים אלה לא התנגדו ה ' זקנים ' עד שהחלו ה ' צעירים ' לארגן הצגות  .קנאותם של אנשי הוועד
הגיעה עד כדי  -כך שאסרו על הצגת מחזה ( ביידיש ) של גולדפדן והרב המקומי התריס נגד המעשה .

קשה לתאר כי אירוע מעין זה עשוי היה להתרחש במושבה כמו רחובות או ראשון  -לציון והוא מעיד
על מידת שמרנותם של ראשי העדה בפתח  -תקוה  ,המזכירה במובן מסוים את הקהילה היהודית
במזרח  -אירופה בימים שלפני ההשכלה .
מקרה אחד השופך אור על מערכת היחסים החברתיים במושבה קשור בשמו של ד " ר ברנשטיין -

כהן  ,העסקן הציוני רב  -הפעלים  .בשנת

1908

הוא התקבל למושבה כרופא  ,בתנאי שיעסוק אך  -ורק

במלאכתו ולא יתערב בענייני הציבור  .אך לא איש מסוגו יחשה כאשר נתקל במציאות חברתית

זו ,

מה גם שה ' צעירים ' התלקטו סביבו ורצו לראות בו את מנהיגם  .להצעותיו בדבר שיפורים הגייניים

דן גלעדי

וסאניטאריים במושבה ענו ראשי הוועד

:

' עד כה חיינו ככה  ,ונמשיך

הלאה ' .

הרופא הנהיג הרצאות

פתוחות בנושאי רפואה והגיינה ולכך השתמש לראשונה בפנס  -קסם  .על כך הגיבו מתנגדיו כי
' הרופא מכנס את הנוער  ,בחורים ובחורות  ,מכבה את האור ומראה להם תמונות זימה ' 0 .י

ראשי הוועד היו נפטרים מיד מד " ר ברנשטיין  -כהן  ,לולא מעמדו הרם ביישוב ובתנועה הציונית  .זו

אף זו  :בהיותו בחוץ  -לארץ הצליח להשיג למושבה הלוואה גדולה של

200

אלף פראנק  ,באמצעות

בנק אפ " ק  ,שנועדה לנטיעות חדשות  .היחסים הלכו והתחדדו  ,ומתנגדיו טענו כי הוא מסית את
הנוער  .ואמנם  ,בשלב מסוים הקימו הצעירים ועד משלהם  ,ובמושבה פעלו שני ועדים מתנגדים .

המצב היה ללא נשוא  .הרב קוק  ,שכיהן כרב ראשי למושבות

ביפו  ,התערב בסכסוך וניסה

ליישב את

המחלוקת  ,אך הרופא החליט מרצונו להתפטר ולעזוב את המושבה  .רק אז נרגעו הרוחות  .בעקבות

אלה  ,נאלצו ראשי הוועד לעשות ויתורים כלשהם  ,ונציגי ה ' צעירים ' נכנסו לראשונה לוועד בשנת

. 1910
ב
המפנה החד בתולדות פתח  -תקוה  ,כמו של מושבות אחרות  ,קשור בסיום תקופת האפוטרופסות של

הבארון בשנת  . 1900בבת  -אחת קיבלה המושבה עצמאות מוחלטת בניהול ענייניה והאחריות

המלאה הוטלה על כתפי מוסדותיה הנבחרים  .כל עוד היו איכרי פתח  -תקוה תלויים  -תחילה בוועד
חיבתציון  -ציון ולבסוף בפקידות הבארון  -לא יכלו להוציא אל הפועל את
הירושלמי  ,אחר  -כך כתנועת -

היכולת הגנוזה בהם  .חרף ההשקעות הרבות של הבארון ושל חובבי  -ציון בהקמת תשתית כלכלית
במושבה  ,היו האיכרים בשנת

1900

רחוקים מאוד מקיום עצמאי  .והנה  ,לא עברו אלא שנים ספורות

והמושבה התפתחה בקצב מואץ והשתנתה עד לבלי הכר מבחינה כלכלית .
גורלה של פתח  -תקוה בשנים הראשונות של המאה העשרים מוכיח יותר מאשר בכל מקום אחר את

הקללה שהיתה כרוכה במשטר האפוטרופסות של הבארון  ,שהחניק כל יוזמה וכל כישרון שהיה
חבוי במתיישבים  .הוא גם מוכיח עד כמה צדקה השיטה של חברת

יק " א  ,שהושמצה

על  -ידי הכל

באותן שנים  .ראשי יק " א לא התערכו כלל בעניינים הפנימיים של המושבה והסתפקו בפיקוח כולל
בנושאים כלכליים  ,ובעידוד יוזמות מקומיות .
ענף המפתח שהעניק למושבה את יתרונותיה והיה סוד גידולה ועושרה הרב היה ענף  -ההדרים  .עד
לשנת

1900

היתה ההתפתחות אטית מאוד  ,פקידות הבארון לא דרבנה את התפתחותו  ,וממדיו היו

מצומצמים בהשוואה לגפן ( בכל המושבות פחות מאלפיים

דונם  ,מזה

כאלף דונם בפתח  -תקוה ) .

משנה זו ואילך תקף בולמוס של נטיעות את איכרי פתח  -תקוה ששמרו על בכורתם במשך כל
התקופה  .ההשקעה לדונם היתה גבוהה ביותר
גפן ) .

( 1200

פראנק  ,לעומת פחות ממאתיים פראנק לדונם

בשל הצורך במערכת  -השקיה משוכללת  ,מקורות  -מימון בנקאיים ( בעיקר בנק

אפ " ק )

לא

סיפקו את כל המימון הדרוש  ,ופרדסני פתח  -תקוה לא נרתעו מן הסכנה ולקחו הלוואות בשוק

החופשי בתנאים הקשים המקובלים אז  -בנק אפ " ק לקח ריבית של כשמונה אחוזים ואילו בשוק
החופשי שילמו

10

20

אחוזים ואף יותר  .מעניין כי בפתח  -תקוה נעשה שימוש  ,יותר מאשר במושבות

אם המושבות פתח  -תקוה  ,בעריכת ג ' קרסל  ,תל  -אביב תשי " ג  ,עמ ' . 275 - 274

אריזת אתרוגים בפתח  -תקוה ,

אחרות  ,בכסף

1913

בקירוב

נייר שהוצא על  -ידי

הוועד  .בכסף זה השתמשו לצריכה מקומית וכך נותרו אמצעים

כספיים רגילים רבים יותר למטרות יצרניות .
בשנת

1900

הניחה קבוצת איכרים מפתח  -תקוה  ,ביוזמת העסקן היפואי רב  -הפעלים שמעון

רוקח ,

את היסוד לקואופרטיב היהודי החקלאי הראשון ' פרדס '  ,ששם לו למטרה לשווק את תוצרת
ההדרים של היהודים  .עד אז היו הפרדסנים תלויים בחסדם של סוחרים ערבים  ,שידעו לנצל את
קשיי הנזילות של היהודים  .וכך נאמר באסיפת היסוד

בהיום הזה  ,אור ליום ג ' דחנוכה תרס " א

:

 ,נתאספנו

אנחנו  ,בעלי פרדסים  ,מגדלי תפוחי  -זהב

בפ " ת  ,להתיעץ כעת מה לעשות להטבת מצבנו ולהרמת קרן עסקנו אשר הוא ענף גדול
ונכבד  . . .ומביני מדע יחזו לו עתידות גדולות ונצורות  ,בפרט אם יעלה בידינו להתעסק
בעצמנו גם בענף המסחרי התלוי במכירת פירותינו ואשר כעת מסור כולו בידי סוחרי יפו
שאינם בני כרית  ,והחלטנו בדעה אחת ליסד אגודה  ,כי הנסיון הורה גם אותנו לדעת  ,שטובים
הרבים מן היחידים וקיבלנו על עצמנו לפעול לטובת כל חברי האגודה עד למקום שיד כל אחת
מגעת ותקוותנו תאמצנו שבזכות האחדות נעשה
11

ספר

היובל לאגודת ' פרדס '  .בעריכת א ' עבר  -הדני ,

ונצליח  .יי

תל  -אביב . 1951

דן גלעדי

הקואופרטיב הצליח תוך כמה שנים לרכז כשליש מכלל היבולים של פרדסנים יהודים בארץ -

ישראל  ,ותרם רבות לפיתוח הענף ושכלולו  .מזכיר האגודה הראשון היה יהושע שטמפפר  ,ממייסדי
פתח  -תקוה  ,שנודע באדיקותו הרבה ובמלחמתו הנמרצת נגד כל שינוי בסדרי הנהלתה והנהגתה של
המושבה  .באישיותו אפשר למצוא את הכפילות של יזם כלכלי ושמרן חברתי קיצוני .
ענף אחר שהתפתח במהירות היה השקד  ,במיוחד בשנים שקדמו למלחמת  -העולם הראשונה  .גם

השיווק של השקדים לחוץ  -לארץ  ,כמו של ההדרים והיינות  ,אורגן על בסיס קואופרטיבי

( ' השקד ' ) .

ענף הכרם הצטמצם והלך מאז המשבר של שלהי המאה הי " ט  .חלק מן הכורמים ניצלו את דמי
העקירה שקיבלו לטעת שקדים והדרים .
מכאן שהקואופרציה מילאה תפקיד ראשון במעלה בחיים הכלכליים של המושבה  .נוסף על
הקואופרטיבים לשיווק תוצרת חקלאית  ,הוקמו בפתח  -תקוה  ,בעזרת בנק אפ " ק  ,שש אגודות
קואופרטיביות לאשראי  ,שמילאו תפקיד חשוב במתן הלוואות לזמן קצר לבעלי  -המטעים .

בניגוד למושבות המטעים האחרות ביהודה  ,כמו רחובות וראשון  -לציון  ,לא הזניחו איכרי פתח -
תקוה את גידולי  -השדה  ,כך שהמשק החקלאי היה מגוון בענפיו ורב  -גוני ביבוליו  .במשך השנים

עשו איכרי פתח  -תקוה נסיונות רבים לגידולים שונים  ,חלקם ביוזמת המומחים של הבארון  .ראוי

לציין את הנסיונות שנעשו באדמת ה ' ראבייה ' ( יער ) על  -ידי חיים כהן  ,שהיה האגרונום היהודי
הראשון בשירות הבארון  ,ופעל רבות בפתח  -תקוה לקידום ענפי המשק החקלאי  .בין הנסיונות יש
לציין

:

תה  ,קפה  ,טומבק  ,כותנה  ,תולעי משי  ,קיקיון  ,גרניום  .רובם ככולם נכשלו  ,אם מסיבות

טכניות של היעדר ידע או היעדר תנאים אובייקטיביים  ,אם בשל קשיי שיווק .
כמו כן נעשו על  -ידי מתיישבים  ,ביוזמתם ובכספם  ,נסיונות להקמת מפעלי  -תעשייה שונים  .להוציא

בית  -בד שהפיק שמן מכרמי  -הזיתים שבמוקם  ,נכשלו ניצני התעשייה בשל תוצרת פגומה או היעדר
שוק מתאים .

ככל שגדלה האוכלוסייה במהירות  ,נתנוונה פתח  -תקוה ולבשה אופי של עיירה  .בסוף התקופה נמנו
עם משפחות איכרים פחות מאלף נפש  ,שעה שהנלווים מנו למעלה מאלפיים

סוחרים וחנוונים  ,פועלים ועובדי  -ציבור )  .עם
מיבולי המטעים  ,שהשתרעו על

15

להלן נתוני יסוד  ,שנאספו על  -ידי
אוכלוסייה
ן

( בדונם )

שטח

נטיעות

הדרים

שקד
גפן

( בדונם )

( בדונם )

( בדונם )

זיתים
12

( בדונם )

( בדונם )

זאת  ,מקור עושרה

( בעלי  -מלאכה ,

וחיוניותה של המושבה באו לה

אלף דונם  ,הטביעו חותמם על דמותה והעניקו לה את ניחוחה .
מ ' מאירוביץ ( לצורך שני מפקדים ) 2 :י
19 %

1914

818

-

3 , 300

13 , 860

23 , 870

6 , 000

15 , 000

920

6 , 250

120

6 , 600

3 , 560

1 , 450

940

500

סקר המושבות היהודיות בארץ  -ישראל  .אודסה  ( 1900ברוסית )  .המושבות העבריות בארץ  -ישראל ערב המלחמה

העולמית  ,אלכסנדריה . 1918

של ועד  -הצירים ,

המדיניות הפינאנסית

- 1921 - 1918

תקופת  -מעבר או הנחת יסודותן

חגית לבסקי

בסוף שנת

, 1917

עם כינון השלטון הצבאי הבריטי בארץ  -ישראל ונוכח המגמה המדינית שבוטאה

בהצהרת בלפור בנובמבר

, 1917

הוסכם על דעת הממשלה הבריטית וההנהגה הציונית להקים את

' ועד  -הצירים לארץ  -ישראל '  ,שהוגדר כבא  -כוח ההסתדרות הציונית בארץ  -ישראל וכיועץ לממשל
בכל הנוגע ליהודי הארץ או במה שיכול להשפיע על הקמת הבית הלאומי לעם היהודי לפי הצהרת
בלפור .

תקופת פעולתו של ועד  -הצירים

 ,ב , 1921 - 1918 -

היתה תקופת  -מפנה בתולדות התנועה

הציונית ,

שנדרשה לגבש מסגרות ותכניות  -פעולה חדשות  .ועד  -הצירים אמור היה להיות נציגה הזמני של
ההסתדרות הציונית בארץ לתקופת  -מעבר קצרה

בלבד  ,עד

שיגובשו הכלים הארגוניים

החדשים ,

ועל כן נועד לפתור רק בעיות מידיות ולמנוע יצירת עובדות שתפרענה לתהליך ההתארגנות לטווח

הארוך  2 .אולם תהליך ההתארגנות היה כרוך בתמורות מרחיקות  -לכת שהתחייבו מן המצב

החדש ,

ולפיכך הוא התמשך זמן רב  .משום כך התמשכה גם כהונתו של ועד  -הצירים וארכה למעלה משלוש
שנים .
מחקר פעולתו הכלכלית של ועד  -הצירים מעלה שבתקופת כהונתו הונחו היסודות למדיניות

הכלכלית הציונית בארץ  -ישראל  ,ושעל  -ידי יוזמתו ופעולתו הוא נעשה לשותף פעיל בתהליכי
עיצוב הפעילות הכלכלית של ההסתדרות הציונית בזמנה ובהנחת יסודותיה לעתיד לבוא .
המסגרת הכספיתי
כבר בעת המלחמה רוכזו הזרמות הכספים מחוץ  -לארץ וחלוקתם בארץ על  -ידי המשרד הארץ -

ישראלי של ההסתדרות הציונית  ,אף  -על  -פי שחלק גדול ממקורותיהם של כספים אלה לא היו
1

מחקר בשם ' הנחת יסודות למדיניות פינאנסית ציונית  -תקופת

ועד  -הצירים ' 1921 - 1918 ,

כתבתי כעבודת  -גמר

לתואר מוסמך כהדרכתו של ד " ר נחום גרוס ; הוא עומד לצאת לאור בהוצאת ' יד יצחק בן  -צבי '  .המחקר נערך
כמסגרת פרויקט על המדיניות הפינאנסית של ההסתדרות הציונית  ,המשותף למכון פאלק למחקר כלכלי כישראל
ולמכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית בירושלים  ,ומרוכז כידי נחום גרוס .
2

י ' גיל  -הר  ' ,התארגנות והנהגה עצמית של היישוב בארץ  -ישראל מראשית השלטון הבריטי עד לאישור

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ג :
ירושלים
3

, 1977

דבורה ברזילי ,

המנדט ' ,

ח ' וייצמן  ,אגרות ,

ח,

מבוא .

מצבו הגולמי של חומר המחקר הוא כזה שנאלצנו לשחזר תחילה את חשבונותיו של ועד  -הצירים  :בשל חוסר
הארגון והאחידות בניהול חשבונותיו ונשל מגוון מקורות הכנסתו  ,הושתת השחזור בחלקו על דינים  -וחשבונות
שבדפוס  ,אך ברובו על מקורות ארכיוניים שסייעו להשלמת הדינים  -והחשבונות וליישוב הסתירות שביניהם  .רק

לאחר  -מכן אפשר היה לקבוע מה ייכלל במסגרת הכנסותיו של ועד  -הצירים ובמסגרת דיוננו .
57

מסיבה לכבוד ועד  -הצירים בגן הציבורי

בראשון  -לציון 1918 ,

ציוניים  .מעמד זה של המשרד הארץ  -ישראלי בנושא הכספים היה תשתית לתביעה של ועד  -הצירים
ולהכרה בו כצינור העברת הכספים לארץ לאחר המלחמה .

אומדן יבוא ההון היהודי לארץ בימי כהונתו של ועד  -הצירים מסתכם בתשעה מיליון לירות

שטרלינג לערך  ,אומדן יבוא ההון הציבורי במסגרת זו  ,כלומר הון שהוזרם לארץ על  -ידי מוסדות
יהודיים בכלל  ,כגון הג ' וינט  ,וקרנות ציוניות בפרט  ,מסתכם בשני מיליון ותשע  -מאות לירות
שטרלינג  ,לערך ,

4

היינו כשליש מיבוא ההון היהודי היה ציבורי  .תביעת ועד  -הצירים להיות גורם

מרכזי בהעברת ההון לארץ כוונה אפוא לחלקו הציבורי של יבוא ההון  ,והיא מומשה בעיקרו של
דבר .

אולם יש להפריד בין כספים שהוזרמו ישירות אל ועד  -הצירכם והשימוש בהם היה בידיו לבין אלה

שוועד  -הצירים שימש רק מנגנון להעברתם מחברות  -האם בחוץ  -לארץ אל נציגויותיהן בארץ .

הבחנה זו יש להחיל גם על מקורות הכספים הציוניים וגם על המקורות האחרים  ,כפי שיתברר להלן .

הכנסותיו הישירות של ועד  -הצירים
הכנסותיו הישירות של ועד  -הצירים  ,כלומר אלה שעמדו לרשותו ולניהולו  ,הסתכמו במשך כל

תקופת כהונתו במיליון לירות שטרלינג  ,לערך  .מקורות הכנסותיו היו מגוונים  ,אך רוב הכסף בא

4
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המדיניות הפינאנסית של ועד  -הצירים

ציוניים ,

ממקורות

' קרן  -ההכנה '

כלומר מכספי

הציוני המרכזי בלונדון שסיפק לוועד  -הצירים
שטרלינג ) .

ו ' קרן  -הגאולה ' ' ,

81

1921 - 1918 ,

שנאספו ונשלחו בידי המשרד

אחוזים מהכנסותיו ( למעלה

לירות

מ 800 , 000 -

מקורותיו האחרים של ועד  -הצירים היו בעיקר מתרומות ומהשתתפויות שונות  ,כגון של

יק " א ושל ועד חובבי  -ציון  ,ומהכנסותיו ממפעליו בארץ ( כולל שכר  -לימוד ) שחלק בכלל הכנסותיו
עלה במקצת לקראת סוף התקופה  .ראוי להזכיר כאן את ' קרן הסיוע הכללית '

( The General

שכה רוכזו תרומות שונות לחשבון ועד  -הצירים  .מקורה של קרן זו היה בכספי

, ( Relief Fund

קרנות שנאספו במצרים לעזרת יהודי ארץ  -ישראל  .ועד  -הצירים  ,שהוסמך לרכז את עבודת

הסיוע ,

דאג  ,עוד בעת שהותו במצרים בדרכו לארץ  ,להקים מחלקת סיוע שתרכז את כל כספי הקרנות
המצריות לרשות ועד  -הצירים

ב ' חשבון קרן הסיוע הכללית ' .

6

העברות בספים באמצעות ועד  -הצירים או בתיאום עמו
למעשה  ,אין תמונת מבנה ההכנסות הישירות של ועד  -הצירים משקפת לא את סך המקורות הציוניים
שזרמו לארץ  -ישראל בתקופה זו ולא את כל כמות הכסף שהופעל על  -ידי ועד  -הצירים  .שכן מצד

אחד הזרימה ההסתדרות הציונית גם כספים שלא באמצעות ועד  -הצירים  ,בעיקר על  -ידי הקרן -

.

הקיימת  ,וכך הסתכמה הזרמת הכספים הציוניים בסכום של

כ 1 , 670 , 000 -

.

לירות שטרלינג

;

ומצד

אחר  -הפעיל ועד  -הצירים גם את כספי הג ' וינט וגם את כספי קבוצת העזרה הרפואית  ,ועל  -כן סך

מ, . , 5
" ץי

המקורות שזרמו דרכו הסתכם כסכום דומה של
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Financial Report

 zioniYIה 10 the 121ח : Reports ofthe Executive ofl' the zionist )(Irganizal110ך  51 May 1922 , 1921 , 9 .נ 3

.

921ן  ( Financial Rcport ) , Londonע ; Congress 1וכן :
 80וההערות

6

וייצמן

(

לעיל  ,הערה  , ) 2בייחוד מספר . 33 , 31

, 42

שם .

11 ( Palestine

* zionist Congress.

London 1921

. Report ) ,

הציוני המרכזי [ להלן

יכן

:

/ 21

Executive of

zionist Organization ro the

הישיבה המשותפת של ועד  -הצירים עם הוועד

 :אצ " מ ] ; 24/ 483

המצרי .

דין  -וחשבון ועד  -הצירים  ,אצ " מ 24 / 539

סוארז  ,נשיא הקהילה באלכסנדריה  ,ולאחרים ,

, 9 . 4 . 1918

אצ " מ 24 /483

;

ראה גם

;

:

Reporls of

, 29 . 3 . 1918

הארכיון

מכתבי וייצמן אל אדגר

וייצמן

( לעיל  ,הערה . ) 2

59

ישיבה משותפת של ועד  -הצירים עם

' הוועד

הזמני ליהודי

אר  ,ךישראל ' 1918 ,

עד המלחמה היתה הקרן  -הקיימת המוסד הכספי היחיד של ההסתדרות הציונית שכספיו שימשו

לפעילות הציונית  -ההתיישבותית בארץ  -ישראל  .בתקופה שלאחר המלחמה המשיכה הקרן למלא
את תפקידה ההתיישבותי  ,גם אם פסקה מהיות המוסד הכספי היחיד  .הגדרה חדשה ומצמצמת של
תפקידה  ,לרכישת קרקע ולהכשרתה  ,באה רק בעקבות החלטתה של ועידת לונדון ביולי

1920

להקים

את קרן  -היסוד כמוסד הכספי המיישב .
בינתיים המשיכה הקרן  -הקיימת לעסוק בהתיישבות  .אמנם  ,משהוקמה מחלקת ההתיישבות של
ועד  -הצירים פעלה הקרן באמצעותה  ,אך באורח רשמי נחשבו פעולותיה לנפרדות  ,הכנסותיה

מחוץ  -לארץ הוזרמו לארץ באמצעותה  -היא והוצאותיה לא נכללו באלה של ועד  -הצירים .
הג ' וינט  -ועד הסיוע המאוחד ( ובשמו המלא

:

of the

7

1 Distribution Committeeתנ( 0

The

 ( American Funds for Jewish War Sufferersביצע בארץ פעולת סיוע נרחבת מאז תחילת

מלחמת  -העולם והמשיך בה ביתר שאת לאחריה  .מאז בואו של ועד  -הצירים לארץ  ,ובמסגרת

המגמה לרכז את פעולות הסיוע השונות תחת קורת  -גג

הסיוע שלו כסוכנו של

הג ' וינט  ,עד שבאוגוסט 1920

הזרים הג ' וינט לארץ גם כספים אחרים
7

אחת  ,פעל

ועד  -הצירים באמצעות מחלקת

חלה הפרדה מנהלית ביניהם  .ו יחד עם

בנפרד  ,באמצעות ' ועדת

דין  -וחשבון ארץ  -ישראלי של האקסקוטיבה ( לעיל  ,בהערה

הקודמת )  ,עמ '

היתומים ' שלו .

9

. 100

8

דין  -וחסכון כספי של ועד  -הצירים ( לעיל  ,הערה

9

תזכיר על פעולתו של ועד  -הצירים כסוכנו של הג ' וינט בארץ  -ישראל ובסוריה  ,אפריל  - ] 918יולי
אצ " מ  . ] 4 / 641הנתונים הם לשנה וחצי  ,מינואר

שטרלינג לפי שער  -חליפין ממוצע של
אצ " מ 418 / 38 / 1

60

/

4

 , ) 5עמ '

 1919ועד

זאת ,

.7

יולי

, 1920

בסך  -הכל

.8

1 , 998

דולר ללירה שטרלינג אחת  .ראה גם  :ישיבת

 ( 1920אנגלית ) ,

דולר  .החישוב ללירות

ועד  -הצירים , 31 . 7 . ] 919 ,

המדיניות הפינאנסית של

ועד  -הצירים - 1918 ,

1921

' קבוצת העזרה המדיצינית של ציוני אמריקה לארץ  -ישראל ' ) The American Zionist Medical
 ] 1 for Palestineתט

לארץ כאוגוסט

;

1918

להלן

:

' הקבוצה הרפואית ' ) הוקמה על  -ידי הסתדרות ציוני אמריקה  ,הגיעה

וקיבלה את כספיה מהסתדרות ציוני אמריקה  ,שהיתה אחראית לעבודתה .

אמנם במשך רוב תקופת דיוננו עברו כספי הקבוצה הרפואית דרך מנגנון ההסתדרות הציוני וועד -
הצירים והיה תיאום פעולות בין ועד  -הצירים לבינה  ,אך היא פעלה כיחידה נפרדת המקבלת ומקצה
את כספיה

בעצמה " .

כל כספי הגופים הנזכרים  ,אף שבחלקם הוזרמו לארץ באמצעות ועד  -הצירים  ,לא הועמדו

אלא תוקצבו מראש על  -ידי ארגוניהם

לרשותו ,

ליעדיהם  ,ואין לראות בהם הכנסות של ועד  -הצירים  .אולם

יש להעיר שקשריו של ועד  -הצירים עם כספי מוסדות אלה יצרו את הרושם המוטעה שלרשותו
עומדים סכומי  -כסף גדולים  .רושם זה שרר לא רק בקרב היישוב  ,לפחות בתקופת פעולתו הראשונה
של

ועד  -הצירים  ,אלא היכה שורש

גם בספרות הציונית אחר  -כך .

אם כי מתברר שלוועד  -הצירים היה מעמד מכריע בכספי הציבור היהודיים שזרמו לארץ בתקופת
כהונתו ( ראה לוח

,)1

נדון להלן רק באותו החלק שהיה בשליטתו המלאה  ,דהיינו באותן מיליון

לירות שטרלינג שבאמצעותן יכול היה ועד  -הצירים לעצב את מדיניותו הכלכלית  ,אף שיכולת זו
נשענה במידה רבה גם על מעמדו באותם כספי ציבור שלא היו בשליטתו המלאה  .משום שרוב

הכסף שעמד לרשותו האוטונומית של ועד  -הצירים בא  ,כפי שראינו  ,ממקורות ציוניים  ,יוגדר דיוננו

למדיניות הפינאנסית הציונית באמצעות ועד  -הצירים .

תקופת  -המעבר  -מאפריל

1918

עד ספטמבר

1919

תקופה זו מתחילה עם בואו של ועד  -הצירים לארץ  -ישראל ומסתיימת בהחלטה שהתקבלה בכינוס
הציוני בספטמבר

1919

כלונדון לייצב את מעמדו ולהעמיד בראשו את מנחם אוסישקין  .תקופה זו

כוללת את סוף המלחמה ואת זמן ההשתקמות שלאחריה  ,ומאופיינת במגבלותיה האובייקטיביות
שעשו אותה לתקופת  -מעבר
כיבוש צפונה באוקטובר

רכישת קרקע ועוד

;

:

פיצול הארץ  ,מאז כיבוש דרומה על  -ידי הבריטים בסוף  1917עד

; 1918

ההגבלות החוקיות שהטיל הממשל הצבאי הבריטי על עלייה  ,על

הגדרתו של ועד  -הצירים כמשלחית זמנית והאיסור שהוטל עליו מטעם

המוסדות הציוניים לעסוק ביצירת עובדות חדשות  :היעדר היציבות בהרכבו הפרסונאלי ; הכפילות

ואי  -הבהירות שנגרמו על  -ידי קיומן של שתי נציגויות ציוניות  -ועד  -הצירים והמשרד הארץ -
ישראלי  ,ועוד .
כל המגבלות הללו מנעו את התפתחותה של מדיניות כלכלית אקטיבית והדבר משתקף הן במבנה

ההוצאות של ועד  -הצירים והן במדיניות התקצוב .
אשר למבנה ההוצאות ( ראה לוח

- )2

כאן הכתיבו שני גורמים  .האחד  -צורכי השיקום הדוחקים

בעיר ובכפר  .אלה משתקפים בהוצאות על התיישבות חקלאית התופסות מקום שני בתקציב  ,וכן
באחוז הגבוה יחסית של ההוצאות על התיישבות עירונית  ,שהוצאו ברובן במחציתה הראשונה של

תקופה זו  .ההוצאות המסוכמות בסעיפים אלה הופנו רובן  -ככולן ל ' הקמת הנהרסות ' בלשון בני -
התקופה  ,ולא להשקעות חדשות  .למסגרת זו של שיקום יש לשייך גם את ההוצאות על סעד  ,על
]0

דין  -וחשבון כספי של ועד  -הצירים ( לעיל  ,הערה . ) 5
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המדיניות הפינאנסית של

ועד  -הצירים 1921 - 1918 ,

בריאות ועל תברואה  ,שרובן אינן כלולות כדיוננו משום שהן מומנו ותוכננו  ,כאמור לעיל  ,בידי
גופים אחרים  .הגורם השני שהכתיב את מבנה ההוצאות של ועד  -הצירים בתקופה הראשונה היה
מערכת ההוצאות הציונית שהיתה קיימת בארץ מכבר  .השפעת גורם זה ניכרת במקום החשוב ביותר
שניתן לתקציב החינוך ( קרוב

ל  40 -אחוזים ) .

למערכת  -החינוך הציונית היתה מסורת פעולה עוד

לפני המלחמה  ,היא המשיכה לתפקד במידת האפשר גם בתקופת המלחמה יי

והיתה מוכנה לקלוט

ולהפעיל את כספי ועד  -הצירים בלי שתכנן אותה או קבע עובדות חדשות .
אשר למדיניות התקצוב  -בחינתה מאששת את תמונת היעדר היוזמה הכלכלית של ועד  -הצירים
ומידת כפיפותו לתכתיבי הלחצים מחד גימא ולמערכת ההוצאות הקיימת מאידך גיסא  ,אולם ניכרים
כאן גם ניצניו של תהליך היחלצות .

בחלקה הראשון של תקופה זו פעל ועד  -הצירים ללא כל מסגרת תקציבית .
נקבעו

ראשית  ,משום שטרם

יחסי הסמכות בינו לבין מוסדותיה המרכזיים של ההסתדרות הציונית  : .י

שנית  ,היתה בארץ

נציגות ציונית  -המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית  -שהמשיכה לפעול גם לאחר
בואו של ועד  -הצירים  .שלישית  ,מאז סיום המלחמה לא התכנס הוועד  -הפועל הציוני הגדול  ,הוא
הגוף שבסמכותו היה לקבוע את תקציב ההסתדרות הציונית  :כינוס ראשון של גוף בעל סמכות מעין

זו התקיים רק בפברואר  -מארס

. 1919

ללא תקציב וללא הנהלת  -חשבונות נעשה הכל על  -ידי המשרד הארץ  -ישראלי שבידו היו הנהלת
בתי  -הספר  ,הסיוע  ,העניינים החקלאיים  ,ההתיישבותיים והטכניים  .הוא קיבל סכומי  -כסף מוועד -

הצירים והקצה אותם במידה רבה לפי ראות עיניו  .ני המשרד הארץ  -ישראלי היה אפוא המנגנון

שבאמצעותו הוכתב מבנה ההוצאות של ועד  -הצירים על  -ידי מערכת השירותים והפעולות שהיתה
קיימת טרם בואו

לארץ .

חוסר המסגרת התקציבית הוא גם שאפשר היענות לא  -מבוקרת ללחצים שהופעלו על ועד  -הצירים
על  -ידי קבוצות תושבים של ארץ  -ישראל פגועת המלחמה  .מידת ההיענות להם היתה רבה  ,שכן
בזמן הראשון שרר הרושם  -הן ביישוב הן בקרב חברי ועד  -הצירים עצמם  -שלרשות ועד -

הצירים עומדים סכומים גדולים לצורכי סיוע ושיקום בעיר ובכפר  ,הן בזכות מגביות ' קרן ההכנה '
הן בזכות קשריו לכספי הג ' וינט ואחרים  .רושם זה היה מוטעה  ,ובמשך חלקה הראשון של תקופה זו

חרגו הוצאות ועד  -הצירים בהרבה ממה שעמד לרשותו בפועל על  -ידי

' קרן ההכנה ' 4 .י

בחלקה השני של תקופת  -המעבר חלה תמורה  ,בעקבות כינוסה של הוועידה הציונית בלונדון

בפברואר  -מארס

, 1919

שקבעה מסגרת תקציבית לפעולתו של ועד  -הצירים  .אמנם גם תקציב זה

נקבע לפי קווי  -הפעולה שהיו קיימים ככר קודם  -לכן  ,כלומר מתוך היענות עקיפה לאותם האילוצים

11

מ'

רינות  ' ,הסתדרות המורים  ,התנועה הציונית והמאבק על ההגמוניה בחינוך בא " י

, ' 1918 - 1903

.

הציונות ד

( תשל " ו ) .
ראה

:

דיווחו של הופיין בישיבת האקסקוטיבה של

13

ראה

:

דין  -וחשבון של

14

בתקופה זו הגיעו לידי ועד  -הצירים

12

בתקופה זו לסך של

לוין  -אפשטיין , 21 . 2 . 1919 ,

130 . 9

74 . 8

ועד  -הצירים

אצ " מ 24 / 1536

אלף לירות שטרלינג מכספי ' קרן ההכנה '  ,אף  -על  -פי שמגביותיה הגיעו

אלף לירות סטרלינג  .ראה  :דין  -וחשבון כספי של האקסקוטיבה ( לעיל  ,הערה

 . 57 - 50הוצאות ועד  -הצירים  ,לעומת זאת  ,הסתכמו
( לעיל  ,הערה

ועד  -הצירים , 24 . 4 . 1919 ,

אצ " מ 24 / 1536

ב 115 . 5 -

אלף לירות שטרלינג  .ראה

:
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המדיניות הפינאנסית של

ועד  -הצירים 1921 - 1918 ,

שקבעו את מבנה הוצאותיו של ועד  -הצירים עד פברואר  . 1919אולם ועד  -הצירים החל עתה לגלות
יוזמה ולשנות את הקצאת הכספים שנקבעה בלונדון  ,על  -פי התנאים המשתנים בארץ .

כך  ,למשל ,

צמצם את ההוצאות להתיישבות עירונית  ,כלומר את הסיוע לאגודות צרכנים ולוועדים עירוניים

שהתאוששו מנזקי המלחמה ותוצאותיה  .יתר על כן  ,את מדיניותו של ועד  -הצירים החלו להכתיב גם
השקפותיו המתגבשות על אופי
ועד  -הצירים

משימותיו  ,שחרגו

מן התכתיבים המגבילים של המוסדות הציוניים .

דרש להכין את הארץ לקראת קליטת עלייה "

ובהתאם לכך הגדיל את הוצאותיו בתהום

החקלאות  ,בניגוד להוראות מלונדון .
בתקופת  -מעבר זו  ,עד סוף שנת תרע " ט  ,ניכרים רק ניצניו של תהליך ההיחלצות ליוזמה

כלכלית ,

והוא נעשה מכריע רק בתקופה הבאה  ,עם בואם של אוסישקין ורופין לארץ  -ישראל  .על כן אפשר
להגדיר את מדיניותו הפינאנסית של ועד  -הצירים בתקופת  -המעבר כמדיניות פאסיבית  ,שהוכתבה

במידה רבה על  -ידי מסיבות והגבלות שמחוץ לתחום שליטתו .
תקופת הנחת היסודות  -מאוקטובר

1919

עד ספטמבר

1921

תקופה זו מצטיינת בפתיחת האפשרויות מצד התנאים האובייקטיביים  ,בעיקר בתחום הארגוני -

.

חיזוק מעמדו של ועד  -הצירים  -בעקבות ההחלטות שנתקבלו בוועד  -הפועל הציוני כלונדון בקיץ
1919

י

תחילתה עם בואו של אוסישקין לארץ  -ישראל לעמוד בראש ועד  -הצירים  ,מיזוגו של

המשרד הארץ  -ישראלי בוועד  -הצירים  ,והצטרפותו של רופין אליו באביב  . 1920במרוצת שנת תר " ף
הצטרפו לתנאים המסייעים גם ההקלות שהתאפשרו עם כינונו של הממשל האזרחי ביולי

, 1920

שביטל את ההגבלות על עלייה ורכישת קרקע  .לכל אלה יש להוסיף את השפעותיהם של גלי העלייה
השלישית  ,שהלכו וגברו במשך שנת

. 1920

קיץ

, 1920

חלקה הראשון של

התקופה  ,עד

מאופיין בדינאמיות שחותם אישיותם של אוסישקין

ורופין טבוע בה  .בחלקה השני של התקופה חלו תמורות שבלמו  ,דרך מדיניות

התקצוב  ,את התנופה ,

אולם לא שינו את קווי  -היסוד במדיניות ההוצאות של ועד  -הצירים  ,שנקבעו בחלקה

הראשון ,

והדברים יתבהרו להלן .
אשר למבנה ההוצאות ( ראה לוח

,2

תקופות ב ' וג ' )  .את מדיניותו הכלכלית של ועד  -הצירים יש

להעריך בעיקר על  -פי חלקן של ההוצאות על התיישבות חקלאית  .זהו התחום העיקרי של הוצאות
הפיתוח שלגביו יכול היה הממסד הציוני לנקוט יוזמה  .הגדלת ההוצאות על התיישבות חקלאית
פירושה היה  ,גם בפי בני  -התקופה  ' ,מדיניות כלכלית קונסטרוקטיבית '  .ואכן  ,בחלקה הראשון של
תקופת דיוננו התחוללה עלייה גדולה בהוצאות החקלאיות של ועד  -הצירים ( השווה ממוצעים
חודשיים בתקופה ב ' לאלה של תקופה
כ 70 -

קבועים נרשמה כאן עלייה של

א') .

אמנם היתה זו תקופת אינפלאציה  ,אך גם במחירים

אחוזים  .מן הדין להדגיש שלא רק היקף ההוצאות השתנה אלא

גם אופיין  .לא מדובר עוד בהוצאות שיקום אלא ביצירת עובדות חדשות  :משתלות  ,מטעים  ,ייבוש

אידר

ללונדון , 7 . 9 . 1919 ,

15

ראה

16

הפרטיכלים של הוועד  -הפועל

:

אוסישקין

ללונדון .

אצ " מ 1

; ] 3 / 43 /

הציוני , 1929 - 1919 ,

, 21 . 11 . 1919

ישיבת ועד  -הצירים ,

.

, 24 4 . 1919

אצ " מ 24 / 1536

א  ,בעריכת י ' פרוינדליך וג ' יוגב  ,תל  -אביב תשל " ה  .ראה גם

אצ " מ 24 / 1711 / 1

:
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מבוש ביצות בתעלות  ,עמק  -יזרעאל

.

,

.. .

די

,

ש"

1921

ביצות ואף הקמת קבוצות חדשות  .לי גם חלקן של ההוצאות על התיישבות חקלאית  ,בכלל הוצאותיו
הגולות של ועד  -הצירים  ,עלה בצורה מרשימה ( ראה האחוזים שבלוח

( תקופה ג ' שבלוח

)2

. )2

בחלקה השני של התקופה

נבלמה תנופת ההגדלה של ההוצאות על התיישבות חקלאית  ,מה שניכר בעיקר

בירידת שיעורן היחסי בכלל הוצאותיו של ועד  -הצירים  ,אולם היקפן לא צומצם בפועל  .במחירים
נומינאליים ניכרת אמנם ירידה בהוצאות  ,אולם בתקופה זו חל מפנה במגמת המחירים לכיוון

ירידה ,

ולפיכך נרשמה כאן במחירים קבועים גם עלייה מתונה .
אותה מגמה של מדיניות פיתוח כלכלי ניכרת גם בהופעת סכומי הוצאה בסעיפי העלייה והעבודה ,

וגידולם המרשים בעיקר במעבר מתקופה ב ' לתקופה ג ' ( ראה לוח  . ) 2אולם הוצאות אלה נגרמו
יותר מכורח המסיבות מאשר מתוך מדיניות יזומה של ועד  -הצירים .
הצד האחר של אותו המטבע הוא הירידה בשיעורן היחסי  ,אף כי לא בהיקפן  ,של ההוצאות על
חינוך  ,שבתקופה הקודמת ( תקופה א ' בלוח

)2

היו המרכיב העיקרי בהוצאותיו של ועד  -הצירים .

מגמה זו גם היא נבלמה בחלקה השני של תקופת דיוננו ( תקופה ג '

בלוח ) .

אשר למדיניות התקצוב  -כאן אפשר להיווכח שהשינוי לכיוון של מדיניות פיתוח כלכלי היה פרי

17

68

דין  -וחשבון של אטינגר ,

.

, 30 . 9 1920

אצ " מ 515 / 158

;

דין  -וחשבון מחלקת

החקלאות .

, 26 . 9 . 1920

שם .

המדיניות הפינאנסית של

ועד  -הצירים 1921 - 1918 ,

יוזמתו המכוונת של ועד  -הצירים  .בחינתה של מדיניות זו מסבירה גם את פשר בלימת מגמות
הפיתוח בחלקה השני של תקופת

בקיץ

1919

דיוננו .

החליט הוועד  -הפועל הציוני על תקציב שנתי מפורט של ועד  -הצירים  .לכאורה היה עתה

ועד  -הצירים כפוף למסגרת ברורה ומחייבת  .אך למעשה קרה ההפך  .מצד אחד  ,בתוקף מסיבות

משתנות ולחצים מצד ועד  -הצירים  ,הוגרל במרוצת השנה התקציב השנתי על  -ידי תוספות שונות
שעליהן החליטה ההנהלה הציונית
השנייה של שנת

בלונדון  ' .י

תר " ף  ,נוכח המאורעות

הגדלת התקציב התיאורטית הלכה והתעצמה במחצית

מחד גיסא  ,והעלייה מאידך גיסא  .מצד אחר  ,במשך כל

שנת התקציב תר " ף  ,היו ההעברות הכספיות החודשיות מלונדון קטנות גם ממה שנקבע בתקציב

השנתי המקורי 9 .י ועד  -הצירים עמד אפוא לפני שתי אפשרויות
התקציב התיאורטית

;

:

האחת לפעול על  -פי מסגרת

והשנייה  -לפעול על  -פי מגבלת ההכנסות שבעין ובהתאם להנחיות

המפורטות מלונדון שנתלוו למשלוחי הכסף החודשיים המצומצמים  .ועד  -הצירים בחר בדרך
הראשונה  ,כלומר  -להשתמש בהישג של תכנון שנתי כדי להיחלץ ממגבלת ההקצבה הציונית
למעשה  .ההעברות הכספיות מלונדון היו קטנות ממה שנקבע בתקציב השנתי  ,ולכן מימן ועד -

הצירים את יתרת הוצאותיו על  -ידי הלוואות שאותן לקח

מג ' וינט  ,מן הקרן  -הקיימת

מאפ " ק ,

וממקורות אחרים  ,שאת כולן זקף לחובת ההסתדרות הציונית על  -חשבון התקציב השנתי שהיא חבה
לו .

20

את עשרת החולשים שבהם פעל ועד  -הצירים במתכונת זו  ,סיכם הגזבר ואן פריזלנד במלים הבאות

מאז בואו של ועד  -הצירים החדש [ הכוונה מאז אוקטובר

, 1919

:

עם בואו של אוסישקין ] חלה

עלייה בחובו של ועד  -הצירים  .עד אוקטובר היה העקרון המנחה לחיות בגבולות ההעברות
הכספיות  ,על כל הקשיים הכרוכים בכך  ,ואילו מאז שבא ועד  -הצירים החדש נעשתה העבודה
על בסיס של תקציב שנתי מאושר  ,כולל רזרבה של

3 , 000

לירות שטרלינג [ לחודש ]  .עלינו

להודות ששיטה חדשה זו הביאה להתפתחות כלכלית משמעותית יותר של ארץ  -ישראל  ,אף -

על  -פי שגרמה לתנאים פינאנסיים רופפים להסתדרות הציונית  .י2
אכן  ,הפעולה על  -פי תקציב שנתי מאושר בלונדון  ,ללא התחשבות במגבלת ההכנסות  ,הביאה

לעצמאות גדלה והולכת של ועד  -הצירים מן התכתיבים המעשיים של ההנהלה הציונית בלונדון .
18

ישיבות ' הוועדה

האדמיניסטראטיבית ' , 19 . 12 . 1919 , 5 . 11 . 1919 ,

תקציב לחודש מארס

19

הצירים

, 12 . 5 . 1920

ישיבת

ועד  -הצירים ,

: 1920

גולדברג אל

אצ " מ 24 / 301 / 3

ועד  -הצירים , 11 . 3 . 1920 ,

;

ראה גם  ,למשל  ,העברת

אצ " מ  ; 24 / 1 132 / 111גזבר לונדון אל ועד -

שם .

. 30 . 9 . 1919

אצ " מ

; ] 4 / 297

ישיבת ' הוועדה

האדמיניסטראטיכית ' ,

. 19 . 1 . 1920

אצ " מ

24 / 301 / 3
20

ראה

the Year's Budget /rom October :

1920

10 the End of

. 24 / 1132 / 11

על

אפ " ק

. 1919
ראה

:

Concerning Expendirure Compared wt

אצ " מ 24 / 1132 / 1
נ'

הלוי ,

' תקופת

בהתחדשותה  -תולדות בנק לאומי לישראל  ,רמת  -גן
 : 24 / 25061יק " ט אל
- 29 . 7 . 1920

לונדון ,

אפ " ק ,

.

; 31 . 5 1920

אפ " ק אל

;

ועד  -הצירים אל
השלטון

; 1977

וכן

האקסקוטיבה ,

המנדטורי
:

ישיבת

ועד  -הצירים ,

.

Explanatory Note

, 19 . 9 . 1920

, ' 1945 - 1918

בנקאי

האקסקוטיבה , 11 . 3 . 1920 ,

; 15 . 7 . 1920

ואן פריזלנד אל

אצ " מ

לאומה
אצ " מ

לונדון .

אצ " מ  . 24 / 1 132 / 1על אופן השימוש בכספי הג ' וינט ראה  :ועד  -הצירים ( כנראה ואן פריזלנד ) אל

, 24 . 8 . 1920

אצ " מ  . 24 / 1 132 / 1הפרדת כספי הג ' וינט מוועד  -הצירים נכנסה לתוקפה

ב - 1 . 8 1920 -

.

דין -

.

וחשבון כספי של רעד  -הצירים ( לעיל  ,הערה  ) 5עמ ' . 7
21

ואן פריזלנד

.

ללונדון , 12 8 . 1920 ,

אצ " מ 24 / 1132 / 1

69

חגית לבסקי

תוך

כדי פעולתו על  -פי הרשאת המסגרת הכוללת של גודל התקציב השנתי שינה את ההקצאה

המקורית של תקציב זה על  -ידי העברת מרכז  -הכובד להוצאות הפיתוח  ,בעיקר להתיישבות

חקלאית ,

כפי שכבר הראינו לעיל  .ויש להדגיש שהשינוי בהקצאה היחסית תוך שימת הדגש על הוצאות
הפיתוח  ,עלה

בקנה  -אחד עם עמדתו של ועד  -הצירים כפי שבוטאה עוד בעת הכנת התקציב השנתי

ואשר סימנים לה ניכרו כבר בשנת פעולתו הקודמת .

בעשרת החודשים הראשונים של שנת תר " ף פעל אפוא ועד  -הצירים על  -ידי שימוש באפשרויות
הפורמאליות שהעמיד לפניו תקציבו השנתי  ,מתוך כוונה להיענות לאתגר שהציבה לפניו אפשרות

הפעולה בארץ  ,ובלי להתחשב במגבלת ההכנסות שכעין  .על  -ידי כך שקע ועד  -הצירים  ,ועמו
ההנהלה

הציונית  ,בגרעונות

חודש יולי

1920

גדולים .

עמד בסימן התחלת הממשל האזרחי בארץ  -ישראל מחד גיסא  ,וועידת ההסתדרות

הציונית בלונדון מאיתך גימא  .עם ראשיתו של הממשל האזרחי  ,בראשותו של הנציב העליון סךבךט

סמואל  ,נראה היה שנפתח עידן חדש במפעל בניינו של הבית הלאומי  .שערי  -הארץ נפתחו

לעלייה ,

הותרה רכישת קרקעות ומעל לכל  -נוצר הרקע הפוליטי היציב שאפשר תנופת פעולה של
ההסתדרות הציונית  .הוועידה הציונית בלונדון אמורה היתה לתת את המענה לאתגר שלפניו ניצבה

עתה ההסתדרות הציונית  ,על  -ידי ארגונה מחדש והתאמתה לתפקידים החדשים ועל  -ידי הקמת
המכשירים הפינאנסיים המתאימים .
ועידת לונדון הכזיבה את הציפיות שניתלו

בה  ,וחודש

יולי

, 1920

שאמור היה להיות מפנה לקראת

זינוק  ,הפך לתחילתה של תקופת יאוש וחוסר אמון ביכולתה של ההסתדרות הציונית להרים את
המשא שנטלה על עצמה  .הכזבת הציפיות היתה קשורה למשבר היחסים עם הסתדרות ציוני אמריקה

בראשותו של בו וייס  ,שברקעו עמדו חילוקי  -דעות עמוקים בדבר ארגונה של ההסתדרות הציונית ,

פעולתה בארץ  -ישראל  .המשבר התבטא בהתנגדותם של ציוני אמריקה להקמת קרן -
תפקידיה ואופי ~

היסוד ובביקורתם החמורה על פעולות ועד  -הצירים  ,והביא להפסקת השתתפותם של ציוני אמריקה
במימון פעולותיה של ההסתדרות הציונית בכלל  ,ובארץ  -ישראל בפרט  .ציוני אמריקה  ,שהיו מקור

הכסף העיקרי של ההסתדרות הציונית וועד  -הצירים  ,לא נאותו עוד להפקיד את כספם בידי מוסדות
וגופים שמטרותיהם ודרכי  -פעולתם לא נראו להם  .יתירה מזאת  -יחד עם הסתדרות ציוני אמריקה
פסקו גם הקבוצה הרפואית וגם הג ' וינט לפעול באמצעות
המשבר הכספי שאליו נקלעה ההסתדרות הציונית בקיץ

ועד  -הצירים : : .

, 1920

הביא למפנה במדיניות התקצוב של

הנהלתה  .תחילה  ,בתקופת  -מעבר של ארבעה חודשים ( אוגוסט  -נובמבר

נרתמה ההנהלה

, ) 1920

הציונית לתשלום חובות  ,תוך ריסון תקציבי חמור של ועד  -הצירים  ,על  -ידי חיובו לפעול בגבולות
ההעברות הכספיות החודשיות ללא תקציב שנתי או חודשי ובלי שיכול היה להיעזר במקורות אחרים
כמו הג ' וינט  .מגמה זו של האקסקוטיבה הציונית זכתה לשיתוף  -פעולה מצד ועד  -הצירים שחש
בעצמו את מועקת

החובות וסבר שריסונו התקציבי הוא זמני בלבד ' .

:

בשל מדיניות זו  ,נסתיימה שנת

התקציב תר " ף ללא גירעון .
22

ראה  :י ' מצר  ,הון לאומי לבית לאומי , 1921 - 1919 ,

וחשכון האקסקוטיבה אל הוועד  -הפועל  ,אוקטובר
23

ירושלים תשל " ט  ,פרק חמישי וההפניות
, 1920

אצ " מ

24 / 250 / 614

דין  -וחשבון האקסקוטיבה  ,שם  :על שיתוף  -הפעולה מצד ועד  -הצירים ראה גם  :ואן פריזלנד
אצ " מ 24 / 1132 / 1

;

ישיבת

ועד  -הצירים , 24 . 8 . 1920 ,

שם  .ראה גם :

דין -

אצ " מ 24 / 1132 / 11

ללונדון , 24 . 8 . 1920 ,

ראשיהו של יישוב חדש ,

1921 - 1920

אך לא שיתוף  -הפעולה לאיזון התקציב מאפיין את המעבר לחלקה האחרון של תקופת דיוננו  ,אלא

משכר של אמרן  .ועד  -הצירים יצא מתוך הנחה שמדובר במצב זמני וחולף  .כאמת  -מידה הנחו אותו
התכניות לעתיד וצורכי הארץ  ,ועל כן היה משוכנע שסוף הכסף לבוא  .לדידו  ,היה על ההוצאות

להכתיב את ההכנסות  .לעומת זאת  ,הניחה האקסקוטיבה בלונדון שהמצב עתיד להימשך  .אמת -
המידה שהנחתה אותה היתה לכן מגבלת ההכנסות  ,לפיה  ,סברה  ,שלא אפשר היה להוציא יותר

מאשר את סכומי  -הכסף שהיו בעין ופחדה מגידול בהוצאות  .לדידה  ,היה על ההכנסות להכתיב את
ההוצאות  .ופער עקרוני זה  -בין מי שמוקד מעייניו בשדה  -הפעולה  ,בארץ  ,וכצרכים הגולים ,

לבין מי שמופקד על מימון התקציב  ,וחוג ראייתו מקיף את גביית הכסף בחוץ  -לארץ ואת מגבלת
התקציב  -הוא שגרם למשבר אמון חמור בין שני הגופים .
על רקע זה של משבר

אמין

נפנתה ההנהלה הציונית לרוויזיה מוחלטת של העבודה הציונית בארץ

לשם הכנת שנת התקציב תרפ " א  .לשם כך נשלחה לארץ ועדת הריאורגאניזאציה ,

24

וחלקה האחרון

של תקופת דיוננו עומד בסימן מאבק עם מדיניותה של ועדה זו .
24

ועדת הריאירגאניזציה  ,שחבריה היו יוליוס סימון  ,נחמיה דה  -לימה ( שניהם חכרי ההנהלה הציונית באותה
ורוברט סולד האמריקני ( לשעבר חבר

הציבור רק בקיץ
,the

, 1921

 ofוז0ןזם Administn-

ועד  -הצירים ) ,

על  -ידי קבוצת בךלך " ס ' לאחר פרישתה מהסתדרות ציוני אמריקה  .ראה
] 01-f7
i Ff

rhe

,

הערה ו )  .ראה גם

:

Starement :

 Behalf 0חס rhe Delegates of rhe Twe/fth zioni~ l Congress

1rganizationל)
 . 97 - 107קק of' :America , New York 1921 ,

מצר ( לעיל  ,הערה

עת )

יצאה לארץ בנובמבר  . 1920הדין  -וחשבון שלה הובא לידיעת

 , ) 22עמ '  112הערה

10

 . zionislפרשו וו גררנו בהרחבו בספרי ( לעיל ,

. 23

עקיבא יעקב

אטיער  ,מנהל המחלקה לחקלאות

ולהתיישבות  ,צופה בעבודות הפעור בקרית -ענבים ,

1921

הצעת התקציב של ועדת הריאורגאניזאציה היתה קריאה למהפך במדיניות הפינאנסית של ועד -

הצירים  .אמנם היא עלתה על סכום ההוצאות בשנת תר " ף אלא שהגדלה זו לא נראתה משמעותית

נוכח המציאות החדשה של עלייה גוברת  ,הזדמנויות פעולה חדשות  ,תקוות חדשות בדבר גיוס

הכספים ובעיקר בשל ציפיותיו של ועד  -הצירים עצמו בדבר ניצולן של אפשרויות אלה  .אולם בעצם
המתינות בנושא הגדלתו של התקציב יש לראות שינוי במדיניות  .דווקא לנוכח האפשרויות
והציפיות באה ועדת הריאורגאניזאציה ואמרה שתקציבו של ועד  -הצירים לא צריך לגדול ביחס ישר
להזדמנויות החדשות .

את ועדת הריאורגאניזאציה הנחה אותו העיקרון שעליו  .עמדנו לעיל  ,היינו שעל גודל ההכנסות
להכתיב את היקף ההוצאות  .עיקרון זה  ,שהתלוותה לו תחזית פסימית למדי על גיוס הכספים  ,יכול
היה כשלעצמו להכתיב את ההגבלה על הגדלת התקציב  .אף  -על  -פי  -כן  ,דומה שלא היה זה העיקרון
היחיד שהכתיב את גידולו הצנוע של התקציב המוצע  .את ועדת הריאורגאניזאציה הנחתה גם

ההשקפה שאין הסקטור הציבורי  -כלומר ועד  -הצירים  -צריך לבצע בעצמו את רוב מפעל
הפיתוח  .השקפה זו התבטאה הן בגודלו של התקציב המוצע והן בהרכבו  -נושא שלא נדון בו
כאן .

25

להלכה הנחה התקציב המגביל של ועדת הריאורגאניזאציה את פעולתו של ועד  -הצירים בתרפ " א .

26

ואמנם באופן נומינאלי כמעט לא חרג ועד  -הצירים ממסגרת תקציבית זו  .אולם בשל ירידת
התקציב של ועדת הראורגאניזציה  -כדין  -וחשבון שלה  ,שם .

25

הצעת

26

דין  -ותשכון הוועדה לפינאנסים ולתקציב לישיבת הוועד  -הפועל  ,יולי

, 1921

אצ " מ 24 / 257 / 1

המציניות הפינאנסית של ועד  -הצירים

המחירים
מ 50 -

בתקופה

זו

התאפשרה

הגדלתו

הריאלית

( במחירים

קבועים )

1921 - 1918 ,

בלמעלה

אחוזים  .ועדת הריאורגאניזאציה לא חזתה בתקציבה את ירידת המחירים  ,ולפיכך יכול היה

ועד  -הצירים ' ליהנות ' מכך  ,בלי לחרוג כמעט מגודל התקציב הפורמאלי ; כך יכול היה לשנות את
מבנה התקציב  ,על  -פי מגמותיו  -הוא  ,שסתרו את המגמות שהנחו את מסגרת התקציב הפורמאלית .

כך מסתברת העובדה שעליה הצבענו לעיל  ,שמגמותיה העיקריות של מדיניות ההוצאות שנקט ועד -

הצירים בשנת תר " ף נשמרו בשנת

תרפ " א  ,על

אף השינוי במדיניות התקצוב  .עם זאת נבלמה התנופה

של השנה הקודמת כפי שניכר  ,למשל  ,במידת גידולן של ההוצאות על ההתיישבות החקלאית ( ראה

לוח  . ) 2בלימה זו הגדילה את תחושת הפער בין הדרישות והציפיות שהציבה התקופה החדשה לפני
ועד  -הצירים לבין מגבלת התקציב .
פרק כהונתו הראשון של ועד  -הצירים  -בן השנה וחצי  -היה תקופת  -מעבר שבה מצד אחד
הוזרמו באמצעות הוועד כספים רבים למטרות סעד ובריאות נוסף על הכספים שהועמדו לרשותו ,
אך לא ננקטה כל יוזמה כלכלית מצדו מעבר לפעולות שיקום  .צירוף זה יצר את הרושם שוועד -

הצירים מפעיל ' המון ' כסף באופן לא קונסטרוקטיבי .
אך התקופה השנייה  -בת השנתיים  -היתה פרק  -זמן שבו הונחו יסודות למדיניות הכלכלית
הציונית

:

אשר למבנה ההוצאות  -המגמה הניכרת היטב בשנת תר " ף להטות את מרכז  -הכובד

לעבר ההוצאות על ההתיישבות החקלאית תוך הורדה יחסית של שיעור הוצאות החינוך ( אף כי
סדרם לא השתנה

עדיין ) ,

מראה את הכיוון של מה שנתהווה אחר  -כך  ,כאשר החקלאות היתה סעיף

ההוצאות הראשי והחינוך בא רק במקום שני  .הבלימה של המגמה בשנת תרפ " א היתה רק

זמנית ,

בגלל מסגרת התקצוב האמורה .
אשר לגודל ההוצאות ביחס להכנסות  ,ולמדיניות התקצוב  ,הניחה התקופה השנייה  -על שני

חלקיה  -את היסודות

:

ראשית  ,סדר הגודל שנוצר  -הוצאה של

450 , 000

לירות שטרלינג בשנה  -הוא סדר הגודל

הממוצע בשנים הבאות  .אף  -על  -פי  -כן גם אחר  -כך היתה לפעילים בארץ הרגשת מחנק כתוצאה מן

הפער שבין המשימות לבין האפשרויות הכספיות  .כשם שקבענו כי הטענה שלוועד  -הצירים היה
כסף רב אך הוא לא השכיל לנצלו היא בעלת הצדקה מוגבלת בלבד  ,כך גם הטענה האחרת שבאה

מצד ועד  -הצירים והיישוב כי ' אין כסף ' יש לה משמעות יחסית בלבד  ,ואין היא מיוחדת לתקופת

ועד  -הצירים .
שנית  ,בדבר מדיניות התקצוב  .הניסיון בתקופה זו  ,על שני שלביה  ,הוכיח כי לא אפשר היה להניח

לנציגות ארץ  -ישראלית נפרדת ועצמאית לפעול חופשית בלי אחריות פינאנסית ( לכיסוי

ההוצאות ) ,

אך לא רצוי גם לכפות מרחוק מגבלות הנראות בשדה  -הפעולה עצמו כלא  -מציאותיות ולפיכך
גורמות לניתוק תקשורת ולמשבר אמון .
הניסיון הכפול הזה הביא לידי המסקנה שיש אמנם לתת לנציגות בארץ מעמד סמכותי  ,אך צריך גם

לכרוך בו אחריות פינאנסית  .על כן הסתיימה כהונת ועד  -הצירים עם החלטת הקונגרס הציוני
בספטמבר  , 1921למקם בארץ

הי " ב ,

חלק מן ההנהלה הציונית  :בידי ההנהלה הארץ  -ישראלית תהיה מלוא

הסמכות לפעול בשם ההסתדרות הציונית ומלוא האחריות בהיותה חלק אינטגראלי של ההנהלה
הציונית העולמית .

המדיניות התקציבית של ממשלת ארץ  -ישראל בשנות העשרים
והשפעתה על התפתחות המשק היהודי

נחום גרוס

בספרות הסוקרת את תולדות ארץ  -ישראל בתקופת המנדט  ,ובייחוד בספרות ההיסטורית

הציונית ,

יש ביקורת חריפה למלי על מדיניותה הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל  .המייצג המובהק את
הגישה של ביקורת חריפה  ,על בסיס מדעי  ,הוא מחקר הצוות נתן  ,גאפ וקרימר  .י אך גם בסקירה

מתונה יותר  ,כגון בדברי הלוי וקלינוב  -מלול נמצאת טענה זו

גישת הממשלה היתה ברורה

:

:

תפקידה העיקרי היה ליצור ולקיים מסגרת ליזמה פרטית או

מוסדית  .למטרה זו נדרשו חוקים  ,הסדרים ושירותי ציבור מתאימים  .ואולם  ,פרט לעבודות
ציבוריות כגון מערכת התחבורה והתעבורה וכמה חריגים קלים אחרים לא מצאה הממשלה
לנכון להשתתף באופן ישיר בפיתוח המשק או בשמירה על היציבות הכלכלית  .בכל אופן ,
העמדה הרשמית נטתה למינהל שמרני של כספי המדינה תוך שמירה על תקציב ממשלתי
מאוזן  ,מה שהגביל ממילא את אפשרויות הפעולה של

הממשלה : .

נגד קו כללי זה בהיסטוריוגראפיה הציונית אפשר לטעון שהביקורת מתבססת בעיקר על נתונים

ועובדות משנות השלושים ומשנות מלחמת  -העולם השנייה  ,כלומר  -היא מתעלמת במידה רבה
משנות העשרים  .ובפרט  ,התעלמות זאת מפחיתה מערכה של המדיניות הכלכלית בשנות כהונתו של

הרברט סמואל  ,הנציב העליון הראשון
המוסדית גם יחד  ,למשק מודרני

;

תקופה שבה הונחו היסודות והתשתית  ,הפיסית והחוקית -

בארץ  -ישראל  ,ונוהלה בה

מדיניות פיתוח פעילה על  -ידי תקציב

גרעוני ' .
טיב הוויכוח הזה יובהר יותר על  -ידי דוגמה  ,החורגת מנושא הדיון שלפנינו  -מתחום המדיניות
התקציבית

:

שיטת המטבע הארץ  -ישראלית  .הביקורת 4הבליטה את המגרעות שבקשיחות

שלא אפשרה ניהול מדיניות כספית ( השפעה על כמות אמצעי התשלום

שערי  -חליפין ( שיכלה אולי למתן את האינפלאציה

המלחמתית  ,למשל ) ,

במשק )

השיטה ,

או מדיניות של

ולא כל שכן מנעה ניהול

מדיניות פיסקאלית ובפרט מימון גרעוני  .כבר השיבו על כך חוקרים מאוחרים יותר 5ששיטה זו

אס 1 ( . Creamer , Pa /estine - Prob/em

1

Promise, Washington 1946

2

נדב הלוי ורות קלינוב  -מלול  ,ההתפתחות הכלכלית של ישראל  ,ירושלים

"

)

ש

 , 1968עמ '

3

ראה  :שילה הטיס  -רולף  ' ,מדיניות הפיתוח הכלכלי של סר הרברט סמואל '  ,קתדרה .

4

נתן ואחרים ( לעיל  ,הערה

5

למשל  :מ '

,)1

פרקים

, 19

. 20

ביבא -

מיכאלי  ,סחר  -החוץ ויבוא ההון של ישראל  ,תל אביב
-

R . R . Nathan , )( . Gass

 , 1965עמ '

. 23

 ( 12תמוז תשל " ט ) ,

. 21 - 19

עמ ' . 90 - 70

סגיק ~

ג

כביים ~

גע

יוסף ,

1926

היתה נוחה ליבוא הון פרטי ולסחר  -חוץ חופעף  ,בהבטיחה שער  -חליפק יציב תוך המרה חופשית ותל
המטבע

;

לכן היא היתה עדיפה כתנאי הימים  .כך חשכו גם בני התקופה  ,כגון א " ז הופיין  ,מנהלו

הכללי של בנק אפ " ק  ,בעדותו לפני ועדת  -החקירה האנגלית  -האמריקנית  .אולם יש  ,לדעתי  ,להוסיף
ולהדגיש את החשיבות של עצם הנהגת מטבע אחיד  ,של כינון שיטה מוניטארית מסודרת ויציבה .
וזאת כארץ שבה הילכו במחזור העסקים עוד בסוף השלטון העות ' מאני מטבעות של כל ארצות

אירופה הגדולות  ,ל ' הלך החוקי ' הרשמי לא היה תוקף של ממש והשער בין הגרוש המקומי לבין
מטבעות הזהב והכסף היה שונה לא רק מעת לעת אלא גם מעיר לעיר  .כך הונחה אפוא התשתית
המודרנית עם הנהגת הלירה המצרית בתקופת השלטון הצבאי הבריטי  .הצלחתה של פעולה

זו ,

שאותה יש להדגיש לשם איזון התמונה ההיסטורית  -מוכחת גם על  -ידי יכולתם של החוקרים
הנזכרים להתייחס אליה כאל חלק מובן של הנסיבות  ,שאין צורך להרחיב עליו את הדיבור .
ליקוי שני שאפשר למצוא בביקורת על מדיניותה הכלכלית של ממשלת ארץ  -ישראל  ,שאינו מנותק

מן הראשון  ,עניינו בעיסוק הצר מדי ביחסים שבין הממשלה לבין היישוב היהודי  .על  -ידי
ההתייחסות המודגשת לנושאים כגון חלוקת נטל המסים בין יהודים לבין ערבים  ,חלוקת התעסוקה

הממשלתית הישירה בין יהודים לבין ערבים או מדיניות ההקצבות והפיקוח בשדה החינוך  ,הזניחה
הביקורת הציונית  -הן בשל בני התקופה עצמה והן זו שבמבט לאחור  -את השפעות המדיניות

הממשלתית על המשק כולו  .חייבים אנו לשזן אפוא את הדיון על  -ידי הבלטת תרומתה של ממשלת
ארץ  -ישראל ליצירת התנאים לצמיחה כלכלית מודרנית בארץ  -ישראל  .והרי ברור שכל פעולה שהיה
בה כדי לסתח את הארץ כולה וכדי להיטיב בה את התנאים למודרניזאציה ולצמיחה  ,היתה בראש -

נחוס גרוס

וראשונה לטובת הסקטור הדינאמי והמודרני באוכלוסייה הארץ  -ישראלית  .כלומר  -קודם כל
לטובת היישוב היהודי והמפעל הציוני .
מתוך רצון למקד את דברינו בתקציבי ממשלת ארץ  -ישראל ובמדיניות התקציבית  ,נוסיף מובאה
מדברי המבקרים המאינים דווקא

:

ממשלת המנדט נקטה מדיניות פיסקלית שמרנית ביותר  .אפילו ' הועדה המלכותית לארץ -
ישראל ' מצאה כי ' פיקוח האוצר הביא לייצובה של מדיניות שמרנית  -ולעתים מגבילה -

במדינה צעירה שופעת בעיות פיננסיות וכלכליות '  .שמרנות זו התבטאה בשתי דרכים
התקציב הממשלתי והרכבו .

6

מה היה למעשה בשנות העשרים

ראשית  ,בחמש ( פחות

?

הממשל האזרחי בארץ  -ישראל  ,מיולי  1920עד סוף מארס

של ממשלת ארץ  -ישראל
בשיעור של

7.0

8.5

רבע )

, 1925

שנות התקציב הראשונות של

היתה סך  -כל ההוצאה המקומית

מיליון לירות ארץ  -ישראליות  ,לעומת סך  -כל הכנסותיה המקומיות

מיליון לירות ארץ  -ישראליות  ,כלומר  -גרעון מקומי מצטבר של

לירות  7 .במלים אחרות

:

גודל

 :כ 17 . 6 -

מיליון

1.5

אחוזים מן ההוצאה הממשלתית המקומית במשך תקופת שלטונו

של הרברט סמואל מומנו מימון גרעוני  ,על  -ידי הלוואות מחוץ  -לארץ ( כפי שיוסבר להלן )  .כדי לתת
מושג על גודלו היחסי של הסכום הנדון נציין שסך התוצר ה ' לאומי ' הנקי של היישוב היהודי בשנים
1924 - 1922

היה בסדר גודל של

2. 5 -2 . 0

מיליון לירות ארץ  -ישראליות לשנה

הציבורית הציונית בארץ בימי סמואל הסתכמה

ב 3 . 2-

;

וסך  -כל ההוצאה

מיליון לירות  ,מזה  0 . 7 -מיליון לרכישות

קרקע  .במלים אחרות  :רק הגרעון המקומי המצטבר של ממשלת ארץ  -ישראל באותן חמש שנים

היה בסדר גודל של כמחצית סך ההוצאה בתקציב הציוני הארץ  -ישראלי במשך אותו זמן

;

מובן

מאליו שמימון גרעוני גדול זה חייב היה לתת אותותיו בהגדלת הביקוש המצרפי במשק הארץ  ,ובכך

תרם  ,בעקיפין לפחות  ,לקליטת העלייה של אותן שנים .
שנית  ,התקציב הממשלתי בתקופת סמואל תרם לצמיחת המשק ולתעסוקה בו גם במישרין  .באותן
שנות התקציב הראשונות הוצאו קרוב

ל 2 . 25 -

מיליון לירות להוצאות פיתוח  ,כלומר -

26

אחוזים

מכלל ההוצאה הממשלתית המקומית  .רוב ההוצאה הזאת התרכזה בשלוש תקופות התקציב

הראשונות  ,מיולי
המקומית

ל 34 -

עד מארס

1920

אחוזים

( 1 . 95

, 1923

מתוך

5 . 69

בהן הגיע חלקן של הוצאות הפיתוח בכלל ההוצאה
ארץ  -ישראליות ) .

מיליון לירות

הוצאות הפיתוח הללו

הוקדשו בעיקר להנחת התשתית לתחבורה הארץ  -ישראלית  -לפיתוח מסילות  -הברזל  ,למתקני
הרכבת וציודה ולסלילת כבישים

:

עד מארס

1923

הוצאו  1 . 1מיליון לירות לפיתוח הרכבת

ו 0 . 62 -

מיליון לירות לעבודות ציבוריות ; במשך שתי שנות התקציב הבאות הוצאו למטרות אלה עוד

0 . 12

135

אלף

ו 0 . 74 -

מיליון לירות  ,בהתאמה  .שאר הוצאות הפיתוח הופנו לרשתות התקשורת ( סך  -הכל

.

6

הלוי וקלינוב  -מלול ( לעיל הערה

7

כל הנתונים שלא צוין מקורם הם מתוך
 . 87 - 159קק

.
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בשיטות עיבודם והתאמתם של הנתונים הממשלתיים המקוריים .

חן .

)

רכבת בתחנת לוד ביום פתיחת המסילה הרחבה ,

5

באוקטובר

1920

לירות ארץ  -ישראליות בחמש שנים ) ולראשית המדידות והסדר הקרקעות ( סך  -הכל
ארץ  -ישראליות ) -

160

אלף לירות

ואף אלה פעולות שחשיבותן עליונה בתנאי  -הארץ באותן שנים .

כיצד הצליח הרברט סמואל לממן את הגרעון

?

מראשית שלטונו דובר רבות בפרויקט של הפצת

מלווה ארץ  -ישראלי  ,כלומר במכירת אגרות  -חוב של ממשלת ארץ  -ישראל בבורסת לונדון ובשאר
השוקים הפינאנסיים  ,בהנחה שרוב קוניהן יהיו יהודים  -ציונים ולא  -ציונים  -ותמורתן תוקדש
להוצאות הפיתוח .

אולם ,

מסיבות תחוקתיות ואחרות השתהתה הסכמתה של ממשלת בריטניה

לערוב למלווה כזה  ,והתכנית יצאה אל הפועל רק בסוף שנת  . 1927אך סמואל לא השהה את עבודות
הפיתוח  ,שנראו לו חיוניות ודחופות  ,עד לאישור פרויקט המלווה  ,אלא החל לבצען בעזרת מימון

קצר  -טווח

:

תחילה ניצל כחצי מיליון לירות ארץ  -ישראליות שהצטברו בתקופת הממשל הצבאי

לזכות מנהלת החוב העות ' מאני הציבורי ואחר  -כך לווה מקרנות המושבות הבריטיות באמצעות
' סוכני הכתר '  .כל פרטי המדיניות הזאת היו זקוקים לאישורו של משרד  -המושבות בלונדון  ,ולכן

היתה ודאי חשיבות לכך שמדינאי אוהד כיוינסטון
( בשנים

. ) 1922 - 1921

כתוצאה מעסקות

שלטונו ' ,

8

the

צ ' רצ ' יל כיהן כשר  -המושבות בחלק מן התקופה

אלה ,

שעל עיקרן כבר דיווח סמואל עצמו בדין  -וחשבון המסכם את תקופת

גייסה ממשלת ארץ  -ישראל מקורבת  -חוץ בסך כולל של

"

0

Commissioner

High

of lhe

Palestine -Rep rt

~
Administralion
 , London 1925גof Pa/esline , / 920 - / 92

2. 5

מיליון לירות ; בעזרתם יכלה

Office ,

Colonial

Britain ,

Great

נחום גרוס

לא רק לממן גרעון של

1 .5

מיליון כהפרש בין הוצאותיה המקומיות לבין הכנסותיה ממסים

כפי שכבר צוין  ,אלא לפרוע גם סך של

היה

365

453

בארץ ,

אלף לירות התחייבויות לחוץ  -לארץ  .עיקרו של סכום זה

אלף לירות ארץ  -ישראליות לחברה הצרפתית ממנה הופקעה רכבת יפו  -ירושלים

ו 70 -

אלף

לירות על  -חשבון חלקה של הארץ בחוב העות ' מאני ; השאר היה הפרש בין תשלומי ריבית וגמלאות

לחוץ  -לארץ לבין המענק הבריטי ( להוצאות

ביטחון )

חובות  -חוץ אלה נכפו על ממשלת ארץ  -ישראל הר

בסך

195

כגיגית ,

אלף לירות בשנת

. 1925 - 1924

ואף  -על  -פי  -כן הן היו נטל שאין

להתחמק ממנו  :על כן אין לחלוק על דעתה של הממשלה שככל שתפרע אותם בהקדם ובתנאים
נוחים כן ייטב .
נראה לי אפוא שתמונה כוללת זו של מדיניותו התקציבית של הרברט סמואל אין להחשיבה כלל
' מדיניות פיסקאלית שמרנית ביותר '  .ואכן  ,גם משרד  -המושבות ומשרד  -האוצר בלונדון סברו שהיא
נועזת מעי  ,וכפו עליו בשנתיים האחרונות צמצום בהוצאות הפיתוח ויצירת עודף בתקציב המקומי .

לולא מפנה זה היה סיכום תקופתו חיובי עוד יותר מנקודת  -הראות הציונית .

יש להודות כי כתוצאה מהשלטת הקו ה ' שמרני '  ,היה לממשלת ארץ  -ישראל עודף ניכר בתקציבה
המקומי בשנות המשבר תרפ " ו  -תרפ " ז  ,תוך גידול בהוצאותיה ( במחירים שוטפים  ,לא כל שכן

במחירים קבועים )  .לכן לא תרם התקציב הממשלתי תרומה של ממש ליציאה מן המשבר  ,אך קשה
לטעון שהוא הכביד על ההבראה המשקית .
המדיניות של הוצאות פיתוח נמשכה גם בשנות העשרים המאוחרות יותר  ,גם אם מומנו יותר ויותר
מתוך הכנסות הממשלה המקומיות  .בתשע וחצי השנים מיולי

ארץ  -ישראל סך כולל של קרוב

ל3 . 5 -

1920

מיליון לירות למטרות

עד סוף

פיתוח ,

1929

שהיו

הוציאה ממשלת

19

אחוזים מכלל

הוצאותיה המקומיות  .להשוואה נזכיר כי בתשע השנים תרפ " א  -תרפ " ט היו כלל ההוצאות

הציוניות בארץ קרוב ל  6 . 5 -מיליון לירות ; מזה  1 . 5 -מיליון לערך לרכישת

קרקע  ,ועוד

 2 . 5מיליון

בסעיפי העלייה וההתיישבות  ,כלומר  -לא הרבה יותר מהוצאות הפיתוח הממשלתיות .
סיכומו של דבר

( :א)

הנציב העליון הראשון ניהל מדיניות תקציבית אגרסיבית  ,הן מרחיבה והן

מדגישה את הוצאות הפיתוח  ,בייהוד בשלוש שנות  -שלטונו הראשונות  .גם כאשר נכפה על ממשלת
ארץ  -ישראל קו שמרני יותר  ,המשיך תקציבה לגדול ברציפות ובהתמדה  ,והשפיע השפעה

מרחיבה ,

אם כי חלשה הרבה יותר  ( .ב ) הממשלה הניחה יסודות חשובים ביותר לצמיחתו הכלכלית של המשק

הארץ  -ישראלי  ,שהיתה בעיקרה צמיחת היישוב היהודי ותוצרו  ,בשני כיווני  -פעולה  :יצירת המסגרת
של ממשל תקין  ,שיפוט סדיר והוגן  ,מטבע אחיד ויתר המערך המוסדי  -עד כמה שאפשר ברמה

מערב  -אירופית

78

;

והשקעות תשתית בתחבורה  ,בתקשורת ובהסדר הקרקעות .

תנועת  -העבודה הציונית  -סוציאליסטית

בארץ  -ישראל בשנות העשרים
ניסיון לסינטיזה

אלקנה מרגלית

עד היום אין לנו עבודת סינטיזה בתולדותיה של תנועת  -העבודה כשם שאין לנו גם עבודת סינטיזה

בתחום ההיסטוריה החברתית והכלכלית של היישוב והמדינה  .ודאי  ,כתיבת היסטוריה כזו כרוכה
עדיין בקשיים רבים  .בראש  -וראשונה חייב הכותב להשתחרר ממושגים  ,ממקובלות ומהתעננות
נפשית ואידיאית כתקופה הקרובה לנו עדיין  .לגבי חלק מאתנו הרי זו אולי התקופה הפורמאטיבית
בחייו מבחינה אמוציונאלית ואינטלקטואלית .

לא אוכל כאן אלא לצמצם ולציין קווים כלליים  ,לסמן מפה של דרכי  -המלך  .אתרכז בשאלה אחת

הנראית לי מרכזית  :מה היתה המשמעות של הציונות  -הסוציאליסטית  -או  ,כפי שאגדיר
הסוציאליזם

להלן ,

הציוני  -שהתגבש בתנועת  -העבודה הציונית  -סוציאליסטית בארץ בשלהי

מלחמת  -העולם הראשונה ובשנות העשרים .

נקודת  -המוצא לעבודת סינטיזה ולפרשנות בנושא זה היא בשני תחומים סוציו  -תרבותיים שונים זה
מזה  ,אך משלימים  ,משולבים ומפרנסים זה את זה .

התחום האחד הוא יהדות מזרח  -אירופה

,

ובעיקרה  -יהדות הגוש הצפוף והגדול ברוסיה -

פולין ערב מלחמת  -העולם הראשונה  ,בימי המלחמה ולאחריה  .משקל  -הכובד של העם היהודי היה

אז במזרח  -אירופה  .זה היה מקור כוחו היוצר  ,החושב וכוח הדמיון ויצר  -החיים של האומה  .ממנו
יצאו גרעיני המנהיגות והמוני היהודים שבאו לארץ  -ישראל בשנות העשרים  .משם שאבו את
ציפיותיהם  ,את חוויותיהם הטראומאטיות ואת נסיון החיים שלהם .

התחום הסוציו  -התרבותי השני באקולוגיה התרבותית  -החברתית של הסוציאליזם הציוני היה
היישוב היהודי בארץ  -ישראל ערב המלחמה  ,במהלכה ועם סיומה  .זהו תחום שונה

מבחינת

הציפיות  ,החוויות

בתכלית ,

ונסיון החיים .

בפעולת הגומלין של שני תחומים אלה ובמפגשם  -על ניגודיהם ועל הסתגלותם  -יש לחפש את
משמעותו של הסוציאליזם הציוני ואת דרכי  -התהוותו .
הגוש הסוציו  -התרבותי הראשון  ,על אף משבריו ותמורותיו עוד לפני מלחמת  -העולם הראשונה ,

עמד בתקופה זו בסימן מכריע אחד  :הלם המהפכות של

, 19 7

ובייחוד הלם המהפכה הבולשביקית

~

וגם האקסטאזה של המהפכה  -שכרונה  ,והשואה זוטא שירדה על יהדות מזרח  -אירופה בעקבות

מלחמת  -האזרחים והפוגרומים  .עם הלם העקירה וההיעקרות של המונים רבים מכל עוגני
חייהם

וודאויותיהם  ,עקב

המהפכה והפוגרומים  ,קמו אותם ' המיעוטים הרגישים ' שנקראו להגדיר

ציפיות ואפשרויות חדשות  -אוריינטאציות או אוטופיות  -לנוכח המציאות של חוסר ודאות

אלקנה מרגלית

והיעדר ביטחון מוחלטים  .ודאי שהתגובות להלם שונות היו באופיין ושונות במידה ניכרת מכל מה
שהיה מקובל לפני ההלם של המהפכות ושל הפוגרומים  .היתה זו תקופה שחייבה סיגול של אמיתות
ושל ציפיות מקובלות להתרחשויות החדשות  .בראש  -וראשונה נציין כי ההלם וההיעקרות הולידו
תחילה שני זרמים  .האחד  -הגל הגדול  ,מאות אלפים  ,שפנו להגי רה  ,שטלטלה המונים רבים

באורח סטיכי  ,לפי הביטוי השגור  ,אל מעבר לים  ,בעיקר לארצות צפון  -אמריקה  .הזרם השני  ,הקטן

במספר  -שמנה מאות או אלפים  -כונה ' עלייה ' לארץ  -ישראל

 :זה הזרם נושא אוטופיה ,

שהיא מטבעה בחזקת ציפיות  ,דמיון ותכנית חיים כאחד .

דומה כי אפשר לומר שההגירה אל ארצות  -הברית ואל צפון  -אמריקה לא נוהלה על  -ידי מיעוטים
רגישים  ' ,אינטליגנציה ' או מפלגות שתכננו להם פני חברה  ,מדינה ומשטר  .אף לא אחד דיבר על
כינון מדינה יהודית או סוציאליזם יהודי ייחודי בארצות  -הברית או על הצהרת בלפור ליהודי ניו -
יורק  .הזעזוע טלטל המונים אל עבר חוף לא נודע ולא מצופה  ,פרט לציפיותיו האישיות של כל אדם
ואדם .

לא כן הזרם השני  ,הקטן  ,העלייה  .סימנו היה האוטופיה  -האמונה  ,הציפייה המודעת  ,תכנון
ותכנים לסיומה של הגולה  ,לגמר המארטיריום היהודי ודמיון חברה שונה ותרבות אחרת  .סימנה של
ה ' עלייה ' הוא ההכרעה  ,היינו מעשה מודע  ,רצוני ודמיון קולקטיבי .
כבר נאמר שהתגובות להלם המהפכות גם בקרב הזרם הזה היו דיפרנציאליות

 ' :פועלי  -ציון '  ,למשל ,

הכריזו אחרי היסוסים מסוימים על הזדהותם עם הקומאינטרן  ,עם  21הנקודות  ,פרט לנושא
הפלשתיניזם  ,שבו

דבקו עוד לפני הלם המהפכה הבולשביקית  .לעומת זאת  ,הכריז הוועד המרכזי

של ' צעירי  -ציון ' בפטרוגראד למחרת יום מהפכת אוקטובר כי הבולשביקים הם אוזורפאטורים  ,וכי
' צעירי  -ציון ' יילחמו בהם יחד עם מפלגות אחרות  .הבדל זה יסודו בעובדה ש ' צעירי  -ציון ' דבקו עוד
לפני המהפכה ברעיון

העממיות ,

העמלנות והסוציאליזם

במארקסיזם ובפרולטאריות  .ודאי שבהתפתחותם של
למכבש המהפכה הבולשביקית ולכוח היישור

העממי ,

ואילו ' פועלי  -ציון ' דבקו

' צעירי  -ציון ' לצ " ס נאלצו גם אלה להסתגל

שלה .

הסוציאליזם הציוני  ,כפי שהתגבש בהלם המהפכה ובמכבשה בגולת מזרח  -אירופה  ,נולד בקרב
הזרם הזה שהתעתד לעלות לארץ  -ישראל  ,שעלה ארצה או שדגל בעלייה ובציונות .

הסוציאליזם הציוני בגולה נועד למלא את ארבעת התפקידים הבאים  .ראשית  ,לסגל ולקיים את
רעיון הלאומיות הציונית בתנאי התהפוכות החברתיות והאידיאולוגיות בעולם הסובב בתנאי
המהפכה  -מעין הסתגלות כדי להצדיק את רעיון הציונות ואת קיומו  .שנית  ,לקלוט את השפעות

הסדרים החדשים בארגון החברתי ואת הציפיות החדשות  -או חלקן  -אל תוך דמות הלאומיות
הציונית  :היינו  -לקלוט את המהפכה החברתית או חלקים ממנה אל תוך הלאומיות הציונית .

שלישית  ,לתכנן את החברה שתוקם בארץ  -ישראל בצלמם ובדמותם של החוויות  ,של הציפיות ושל

המושגים החברתיים החדשים -ן כל גוף על  -פי דרכו  ,על  -פי השגתו  ,על  -פי חוויותיו ועל  -פי הרשמים
שקלט מן התהפוכות ומן המהפכות  ,למן מארקסיזם ציוני מהפכני ועד לעממיות עמלנית

סוציאליסטית  .רביעית  ,לקיים בתנאים החדשים את גוף האומה שנשאר במקומותיו בגולה .
התחום הסוציו  -התרבותי השני שבו התגבש הסוציאליזם הציוני היה  ,כאמור  ,היישוב היהודי בארץ -
ישראל וציבור העובדים הזעיר  -מאות אחדות של צעירים יהודים  .אלה לא חיו במישרין את הלם

עולים בנמל

יפו ,

1924

המהפכות ואת נסיונן  ,אלא את גורל העלייה השנייה העובדת ותוצאותיה המאכזבות  .השאלה
המרכזית שעמדה לפניהם היתה האכזבה מנסיונות ההתיישבות היהודית במשך כשלושים שנה ,
שלא יכלה להבטיח קיום כלשהו לעובדים יהודים וממילא ליצירת עם עובד בארץ  .בעיניהם  ,נועדו

הסוציאליזם הציוני לכל פירושיו ורעיון ' העם העובד ' בראש  -וראשונה להגדיר דרך

חדשה ,

אלטרנאטיבית  ,לבניין האומה והעם העובד בארץ  -ישראל  :דהיינו  -לקליטת עולים
בהמונים וליצירת ציבור עובדים יהודים

בארץ ,

כפי שלא ידעו לעשות הציונות וההתיישבות

היהודית עד אז  .לסיכום זה של תקופת העלייה השנייה די אם נזכיר את מאמר ה ' סך הכל ' של אחד -
העם בתרע " ב  ,שקבע כי ' אי אפשר לגאול את הארץ כולה או רובה  . . .יכול להיות פארמר יהודי ,
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בעל בית כפרי  ,מעין בועז בשעתו '  .י עבודתו תיעשה על  -ידי זרים  .גם יחיאל

צ ' לנוב כתב בפולמוסו

עם אחד  -העם באותו זמן כי ' עדיין נשארת ארץ  -ישראל ארץ שלתוכה יכולים להגר רק יסודות
בעלי אמצעים יחסית [ הדגשה שלי -

א"מ] ,

ואף אלה במספרים מוגבלים '  2 .הסוציאליזם

הציוני שהתגבש על  -ידי ניסיון זה ביישוב היהודי בארץ נבע אפוא מן התסכול הציוני ונועד להצלת
הציונות  ,בייחוד לנוכח לחץ ההתמוטטות של יהדות מזרח  -אירופה .

בוועידה הציונית בלונדון  ,שהתקיימה באמצע שנת
התרבותיים האלה  ,נושאי החוויות והנסיונות השונים

, 1920
:

נפגשו יוצאי שני התחומים הסוציו -

דוד בן  -גוריון  ,ברל כצנלסון  ,יצחק טבנקין

אך גם אליעזר קפלן הסוציאליסט הצעיר  -הציוני וישראל מרמינסקי מאנשי

' צעירי  -ציון ' ( נוסח פלג

' העבודה ' במפלגה זו ) וגם ברוך צוקרמן  .על אף ההבדלים בחוויות  ,בדימויים ובנסיון חיים הם היו
משוכנעים בדרך  -כלל שקאפיטאליזם יהודי בארץ  ,ובייחוד בהתיישבות החקלאית  ,לא רק שאינו
רצוי אלא אינו אפשרי כלל וכי בניין האומה היהודית בארץ והעם העובד יושתת מלכתחילה על

יסודות סוציאליסטיים  -קואופראטיביים בכוח הון לאומי ומלווה לאומי ולא בדרך של ' ציונות של
עסקים '  .אמנם שלמה קפלנסקי כתב מאוחר יותר כי הגישה להון הפרטי וליוזמה הפרטית של אגף
העבודה לא היתה דוגמאטית

;

יתירה מזו  -היא השתנתה אף במשך שנים ראשונות אלה  .די

להזכיר כי עוד בתרע " ח ציפה דוד בן  -גוריון במאמריו ב ' דער אידישער קעמפער ' בניו  -יורק גם לזרם
של הון פרטי  .נ אך אפשר להכליל ולהגיד כי

ב , 1920 -

בוועידת לונדון ולאחריה  ,לא סמכו אנשי אגף

העבודה  ,כפי שכונה על  -ידי ברל כצנלסון  ,על ההון הפרטי ועל היוזמה הפרטית  .די אם נזכיר את

תכנית המשלחת של ' ברית פועלי  -ציון ' לארץ  ,שבה השתתף גם דוד בן  -גוריון  ,את תגובתם של ברל

כצנלסון  ,יוסף אהרונוביץ וחיים ארלוזורוב להחלטותיה של ועידת לונדון ולתכניות אמריקניות .
הסוציאליזם הציוני

ב 1920 -

ובראשית שנות העשרים משמעותו היתה ציפייה לכינון אומה

עובדת בארץ  ,על יסוד של התיישבות קואופראטיבית  -שיתופית נרחבת

,

בכל

התחומים המשקיים  ,בכוח הון לאומי  .הוויכוח בדברהיחס ליוזמה הפרטיתולהון הפרטי

החל אמנם עוד לפני המהפכה הבולשביקית ודי אם נזכיר את ועידת ' צעירי  -ציון ' בפטרוגראד במאי
, 1917

אלא שאז לא הושגה בקרב תנועת העבודה תמימות  -דעים  ,כפי שהושגה ונוסחה בשנת

אולם גם

ב 1920 -

. 1920

לימדו דווקא ' פועלי  -ציון שמאל ' המארקסיסטים כי קאפיטאליזם יהודי יתפתח

בארץ וכי הסוציאליזם הציוני יוגשם בדרך מלחמת  -המעמדות המהפכנית ולפי תקוותם גם בסיוע

הקומאינטרן  ' .פועלי  -ציון

שמאל ' לא לקחו חלק בהסתדרות הציונית ובדיוניה

;

הם היו ונשארו

מיעוט בסוציאליזם הציוני והקומאינטרן לא נתרצה להם .

משני מקורותיו המתוארים  ,הסוציאליזם הציוני היה אפוא למן ימיו הראשונים נוסחה ודרך להצלת
הציונות  ,הן מאידיאולוגיות עוינות אנטי  -לאומיות הן מתסכולה של ההסתדרות הציונית ואפס כוחה
בשלהי מלחמת  -העולם הראשונה  ,על אף הישגיה המדיניים והתקוות הגדולות שהתעוררו עם
ההישג הפוליטי .

1

אחד  -העם .

2

א " י צ ' לגוב  .חמש שנות עבודה בארץ  -ישראל

3

82

.

' סך הכל '  ,על פרשת הדרכים ד  ,ברלין תרע " ג  ,עמ ' . 173 , 169 , 167

.

ד ' בן  -גוריון  ,ממעמד לעם תל  -אביב

( גרמנית ) .

תרצ " ג  ,עמ '

כב .

דוד בן  -גוריון בעת הנחת אבן  -היסוד לבית הפועלים

בירושלים 1924 ,

למותר לציין כי לציפיות אלה היה יסוד איתן מבחינת צ ורכי הקיום של האומה היהודית ומבחינת

בטחונו של הבית הלאומי היהודי בארץ  -ישראל  ,כפי שהובטח בהצהרת העמים  .כמה מספרים
מאוחרים יותר  ,גם אם אינם מדויקים  ,ימחישו את ממדיה של הבעיה  .משנת  1881ועד
כ 4-

1930

הגרו

מיליון יהודים ממזרח  -אירופה  .בשליש הראשון של המאה העשרים בלבד עזבו את ארצות

מזרח  -אירופה קרוב
וב 1939 -

ל 90 -

עדיין נשארו בה

אלף יהודים לשנה  ,בממוצע שנתי .
7

ב 1900 -

ישבו שם

7.4

מיליון ; פירושו של דבר כי ההגירה  ,אף בממדים של

מיליון יהודים

כ 90 -

אלף

לשנה ,

לא הספיקה אלא כדי לצמצם אך מעט את מספרם של היהודים במזרח  -אירופה  .תכניות העלייה

הגדולות שהתגבשו בציונות ובציונות העובדת בשלהי המלחמה ובראשית שנות העשרים  ,למן
התקווה של

200

אלף עולים לשנה כדעת מאקסימאליסטים ועד להערכה של עלייה שבין

 30ל 100 -

אלף לשנה  ,היו צורך אובייקטיבי וריאליסטי מבחינת הקיום היהודי בין הגויים  .ההחלטה בוועידת
לונדון שקרן  -היסוד תגייס
המשלחת של

25

מיליון לירות שטרלינג בשנה אחת  ,בדומה למספריה של תכנית

' פועלי  -ציון ' לארץ ב , 1920 -

היתה הכרח מבחינת מימונה של העלייה הדרושה .

יתירה מזאת  .מאוחר יותר העריכה ועדת שאו  ,למשל  ,כי עלייה של
כדי שמספר היהודים ישתווה בארץ לזה של לא  -יהודים בשנת

25

אלף יהודים לשנה דרושה

. 1948

אף מבחינת בטחונו של

היישוב היהודי המתהווה בארץ  -ישראל והיחסים עם מעצמת המנדט לא היו אפוא דרישות העלייה

האלה לא  -ריאליסטיות  .הסוציאליזם הציוני בשנות העשרים הראשונות לא חשב שאפשר לבצע
משימה עצומה זו בדרך היוזמה הפרטית החופשית ובכוח הון פרטי  .אנשי אגף העבודה  -נושאי
הסוציאליזם

הציוני לגווניו  -לחמו אפוא בוועידת לונדון

ב 1920 -

על הכוונת המדיניות
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הפינאנסית  ,על מדיניות ההגירה וההתיישבות ועל בניין הכלים הפינאנסיים ברוח היוזמה
הקולקטיבית

והעובדת  ,על

יסוד של עבודה עצמית והון לאומי  ,וכדי להבטיח עצמאות והשפעה

לארגוני העובדים  .והרי כמה דוגמאות להבהרתה של תפיסה זו .
תכניתה של משלחת הברית של ' פועלי  -ציון '

4

ב 1920 -

הוזכרה כבר בדבר כינון ארץ  -ישראל

קואופראטיבית  -קולקטיביסטית בכל ענפי  -המשק על יסוד מימון לאומי .

ב 1921 -

קפלנסקי עמדה חד  -משמעית ודרש לחוקק חוק האוסר מסחר חופשי בקרקע

נקט שלמה

הוא תבע לייסד

;

קבוצות קבלניות בעבודות הציבוריות ולא באמצעות הון פרטי  ,ולפתח תעשייה קואופראטיבית .
להון הפרטי הקצה מקום רק כאשראי בנקאי לקואופראטיבים ולקבוצות הקבלניות  .הוא לא שלל

בתכלית מפעלי הון פרטי  ,בפיקוח מוסדות ההתיישבות הציוניים .
בחיבורו ' כספי ההתיישבות של הסוכנות היהודית '

ב 1923 -

עמל חיים ארלוזורוב להוכיח כי

קאפיטאליזם אינו אפשרי בתנאי ארץ  -ישראל  .הוא דחה את ' האגדה הציונית בדבר היזמה
בלשונו של רופין  .מסקנתו היתה

הפרטית ' ,

:

מבחינת מפעל ההתישבות היהודית הכזיבה היזמה הפרטית בארץ ישראל עד היום

התקוות לאורך כל החזית  ,הן בחקלאות והן

הזה  ,את

כל

בתעשיה ' .

הוא דחה את התפיסה בדבר ' ציונות של עסקים ' .
בוועידת לונדון

ב 1920 -

היה ' אגף העבודה ' או

' השמאל ' ,

ככינויו של ברל כצנלסון  ,מיעוט  .אף  -על -

פי  -כן לא יכול להיות ספק בדבר פלוגתא זו  -הן מן הדברים בוועידה והן מן התגובות של ברל
כצנלסון ושל יוסף אהרונוביץ  ,למשל  ,לאחריה  .כבר אז דרש בן  -גוריון ש ' הנהלת עניני ישובי
העובדים תהיה כולה בידי הנציגים של העובדים הקולקטיביים '  :ותבע שההסתדרות הציונית תכיר
במוסדות הפועלים המטפלים במתן עבודה  ,בקואופראציה  ,במשק  ,בסיוע כספי ובארגון

העלייה

של העובדים ותפעל בתחומים אלה רק באמצעות מוסדות העובדים  .דוד ילין כינה דרישה זו של

העובדים ' מדינה בתוך מדינה '  .משמעותו של הסוציאליזם הציוני בתקופה זו  -שכונה אחר  -כך
הסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי  -ברורה אפוא

הפרטית ואל ההון הפרטי .

אולם  ,הציפיות של שנת

למלי ,

כשיטה ומבחינת יחסו אל היוזמה

6

, 1920

הן של העובדים והן של חסידי ' ציונות

העסקים ' ,

לא התממשו  .על

משקל ההגדרה האנגלית אפשר לציין את שנות העשרים בתור ' שנות העשרים הרזות
) . ( the hungry and the angry twenties

והזועמות '

החלום הציוני  ,אך גם הצורך האובייקטיבי של קיום העם

היהודי והבית הלאומי  ,לא הגיעו לכלל מימוש  .לא לחינם ציין חיים וייצמן בקונגרס הציוני
לאמור

:

בשנת

1931

' האידיאליזם של החלוצים וכושר הרעב שלהם היה לחלק מתקציבנו ' .

סיכם חיים ארלוזורוב את נסיון העשור בחיבורו ' הפרובלמות הפיננסיות של בנין ארץ

ישראל '  .הוא מצא כי במשך עשר שנים לא עלו לארץ  -ישראל אלא
4

די ארץ  -ישראל

ארבייט ,

תלא -
ביב

אביב

תר " ף .

תרצ " ד , 2עמ ' . 157

5

ח ' ארלחורוב  ,כתבים  ,ב ,

6

ראה  :דין  -וחשבון של הוועידה הציונית בלונדון ( גרמנית ואנגלית

וכן

84

90

אלף יהודים  .שתי הקרנות

דו " ח פון דער ארץ  -ישראל ארבייטער קאמיסיע פונ ' ם אלוועלטליכען יידישען

סאציאליסטישען ארבייטער פערכאנד פועלי ציון  ,יפו

-

:

ב 1927 -

' קונטרס ' של ' אחדות העבודה ' מאותה תקופה .

במעורב ) ,

הארכיון הציוני המרכזי

: 24 / 241 / 19

י

ש~4י
מובטלים .

י

jar

1928

הציוניות לא הצליחו לגייס אלא שש  -מאות עד שבע  -מאות אלף לירות לשנה בממוצע  ,וההון
היהודי שהושקע בארץ הגיע אמנם לכדי

18

מיליון לירות בערך  .הוא הוסיף כי -

גם אילו סידרנו את השימוש התכניתי בכספי ההוצאה הלאומית הרי לא סיפקו הקרנות אלא
החלק הרביעי או החמישי מן הסכום שעלינו להכניס לארץ ישראל .

באוקטובר

1920

7

הגישה האקזקוטיבה דין  -וחשבון לוועד  -הפועל הציוני הגדול  .היא דרשה להגביל

את העלייה לארץ ' לפי כוח הקליטה ' שלה  ,מונח שהושמע לראשונה על  -ידי יהודים  .לוועד  -הצירים
היה גרעון של

כ 48 -

אלף לירות שטרלינג שהוגדר ככבד מנשוא  .בדין  -וחשבון האקזקוטיבה צוין כי

אין בכוחה לפתור את שאלת הפליטים מרוסיה וממזרח  -אירופה  .היא חזרה ודרשה מן המשרדים
הציוניים לעכב את העלייה החלוצית המתפרצת מריכוזי הפליטים שבקושטא  ,בטרייסט ובמקומות
אחרים  .בדין  -וחשבון שלו

ב 1925 -

יכול היה הנציב העליון היהודי  ,הלורד הךבךט סמואל  ,להרגיע

את הערבים ולטעון כי הדיבורים על עליית מאה  -אלף יהודים לשנה לא היה בהם ממש  .העלייה
החלוצית  ,שהגיעה בשנות העשרים הראשונות  ,לא מצאה אחיזה של ממש בארץ  .רק בשנה אחת

7

ארלוזורוב ( לעיל  ,הערה

.)5

א

 ,עמ '

. 93

85

אלקנה מרגלית

במשך העשור הגיעו לארץ

אירע

ב 1925 -

כ 34 -

אלף יהודים  ,כשליש מכל העלייה נטו במשך עשר השנים  .כך

עם שיא העלייה הרביעית  ,שהגיעה ונקלטה  ,ארעית אמנם אך בדרך  -כלל בכוחות

עצמה  .עובדות

אלה ,

ועוד

יותר המשבר החמור שאירע בעקבות העלייה

הרביעית ,

בשנים

והאבטלה הגדולה  ,לפי הממדים של השנים ההן  ,הם שיצרו את הצורך ברביזיה

, 1928 - 1926

ובפירושים חדשים לסוציאליזם הציוני .

דווקא ' פועלי  -ציון שמאל ' המארקסיסטים לא מצאו במשבר העלייה הרביעית כל עילה להפתעה או
לשינוי בפירושם  -הם לסוציאליזם הציוני  .אדרבה  .הם מצאו בהתפתחויות המתוארות אישור

להשקפתם  ,לאמור  :העלייה היהודית  ,גם זו של הון יהודי וגם זו של העובדים  ,היא תהליך סטיכי
הכרחי  .ההון היהודי  -לפי שעה הון זעיר או הון בינוני  -יקלוט את הפועלים היהודים .
הקאפיטאליזם מתפתח בארץ  ,ואין מנוס מכך  .יחד עם זאת  ,מלווה צמיחת הקאפיטאליזם

אך אין משבר בציונות  .אדרבה  .בשנות המשבר של

1929

משברים ,

הם טענו כי ההון היהודי  ,כמו כל הון

אחר ,

יאלץ לחפש שוקים ושטחי  -השקעה בארצות לא  -מפותחות וממילא יבוא הון יהודי לארץ כדי
לפתחה  .אין אפוא מקום לאכזבה או להתכחשות לציונות  .הם נשארו דביקים וקנאים למן הרגע
הראשון לעלייה יהודית חופשית ולהתיישבות יהודית חופשית  .ממילא יגדלו עם תהליכים אלה
ממדי מלחמת  -המעמדות המהפכנית וסיכויי הסוציאליזם הציוני ואין חשיבות לקרנות ולהשתתפות

בהסתדרות הציונית  .אך ' פועלי  -ציון

שמאל ' היו  ,כאמור  ,מיעוט נטול

השפעה  .דווקא

זאב אברמוביץ כי הפועל הארץ  -ישראלי דוחה את המארקסיזם הפועלי  -הציוני ואת

ב 1929 -

יין

הלניניזם~וכי

הוא מורגל ש ' צריך להיות כוח יצירה '  ,דהיינו רעיון היוזמה העצמית של העובדים  .הוא המליץ
ל ' פועלי  -ציון

שמאל '

לייסד מפלגה מורחבת  ,שבה ימצאו את מקומם גם עובדים המשתתפים

בהסתדרות הציונית .

לפני הציונות  ,ובמיוחד לפני ציבור

העובדים ,

עמדה המשימה הדחופה

:

' לשבור את המשבר '

הכלכלי והחברתי  .הסוציאליזם הציוני צריך היה להתמודד בפועל ובאידיאולוגיה עם הבעיה ועם

קשיי העלייה הרביעית

בכללה .

ארלוזורוב ציין בחיבורו הנזכר מ -
ואף הוסיף ואמר

1931

כי ' המשק הפרטי גילה כוח כביר בעשר השנים

האחרונות ' ,

:

אין שכבת ישוב אשר תכיר יותר מהפועלים בכמה עקשנות  ,אהבת הארץ והצלחה משקית

השתרשו בשנים האלה מאות ואלפי משפחות  ,בעלי חרושת בינונית וזעירה בעלי מלאכה
גדולים וקטנים ובעלי מטעים בינוניים וזעירים .
במשך השנים האלה  ,המשיך ארלוזורוב  ' ,קלט המשק הפרטי

כ 8000 -

פועל בתעשיה ובמלאכה

ומספר כזה במטעים '  .אולם הוא טען כי -

רק

השליטה

והמשקיים

הלאומית
,

הממשית

לגבי

מאפשרת את ההשפעה וההדרכה

המוסדות

המרכזיים

,

הכספיים

לגבי השקעותיהם של היחידים  .אילו היו

למשל שלטונותינו חזקים ופעילים בתקופת העליה הרביעית כדי להפנות חלק מההון
שזרם

הפרטי ,

אז ארצה  ,אל המטעים ואל התעשיה הבינונית ולמנוע את עודף ההון מהבנין היו פני

הפרק של העליה הרביעית בדברי ימי המשק הא " י אחרים לגמרי והמשבר הגדול לא היה יורד
86

תנועת -העבודה הציונית  -סוציאליסטית באר  ,ףישראל בשנות העשרים

עלינו  .רק קונטרולה לאומית יכולה להשתלט במהירות על המצב בשעה שהתפתחות המשק

.

מגיעה לידי משבר או ברגע של נחשול של ספסרות  . . .רק מוסד חזק ופעיל עד כדי שליטה על
שוק הקרקע יכול היה לעשות כזאת

לשון אחרת  :אריוזורובדרש תכנון ההשקעות בדרך פיקוח לאומי והכוונה לאומית
של ההון הפרטי  .הוא לא שלל עוד את ההון הפרטי או את האפשרות של התפתחות
קאפיטאליזם בארץ  -ישראל .
דברים אלה כתב ארלוזורוב בשעת פולמוסו עם ' התכנית הכלכלית של ציוני

אמריקה '  ,שלדבריו -

' מתמכרת שוב לאילוסיה המסורתית  . . .כי ניסמוך בעתיד על עסקי ההון הפרטי  , ' . . .וכי ההנהלה
הציונית לא צריכה ' להשתתף בעצמה במוסדות ' ובחברות הכלכליים  ,כספיים ואשראיים שמועצת

הפיתוח המוצעת על  -ידי האמריקנים תכוון את פעולתם .

9

ובדומה לכך כתב כבר ברל כצנלסון בדבר ההצעה האמריקנית של ' המועצה הכלכלית ' עוד בוועידת
לונדון

ב . 1920 -

כך כתב בשנת

1927

גם שלמה קפלנסקי

:

שרשי המשבר הנוכחי של תל  -אביב ושל העליה הרביעית נעוצים בסחר קרקעות ובבנין

ספקולאטיבי של בתים  . . .ע " י כך הוקפא ללא תנועה הון שיכול היה להיות מושקע באופן
פורה בחקלאות וכחרושת  .מחיר הקרקעות והדירות האמירו ללא נשוא  .שכר העבודה הממשי
של הפועל הוקטן בשעה שמחירי העבודה הועלו עליה אינפלאציונית  . . .ע " י התעלולים הללו
של יזמה פרטית בלתי מרוסנת וללא כל בקורת לאומית  . . .נגרמו זעזועים מכאיבים בגופנו
המשקי .

ש

בוועידת ההסתדרות

ב 1927 -

הוא דרש כי -

ההון הפרטי יקח עליו את מרות הבקורת הלאומית  ,שיינטל ממנו העוקץ של חיפוש רווחים

גרידא  ,בלי התחשבות עם צרכי ההתישבות של המוני העם בארץ ישראל  .יי
ב 1928 -

הוסיף קפלנסקי דברים אופייניים

:

כל אשר בכוחו לשלם כעצמו את מחיר קנאותו לקנין הפרטי  -כל הדרכים פתוחות לפניו

בארץ ישראל  .אולם ליצור קנין פרטי באמצעי הציבור  ,אין בזה לא צדק ולא ראיית
קיצורו של דבר

:

הסוציאליזם הציוני המשיך לדגול בהלאמת הקרקע  ,בהתיישבות

הנולד 2 .י
עובדת ,

ביצירת משק עצמי של עובדים במימון לאומי  .הוא לא פסל את ההון הפרטי ואת אפשרותו של

קאפיטאליזם בארץ  ,אך דרש תכנון ההשקעות הפרטיות  ,פיקוח על ההון הפרטי והכוונתו  ' ,ביקורת

8

שפ  ,ב  ,עמ ' , 93

. 95

9

שם  ,עמ '

10

ש ' קפלנסקי  ,חזון והגשמה  ,תל  -אביב

. 94

11

שם  ,עמ ' . 508

12

שם  ,עמ '

 , 1950עמ '

. 475

. 503
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ועידת האיחוד של ' אחדות העבודה ' ו ' הפועל

הצעיר ' 1930 ,

ועידת היסוד של ההסתדרות הכללית של פועלי אר  ,ףישראל  ,חיפה חרפ  -א

תבעת -העבודה הציונית  -סוציאליסטית באר  ,ףישראל בשנות העשרים

לאומית '  .ההבחנה היתה בדבר ה שימ וש בהון  ,בין הון ספקולאטיבי לבין הון יצרני  .זאת הדגישו
גם דוד בן  -גוריון וגם ברל כצנלסון בהצעת המצע שלו למפלגות שהתאחדו ב ' מפלגת פועלי ארץ -
ישראל '  -מפא " י ,

ב . 1929 -

ברל כצנלסון הגדיר זאת בלשון זו  ,בהצעת המצע על צד החיוב

:

הפועל העברי  . . .בונה במו ידיו את המשק הלאומי ; הוא בונה את תאי החברה הסוציאליסטית

הבנויים על שוויון  ,דמוקראטיה ציבורית ומשקית ועבודה שיתופית  . . .הוא המגביר בציונות

את מגמות העבודה  ,ההון הלאומי והמשק החברתי .

אולם המצע של ברל כצנלסון לא נתקבל במפא " י כלשונו  ,בעיקר במה שנוגע ליחס להון הפרטי .
לא

היה

זה

אלא

הקונסטרוקטיבי

הפירוש

החדש שניתן

בסוף

שנות

העשרים

לסוציאליזם

הציוני

משק פלוראליסטי תוך כדי תכנון פעולותיו של ההון הפרטי או לפחות

:

ביקורת לאומית ופיקוח על ההון הפרטי  .פירוש זה של הסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי בסוף
שנות העשרים לא יהיה שלם בלי שנדגיש בקצרה את שפע הצמיחה של הניסיון ביצירת צורות משק
וחברה של העובדים בהנהלה עצמית של מוסדות הפועלים והעלאת פריון העבודה במשקי העובדים
בחקלאות ובמשק הקבלני והחרושתי של העובדים  .בשנות העשרים התפתחה מסורת של ניסיון
חברתי ומסורת של שיתוף ושוויונות  -בקרב העובדים  -אמנם ליד פערים חברתיים ועדתיים
בקרב העובדים עצמם

;

וכבר

ב 1928 -

העיר ארלוזורוב על הפערים  .די להזכיר כי העלייה השלישית

היא שייסדה את ' הקיבוץ הארצי ' ואת הקיבוץ הגדול המושתת על חקלאות  ,מלאכה ותעשייה  -זה

האחרון אמנם בהשראת אנשי העלייה השנייה ; היא שהגתה את תכנית הקומונה הכללית של פועלי
ארץ  -ישראל בדמותו של ' גדוד  -העבודה '  :ב ' גדוד  -העבודה ' תרו אחר מה שכונה בפיהם ' ארגון

עבודה מדעי '  .יתירה מזאת  :בתרפ " א הציע בן  -גוריון את התכנית המקורית שלו

ל ' חכרת  -העובדים ' ,

שלא נתקבלה אמנם  -לא במפלגתו ולא כהסתדרות  .תכנית זו נועדה לארגן את ההסתדרות כצבא
עבודה וכקומונה שוויונית וכללית  .בתקופת העלייה השלישית
העלייה השנייה ,

העובדת  -כל

פותחה ,

גם אז בהשראת אנשי

הקבלנות של העובדים

בעבודות ציבוריות ובבניין והתרחבה ההתיישבות

לכוח

הציוני

אלה

היו

ביטויים

היוצר

ולדמיון

הפורה

של

הסוציאליזם

הקונסטרוקטיבי .

הפירוש המתואר לסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי בסוף שנות העשרים לא היה מעמדי  ,לא
מארקסיסטי ולא ברוכוביסטי  .במידה לא מעטה הוא צמח באורח פראגמאתי ושאב מן המקורות של
התפיסה של

העממיות  ,העמלנות והעבודה

משורשי ' הפועל הצעיר ' ו ' צעירי  -ציון '  .אולם לא היה זה

הפירוש היחיד  .כבר הוזכרו ' פועלי  -ציון שמאל ' שנקטו פירוש מארקסיסטי  -ברוכוביסטי משלהם

;

יש להוסיף גם  -ולו בקיצור  -שתי תנועות אופייניות  ,ייחודיות ומקוריות בעלייה השלישית .
באפריל

1927

נוסד ' הקיבוץ הארצי ' של

ציוני מארקסיסטי

' השומר הצעיר '  .הוא העלה במצעו נוסח של סוציאליזם

משלו  .פירוש זה היה פרי ניסיון מעשי רב ומר בארץ ולא תוצאה של משנה

סדורה ועמוקה  .הוא היה יותר בגדר של תגובה של תנועת  -נוער ייחודית כאכזבה מן המציאות
הקשה בארץ בשנות העשרים ולצורכי עתודותיה החשובות בחוץ  -לארץ  .השפעתו של פירוש זה על

ההתפתחויות בשנות העשרים היתה מוגבלת  ' .הקיבוץ הארצי ' של ' השומר הצעיר ' קיבל למעשה -
לטווח הנראה לעין  -את תורת הסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי למהדרין ובמלוא כושר
89

אלקנה מרגלית

המעשה  ,ההתלהבות והיכולת האינטלקטואלית שציינו תנועה מיוחדת זו  .אך לעתיד לבוא  ,לאחר
שההסתדרות הציונית תסיים את תפקידיה וייכון הרוב היהודי בארץ  ,טען ' השומר הצעיר '  ,יסתיים

גם תור הקונסטרוקטיביזם הציוני וייפתח עידן המהפכה הסוציאלית  .המונח ' מלחמת  -מעמדות ' לא

נזכר במצע  ,והמהפכה הסוציאלית הצפויה בארץ  -ישראל הותנתה בסייגים כה רכים עד שביאת
הגואל לא היתה אולי פחות קרובה  ,אלא שהיה בה צורך תנועתי  .אמנם אם בשנות העשרים עדיין לא
השפיע מצע זה על מעשה היום  -יום של ' השומר הצעיר ' בארץ  ,הרי בגולה ולאחר  -מכן בארץ הוא
כיוון את ' השומר הצעיר ' לדרך מארקסיזם ציוני מיוחד ל ' שומר הצעיר '  ,עד לגלגוליו הקיצוניים
 השניםבשנות הארבעים ובפרט בשנות החמישים  .אף  -על  -פי  -כן החזיק ' השומר הצעיר ' כל

בעקרונות הסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי ולא הרפה מהם .
שונה היתה תגובתו של ' גדוד  -העבודה ' לעלייה הרביעית ולמשבר שחל בה  .אין לראותה בגדר של

פירוש או מש ה מפורשת  ,ולא  -דווקא כפירוש מארקסיסטי  .לפנינו טראגדיה של מחנה חלוצים
ונועזים מן המוצא המשולש של ' צעירי  -ציון '  ' -החלוץ '  -צ " ס ברוסיה  ,לרכות חלוצים בכלל
נלהבים
~

מאנשי העלייה השלישית והרביעית  .גדולתם היתה ביוזמתם הלא  -נלאית ליצור לעצמם קיום
כלשהו בארץ שתנאיה אכזריים ובתנאי הציונות בשנות

העשרים  ,ככבישים  ,בעבודות ציבוריות ,

בהתיישבות  ,במלאכה ובחציבה ובכל יוזמה אפשרית  .יוזמה זו השתלבה בנסיונות בצורות של
חכרה  ,ברעיון הקומונה הכללית והשוויונית בדמיון נועז  -הכל כדי לקלוט חלוצים חסרי ניסיון

בעבודה ולחנכם לעבודה  .הטראגדיה של ' גדוד  -העבודה ' היתה בכך שחרף כל המאמצים והנסיונות
האלה לא יכול היה להשיג לחבריו את מטה  -לחמם  ,גם בצורה הצנועה ביותר  .חרב הגרעונות

התהפכה על צווארם ללא הרף וגרמה  ,בין השאר  ,למתח ביחסים בין הגדוד לבין ההסתדרות על

מוסדותיה  .עם זרם ההון הפרטי ארצה  -בימי העלייה הרביעית ובפרט בימי המשבר שלאחר -
מכן  -פנה חלק מן החלוצים האלה עורף לסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי בצורתו המקובלת
או הפחית בערכו  .חלק יצא לחפש קומונה בערבות רוסיה  .יותר משהיתה כאן אידיאולוגיה היתה
כאן מבוכה ותסכול  .אך התמוטטות הגדוד היתה טראומאטית לדור שלם בתנועת  -העבודה  ,הרבה
מצבר לשנות העשרים

;

לא בגלל הפירושים האידיאולוגיים החדשים שהגדיר כביכול השמאל

בגדוד  ,אלא עקב עצם החוויה החברתית  ,האנושית והציבורית  -הציונית שהיתה כרוכה בכך  .ביסודו
של דבר היה הגדוד פרק ראשוני ויסודי בסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי  -מופת ליוזמה
קולקטיבית  .אין לתאר את מסורת הראדיקאליזם החברתי והשוויונות בתנועת  -העבודה העברית כלי
א  -ד גוודון

הגדוד .
אם ניתן פירוש מארקסיסטי במינוח מהפכני לסוציאליזם הציוני הרי היו אלה ' פועלי  -ציון
ו ' השומר הצעיר '

;

אולם פירושיהם נבדלו זה

מזה ,

שמאל '

ושניהם היו עדיין בשנות העשרים בחזקת

מיעוטים קטנים  .יתירה מזו  :שני הנוסחים דחו למעשה מהפכה מפני לאומיות ציונית  -כל
אחד על  -פי דרכו  ,ונשארו דבקים וקנאים בציונותם על  -פי הבנתם  ,ודווקא לציונות ה ' גדולה ' .

ובאשר למעמדו ולהתפתחותו של הסוציאליזם הציוני הקונסטרוקטיבי  ,כולל ' השומר
בהסתדרות הציונית ובאומה

:

הצעיר ' ,

ב  1918 -כתב נתן שוואלבע בקובץ של ' צעירי  -ציון ' בפולין מאמר שבו

הבדיל בין סוציאליזם פרולטארי לבין סוציאליזם עממי 3 .י הוא שלל את קיום מלחמת  -המעמדות
13
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נ ' שוואלבע  ' ,יונג ציוניזם און פאלקס סוציאליזם '  ,געגענווארט און

צוקונפט  ,וארשה 918

תבעת -העבודה הציונית  -סוציאליסטית בארץ  -ישראל בשנות העשרים

בעם היהודי  .הוא התנבא כי כאשר ה ' יונג ציוניזם ' יישען על המוני העובדים  ,בפירוש העממי של

המושג  ,הוא יוכל לקבל לידו את הנהגת התנועה הציונית ויחד עם ' פועלי  -ציון ' האמריקנים יוכל
לחסל בקונגרס הבא את ' התקופה של הציונות הישנה  ,הטרום  -מלחמתית '  .נבואה זו התקיימה

בשינוי צורה ונוסח  ,בתחילת שנות השלושים ולא

ב , 1921 -

אמנם ,

אך אולי בעיקר בכוח התהליכים שחש

בהם שוואלבע .
אם נשאל בדבר מעמדו של הסוציאליזם הציוני בהסתדרות הציונית

ב , 1920 -

יסתבר כי היה מעט

מזעיר  .העובדים היהודים היו זרים ומנוכרים ביישוב בארץ  -ישראל ערב המלחמה .

ב 1920 -

סיכם

ברל כצנלסון את הופעת ה ' שמאל ' וציין כי ' השמאל לא הראה את עצמו ככוח אשר הגיעה שעתו ' .

5
דב בר ברוכוב

הוא ראה ' ניצחון ' בעובדה שזו הפעם הראשונה שיאגף העבודה הכניס את באי כוחו לתוך הועד
הפועל הגדול [ הציוני ] המחודש '  .לעומת זאת  ,מה היה הסוציאליזם הציוני

ב  1931 -וב ? 1933 -

שלא

בלשון גוזמה אפשר לומר  :הכוח המדיני  ,החברתי והתרבותי המרכזי בהסתדרות הציונית  ,ביישוב
היהודי בארץ ובאומה כולה  ,בלי שנקל ראש בערכו של ההון הפרטי בקליטת העלייה ובבניין
המשק
הי " ז ,

;

אולי דווקא על אפה ועל חמתה של עובדה זו  .וכך סיכם בן  -גוריון לאחר הקונגרס הציוני

ב : 1931 -

תנועתנו דגלה תמיד ברעיון הסוציאליסטי האומר  ,שמפלגת מעמד הפועלים  ,בניגוד למפלגות

של מעמדות אחרים  ,אינה מפלגת מעמד בלבד  . . .אלא מפלגה לאומית האחראית לעתידה של
כל האומה ורואה עצמה לא כצד  ,אלא כגרעין של אומת העתיד  . . .חוגים עממיים  . . .חלק

גדול של בעלי מלאכה  ,פקידים ובעלי אומנויות חפשיות  ,אכרים וחנוונים זעירים שאינם
מנצלים עבודת זולתם  -כל אלה בני בריתו ההיסטוריים של מעמד הפועלים המאורגן 4 . . .י

המינוח הוא בחלקו מעמדי  -פרולטארי עדיין  ,אבל הקול הוא קולה של הציונות הסוציאליסטית

הפופוליסטית  -העממית  ,בדומה ל ' צעירי  -ציון ' בפטרוגראד
היה זה המפנה שכונה ' ממעמד

לעם ' ,

ב  1917 -וב 1920 -

במוסקבה ובפראג .

ואולי אפילו לעממיות .

*
מבחינת הצרכים של קיום העם היהודי  ,בטחון הבית הלאומי וכינון הרוב היהודי  ,היו אפוא ממדי
העלייה  ,ההתיישבות וגיוס ההון בשנות העשרים מחדל היסטורי מצער  .דומה כי בתנאים הנחומם

מילא הסוציאליזם הציוני החלוצי  ,הקונסטרוקטיבי  ,תפקיד היסטורי מרכזי ביצירת צורות משק
וחברה ובניין האומה

בארץ ,

על אף השיתוק בתקציב הציוני וההתיישבותי  .אולם הסוציאליזם

הציוני הקונסטרוקטיבי לא מצא דרך לתכנון ולפיקוח על פעולות ההון הפרטי

;

אחד הגורמים

הראשיים לכך היה שיתוקו של ההון הלאומי .
אסיים בשאלה שהיא בגדר השקפה ואמונה אישית

הקונסטרוקטיבי כשנות השישים והשבעים .

לדעתי  ,זו

:

היש עוד משמעות בסוציאליזם הציוני

שאלה מרכזית לתקופתנו  .למן שנות העשרים

נשאבו מים רבים מן הירדן ומן הכנרת  ,חלו שינויים סוציו  -תרבותיים בהרכב העובדים

בארץ ,

בהלכי  -מחשבתם  ,ב רגונם ובאורחות  -חייהם ובעם היהודי כולו  .ודאי חשוב היה לשתף בעבודת -
~
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מחקר בנושא הנדון גם חוקרים יהודים מן הגולה  ,המשקיפים על הדברים מבחינת ראייתם  -הם ,
ולשם

הרבה

השוואה .

נועדו

אכזבות

הציוני  -ובראש  -וראשונה

לסוציאליזם

מן

המוסדות  -מדרכי  -הפעולה שהוא עצמו פיתח בארץ בשנות העשרים ומן השיטות שתנועת -

העבודה נקטה במשך הזמן  .אין טעם לכסות ולטייח  :ססמאות ' השוויון  ,הדימוקראטיה הציבורית

והמשקית  .העבודה השיתופית והמשק החברתי ' מתקופת ייסוד מפא " י רחוקות עדיין מהגשמה
ומבהירות  -לא בשל גורמים מבחוץ דווקא  ,אלא בגלל גורמים בתוך תנועת  -העבודה  .למרות
ספיקות כבדים

אלה ,

כיוון ההתפתחות ההיסטורית הוא אל הכיוון שסימן הסוציאליזם הציוני

הקונסטרוקטיבי בסוף שנות העשרים  .הבעיה אינה עוד בביטול ההון הפרטי והיוזמה הפרטית  ,אלא
בהפיכתם לגורם יצרני ולא ספקולאטיבי  ,גורם המשרת את הציבור  ,האחראי לו ופועל בפיקוחו

ובביקורת לאומית  -ציבורית  .בשינויי נוסח וטכניקות אחזו ואוחזים בכך ר " ה טוניי )  . 11 . Tawneyא
ג"ק

גאלבריית

) 4 . Harringtonי

) Galbraith

)

 . 1) .נ

),

הסוציאליזם

הפונקציונאלי

השבדי ,

מ'

),

הארינגטון

ואחרים  .זה לא מכבר ציין האבראס כי המורכבות הגדלה והולכת של המערכת

החברתית בזמננו מחייבת הרחבה מתמדת של כוח ההיגוי וההכוונה  .אכן  ,מן הדין ליצור הגדרה

חדשה של מושג חירויות הפרט וזכויותיו  ,כפי שקודש בדימוקראטיה  .זאת גם המגמה הכללית
בעולם  .אין אנו יודעים אמנם בביטחה את מכשירי ההיגוי החברתי ואין אנו בטוחים עדיין
ביעילותם

;

אולם עובדה זו אינה מפחיתה את הצורך בהיגוי חברתי ובשיקום החברה גם

בדימוקראטיה  .המפלגות הסוציאל  -דימוקראטיות לא מצאו עדיין את הדרך  .אך בעובדה זו אין
משום הוכחה  .המערכת הקאפיטאליסטית נכשלה לא פחות  -והסימן לכך  :אינפלאציה  ,אבטלה
ושיתוק הצמיחה הכלכלית  .וכך אמר בזמנו פינחס לבון

הסוציאליזם

הציוני  -קונסטרוקטיבי

והדימוקראטי ,

סוציאליסטי דיו ואינו דימוקראטי דיו .

אלא

:

לא הריפורמיזם הוא הפגם של

העובדה

שאינו

נועז

דיו ,

שאינו

היחסים בין הרבנים הראשיים הספרדים לבין
ועד עדת הספרדים בירושלים בתקופת השלטון הבריטי '

אברהם חיים

ארבעה רבנים ראשיים ספרדים כיהנו בתקופת השלטון הבריטי בירושלים  :הרב נסים דאנון  ,שכונה

בתואר העות ' מאני הרשמי ' קאימקאם חכם באשי '  ,ממלא  -מקום ראש הרבנים  ,והרבנים חיים משה
אלישר  ,המכונה

חמ " א  ,יעקב מאיר ובן  -ציון מאיר חי עוזיאל  .השניים האחרונים כיהנו במסגרת

הרבנות הראשית לארץ  -ישראל  .הרב יעקב מאיר כיהן בתפקיד ראש הרבנים כשמונה  -עשרה

שנה  -יותר מכל אחד מן האחרים  -והשפיע על דמותו של ועד עדת הספרדים בירושלים  ,דרכי
עבודתו והיחסים בין הסיעות והאישים החברים

בו  .י

הרב נסים דאנון

השלטונות הצבאיים הבריטיים הכירו דה  -פאקטו ברב נסים דאנון כ ' חכם באשי '  2 ,בהתאם למדיניות

הכללית של שמירת הסדר הקיים  ,ובתוקף הכרה זו הוא הוזמן על  -ידם לכל הטקסים הרשמיים .
*

מאמר זה מושתת על חומר שנאסף לכתיבת עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת תל  -אביב
על הנושא  ' :הנהגת הספרדים בירושלים ויחסיה עם המוסדות המרכזיים של היישוב בתקופת השלטון הבריטי ' .

שלמי תודה להנהלות ועד עדת הספרדים כירושלים  ,הארכיון הציוני המרכזי  ,המחלקה לארכיונים ולאוטוגראפים
של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ומכון יצחק בן  -צבי לחקר קהילות ישראל במזרח על השימוש כחומר

הארכיוני  .בציון ישיבות של מוסדות השמטתי את המלה ' ישיבה ' והסתפקתי בציון שם המוסד ותאריך הישיבה .
1

להלן ציונים ביבליוגראפיים עיקריים לרבנים הנזכרים  .על הרב דא נון ראה

ישראל  ,ב  ,ירושלים תרצ " ח [ להלן
אביב
ד

1971 - 1947

( תר " ץ )  ,עמ '

ירושלים

 :גאון  ,ב ]  ,עמ ' ; 214 - 213

[ להלן  :תדהר ]  ,יא  ,עמ '

מ " ר גאון  ,יהודי המזרח בארץ

:

.

ד ' תדהר אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,תל -

 ; 3826 - 3825א " א [ א ' אלמאליח ]  ' ,הרה " ג

 . 432 - 431על הרב חיים משה אלישר ראה

תשל " ה  ,עמ ' : 242 - 233 , 230 - 229

גאון  ,ב  ,עמ '

:

נסים דאנון

נ ' אפרתי  ,משפחת אלישר בתוככי

 ; 60 - 59תדהר ,

ב  ,עמ '

; 40

העולם  ,יב

וכן  :א ' אלמאליח  ' ,הרה " ג חיים משה אלישר ז " ל  -שרטוטים לדמותו הרוחנית '  ,דאר היום
תרפ " ד  .על הרב יעקב מאיר ראה

:

ז"ל ' ,

מ " ד גאון ומ ' לאניאדו

( עורכים ) ,

; 364 - 350

גאון .

ב  ,עמ '  ; 370 - 361תדהר  ,ג  ,עמ ' ; 1217 - 1216

,

 . 81 - 83קק  1939 ( ,סמטנ ) 1 111

עוזיאל  -חייו ומשנתו  ,ירושלים
 ; 501 - 498תדהר ,

.

ב עמ '

_

( ירושלים ) ,

2

בשנת תרע " ו

( ) 1916

ח ' בשבט

הראשונים ]  ,עמ '

.

M . D . Gaon ' Rabbi Jacob

, 1955

וכן

וביבליוגראפיה שם ; אלמאליח ,

הראשונים  ,עמ ' ; 368 - 365

גאון  ,ב  ,עמ '

 :י ' בר " ג מיוחס במסיבה למלאת שישים שנה לרב עוזיאל [ כתב  -יד ]  ,כ " ד

בסיוון ת " ש  -ארכיון ועד עדת הספרדים [ להלן
והבקר  ,י " א בתמוז תרצ " ט

( , ) 1924

עמ ' 89

;

 /udaisme Sepharadi .על הרב עוזיאל4יראה  :ש ' דון יחיה  ,הרב בן  -ציון

; 797 - 796

;

Le :

1 ' ,ן

"

ירושלים ,

זכרון מאיר  ,ירושלים תרצ " ו :

א ' אלמאליח  ,הראשונים לציון  ,תולדותיהם ופעולותיהם  ,ירושלים תש " ל [ להלן  :אלמאליח ,
וכן

מזרח ומערב ,

העולם  ,כז

( , ) 1939

:

אוע " ס ]  ,ו " ע  . 12על הכתרתו ל ' ראשון לציון ' ראה

:

הארץ

עמ ' . 705 - 704

חתם הרב דאנון ' מ " מ חכם באשי בירושת " ו ואגפיה '  ,ובתואר עות ' מאני זה פנו אליו כאותה

שנה גם ראשי ' הועד המאוחד לתמיכה האמריקנית ' כ ' מ " מ חכם בשי '  .לעומת זאת  ,לאחר הכיבוש הבריטי הוא

השתמש בתואר ' חכם באשי ' ללא הציון ' מ " מ '  ,ואף הרחיב את סמכותו לארץ  -ישראל ( פלסטין ) כולה  .לא הוברר

לנו אם השינוי הזה כא כתוצאה מהכרת השלטונות הצבאיים הבריטיים או חל קודם  -לכן  ,בשלהי השלטון

העות ' מאני בירושלים  .אישור בחתימות הרב דאנון ויעקב מרדכי הלוי  ,מזכירו של ועד עדת הספרדים בירושלים ,
ז ' בשבט תרע " ו ; דוד

ילין

ומ ' דוד שוב אל הרב דאנון  ,ל ' בניסן תרע " ו ; והרב דאנון אל נשיא הקהילה היהודית

בקזבלנקה  ,כ " ג באייר תרע " ט -

אוע " ס  ,אש . 12

93

הרב נסים דאנון

אברהם חיים

אולם תמיכת היישוב הספרדי בו היתה מוגבלת והצטמצמה בעיקר בבני  -משפחתו  ,בעדת הבוכארים

ובחלק מן האשכנזים  .תפקידיו בעדה היהודית רוקנו למעשה מכל תוכן  ,עם הקמת ועד העיר ליהודי

ירושלים  ,משרד  -הרבנות ואחרי  -כן הרבנות הראשית  ,שייצגו את העניינים הכלליים והדתיים של
העיר  .מוסדות אלה ו ' ועד הצירים ' לא שיתפו פעולה עמו והוא נהג

כ ' מלך

בלי עמ '  .בהקמת שני

המוסדות הראשונים היתה כין השאר מגמה ברורה להיפטר מן החזקה של הרב דאנון על הרבנות
הראשית ומתפקידיו החילוניים  .עם זאת  ,ראשי ועד הצירים ( וייצמן ) וועד העיר ( ילין ומיוחס ) נכונו

לצרפו כחבר בוועד הרבנים בירושלים ולאחר  -מכן במשרד  -הרבנות  ,אולם הרב דאנון דחה את

ההצעה הזאת  ,משום שקיווה להשיג תנאים טובים

יותר  ,וסופו

שפסחו עליו  .בשלב מסרם נכון היה

להתפטר ולהצטרף למשרד  -הרבנות  ,אולם עקב התנגדות כמה מחברי ועד העיר לצירופו למשרד
זה  ,נמנע ההסדר שהוצע .

3

הרבנים בוועד עדת הספרדים ובייחוד בני  -המשפחות הוותיקות אלישר  ,פילוסוף הלוי ואחרים לא
הכירו ברב דאנון כרב ראשי  ,בגלל קנאתם בו על שהגיע לדרגה זו בגיל צעיר יחסית

( ) 43

ובגלל אי

שביעות רצון הקהילות שכיהן בהן בתפקידים דומים  -ביירות  ,רודוס ואיזמיר  .עם בואו

לירושלים  ,מחו ראשי עדת הספרדים לפני השלטונות העות ' מאניים  ,וועד עדת הספרדים התפטר  .כן
זכרו לו את תמיכתו ברב יעקב מאיר לכהונת ' חכם באשי '  ,לאחר מותו של הרב יעקב  ,שאול אלישר

( המכונה יש " א

ברכה )

בתרס " ו

( ; 1906

ראה להלן  ,הערה  . )4הם גרסו שיש לצאת נגדו

כגלוי ,

להעבירו ממשרתו ולמנות ' חכם באשי ' אחר שיקבל את הכרת השלטונות הבריטיים  .הרב נסים
אלישר  ,בנו של היש " א ברכה  ,היה סמוך ובטוח בהכרה כזאת בהסתמכו על ' קול  -קורא ' שהוציאו
הרבנים נגד הרב דאנון  .המושל הבריטי לא העיר על ' קול  -הקורא ' ההוא ומחאתו של הרב דאנון לא
הועילה  .הרב נסים אלישר סבר שהממשלה הכירה ברב דאנון משום שחתם בתואר ' חכם באשי ' ,
ואילו אחר חתם כך עשויים היו השלטונות להכיר גם בו  .הרבנים בוועד עדת הספרדים התנגדו
שהרב דאנון יקבל כספים מחוץ  -לארץ בתור ' חכם באשי ' ועל  -שם הוועד  .הם האשימוהו בהבאת

כספים לעצמו בלבד ולא לעדה ושבחתימתו ובתוארו ( ' חכם באשי ' ) ' המיט חרפה [  ] . . .והחריב את
ירושלים '  .הם ביקשו להחזיר את הכספים לשולחיהם ולהודיעם באותה הזדמנות שהרב דאנון אינו

מוכר כ ' חכם באשי ' ואין לשלוח כספים על שמו אלא לכתובתו של ועד עדת הספרדים  .חברי הוועד
האחרים  ,ובראשם הנשיא שמואל לופו  ,היו מתונים יותר ונקטו מדיניות נייטראלית  .לופו גרס
שהעיסוק ב ' פרשת דאנון ' יערים קשיים על הפעילות השוטפת של ועד עדת הספרדים ויגרום
למריבות ולקטטות

:

' אין מתפקידנו להוריד רב ולמנות רב  ,תפקידנו לעבוד לטובת הקהל שמצדו

נבחרנו בלי להתיחס לשום תנאי '  .לדעתו  ,הזמן יתקן את המעוות ולא חברי הוועד עצמם  .לופו
ותומכיו הסתמכו על הכרת השלטונות הצבאיים הבריטיים בסטאטוס קוו  ,ועל כן סברו שאין
אפשרות לעצור בעד הרב דאנון מלחתום כ ' חכם באשי '  .גם אם ועד עדת הספרדים יבחר ' חכם

3

הרב נסים אלישר בוועד העיר ליהודי ירושלים [ להלן  :ועד העיר ]  ,י " ז באב תרע " ח ; חיים וייצמן בוועד העיר  ,י " ח
באלול תרע " ח

;

מיוחס וילין בוועד הפועל של ועד

העיר  ,ט '

בשבט תרע " ט ; מיוחס בוועד הפועל של ועד

העיר ,

כ " ח בשבט תרע " ט  -הארכיון הציוני המרכזי [ להלן  :אצ " מ ]  ' . [ 2 /4005הרצאת הועדה לחקירה בדבר משרת
החכם  -באשי בפלסטינא  ,א " י '  ,ב ' ככסליו תרפ " א  ,עמ ' נ  -אצ " מ 1 / 191נ [ להלן  :הרצאת

הוועדה ] ;

ג ' פרומקין ,

דרך שופט בירושלים  ,תל  -אביב תשט " ו  ,עמ '  ; 208 - 207י ' סבא  ' ,מחיי ירושלים '  ,חדשות מהארץ הקדושה
( ירושלים )  ,כ " א בתשרי תרע " ט

94

;

עדות אברהם פרנקו .
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ענש

.

הרב נסים דאנת בפגישחו עם הנציב העליון הרברט סמואל  ,יולי

1920

באשי ' אחר  ,תהיה זו אשליה שהשלטונות יאשרו בחירה זו  .עם זאת  ,ציין לופו בעדותו לפני הוועדה
לחקירת משרת
לתפקידו

( קיץ

' החכם באשי '  ,שמינה הנציב העליון הראשון הרברט סמואל  ,זמן קצר לאחר כניסתו
תר " ף , ) 1920 /

שוועד עדת הספרדים לא הכיר ברב דאנון ולא שילם לו

משכורת ,

בתואנה שנחשב רב לכל יהודי ירושלים ( הוא קיבל תמיכה מקופת הסיוע של הוועד המיוחד של

יהודי אמריקה )  .לעניין כספי חוץ  -לארץ  -הם סברו שהחזרת התרומות לשולחיהן והעברתן
לכתובתו של ועד עדת הספרדים תיארך זמן רב  ,ובמקום זאת הציעו שבמכתב התשובה לקבלת

הכספים יודו לשולחים ויציינו דרך אגב שנבחר ועד חדש לעדה בבחירות חופשיות  ,ויש להפנות א ת
הכספים אליו  .אי הזכרת הרב דאנון באה כדי להסתיר את חילוקי  -הדעות הפנימיים שעלולים היו

להפסיק כליל את העברת התרומות  ,מה גם שחתימתו היתה כת תוקף בקהילות בתפוצות  ,ואילו
חתימתו של ועד עדת הספרדים לבדה לא נתנה להן את הביטחון המלא לאלו צרכים נוצלו כספי

התרומות ' .
4

4,.

אסיפה כללית של עדת הספרדים [ להלן
עדת הספרדים [ להלן

:

:

אסיפה כללית ]  ,ד ' בתמת

תר " ף  ,אוע " ס ,

פנקס

: 257

הוועד הפועל של

הוועד הפועל ]  ,ט " ז בניסן  ,כ '  ,כ " ג באייר  ,א ' בסיוון תרע " ח  ,ב " ב  ,כ " ג באב תרע " ט  -שם .

נסים אלישר בוועד העיר  ,י " ז באב תרע " ח  -אצ " מ 2 / 4005ג ; הרצאת הוועדה  ,עמ '

- 3 -2

אצ " מ  91ן 1 /ג  .על

' מלחמת הרבנות ' טרם נכתב מחקר מדעי  ,וידיעות על כך אפשר למצוא  ,בין השאר  ,בעיתונות

התקופה .

ש% .

אברהם חיים

למסור לוועד עדת הספרדים את הכספים שהגיעו על שמו  ,אולם הוסיף ש ' הוא צריך להתבונן
ולהתענין באופן החלוקה '  .הוא דחה את הצעת ראשי הוועד שהם יגישו לו רשימה על צרכי החלוקה

והרב זכאי לשנותה כראות  -עיניו  .הוא ראה בעניין זה את יתרת הסמכות שבידיו  ,ובהפעלתה הוא
מונע עוצמה ממתנגדיו  ' :אני מביא כסף ומוסר בידי הנלחמים נגדי למען חזק ידיהם  .אחלק בעצמי
את הכסף אז כולם יעמדו לצידי '  .לבסוף הוסכם על מסירת החלוקה לוועד עדת הספרדים  ,שיסדר
רשימה לפי דרגת

החכם  ,מספר

להוסיף או לגרוע .

5

בני  -משפחתו ומצבו הכלכלי  .זו תובא לפני הרב  ,שיביע דעתו

הרב חיים משה אלישר
הרבנים לא השלימו עם פשרה זו  ,ולאחר שנואשו מעבודה משותפת עם ראשי הוועד וחבריו הלא -

רבנים בשאלה זו ובעניינים אחרים  ,הקימו לעצמם בראשית ניסן תרע " ט ( אפריל  ) 1919ועד רבנים
בן שישה חברים ובחרו ברב חיים משה אלישר ל ' ראשון לציון '  ' ,לכבוד העדה שלא תתפורר ' .
באורח

לא  -רשמי ,

נבחר הרב חמ " א ל ' ראשון לציון ' חמש שנים קודם  -לכן כדי להרשים את

התורמים  .הוא נחשב בעיניהם כסמכות תורנית עליונה בעוד ' החכם באשי ' הוא בעל סמכות רשמית

ונבחר גם על  -ידי לא  -רבנים  .הרבנים האשימו את ראשיו של ועד עדת הספרדים שמנעו מהם לבוא
בדברים עם הרב דאנון ' להשתוות ולתת כבוד התורה לרב חמא '  .כן גרסו שחתימת ועד הרבנים
תגייס כספים רבים מחוץ  -לארץ לטובת עדת הספרדים ומוסדותיה  .ואמנם  ,חברי הוועד כתבו
ישירות לקהילות ולנדיבים בחוץ  -לארץ להגדיל את התרומות והנדבות לכתובת ועדם והעבירו
לוועד עדת הספרדים שבעים וחמישה אחוזים מן ההכנסות  .ועד הרבנים פעל כשנה

וחצי ,

ובהשתדלותו נכנסו רוב הכספים לקופתו של ועד עדת הספרדים  .אמנם ראשי ועד העדה ביקשו

.

היים מ אלישר

אש הרבנים וראשון לציון הנאון
-

י ,

פער כללי לערת המפררים בירושתה
ההברים
האי דיר יצחק לוי
הרב

רפאל הכהן שאקז
חנניא גב  -יאל1

( יו " ר )
( פוכן )

2

הרב אברהם פלוסוף

חא ' שאיל

י

.

9

*
1

שנסה ליניאד1
בנימין אשר לוי

1

( סגן יו " ר )

אנקונה

נפתלי ברוך

יוסף ברזאני
 ,צחק כהן
אברהם ספ1רטת

 י  -ין -ראש נייר  -המכתבים של הרב חיים משה אלישר וועד עדת הספרדים  ,ששימש החל משנת

5

מוז

הוועד הפועל  ,א '  ,ח '  ,ט " ו בסיוון תרע " ח  -אוע " ס  ,פנקס

הרב דאנון אליו בתחתית המכתב [ ל " ת ]  -שם  ,אש . 12

: 257

לופו אל הרב

דאנון  ,ט " ז

1920

בסיוון תרע " ח  :ותשובת

היחסים בין הרבנים הראשיים הספרדים לבין ועד הספרדים בירושלים

מהם כתובות להפנות מכתבי בקשה לגיוס כספים  ,אולם הרבנים לא נענו להם  .החברים הלא  -רבנים
בוועד עדת הספרדים הסכימו בדיעבד להקמת ועד הרבנים ולתעודתו  ,אולם התנגדו נמרצות מן
הבחינה הפורמאלית לבחירת הרב חמ " א ל ' ראשון לציון ' שלא בידיעתם  .התברר שבחירתו הרשמית
התקיימה באסיפה של כעשרים רבנים בלבד ולא במסגרת של אסיפת רבנים  ,סוחרים וחברי הוועד
האחרים  .טעם אתר לבחירתו באסיפה כללית היה להזדרז ולהקדים את בואו של הרב קוק כרב כולל
ירושלים ולא להיבלע בין האשכנזים  .אולם הם הטעימו שלא היתה להם התנגדות אישית לרב
חמ " א  .אדרבה  .הם השתדלו למענו בכך ששיכנעו חברים בוועד עדת הספרדים שנטו לטובת הרב

דאנון להיות נייטראליים ופעלו למינוי הרב חמ " א לסגן  -נשיא בוועד הרבנים בירושלים בתרע " ח
( ) 1918

ולאחד מנשיאי משרד  -הרבנות בשנים תרע " ט  -תרפ " א

( ) 1921 - 1918

6.

הרב דאנון לא נרתע מכינון ועד הרבנים ומפעולותיו  ,המשיך להשתמש בתואר ' חכם באשי ' ולגייס
לעצמו כספים מקהילות בחוץ  -לארץ .

במחצית השנייה של שנת תר " ף

7

( ) 1920

גברה ההתנגדות הגלויה לרב דאנון  .יוסף מיוחס הצטרף

לקבוצת הרבנים שסברו שיש להוציא נגדו ' קול  -קורא ' ובו למסור את הגרסה האמיתית  ,שבבואו

ירושלימה  ,זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  ,לא השתדל להכין את הכחירות ל ' חכם
באשי ' חדש על  -פי הוראת ה ' חכם באשי ' של קושטא  ,ולקח את התואר לעצמו  .ואמנם  ,ראשיו של

ועד עדת הספרדים פרסמו הודעות בעיתונות המקומית  ,שאין לרב דאנון כל זכות להשתמש בתואר

' חכם באשי '  .כתגובה  ,יצא הרב בהודעה שבה הגן על
בראשית תרפ " א

( , ) 1920

מעמדו ' .

לאחר כינון הוועד החדש לעדת הספרדים והתחזקות מעמדו של הרב קוק

בציבור האשכנזי  ,התבטל ועד הרבנים וחבריו המשיכו לפעול במסגרת ועד עדת הספרדים  .הוסכם
פה  -אחד שהרב חמ " א יחתום על המכתבים בתור ' ראש הרבנים וראשון לציון לעדת הספרדים ' וכל

מכתב נכנס ייפתח על  -ידי ראש הרבנים ואחד מחברי

הוועד  .על מכתבים לבקשת כספים מחוץ -

לארץ יחתמו הרב חמ " א והרבנים פאפו וקואינקה כראשי בית  -דין  ,נשיאו של ועד עדת
סגנו

הספרדים ,

ועוד שלושה חברי ועד  .על מכתבי אישור לקבלת התרומות יחתמו ראש הרבנים  ,נשיא ועד

עדת הספרדים  ,הסגן והגזבר  .הכתובת להעברת הכספים ולמכתבים נכנסים היא ' ראש הרבנים

6

.

הוועד הפועל  ,ב '  ,י ' בניסן  ,כ " כ  ,כ " ג באב תרע " ט ; אסיפה כללית ד ' בתמוז תר " ף  -שם  ,פנקס  ; 257הרב יוסף

הלוי בישיבת ועד הסתדרות הספרדים [ ל " ת  :כנראה מסוף שנת תר " ף ]  -שם  ,א " ס

תיק

76

במחלקה לארכיונים ולאוטוגראפים של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי [ להלן

וחשבון מפעולת ועד הרכזים הספרדים בירושלם מניסן תרע " ט עד ניסן תר " ף

[ גאון ] על מצב עדת הספרדים  ,ז ' באייר תרצ " א  -אוסף גאון  . 89 ,לופו אל
פנקס

; 17

אוסף גאון  ,סימן

: 120

(ל"מ :

גאון ] ;

דין

אייר תר " ף )  .השווה תזכיר

הרבנים  ,ט " ז

תשובת תרבנים לוע " ס  ,כ " ה בסיוון תרע " ח  -מכון בן  -צבי  ,תיק

:

אוסף

, 40 - 795

בסיוון תרע " ח  -אוע " ס ,

 , 56תעודה : 27

לופו אל הרבנים

.

פאפו  ,פילוסוף וקואינקה כ " א באב תרע " ט  -אוע " ס  ,פנקס  . 120במודעה שפרסמו חברי ועד הרבנים בעניין
מעמדו של הרב דאנון כ ' חכם באשי '  ,לא נזכר כלל המאבק הפנימי הנדון בעדת הספרדים  .כינון שני הוועדים
ופעולותיהם נזכר כחלק מהתארגנות העדה לאחר הכיבוש הבריטי -

7

[ הרב ]

בן ציון אברהם קואינקה

' למען האמת '  ,דאר היום ( ירושלים )  ,כ " ז באב תר " ף .
לדוגמה  :נסיעתו למצרים באביב תר " ף (  , ) 1920שם קיבל סכוניי  -כסף שונים וכן על  -פי התכתבויותיו עם קהילות

.

שונות  -כמו קהילת קזבלנקה  -הוועד הפועל כ " ט באייר תר " ף  -אוע " ס  ,פנקס
8

ואחרים .

אסיפה כללית  ,ד '  ,ו ' בתמוז תר " ף  -שם  ,פנקס  ; 257הרצאת הוועדה  ,עמ '

הערה

 , ) 3עמ ' ; 207

( ירושלים ) ,

קואינקה

א ' באלול תר " ף .

( לעיל  ,הערה : ) 6

- 2

; 257
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' ייז  -יחשבון מפעולת ועד הרבנים הספרדים בירושלים  ,מניסן צרע  -ט עד ניסן

חר " ף '

נדא

דקינננים

אברהם חיים

ו " ראשון לציון " הגאון חיים מ  .אלישר

יצ " ו וועד

כללי לעדת הספרדים בירושת " ו '  .ועד עדת

הספרדים פנה בקריאה לנדיבים בגולה לא להמשיך לשלוח כספים על  -שם הרב דאנון  ,והודיע שאין
לו כל זכות והרשאה לבקש ולקבל נדבות ממישהו לטובת עניי עדת הספרדים ומוסדות הצדקה
והחסד שלה  ,אלא על  -שם הרב חמ " א ושמואל לופו  ,נשיאו של ועד עדת הספרדים  .מעמדו של הרב

חמ " א מתברר גם מחוות  -הדעת של עדת הספרדים  ,שנמסרה לוועדת  -החקירה בעניין משרת ה ' חכם

באשי '  ,לפיה הספרדים בירושלים מכירים ברב חמ " א כרב הראשי ובן הסמך הדתי העליון של
הספרדים בארץ  -ישראל  .הם ביקשו שיתמנה ראש דתי ספרדי אחד .

9

אתרע מזלו של הרב חמ " א שהשלטונות הבריטיים ומוסדות היישוב החליטו שלא הוא לבדו יוסיף

לכהן כרב ראשי  ,אלא תוקם מועצת רבנות ראשית נבחרת עם שני רבנים ראשיים  -אשכנזי
וספרדי  .בהצעת פשרה זו ראו הספרדים הרעה במצב אולם הסכימו לכך רק למען שלימות העם .
נוכח מעמדו של הרב קוק וסגולותיו המיוחדות  ,החליט ועד עדת הספרדים לקבל את הצעתו של
ד " ר יצחק לוי  ,ראש הסתדרות הספרדים  ,שהרב יעקב מאיר הוא שיוכל לעמוד נגד הרב קוק וחבריו

' לרב חמ " א יש זכות על המקום הזה אבל הוא ח לש [ ההדגשה שלי  -א

"ח ] ,

:

עלינו לתת לו איזה

תואר כבוד בכדי לגלות שאין לנו כל כונה נגדו '  .בני משפחת אלישר סברו שהרב קוק יכבד יותר את
הרב חמ " א כרב ראשי וכן את כל עדת הספרדים  .כן טענו שלרב חמ " א סיכויים גדולים לזכות
בתמיכת הבוחרים האשכנזים והספרדים שמחוץ לירושלים  .אולם דעתם לא נתקבלה  ,משום שהרוב
גרס שהאשכנזים רוצים דווקא ברבנים ספרדים חלשים

,

לרבות הרב הראשי  ,כדי לרמוס את

ענייניהם  .לא כבוד ביקשו אלא תקיפים נגד הרב קוק  .וכך האינטרסים של עדת הספרדים הכריעו
בעד בחירת הרב יעקב מאיר  .המגמה היתה שהרב חמ " א יסתלק מעצמו מתפקידו והתפטרותו תביא
לו כבוד  .חברי הוועד הסכימו להעניק לו קצבה קבועה  ,ולפעול שהרב הראשי שייבחר יוותר
לטובתו על התואר ' ראשון

לציון ' .

לא ברור לנו אם הגיש מכתב התפטרות ; על כל פנים  ,בבחירות

למועצת הרבנות הראשית שהתקיימו בט " ו באדר א ' תרפ " א

( 23

בפברואר

) 1921

קיבל קולות

מעטים  .הרב קוק נבחר פה  -אחד ואילו הרב יעקב מאיר נבחר ברוב קולות 0 .י

הרב יעקב מאיר
לאחר שנבחר לרבה הראשי של

ארץ  -ישראל ,

השתדל הרב מאיר עד כמה שאפשר להימנע

מחיכוכים כלשהם עם ראשיו של ועד עדת הספרדים ובעיקר עם הרב חמ " א  ,שהמשיך לכהן כמנהיג
הרוחני של עדת הספרדים עם התואר ' ראשון לציון '  .לאחר תקופה קצרה של פסיחה על שני
הסעיפים בשאלת החתימות  ,הוסכם שהרב חמ " א יחתום על המכתבים ראשון

לירושלים '  ,אחריו שאר ראשיו של ועד עדת
הרב יעקב מאיר

תל19

מימין  ,כיראש

הרבנים

ומתחתיהם כעין אישור  -הרב מאיר ' ראש

הרבנים לארץ ישראל ונשיא משרד הרבנות הראשית '  .לעניין הכתובת למשלוח כספים מחוץ  -לארץ

9

הוועד הפועל  ,י " ב  ,י " ס בחשוון תרפ " א  -אוע " ס  ,פנקס 257

;

הרצאת

הוועדה  ,עמ ' - 8 , 5

אצ " מ  ,שם  :ראשי

וע " ס אל הרב חמ " א  ,י " ט בחשוון תרפ " א  -אוע " ס  ,פנקס . 120
10

.

הוועד הפועל  ,י " א בכסליו ח '  ,י " ב  ,י " ט באדר א תרפ " א ; עדות אברהם פרנקו  .על הבחירות הראשונות למועצת

הרבנות הראשית ראה פרטיכל הבחירות כפי שמובא אצל  :מ '

אטיאש  ,ספר

ישראל בארץ  -ישראל תרע " ח  -תש " ח  ,ירושלים תשכ " גנ  ,עמ ' . 44 - 43

100

התעודות של הועד הלאומי לכנסת

COB BEIR

יעקב מאיר

~

PALESTINE

ראש הרבנים בארץ  -ישראל

' שיא היכשת הראשית

Eabbinique

ראש נייר  -המכתבים של הרב יעקב מאיר  ,ששימש עד לפטירתו של הרב

חמ " א

בשנת

1924

הציע יצחק אלישר  ,בנו של הרב חמ " א  ,כתובת ללא אזכור שם פרטי  ' -עדת הספרדים

בירושלים ' .

ואילו נשיא ועד עדת הספרדים גרס שיש להזכיר שם של אישיות רבנית כדי שתשפיע על הנדבנים
לתרום  .הרב מאיר הודיע שציון שמו אינו לשם כבוד אלא לטובת העניין  ,והרב חמ " א נאלץ לוותר
על ציון שמו  .בהקשר לכך עמד האחרון להגיש מכתב  -התפטרות לוועד עדת הספרדים  ,משום
שחשש מוויתורים נוספים במעמדו וכמסכויותיו  .הרבנים כנראה השפיעו עליו שלא ינהג כך  ,משום

שזה יהיה עלבון לו  .הכתובת שנקבעה  ' -יעקב מאיר רב ראשי לארץ ישראל וש  .לופו נשיא עדת
הספרדים '  ,עם

מאיר לצרף לעצמו את התואר ' ראשון לציון ' עד לאחר פטירתו של

זאת  ,נמנע הרב

הרב חמ " א בתרפ " ד

( , ) 1924

ונהג לחתום ' ראש הרבנים '  ' ,ראש הרבנים בארץ ישראל ' או ' ראש

הרבנים ונשיא משרד הרבנות הראשית לארץ ישראל '  .יי
כעבור שנים אחדות התפתחה מחלוקת ממושכת בין ועד עדת הספרדים והרב מאיר  ,שיסודותיה
האישיים מתקופת ' מלחמת הרבנות ' בירושלים  ,לאחר מותו של הרב יעקב שאול אלישר ( משנת
תרס " ו 1906 /

ואילך ) 2 .י הוא היה נחוש בהחלטתו למלא תפקידים פעילים  ,ובתוקף מעמדו והשפעתו

ביקש לשלוט בכל הכספים המגיעים לטובת עדת הספרדים ומוסדותיה ולחלקם כאוות נפשו ללא

מסירת דינים  -וחשבונות  .כן התערב בבחירות לוועד עדת הספרדים כדי לאייש בו את אנשי  -שלומו

ופילג את חבורת הרבנים  .תומכיו העיקריים היו הרבנים יוסף הלוי  ,בנימין אשר הלוי ואברהם
פילוסוף  ,וראשי מתנגדיו היו יוסף אלישר  ,יוסף מיוחס  ,דוד אבישר ואברהם פרנקו  .על  -פי תקנותיו
של ועד עדת הספרדים מחנוכה תרפ " ג

( ) 1922

ועל  -פי חוקת הבחירות שלו מתרצ " ב

( , ) 1932

הרב

הראשי הוא נשיא כבוד של הוועד  .גי ברור שקביעה זו באה לשמור על יוקרת המוסד  ,שלפנים נושאי
כהונת ה ' ראשון לציון ' וה ' חכם באשי ' עמדו בראשו כבעלי סמכ ] .ת עליונה בעניינים דתיים  -רוחניים
וחילוניים כאחד  .עם זאת  ,זהו ביטוי מובהק לעידן החדש  ,שבראש ועד עדת הספרדים עומדים לא -

רכנים  ,וקיימת הפרדה כין מוסד הרב הראשי שהוא נשיא מועצת הרבנות הראשית לבין הוועד
הכללי לעדת הספרדים  .הרב מאיר לא קיבל דין זה וקרא לעצמו

11

הוועד

J

הפועל  ,י " ס באדר

שם  ,פנקס

: 249

אש

; 21

א  ,ו' ,

י " ז באדר ב תרפ " א

עדות אברהם

' נשיא הועד הכללי ' או ' נשיא ' ולא

 . -אוע " ס  ,פנקס  ; 257הוועד הפועל  ,ח '  ,י " ג בסיוון תרפ " א -

פרוקו .

.4

12

ראה לעיל  ,הערה

13

תקנות ועד עדת הספרדים בירושלים  [ ,ל " מ ] תרפ " ג  ,עמ '  ; 5חוקת הבחירות לוועד הכללי  -ועד עדת הספרדים
בירושלים  ,סקירה לתולדות עדת היהודים הספרדים בירושלים ודו " ח מפעולות הועד לתקופה של

אביב

שנים

ומחצה תשרי תרפ " ט  -ניסן תרצ " ג  ,ירושלים תרצ " ג  ,עמ ' . 52
ג10

הרב יעקב מאיר עם עורך  -הדין מאיר לאניאדו  .עומד משמאל  -בצלאל מהיושוף  ,הקוואס של הרב

' נשיא כבוד ' ככתוב בתקנות  .לעומתו  ,סברו מתנגדיו  ,שהוא אינו נשיא העדה ' וגזרות לא נקבל ' " .
הרב מאיר לא הסכים לשתף פעולה עם ועד שלא הורכב על  -פי רצונו  .הרא התנגד לוועד הכללי
הראשון שנבחר בתקופת כהונתו כרב ראשי בראשית תרפ " ד

( , ) 1923

ואשר השתלטה עליו על  -פי

השיטה הרובית רשימת ' הסתדרות חלוצי המזרח '  ,בטענה שנמצאו בין חבריו מחללי שבת

בפרהסיה  .עם זאת  ,לא התנגד עקרונית להרכב פאריטטי של רבנים ולא  -רבנים  .הוא תמך בצד
המובס  -שמרנים שכללו בין השאר רבנים ובני עדות מזרחיות  -שערערו על חוקיות הבחירות ,
והורה לסגור את כל הפנקסים והחשבונות של הוועד הקודם ולא להוציא אף פרוטה  .גם לאחר

פרסום חוות  -הדעת של הבורר מ ' עליאש ואישור השלטונות הבריטיים לחוקיותן של בחירות אלה ,
התמיד הרב בהתנגדותו לוועד הנבחר ושאף לפטר כמה מחבריו  .דוד אבישר  ,מראשי ' הסתדרות
חלוצי המזרח '  ,הסכים להתפטר כוויתור למען השלום  ,למרות חששו שצעד זה ישמש תקדים

14

הוועד הפיעל  ,ב '  ,ט ' בחשוון תרפ " ד  -אוע " ס  ,פנקס

;

גם

 ; ! 24הרב מאיר אל יצחק אלישר  ,כ " ח בתשרי תיפ " ד -

שם  ,בת  .הרב מאיר חתם על תקנותיו של ועד עדת הספרדים מתרפ " ג  ,בניגוד לרצונו  ,כדי שהוועד יוכל להתייצב
במשפט נגד מסיגי  -גבול ערבים בבית  -העלמין שבהר  -הזיתים  -אוע " ס  ,ב " ע ! ; יצחק בנימין יחזקאל יהודה ,

פרשת הבחירות להועד הכללי לעדת הספרדים בתשרי תרפ " ד  ,ירושלים תרפ " ד  ,עמ '
הבחירות בתרפ " ו

102

( , ) 1926

חתם הרב מאיר ' נשיא כבוד של ועד עדת

הספרדים ' -

.1

עם זאת  ,בכרוז לקראת

שם  ,בח .

היחסים בין הרבנים הראשיים הספרדים לבין ועד הספרדים בירושלים

אז הרב לא נתרצה  .נסיון התיווך של הרב עוזיאל נכשל אף הוא 5 .י הרב מאיר החזיק בידיו את כל
סכומי  -הכסף שבאו מחוץ  -לארץ לטובת עדת הספרדים ומוסדותיה והשקיעם בקופות שונות

.

וברכישת נכסי דלא  -ניידי ללא ידיעת ועד עדת הספרדים ( ראה להלן )  .הוא סירב לחתום על פנקסי

נסוהר  ,ר יעקב מאיר שלירא ,

השליחות של השד " רים מטעם המוסד  ,שהתכוונו לצאת לאזורים שונים  .זו היתה פגיעה רצינית

שיאל .
הרה  .נ
ארץ" -
ורלי :
הועד יבם
ישיא ראוי

באחד ממקורות  -ההכנסה של מוסדות העדה  ,מכיוון שהקהילות והיחידים התחשבו הרבה

שליביא ,

ביד  ,שלס .

זקן הרברס

הועד הנועל :

לקהילות וליחידים  ,שאין להתחשב עם איזו פנייה אליהם מטעם ועד עדת הספרדים ללא חתימתו .

אישר.

נשיא העות  :הא ' ' וסף

בז קרע מכתבים שהוועד שלח אליו לחתימתו  ,ולא טרח להשיב כלל על מכתביו 5 .י
המתנגדים לו בחלו במשא  -ומתן עמו וטענו שאין הם נחשבים בעיניו  .אלה שזכו להיפגש עמו

סגנים  :הא ' יסף בי  ,נ מיטוס ,

הנתלת היני הלא ~ ם '
חני  ,עד
ונשיא
הדר פשההעיי %ליהודי ' יושלם .

נתקבלו בכעס ונעלבו  .הם סברו שיש אמנם להחשיב את כוח הרב הראשי  ,אולם עליו ועל תומכיו

הגזנו 41 :נ

עבודה מודרניות  .נוכח העוינות שהרב מאיר גילה כלפיהם  ,הוציאו ראשיו של ועד עדת הספרדים

' רן

.

תונאנה.

הרה " ג חדאל

את שמו מכתובת המוסד ובייחוד זו שנועדה לשליחת הכספים מחוץ  -לארץ  .לאמיתו של דבר  ,יכלו

) ( CDlt

.

גברים :ברוך
' נפתל '

לקבל את החלטות הרוב ולנהוג בדרך דימוקראטית בבחירות  ,בדיונים  ,בקבלת החלטות ובשיטות
הא ' רפאל

.
.-

' החכם

באשי ' בוטלה וועד עדת הספרדים הוכר רשמית כבא  -כוח עדת הספרדים  .אולם מפני כבוד הרב

חים הכהן  ( ,סחו )

.

(עורך-דנן) .

יוסף די פנח " ל ,

עזיך-דץ).

סא ' ר חי ג ' ינסס
אנרהם פרנק  ( ,ס ~ ס  .לכשפסיס
(

,

 :מזכיי עורית ' רהטלס )

 .אליה  ,אלישר.

חמ " א  ,שהעביר בתקופת כהונתו כ ' ראשון לציון ' את כל הכספים למוסד  ,קיוו שהרב מאיר ינהג
כמוהו  .עם זאת  ,הוועד הכללי נשאר איתן בהחלטתו שהוא הגוף המוסמך לרכז את כל הכספים

.

HOOIorary Prea~ dent

2408

שנועדו לעדת הספרדים  ,והוועד הפועל הוא המוסמך להוציאם כפי שימצא לנכון  .לי וכך סיכם לופו

את מצב  -העניינים

איישי

בסונרר נסים

בחתימתו ; וכשזו לא נמצאה  -לא היתה ערובה להצלחת השליחות  .יתירה מזו  ,הוא שלח מכתבים

לנקוט פעולות משפטיות שיאכפו על הרב הראשי את העברת הכספים אליהם  ,לפי שמשרת

.

נגמיא הכבת ; הרה נ הראשיל

*.

an & Risbon 08

*

Hia
Ohief
Eminenoe
Rabbi ofJacob
 44ז% ! 5 18
leir

:

הרב הראשי שלנו הוא מהדור הישן  ,הוא איש עריץ  ,הוא נבחר בתור רב א " י  ,והוא רוצה לנהל
את העדה ובקושי רב נהלנו אתו את העדה בשנים

.

~ :
President 0 ! tbe counea

 Eliaebשאקא eran & Rabbi
Eseeutive

האחרונות  ' .י

.

3fr JNeph Eliachar .

איל
hfr . Josepb
Preaidents
Bsraa:

,

לאחר הבחירות לוועד הכללי שהתקיימו בראשית שנת תרפ " ט

( , ) 1928

56י

President Of

הודיע הרב מאיר שהוא מוכן

לבוררות  .החברים בוועד עדת הספרדים נענו לכך  ,והוסכם על הרכבה של ועדה שתשים קץ לאי -

Meyouhas

E

Hember
the of
6ש %ד
4 Ealeumi
~ ecutive

Of

684 President of the Couacil

15

הוועד

הפועל  ,ב '

כחשוון  ,ה ' ,

כתמוז תרפ " ד  -שם  ,פנקס

ב תרפ " ד -
16

שם ,

כח

;

י " ב בכסליו תרפ " ד  -אוע " ס  ,פנקס

; 272

; 124

.

כ " ח באייר תרפ " ד  -שם פנקס  ; 272הוועד הפועל  ,כ ' באייר תרפ " ו  -שם  ,פנקס

הפועל  ,ט " ו  ,כ " ב  ,כ " ט בחשוון תרפ " ט  -שם  ,פנקס
]2

:

דין וחשבון מפעולות ועד העדה הספרדית

מצב עדת הספרדים  ,ז '

; 247

באייר תרצ " א  -אוסף גאון ,

 ; 89מכתב

גלוי מאת

הספרדית בירושלים '  ,הארץ  ,ה ' בכסליו תרצ " ב ;

בירושלים '  ,דאר היום ( ירושלים )  ,י " ב בכסליו תרצ " ב

הוועד

הכללי  ,ז ' ,

כ " ב בכסליו תרפ " ט  -אוע " ס  ,פנקס

י " ג באייר

תרפ " ו -

שם  ,בח ; תזכיר

[ גאון ] על

כ " ג בחשוון תרצ " ב ; מ ' מני ,

שם  ,פנקס  . 254ביקול

החדשה  -כ " ד באב תרפ " ד  -ובבקשת תמיכה לקראת פסח תרפ " ה

( - ) 1925

שם

עדת הספרדים בירושלים  -אוסף
18

PanijeL

.

.

. 71

103

.

8.

.

Joseph 8

) ( Advocote

.

,

) Yeir 1 ! aenio ( Advocete
]Lbraham
gruda
Franco ,

]%

.
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' לעניני העדה

' על השערוריה בעדה הספרדית

הארץ  ,כ " א בחשוון תרצ " ב .

; 247
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הוועד

' אחד הבוחרים '  ,דאר היום ( ירושלים ) ,
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;

; 254

.

;

לופו אל הרב מאיר  ,י " א באדר כ תרפ " ד  -שם  ,אש

ט ' בכסליו תרפ " ט  :י ' בורלא  ' ,העדה היא אנכי '  ,דאר היום ( ירושלים ) ,

 ; 272הוועד הפועל ,
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הוועד הכללי  ,ב " ב בכסליו תרפ " ט  -אוע " ס  ,פנקס  ; 247הוועד הכללי  ,ב " ה בתמוז תר " ץ  -שם  ,פנקס 188

הוועד הפועל  ,ח ' .

17

הוועד הפועל  ,ח '  ,כ " א  ,כ " ח באייר  ,י " ב

הרב מאיר אל יצחק אלישר  ,כ " ח בתשרי תרפ " ד  ,ולופו אל הרב מאיר  ,י " א באדר

of the JerasaSem Jews .

.

77

. %.

 . 0ץ  ,צט841סא 7 %

אברהם חיים

ההבנות בין הצדדים  .ראשי ועד עדת הספרדים הציגו תביעות בסיסיות שלא הסכימו לוותר עליהן

:

( א ) העיקרית  -ריכוז כל הכספים בקופת הוועד  ,כשהכתובת היא ' ועד עדת הספרדים בירושלים '

;

( ב ) קבלת חשבון כתוב מהרב הראשי מכל הכספים השייכים לעדת הספרדים ולמוסדותיה שנכנסו
על  -ידו ושנמצאו ברשותו

; (ג )

החנויות שהרב קנה לבית  -התמחוי ולתלמוד  -תורה תהיינה הקדש

לעדת הספרדים  ,והוועד ימנה נאמנים עליהן  .ראשיו של ועד עדת הספרדים התעקשו להשיג הסכם

חתום ולא היו מוכנים להסכמה שבעל  -פה  ,פן ישנה הרב את דעתו לאחר  -מכן  .ההסכם סודר בז '
בשבט

תרפ " ט ( 18

בינואר

ותפקידו של נשיא הכבוד

, ) 1929
;

ובו צוינו והוגדרו בבהירות תפקידיו של ועד עדת הספרדים

בהירות זו היא שנועדה להבטיח שיתוף  -פעולה בהנהלת ענייני עדת

הספרדים  .הוא קבע שהרב יחתום ראשונה על מכתבים שהוועד יגיש לו עם כתובת המוסד  ,ואחריו

יחתמו חברים שהוועד יסכים עליהם  :ענייני הישיבות יחתכו במשותף על  -ידי הרב הראשי וראש
הוועד הכללי  ,וכל הכנסות העדה מן הארץ ומחוצה לה ( פרט לישיבות ) יופקדו בבנק בחשבונות
מיוחדים לכל מוסד

:

התלמוד תורה  ,התמחוי וכיוצא באלה  .הכסף ששייך לישיבת ' תפארת

ירושלים ' ייכנס לקופתו של ועד עדת הספרדים ויעמוד לרשות הוועדה לענייני דת וחינוך שעל  -ידו .

כן התחייב הרב על  -פי ההסכם להכניס לקופת הוועד כספים מהקדש משה מונטיפיורי לאחר ניכוי
חובו של ועד עדת הספרדים לתלמוד  -תורה של העדה ולהעביר את החנויות והמשרדים שרכש

בכספי הקדשות שונים לרשות ועד עדת הספרדים  ,כאשר שלושה  -רבעים מן ההכנסות יהיו לטובת

בית

עזבון סימה בליליוס בשכונת רחביה (היום

רחוב אבן  -עזרא

)6

היחסים בין הרבנים הראשיים הספרדים לבין ועד הספרדים בירושלים

התלמוד  -תורה ורבע אחד לתמחוי  .עניינים אחרים שלא הוסכם עליהם הועברו לבוררות של בית -
דין .

9ן

חששות ראשיו של ועד עדת הספרדים התאמתו  :הרב הראשי לא מילא אחר תנאי ההסכם  .הוא
האשים אותם בהכרזות של ' שלום שלום ואין שלום '  ,והם טענו שכמעט בכל יום עורר הרב בעיות

חדשות  .שאלת היחסים בין הצדדים היתה על סדר  -היום של רוב ישיבות הוועד הפועל  ,וזו דחתה
דיונים בנושאים חשובים אחרים  .היא הביאה חברים לידי יאוש ואפילו להתפטרות  .מצד אחד הם

ביקשו בכל האמצעים לחפות כלפי חוץ על ההתרחשויות  ,שהרי כבוד הרב הראשי הוא כבוד העדה
כולה ; ומצד אחר  -לא יכלו לראות אי  -סדר ולהחריש  20 .לראיה באו מסקנות רואה  -החשבון שביקר
את החשבונות שמסר הרב הראשי כל ' כתשרי תר " ץ

(3

בנובמבר

: ) 1929

בשלב ראשון לא ראה שום

אסמכתאות  ,לא של הכנסות ולא של הוצאות בקשר לחשבונות  .בשלב שני הוא מצא אמנם את

קבלות ההוצאה  ,אולם רוב קבלות ההכנסה היו חסרות ; החוזים בדבר רכישת שלוש חנויות לטובת
התלמוד  -תורה והתמחוי נעשו על שמו הפרטי ולא על  -שם העדה הספרדית  .המבקר הציע שלמען
הסדר רצוי כי כל החוזים  ,הקבלות והתעודות של ההקדשות יימצאו במשרדו של ועד עדת הספרדים
מכיוון שהחשבונות האלה נובעים ישירות מתוך העניינים השייכים לעדה  .י2
אברהם פרנקו הרחיק לכת בקיצוניותו  ,וטען שאם הרב הראשי יסרב למלא אחר תנאי ההסכם שחתם
עליו  ,יודיע לו ועד עדת הספרדים שאין הוא מכיר בו עוד כרב ראשי  .גם חברים אחרים סברו שיש

להורידו מנשיאות הכבוד של ועד עדת הספרדים ולבטל את התקנה הזאת  ,לפרסם עליו ' ספר לבן '
ולחלקו בציבור ואחרי  -כן לתבוע אותו לדין  .עם זאת  ,הם חששו להחליט שהם יכולים לעבוד בלי

הרב הראשי  .ועד עדת הספרדים נתן אורכה של שבועיים להמשך המשא  -ומתן עם

הרב  ,וגם

לא חלה כל התקדמות  ,המשיך במדיניות מאופקת  .מגעים שניהלו אתו מספר

לאחריה  ,כאשר

אישים ספרדים  ,הסתיימו בלי תוצאות  .חבריו של ועד עדת הספרדים החזיקו בדעתם לא לסטות
מתנאי ההסכם החתום  ,ונכונו להתנצל על כל עלבון שגרמו לרב .

19

.

הוועד הכללי  .י " ן  ,ב " ב בכסליו ז ' בשבט תרפ " ט  -שם  ,פנקס

תרפ " ט  -שם

;

22

 ; 247הוועד

הפועל ,

הוועד הפועל  ,ט '  ,י " ז  ,כ '  ,כ " ד בשבט תרפ " ט  -שם  ,פנקס

הספרדים  ,י " ס בכסליו תרפ " ט :

ראשי ועד עדת הספרדים אל הרב מאיר ,

; 256

ד '  ,ה '  ,י '  ,י " ז  ,כ " ג בטבת

הרב מאיר אל ועד עדת

י " ד  ,י " ז  ,כ " א בכסליו תרפ " ט ; ועד עדת

הספרדים אל הרב נסים אלישר [ בורר ]  ,ד ' כטבת תרפ " ט  :הרב מאיר אל הרב אברהם אביכזיר [ בורר ]  ,ד ' בשבט

תרפ " ט ; ראשי ועד עדת הספרדים אל הרב אביכזיר  ,ז ' בשבט תרפ " ט  -שם  ,אש  : 21אוסף גאון .

; 142

ועד עדת

הספרדים בירושלים  ,סקירה על פעולות הועד לשנת הדו " ח חשון תרפ " ט  -חשון תר " ץ  ,ירושלים תר " ץ  ,עמ '
[ להלן
20

דו " ח תר " ץ ]  :דאר היום

:

הוועד הכללי  ,ז '

תרפ " ט

;

( ירושלים )  ,כ ' ,

9-8

כ " א  ,ב " ו בשבט תרפ " ט .

באייר תרפ " ט  -אוע " ס  ,פנקס  . 247סיכום ישיבה זו מובא בתוך  :דאר היום

( ירושלים ) ,

י ' באייר

הוועד הפועל  ,ג ' באדר א תרפ " ט  -אוע " ס  ,פנקס  : 256הוועד הפועל  ,כ " ד באדר ב  , T " D ,ב " ה בניסן  ,י " ב

באייר תרפ " ט  -שם  .פנקס  ; 247ראשי ועד עדת הספרדים אל הרב מאיר  .כ " ו בניסן  ,י " ד באייר תרפ " ט  -שם .
אש

; 21

והשווה גם

:

א " מ כהן  ' ,מכתב למערכת '  ,דאר היום ( ירושלים )  ,י " ג

21

דו " ח תר " ץ  ,עמ ' . 24 - 18

22

הוועד הכללי  ,ז ' באייר תרפ " ט  -אוע " ס פנקס

.

: 247

באייר תרפ " ט .

הוועד הפועל  ,כ " ד באדר ב  ,י " ט כאייר תרפ " ט  -שם

;

.

הוועד הפועל  ,ב '  ,כ " ג בחשוון תר " ץ  -שם  ,פנקס  ; 188פרטיכל שיחת הרב מאיר ומשה אטיאש י ' באייר תרפ " ט

והערותיהם של ראשי ועד עדת הספרדים בשוליו  -שם  ,אש

; 21

אוסף גאון ,

; 89

ראשי ועד עדת הספרדים אל

פיג ' וטו  ,כ " ח באייר תרפ " ט ; אל הרב מאיר  ,א ' כסיוון תרפ " ט ; ואל הרבנים אברהם פילוסוף וחזקיה שבתי  ,כ " ז
בתמוז תרפ " ט  -אוע " ס  ,אש  : 21דאר היום

( ירושלים ) ,

י ' באייר תרפ " ט .

105

אברהם חיים

בסוף שנות העשרים ובראשית שנות השלושים התפתח סכסוך חדש בעניין ניהול עזבונה של סימה

בליליוס  .הרב ניסה למנות אנשים מטעמו שישלטו על העזבון כל ימי  -חייהם  ,כשהם משוחררים
משבט הביקורת הציבורית  ,ואילו מתנגדיו ביקשו להרכיב את המועצה מבאי  -כוח העדה הספרדית
ועדות המזרח  .בו ' בתמוז תר " ץ

(2

ביולי 930נ ) נחתם הסכם בין הצדדים בעניין זה  ,לפיו תשעת חברי

מועצת העזבון יהיו קבועים ואפשר יהיה להחליפם על  -פי החלטה שתתקבל בישיבת הוועד הכללי

בנוכחות הרב הראשי ושני  -שלישים מחברי הוועד  .הרב הראשי הוא נשיא המועצה וזו מקבלת
החלטותיה ברוב דעות  .היא רשאית להתייעץ עם הוועד הפועל בדבר השקעת כספי העזבון  ,מקבלת
את הפירות ואחראית לחלוקתם לפי צוואת המקדישה .
נראה שהסכם זה נעשה בחיפזון  ,וועד עדת הספרדים תבע להנהיג בו שינויים  .הוא דרש כי בחירתם

של חברי המועצה תהיה על יסודות דימוקראטיים  ,שחבריה לא יכהנו כל ימי  -חייהם ושלא יקבלו
שכר על עבודתם  .הקו המנחה היה שהסכם עם הרב הראשי נחוץ להשלטת שלום בעדה הספרדית .

כבעכר  ,נמסר הסכסוך להכרעת בוררים שתחייב את שני הצדדים  .פסק  -דינם קבע שבהתחשב עם
השתדלותו של הרב מאיר להשגת העזבון ובתור ראש הרבנים  ,הוא יכהן כראש מועצת העזבון לכל

ימי  -חייו  .יש לו זכות לבחור שלושה אנשים למועצה ללא התערבות ועד עדת הספרדים ושני -
שלישים מחברי הוועד רשאים לפטר את חמשת החברים האחרים מטעמים מספיקים  .חברי המועצה
המנהלת את העזבון אינם מקבלים שכר בעד השתתפות בישיבותיה  .גם לאחר בוררות זו לא יושרו

ההדורים  .הרב הראשי טען שבית  -הכנסת על  -שם רבן יוחנן בן זכאי נמצא ברשותו  ,ואין לוועד עדת

הספרדים כל חלק בו  .כאן שוב בא צידוק להפקעת חלקו של הוועד בניהול העזבון  ,שהרי הוא
הוקדש לטובת בית  -כנסת זה  .הפשרה שהושגה היתה שד " ר יצחק לוי  -איש נייטראלי  ,שהיה מנהל
בנק אפ " ק בירושלים ומקובל גם על הרב מאיר  -נבחר לגזבר ועד עדת הספרדים  ,בית  -הכנסת על -

שם רבן יוחנן כן זכאי ומועצת העזבון  .בענייני הכספים האחרים הוסכם לאחר תיווך נוסף
שכספי הקדשות התמחוי  ,התלמוד  -תורה וישיבת ' תפארת

וממושך ,

שהיו מופקדים בבנקים

ירושלים ' ,

בחשבונות מיוחדים  ,יועברו לרשות ועד עדת הספרדים  ,שנענה לדרישת הרב למינוי ועדות
מתאימות להקדשות אלה .
בכ " ג בטבת תרצ " ב

(2

כינואר

) 1932

באו חברי הוועד הכללי לבית הרב לברכו  ' ,ומסביב לשלחן מלא

פירות ומגדנות  ,נכרתה כרית האמונים האמיתית בין הרב הראשי שליט " א ומנהיגי עדת הספרדים ' .

נ2

אולם לא היה זה שלום אמת  .אמנם חלק ממתנגדיו עד אז עברו לצדו ( יוסף מיוחס  ,אברהם פרנקו
ומאיר

23

ג ' יניאו ) ,

אולם יוסף אלישר ואחרים התנגדו לו גם לאחר  -מכן  .האחרון נהג לשלוח עניים

על עזבון סימה בליליוס והמערכות סביבו נכתב הרבה  .להלן ציונים ביבליוגראפיים עיקריים
גאון ,

 ; 89גאון  ,ב  ,עמ ' : 162 - 161

בעזבון ' ,

פנקס

דאר היום

; 188

( ירושלים ) ,

.

י ' בכסליו תרצ " ב  .לנכתב לעיל ראה  :הוועד הכללי כ " ה כתמוז תר " ץ  -אוע " ס ,

הוועד הכללי  ,ב ' באדר  ,ב " ו כסיוון תרצ " א  -שם  ,פנקס

תרצ " ב  -שם  ,פנקס

225

:

אוע " ס  ,כל ; אוסף

הדו " חות השונים של ועד עדת הספרדים מתר " ץ ואילך  .וכן  :נ ' מלצן  ' ,מעשה

: 184

הוועד הכללי  ,י " ח בתשרי  ,י " ז בשבט

( סיכום הישיבה הראשונה מובא בתוך  :הארץ  ,ב ' כחשוון

כחשוון  ,כ " ו באדר  ,י " ג בתמוז  ,ה ' באב תרצ " א  -שם  ,פנקס

: 184

תרצ " ב ) ;

הוועד הפועל  ,כ " ו

הוועד הפועל  ,כ " ד בחשוון  ,כ " ז בטבת ,

כ'

בשבט תרצ " ב  -שם  ,פנקס  : 225הרב בנימין הלוי אל דוד אבולעפיה  ,ח ' בחשוון תרצ " ב  -שם  ,אש  : 21גילוי

דעת מטעם ועד עדת הספרדים  ,כ " ד בטבת תרצ " ב  -דאר היום

בעיתונות מחשוון  -כסליו תרצ " ב המצוטטים
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לעיל  ,הערה . 16

( ירושלים ) ,

כ " ה בטבת תרצ " ב  .ראה גם המאמרים
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מכתנו של הרב יעקב מאיר ובו תלונה על יוסף אלישר וא ' אבולעפיה ששלחו לביתו עניים ערב הימים הנוראים

ונצרכים רבים לביתו של ההב ערב הימים הנוראים  ,באומרו שכל הכסף בידו  ,ומרוב סבל איים הרב
מאיר להתפטר בפרסום שהוא אינו הרב של עדת הספרדים .

24

לסיכום תקופת כהונתו של הרב מאיר  ,ראויה לציון חוות  -דעתו של משה דוד גאון  ,מזכירו של ועד
עדת הספרדים במשך שנים רבות

:

רבנותו של הראש " ל יעקב מאיר היא לצנינים בעיניהם של בני ונכדי ראשלי " ם וראבדי " ם

[ממשפחת אלישר ] ואין הללו רואים את עולמם מתוקן כל עוד מולך האיש הזה  .המלחמה

נטושה כמרירות  [ . . .ו ] אין

פלא  ,אם

לב אין כל לשון משותפת ביניהן .

מצב זה הביא ליצירת סיעות המתגרות זו בזו  ,ושלדאבון

5נ

הרב בן  -ציון מאיר חי עוזיאל
לאחר פטירת הרב מאיר בשנת תרצ " ט

( ) 1939

ובחירת הרב עוזיאל ליורשו  ,השיג ועד עדת הספרדים

את אשר שאף מזה קרוב לעשרים שנה  -כתובת אחת להעברת הכספים וביטול הכתובת הנפרדת
24

הויעד הכללי  ,ט " ז בתשרי תרצ " ג  -אוע " ס  ,פנקס  ; 176הוועד הפועל  ,כ " ג כאייר תרצ " כ  -שם  ,פנקס

מאיר אל משה
25

.

ולירו  ,ערב

מ " ר גאון ' למשפט הקהל
( ירושלים ) ,

:

כיפור [ ללא ציון שנה ]  -שם  ,אש

 : 21עדות

"

ע
"

"

(גגונן

; 225

הרב

אברהם פרנקו .

גילוי דעת על המצב בועד עדת הספרדים בירושלים '  ,א ' בטבת תרצ " ו  -דאר היום

ד ' כטבת תרצ " ו .
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41

נ

ט -

"

נ.

עגי

,,

2/

ג

ג =ש/

אברהם חיים

הרב

בן  -צית מאיר חי

עוזיאל

יחסו של הרב עוזיאל לוועד עדת הספרדים היה שונה בתכלית שינוי מיחס קודמו  .הוא לא ערער על
התקנה שהוא נשיא כבוד בלבד והמשיך לכהן כנשיא מועצת העזבון של בליליוס  .אדם זה היה

מיסודו נוח לבריות  ,ולא בכדי קבע את הפסוק ' והאמת והשלום אהבו '

27

על גליונות מכתביו  .בפסוק

זה התגלמה השאיפה של כל מהותו  ,ולקראתה הלך כל שנות  -חייו  .הוא נאה דרש ונאה קיים  .הוא
ניסה בכל יכולתו לתווך ולפשר בין יריבים למען אחדות העם  ,מיזוג השבטים וליכוד הלבבות  .כרב
ראשי  ,הוא

התערב בשתי מחלוקות חריפות בוועד עדת הספרדים  -ייצוג עדות המזרח בוועד

הכללי והסכסוך האישי  -הסיעתי בין דוד אבולעפיה ואליהו אלישר  .לפעמים נואש
ולפעמים אף דחו את הצעותיו והוא הצטער על

כך ' .

ממאמציו ,

2

בהזדמנויות שונות נאמר ונכתב עליו שהקדיש הרבה ממרצו ומזמנו לעדת הספרדים  ,התעניין
במכלול פעולותיו של ועד עדת הספרדים  ,דאג לביסוס מקורות  -ההכנסה וכיוצא באלה  .וכך סיכם
יוסף מיוחס את מעמדו

:

הוא רב עדותינו  ,וחביב קהלותינו  ,ויחד עם זה גם חביב ומקובל בכלל על כל הועדות
והמפלגות שמכירות בו את האיש הראוי ביותר לתפקידו ולאצטלתו .

29

הרב הראשי הספרדי נשאר אפוא מבחינה פורמאלית ' נשיא כבוד ' בלבד של ועד עדת הספרדים .
קביעת המדיניות  ,סמכויות הביצוע  ,התקציב והניהול השוטף של העבודה לא היו בידיו אלא בעיקר

בידי הלא  -רבנים  -בדרך  -כלל בעלי מקצועות חופשיים  ,מורים  ,מחנכים ועורכי  -דין  .משתקפת גם
ירידה תלולה בייצוג הרבנים בכלל ברוב מוסדות עדת
26

הוועד הפועל  ,י " ב  ,י " ס בסיוון תרצ " ט  -אוע " ס  ,פנקס  : 110גילוי דעת [ ל " ת ]  -שם  ,ו " ע  . 11השווה לעניין
החזרת כספים שהיו ברשותו ונועדו לוועד עדת הספרדים
אבולעפיה אל הרב

28

הספרדים  ,למעט

בתי  -הדין הרבניים .

עוזיאל  ,י " ג בתשרי

:

.

הוועד הפועל ז ' באדר תש " ה  -שם  ,פנקס

תש " ד  -שם  ,אש . 27

הוועד הפועל  ,י " ב  ,כ " א  ,כ " ד באלול תרצ " ט  -אוע " ס  ,ו " ע

: 15

; 204

זכריה ח יט .

27

אסיפת באי  -כוח עדות המזרח בירושלים בהשתת -

פות הרב עחיאל ודוד אכולעפיה  ,א ' בתמוז תש " ג  ,וזכרון דברים מפגישה מצומצמת בבית הרב עוזיאל  ,ג ' באייר
תש " ד -

שם ,

פנקס 197

;

על ההסכם בין אבולעפיה ואלישר  ,שהושג כתיווך הרב עוזיאל  ,מיום ג ' באב חש " ו
תש " ו )  ,עמ '  : 11הרב עוזיאל אל ועד עדת

ראה  :אוע " ס  ,אש  : 27אוסף גאון  ; 86 ,וכן  :הד המזרח  ,ה ( י " ב באב

הספרדים  ,א ' באב תרצ " ט  ,י " ח בחשוון  ,ט " ז בטבת ת " ש  -אוע " ס  ,אש 27

;

.

הרב עוזיאל אל אבולעפיה כ " ד

בסיוון תש " ה  -אוע " ס  ,אש ן . 2לעניין הסכסוך בין דוד אבולעפיה ואליהו אלישר ראה

:

אוע " ס  ,פנקס  : 204הד

המזרח  ,שם  ,במקומות שונים .
29

מתוך נאום יוסף בר " ג מיוחס באסיפתו של ועד עדת הספרדים לציון יום  -הולדתו השישים של הרב
שהתקיימה בכ " ד בסיוון ת " ש [ כתב  -יד ]  -אוע " ס  ,אש 27

הוועד הכללי  ,כ " א בחשוון תש " ב  -שם  ,פנקס

;

ראה גם

:

הוועד הכללי  ,ט " ז בחשוון ת " ש -

שם ,

הכללי  ,י " ז כחשוון תש " ג  -שם  ,פנקס

פנקס

: 110

; 197

ועד עדת הספרדים בירושלים  ,דין וחשבון מפעולות הועד הכללי לעדת הספרדים בירושלים וסקירה על שבע

 ; 1 13הוועד

שנות כהונתו אייר תרצ " ט  -אייר תש " ו ( ירושלים תש " ו ) [ כתב  -יד ]  ,עמ '
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עוזיאל .
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אוסף גאון . 98 ,

ציונות דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות
יעל ישי

המפלגות הפוליטיות היו בין הארגונים המדיניים העיקריים שהטביעו את חותמם על התפתחות

היישוב היהודי בארץ  -ישראל  .הן עסקו במכלול פעולות ותפקידים וטווח  -השפעתן חרג מתחומי
ה ' מדיניות ' והקיף את חיי החברה והתרבות .

החוקר את תולדותיהן של מפלגות היישוב נתקל בתופעה בולטת  -הן לא היו עשויות מקשה

אחת ,

לא מן הבחינה האידיאולוגית ולא מן הבחינה הארגונית  .היו בהן זרמים וסיעות בדרגת גיבוש זו או
אחרת  .במאמר זה תיבדק התגבשותן של הסיעות בשתי מפלגות  ' -הפועל המזרחי ' ו ' מפלגת פועלי

ארץ  -ישראל ' .
אף כי ' הפועל המזרחי ' ייצג את הציונות הדתית ומפא " י את הציונות העובדת

המפלגות דומות מכמה בחינות

:

שתיהן היו הגדולות

בתנועתן ,

,

היו שתי

לשתיהן היתה אוריינטאציה

סוציאליסטית ושתיהן היו פלוראליסטיות  -מפלגות שהיו בהן סיעות אידיאולוגיות וארגוניות .

ן

שתי הסיעות פעלו תוך תחרות עם הנהגת המפלגה  ,אך זכו בהכרתה  .ב ' פועל המזרחי ' ובמפא " י לא
היו הסיעות ' קבוצות מחתרת '  ,אלא התגבשות ח לק ית של חברים  ,שנבדלו משאר חברה המפלגה

בהשקפת  -עולמם או בהשתייכותם הארגונית  .בשתי המפלגות היתה התייחסות דו  -ערכית לתופעת

הסיעתיות  :מחד גיסא רווחה מגמה לריכוז שלטוני ולטשטוש הבדלי  -הדעות  ,ומאידך גיסא  -היו
בשתיהן הסדרים ארגוניים שאפשרו לסיעות

להתקיים  ,לפעול  ,להתפתח

ולהעמיק שורשים .

שתי המפלגות הנחקרות שונות בעיקר בתגובתן לסיעות  :עמדתה של ' הפועל המזרחי ' היתה מתונה ,
ואילו מפא " י ניהלה מאבק חורמה שהסתיים בשבירת שלימותה של המפלגה .
להלן ייבדקו היסודות האידיאולוגיים והארגוניים של הסיעות ב ' פועל המזרחי ' ובמפא " י  ,דפוסי
פעילותן במפלגה ותגובתה של זו להתפתחותן .

' הפועל

המזרחי '

התגבשות רעיונית של סיעות  -מפילוג לאיחוד
' הפועל המזרחי ' נוסד בשנת  1922כתנועת פועלים דתית  .מתוך שניות זו נבעה אוריינטאציה
כפולה
ן

על

:

האחת  -לתנועה הדתית הכללית  ,המרכז העולמי של
מקורותיה והתפתחותה של סיעה ב ' ראה

:

' המזרחי ' ;

י ' ישי  ' ,סיעתיות בתנועת העבודה

האחרת  -לתנועת -

בישראל '  ,עבודה

לשם קבלת

התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים . 1976
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יעל ישי

הפועלים הכללית  ,הסתדרות העובדים  .אוריינטאציה כפולה זו היתה שורש לחילוקי  -דעות במפלגה
ובסיס לייסודן של סיעות  .אמנם הפלוראליזם של ' הפועל המזרחי ' היה מושתת אף על יסודות

חברתיים  -אנשי ההתיישבות העובדת בצד העירוניים  .אולם ביסודו של דבר היה זה פלוראליזם
רעיוני .
התארגנותו הפוליטית של ' הפועל

המזרחי ' היתה על רקע של אופוזיציה ל ' מזרחי '  ,שהגדיר את

מטרותיו כמאבק תרבותי  -דתי  ,ואילו ' הפ ועל המזרחי ' שאף ליצור מסגרת חיים כוללת לפועלים

דתיים ויחד עם זאת  ,היה שותף ל ' מזרחי ' במגמת ההתנגדות לתכניתם של חיים וייצמן ואחד  -העם ,
שהכריזו על שאיפתם להטביע על הציונות חותם חילוני של ' ככל הגויים בית ישראל '  .שילוב היסוד
ב ' פועל המזרחי ' למן
הדתי עם היסוד הרעיוני  -הסוציאליסטי היה מקור לחילוקי  -דעות פנימיים
'

יסודו .

כבר בוועידת היסוד ( י " ח  -כ ' בניסן תרפ " ב ) נערך ויכוח נוקב על ההצטרפות להסתדרות הכללית .
כמחצית החברים תמכו בכניסה להסתדרות  ,משום שסברו כי אין זכות קיום לארגון פועלי מתבדל .

המחצית האחרת היתה בדעה כי ' הגיבוש העצמי ' קודם להצטרפות  ,מחשש טמיעה ברוב החילוני .
ההחלטה ביטאה פשרה  ,שהיא טיפוסית להתמודדות בין דעות שונות  ,בלשון זו

:

הסתדרות הפועל המזרחי לא נכנסת לעת עתה להסתדרות הכללית  ,ויחד עם זה מרכז הפועל
המזרחי עובד בקונטקט עם ההסתדרות הכללית כענינים כלליים המשותפים לכל הפועלים .
בה  -כשעה הגדיר ' הפועל המזרחי ' את זיקתו ל ' מזרחי ' העולמי  ' -הפועל המזרחי נשאר בתור
2

חטיבה מיוחדת בתוך המזרחי העולמי  ,עומד בקשר הסתדרותי עם צעירי המזרחי בכל

העולם ' .

הגדרה זו לא סייעה ל ' פועל המזרחי ' לגשר על  -פני הניגודים שרווחו בינו לבין שני הארגונים שהיו
מוקד להזדהותו  .הסתדרות

' המזרחי ' אמנם תמכה ב ' פועל המזרחי ' בשנים הראשונות לקיומו  ,על -

ידי הקצבת חמש  -עשרה לירות ארץ  -ישראליות לחודש וסיוע בהקמת מטבחים לפועלים  .אולם
כעבור זמן קצר ראתה בתנועת  -האחות שלה ' סוציאליסטים ' והעדיפה לתמוך בארגון ' המזרחי
הצעיר '  ,שלא גילה נטיות ' שמאלניות '  .גם עם הסתדרות העובדים לא התנהלו היחסים על מי

מנוחות  ' .הפועל המזרחי '  ,שהיה ארגון די שולי ביישוב היהודי בארץ ומתבדל  ,לא נהנה משירותה
של מי שהחלה כבר להתמסד כארגון מרכזי רב  -עוצמה .
בשנים הראשונות לקיומו עדיין רווחה ב ' פועל המזרחי ' האוריינטאציה ה ' מזרחית '  .במועצה השנייה

( בו ' בכסליו תרפ " ד ) ביקשו חברי

' הפועל המזרחי ' דרכים להשפעה על ' המזרחי ' וקבעו זיקה חד

משמעית ל ' צעירי המזרחי '  -ארגון שהיה שלוחה של ' המזרחי '  3 .בוועידה השלישית ( ד '  -י " א באדר
ב ' תרפ " ד ) דווח כי -

הגיעו מים עד נפש  -במקום כל התקוות שתלינו במזרחי באה אכזבה גמורה  .חברנו התפרנסו
4

בחצי קב של חרובים לשבוע ולא היתה אף קופת  -מילווה שתעמוד להם בשעת דחקם .

2

הסתדרות הפועל

המזרחי .

המזרחי  ,ג ( ניסן

הפועל המזרחי  ,תמוז  -אב תרפ " ה  ,עמ ' . 5 - 1

תרפ " ח ) ,

3

הפועל

4

' לאחר יאוש '  ,שם  ,סיוון תרפ " ד .

110

חוברת

סו .

ציוחת דתית וציותה עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

בוועידה זו התגבשו שלוש סיעות  ,שמאפייניהן
נשארו ב ' פועל המזרחי '

( ובמפד " ל )

העיקריים ,

במשך עשרות

בשינויים הנובעים משינוי

העתים ,

שנים .

סיעה אחת תבעה להתאחד עם ההסתדרות כדי לפתור את בעיותיו של הפועל הדתי  ,מתוך ההנחה
,

שרעיון העבודה מחייב הגנה מעשית על ענייני הפועל  ,והסתמכות על הבטחות ההסתדרות לגלות
התחשבות כצורכי הפועל הדתי  .שתי הסיעות האחרות התנגדו לאיחוד  ,מטעמים שונים  .הסיעה

השנייה  -מתוך כך שעל  -ידי האיחוד

' אנו

מקימים קיר של ברזל בינינו לבין המזרחי לעולמים . . .

וגדולה הבושה והכלימה כלפי כל היהדות המזרחית והחרדית בעולם '  .כן הובע החשש מפני טמיעת
המיעוט הדתי ברוב החילוני  ' .סיעה זו תבעה קיום האוטונומיה של ' הפועל המזרחי ' עד הוועידה
ה ' מזרחית ' הבאה  .הסיעה השלישית תבעה להישאר בימזרחי ' ולהילחם בתוכו  .הנימוקים של סיעה
זו היו ערכיים ( שותפות בזיקה לדת )  ,אך גם אינסטרומנטאליים  ' -ברור כי כל התקציבים בשביל

קבוצותינו ניתנים רק בכוחו הגדול והמכריע של המזרחי בקונגרסים  -בהם הוא לוחם עבור
אישורם ' .

6

ה ' שמאליים ' שאפו אפוא להשתחרר מן האפוטרופסות של ' המזרחי ' ואילו ה ' ימניים ' נחלקו לשתי

קבוצות  -אחת שאפה לייסוד ' הסתדרות עובדים מזרחים '  ,שתהיה לה אוטונומיה מסוימת לשם

ארגון ענייני הפועל ; שנייה היתה מוכנה להסתפק בקיום תנועה חינוכית עצמאית  .גם מחלוקת זו
יושבה על דרך הפשרה  -הוועידה השלישית של ' הפועל המזרחי ' תבעה לקרוא לוועידה עולמית
של ' המזרחי ' ולוועידה עולמית של ' צעירי המזרחי ' ו ' הפועל המזרחי '  ,שבה עמדה להתברר שאלת

הכניסה להסתדרות  .התקוות שניחלו ככינוסים אלה התבדו  ,שכן המועצה העולמית של ' צעירי
המזרחי ' החליטה ליסד ' הסתדרות עובדים מזרחיים בארץ  -ישראל שתהיה חלק לא  -נפרד מן
המזרחי ' העולמי  7 .החלטה זו גרמה למפח  -נפש ב ' פועל המזרחי ' ולכינוס הוועידה הרביעית ( י " ב
בחשוון

תרפ " ה ) .

בוועידה הרביעית התחדד המאבק בין הסיעות ב ' פועל המזרחי '  .רק מיעוט קטן  -שניים מתוך
שלושים ואחד  -תמך ב ' ארגון העובדים המזרחים '  ,הרוב התנגד ל ' מזרחי ' משום שלא סייע
להתפתחותו של ' הפועל

רוב זה  ,שהיה זעום  -שבעה  -עשר מתוך שלושים ואחד -

המזרחי ' ' .

קבע כי ' בלי הסתדרות מאורגנת ומאוחדת של כל ציבור הפועלים  ,בלי הסתדרות ב " הא

אין אפשרות גם לקיומנו אנו בארץ בתור

פועלים ' ,

9

הידיעה " ,

והחליט כי הוא רואה ' באיחוד כל כחות

העובדים העבריים את היסוד לבנין הארץ ' 0 .י החלטה זו  ,שלא היתה ' פשרנית '  ,גרמה לפילוג היחיד
5

החשש מפני טמיעה הובע במלים הבאות  ' :ההסתדרות הכללית שונה תכלית שינוי מהפועל המזרחי  .היא מורבכת

ברוכה מסוגים שאין להם שיג ושיח עם הדת והיהדות ומבטים עליה כעל דבר פרטי '  .מצוטט על  -ידי  :נ ' עמינח ,

תנועת עבודה דתית  ,א  ,ירושלים תרצ " א  ,עמ ' . 28
6

מכתב

מ " מ זהבי  ,חבר הוועד הפועל של ' הפועל המזרחי ' אל נ ' גרדי  .ראה  :נ ' גרדי  ,פרקי חיים של חלוץ דתי  ,א ,

המחלקה להסברה ככתב של המפד " ל  ,ניסן תשל " ג  ,עמ '
7

אם כי להסתדרות זו ניתנה הרשות לקבץ כספים  ' -ההשתמשות בהם תהיה תחת השגחת המרכז העולמי של
המזרחי והפקחתו '

8

. 200- 198

;

מהחלטות הוועידה השלישית

:

הפועל המזרחי  ,שם ( לעיל  ,הערה . ) 3

ההתנגדות ל ' מזרחי ' בוטאה בדברים הבאים  ' :האפוטרופסות העליונה  ,אשר אינם מאמינים ברעיון ואינם מסוגלים
לעשות בשביל התפתחותו ואשר חשבו

התפתחותו של הפועל המזרחי '  .ראה

:

כי יעלה בידם לשלוט על הפועל הדתי ולשם זה השתדלו תמיד לעצור בעד
' על האיחוד '  ,האהלה  ,ג  -ד ( תרפ " ה ) .

9

כרוז המרכזי  ,שם  ,ב  -ג .

10

החלטות הוועידה הרביעית  ,חשוון תרפ " ג .

111

יעל ישי

( שנים  -עשר מתוך שלושים ואחד ) נמנעו ,

בתולדותיו של ' הפועל המזרחי ' ( והמפד " ל )  -כשליש

אך החליטו לקבל את דין הוועידה ולהצטרף להסתדרות הכללית  .המיעוט כפר בחוקיות החלטת

הרוב  ,מתוך נימוקים פורמאליים ש ' הפועל המזרחי ' הוא חלק מתנועת
את כינוס הוועידה הרביעית מתוך הצהרת נאמנות

' המזרחי '  ,והחליט להמשיך

ל ' מזרחי ' .

האיחוד בין הפלג הפורש של ' הפועל המזרחי ' וההסתדרות הכללית לא האריך ימים  ,שכן הפועלים
הדתיים לא נקלטו מבחינה חברתית ולא נהנו מתגמולים כלכליים בביתם הפוליטי החדש  .דתיותם

היתה למכשול בדרך השתלבותם בחוגי ההסתדרות  : .י

המצטרפים ציינו כי ' במוסדות ההסתדרות

נתקלנו לפעמים בתופעות שליליות שונות ובחילול רגשותינו

הדתיים '  .מ

לעומת זאת  ,גורלו של

' הפועל המזרחי ' ' הימני ' שפר עליו  ,בשל הסיוע הנדיב שקיבל מן המרכז העולמי של

' המזרחי ' ,

שהעניק לו פרס על אי  -הצטרפותו להסתדרות  .פלג זה אף התעצם משום הצטרפותם הרחבה של
חברי ' צעירי המזרחי ' אנשי העלייה הרביעית  .קבוצות ' אזרחיות ' אלה הטביעו חותמן על אופיה של

התנועה  ,שהפכה ליותר ' ימנית '  .הפועל המזרחי אף נסתייע במוסדות כלכליים כגון חברת ' עולים -
בונים ' שהבטיחה מקומות עבודה רבים לחברי המפלגה .
הקמת ' ברית עולמית של תנועת תורה ועבודה '  ,שהופיעה כגוף עצמאי במרכז העולמי של ' המזרחי '

וחתימת שורה של הסכמים עם ההסתדרות ( בין לשכות העבודה של שתי ההסתדרויות וכין שתי
קופות  -החולים )

הכשירו את הקרקע לאיחוד בין שני הפלגים  .ה ' שמאליים ' פרשו מן ההסתדרות

ושבו אל שורות ' הפועל המזרחי '  .שני אגפיו של ' הפועל המזרחי ' היו מודעים לעובדה שקיומם
הנפרד היה כרוך בחולשה פ ו ל י ט י ת  ,גם אם האגף הימני התחזק מבחינה כלכלית  .בפגישת בירור

לפני האיחוד אמר ש ' לנדוי  ,ממנהיגי ' הפועל המזרחי ' הימני

:

הסתדרות הפועל המזרחי לא נוצרה בשביל להבטיח פרנסה למאות או לאלף פועלים  .התעודה
העיקרית היא ודאי הרבה יותר מזה  .המצב הנוכחי אינו נותן לפועל המזרחי להיות לכוח בעל
השפעה 3 .י

למרות העניין של שני הפלגים באיחוד  ,תנאיו ביטאו מגמת ויתור של השמאל  ,שכן המשא  -ומתן
הסתיים בהחלטה כדלקמן

:

טובת הפועל המזרחי דורש  ( :א ) להסיר למשך של תקופת שנים את שאלת הכניסה להסתדרות
בתור שאלה בלתי אקטואלית  ( :ב ) להקדיש את כל המרץ והכחות לשם הבראת התנועה  ,חיזוקה
והתפתחותה והגדלת מוסדותיה ויצירותיה .

ג

שאלת ההצטרפות להסתדרות ירדה אפוא מעל הפרק .
האיחוד בין שני פלגיו של ' הפועל המזרחי ' לא היה רק תוצאה של מיתון רעיוני או ויתורים

ארגוניים  .הוא נתאפשר גם בעקבות תהליך ההכרה בסיעות  ,דהיינו  -ברב  -גוניות בתוך מסגרת
המפלגה .
11

' מה ענין אדמוריות אצל האינטרנציונל

( תמוז  -אב
12

תרפייה )  ,עמ '

גרדי ( לעיל  ,הערה

?'

הקישו חברים ב ' פועל המזרחי ' הימני

;

מתוך

:

הפועל המזרחי  ,ו  -ז

יח  -יט .

 , ) 16עמ '

. 253

.

13

פרטיכל שיחה בין ' הפועל המזרחי ' השמאלי והימני ח ' בתמוז תרפ " ו  ,גנזך הציונות הדתית .

14

שם ,

112

כ " ג בניסן תרפ " ז .

ציונות דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

עוד בוועידה השלישית ניתנה לסיעות ב ' פועל המזרחי ' הכרה ארגונית על  -ידי שיטת

הבחירות 5 .י

בוועידה החמישית גברה מגמה זו  ,שבאה לידי ביטוי בהצעה לכונן את ' הפועל המזרחי ' ל ' מפלגת

סיעות ' על  -ידי הרכבת המרכז מכל נציגי הגושים  ,על  -פי מספר

חבריהם  .אמנם הצעה זו ( של

הוועדה המתמדת ) נדחתה על  -ידי חברי המרכז  ,אולם חברי הגוש המציע נקטו אחת הסנקציות
המקובלות על סיעת מיעוט  -הסרת המועמדות מחברות במוסדות המפלגה 6 .י המרכז נכנע לכך

וסיעת המיעוט אמנם יוצגה על  -פי כוחה במוסדות המפלגה  .יתירה מזו  -הוועידה החליטה על

חוקת בחירות  ,שהיו אמורות להיות ישירות  ,חשאיות ויחסיות  .הנימוק לייצוג היחסי ביטא את

היתרון הטמון בסיעתיות  ,כדלקמן  ' :כל תיחדות ארגונית הבאה מתוך הסתעפות אידיאולוגית שאינה

"

מוצאת את סיפוקה בהיקף התנועה הכללית  ,או מתוך צרכים מיוחדים  ,ברכה בה לתנועה '  .לי

המיסוד הארגוני של סיעות
המטוטלת של ' הפועל

' הפועל המ1רחי '

המזרחי '  ,שנעה

בין אוריינטאציה למזרחי לבין התייחסות לתנועת

העבודה ,

לא חדלה ממהלכה  .לאחר הוועידה החמישית וחתימת ההסכם עם ההסתדרות חלה הרעה ביחסים

שבין ' הפועל המזרחי ' ו ' המזרחי '  .במועצת המרכז של

' הפועל המזרחי ' התלוננו חברים

כי המזרחי

שוב מנסה ' להכשיל את הפועל המזרחי  ,פן ירבה ופן יפרוץ ועלה על המזרחי מתוללו ומולידו ' 8 .י
התחדדות היחסים היתה תוצאה של הגידול שחל בכוחו של ' הפועל המזרחי ' מאז האיחוד בין שני
פלגיו 9 .י התוצאה היתה העברת מוקד המחלוקת במפלגה מבעיית השותפות עם הסתדרות העובדים

לבעיית הזיקה ל ' מזרחי '  .בוועידה השישית נדונה סוגיית היחסים עם תנועת  -האם  ,אולם נוהלי
הפשרה שהתוו את היחסים עם ההסתדרות יושמו גם לגבי הקשרים עם ' המזרחי '  .הוחלט שלא לנתק
את הקשרים עם תנועת  -האם  ,אם כי תנועת ' תורה ועבודה ' צריכה היתה לשמור על
בשנת

1932

עצמאותה " .

2

נקלע ' הפועל המזרחי ' למשבר חמור  ,שנבע מאי  -יכולתה של התנועה לממש אף לא

אחת מן המטרות שהציבה לעצמה  .לאחר עשור לקיומו לא יכול היה ' הפועל המזרחי ' להצביע על
הישגים כלשהם  .בהתיישבות העובדת היה ' חילול שבת בפרהסיה ' ואילו לתנועה עצמה לא היתה אף
לא נקודה יישובית אחת  .הקרקע שהובטחה לה בסביבות שיך אברק חולקה לארגונים אחרים  ,בעיקר
ל ' שומר הצעיר '  .כן סבל ' הפועל המזרחי ' ממיעוט כוח  -אדם עקב קיפוח בחלוקת הסרטיפיקאטים  .י2

המפלגה יצאה למאבק על מה שהוגדר על  -ידי פעיליה

כ ' ציפור נפשה של

התנועה '  .מאבק זה כלל

איום בפרישה מן ההסתדרות הציונית  ,מה שהעיד על חומרת הקיפוח  .לאחר

ששיים

זה העלה חרס ,

פנה ' הפועל המזרחי ' אל היהדות הדתית ברחבי  -העולם להחרים את קרנות המוסדות ולהעביר את

.

15

אמנם כל עשרים חברים בחרו ציר אחד  :אך כל מספר אחר של חברים שהשקפתם מיוחדת ומספרם מאושר על -

16

ידי ועד הסניף  ,שיגרו אף הם ציר לוועידה  .ראה  :גרדי ( לעיל  ,הערה . ) 6
הוועידה החמישית של הפועל המזרחי  ,י " ד  -כ " ג בטבת תרפ " ז  ,הדין  -וחשבון  :נתיבה  ,ב ( אדר א ' תרפ " ז )  ,גליון טז .

17

י ברנשטיין  ' ,לשאלות הארגוניות בתנועתנו '  ,שם  ,ג ( א ' באדר
( א ' בניסן

תרפ " ט ) ,

תרפ " ח ) ,

גליון ג .

גליון יג  -יד .

18

שם  ,ד

19

המפלגה החליטה על הקמת קרן ' תורה ועבודה ' ועל הנפקת מניות של קופת מלווה  .צירי ' הפועל המזרחי ' היו

40

אחוזים מצירי הוועידה המשותפת לשתי התנועות .
20

נתיבה  ,ד ( ניסן

תרפ " ט ) ,

גליון יד .

21

שם  ,ז ( אדר ב '

תרצ " ב ) ,

גליון יא  -יג .
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תרומותיהם במישרין אליו .

ע

נראה כי איום זה  ,שהיה חסר תקדים לגבי מפלגה יישובית ' לא

פורשת ' ,

נשא פרי  ,לפי שכעבור זמן קצר אישר הוועד  -הפועל הציוני פה  -אחד את התיישבות ' הפועל
המזרחי ' בשיך אברק .

נ2

בד  -בבד עם המשבר ההתיישבותי  ,עשתה הנהגת ' הפועל המזרחי ' נסיונות לחזק את היסודות

הארגוניים של המפלגה  ,בעיקר בתחום הפרסונאלי והפינאנסי .
בשלהי שנת

1932

( טבת תרצ " ג ) הוצא חוזר למנהלי הסניפים לשם המרצת רישום החברים ונשיהם .

ניתנה ארכה של עשרה ימים להוצאת פנקסי  -חבר בלי לאבד את זכויות הוותק  .מכיוון שמספר
החברים הגיע לכמה מאות ( בסוף שנת תרצ " א -
היציאה של כל חבר .

ל , ) 616 -

התנהל רישום פנקסני מדוקדק על סיבות

בהמשך לפעולה זו יצא חוזר מאת הוועד הפועל של המפלגה לכל חברי

24

' הפועל המזרחי ' ובו דווח על אדישות ורפיון  -ידיים בכל שטחי פעולתה של התנועה  ' -מצב זה אם
ימשך  ,והרסנו בידינו את אשר בנינו בעמל וביגיעה במשך שנים ' .

נ2

התביעות הקונקרטיות שהופנו

אל חברי ' הפועל המזרחי ' היו  -להפעיל את הוועדות המשפטיות

( עיתון

התנועה ) ,

לדייק בתשלומי

המסים ,

( להלן ) ,

לחתום על ' נתיבה '

להפיץ ספרות אידיאולוגית  -מפלגתית ולתרום לקרן

' תורה ועבודה '  .כשנתיים לאחר  -מכן החליט מרכז ' הפועל המזרחי ' להדק את הרצועה הארגונית
ולהוציא מן המפלגה כל חבר שאינו משלם את מסיו .

' הפועל המזרחי ' בשל אי  -תשלום מסים .

26

אם כי עוד קודם  -לכן הוצאו חברים מן

27

אמצעי אחר לגיבוש המפלגה ולהטלת משמעת היה כינון ' ועדות משפטיות ' ( או ' משפט החברים ' ) .
אלה ,

שנבחרו על  -ידי מועצת הסניף  ,היו ממנות שופטים ( שניים עד חמישה  ,ובמקרים

מיוחדים -

( ב ) כל

ועדות

אחד ) ,

שסמכותם היתה בעניינים הבאים

( :א)

תביעות כספיות בין החברים

;

עניין שיועבר על  -ידי אחד ממוסדות המפלגה ; ( ג ) דיון והחלטה בדבר שלילת זכויותיו של חבר או
הוצאתו מן המפלגה

; (ד )

דיון והחלטה בענייני הפרת משמעת ( התביעות היו מוגשות על  -ידי

מזכירות הסניף או הוועד הפועל

ידי אחד

שלו ) ;

( ה ) תביעות דת היו מוגשות על  -ידי מזכירות הסניף או על -

החברים  .הערעור על ' משפט החברים ' היה מובא לפני ' משפט חברים מרכזי ' ( כרוך

בתשלום מס  -ערעור ) ,

ולא לפני מוסד מפלגתי אחר .

28

משפט חברים זה  ,שסמכויותיו היו רחבות

ומקיפות  ,אפשר למפלגה לטפל במהירות וביעילות ב ' מרדנים ' .

22

שם ( ט " ו בתמוז

תרצ " ב ) ,

תרצ " ב ) .

23

שם ( כ " ח באלול

24

לדוגמה  ,כשנת תרצ " ד

:

גליון יח  -יט .
גליון כ  -כא .

עזבו בשל כניסתם להסתדרות -

: 31

בשל כניסה לצה " ר -

ענייני דת  ; 3 -נפטרו  ; 4 -חולה רוח  ; 1 -התחתנה עם חופשי ; 1 -
מרשימה מגוונת זו אפשר ללמוד על הרכב חברי התנועה ועל אופיה  .ראה

קבלן -
:

; 1

;5

ל ' מזרחי ' -

;2

בגלל

אי  -תשלום מסים . 15 -

דין  -וחשבון לוועידה השביעית  ,א '

בטבת תרצ " ה  ,גנזך הציונות הדתית .
25

חוזר

מספר
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ט ' בחשוון תרצ " ב  ,שם  ,נספח א .

26

החלטות המרכז  ,ד ' בכסליו תרצ " ד .

27

בשנת תרצ " כ הוצאו  38בשל אי תשלום מסים ; בשנת תרצ " ג -

ראה  :דין  -וחשבון לוועידה השביעית ( לעיל  ,הערה

הדתית .
28

14

דין  -וחשבון לוועידה השמינית  ,שם .

: ) 24

 : 5בתרצ " ד ; 40 -

בתרצ " ה -

:3

בתרצ " ו -

. 53

דין  -וחשבון לוועידה השמינית  ,שבט תש " כ  ,גנזך הציונות

צילת דתית וציונות עובדת -

התגבשות זרמים וסיעות

בצד הסדרים אלה  ,שהעידו על כוונתה של הנהגת ' הפועל המזרחי ' ללכד ולגבש את

מפלגתם ,

רווחה מגמה הפוכה  :בבחירות לוועידה השביעית של המפלגה הופיעו ארבע רשימות  ,כולן סיעות
חוקיות ומוכרות  .הגשת הרשימות התאפשרה הודות לחוקת הבחירות שבה נקבע כי חברי התנועה
מצביעים לרשימה ארצית או מקומית  ,ולא לאיש  .המודד לחלוקת הצירים היה אפוא יחסי .
שיטה זו פתחה פתח לשתי תופעות
חדשות

 ( :א)

תחרות והתמודדות על קולות תוך כדי ייסוד רשימות

( ב ) שינויים פוטנציאליים ביחסי

;

הכוחות .

שיטת בחירות זו מסדה למעשה את הסיעות  ,מאחר שהעניקה להן סיכוי לקיום פוליטי שלא
תלוי כה בהסכמתה של הנהגת המפלגה  .אמנם י ' ברנשטיין  ,ממנהיגיו של ' הפועל המזרחי '  ,גינה את

הסיעות  ,שלא נבעו  ,לדעתו  ,מהבדלי תפיסה רעיוניים אלא כתוצאה מ ' חוסר

יסוד ' ,

29

אולם קולו היה

קול קורא במדבר  .העובדה היתה שלסיעות היתה ייחודיות אידיאית שמצאה אחיזה בגיבוש ארגוני .
הסיעות שהתגבשו לקראת הבחירות לוועידה השביעית היו ארבע במניין
א ') ,

( רשימה

( רשימה ד ' ) .

סיעת ' אל המקור ' ( רשימה

ב)) ,

:

סיעת ' תורה ועבודה '

סיעת ' יצירה ובניין ' ( רשימה נ ' ) וסיעת ' ירושלים '

30

במוקד המחלוקת התוך  -מפלגתית עמדו ארבע בעיות מרכזיות

:

היחס כלפי

המזרחי ,

כלפי

ההסתדרות הכללית  ,כלפי הרביזיוניסטים ובעיות פנים  -מפלגתיות .
סיעת הרוב ( זכתה

כ  59 -אחוזים )

היתה סיעת ' תורה ועבודה ' בהנהגתם של מ ' שפירא וש " ז

שרגאי  .היא יצגה עמדה מתונה בכל הבעיות שעמדו על הפרק  .הסיעה היתה הטרוגנית מבחינה

חברתית ודגלה בקיום סטאטוס  -קוו ביחסים עם ארגונים חיצוניים .
הסיעה תבעה לקיים את ההסכם עם ההסתדרות  ,שהופר לעתים קרובות  ,אם כי תוך המשך ' מלחמת
דעות לעקרונים של הפועל המזרחי בשטח

הדתי '  .י '

המניע העיקרי להמשך הסטאטוס  -קוו היה

פראגמאטי  ' -את שלטון ההסתדרות לא נמנע על ידי ביטול ההסכם  . . .עם ההסתדרות קל יותר
להגיע להבנה  ,הזכויות בהתישבות ועבודה הן הודות להסכם ' .

2

'

אמנם הוטחה ביקורת כלפי הנהגת ' המזרחי '  ,שלא היתה ערה דיה לצורכי הקיום של היהודים
הדתיים .

3נ

אולם הפתרון היה  ' -להשתלט על תנועת המזרחי ולכוון אותה לפי

רוחנו ' ,

מתוך מגמה

' לשמירה על אחדותו והשפעה על כיוונו ' .
' הפועל המזרחי ' קופח בחלוקת עבודה וכתקציבי

התיישבות "

ולפיכך עמדה על הפרק בעיית

השותפות עם הקבוצה האחרת ' המקופחת ' ביישוב  -העובדים הלאומיים  .סיעת ' תורה ועבודה ' לא

' לא רעיון הוא שקבצם לאחד אלא המציאות הולידה את התופעה הזאת  . . .משום [ שהדתיים ] לא יכלו להמצא
בכפיפה אחת עם הפועלים החפשיים '  .הסיעות  ' -הגררות אחרי המצב וההשפעות של הזרמים השולטים ברחוב ' :
דברי י ' ברנשטיין  ,דין  -וחשבון לוועידה השביעית

בוועידה השביעית היתה
1 , 035

ראה

:

קולות

ל 2 , 354 -

( לעיל  ,הערה

. ) 24

חברים זכות בחירה  ,ומתוכם הצביעו

; ב '  : 499 -ג ' ; 300 -

, 1 , 945

שהתחלקו בין הרשימותרא ' -

ד ' . 67 -

י ' שפירא  ' ,לועידת הפועל המזרחי '  ,דבר . 1 . 1 . 1935 ,

.

ש " ז שרגאי  ,דין  -וחשבון לוועידה השביעית ( לעיל הערה . ) 24
' המזרחי לא הבין את הצרכים  ,גם כשהשתתף באקזקוטיבה  .הענינים המעשיים היו בידי אחרים '  :מ ' שפירא  ,שם .
שפירא פרש את יריעת הקיפוחים  :הבעיה העיקרית  -קיפוח בהסתדרות הציונית ;  24מתיישבים בשדה  -יעקב  ,זה
מה שהשיגה היהדות החרדית ; נומרוס קלואוזוס בשטח

עלייה

:

מי שלא יודע לענות על ברוכוב נפסל לעלייה :

20

מחברינו פקידים כין אלפי פקידי ההסתדרות הציונית ( שם ) .
115
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הציגה עמדה אחידה

:

מ ' שפירא הציע להסכים לבוררות חובה לאומית על יסוד של חוקת  -עבודה

כללית שתחייב את כל היישוב ובידודם של המתנגדים לעבודה עברית  .מאידך גיסא  ,הצהיר

ש ' שרגאי  ' :לא הצטרפנו למקהלה המגנה של הרביזיונסטים  :אנו שוללים את כל אותם הזרמים
אשר אינם מודים בתורה כיסוד אשר עליו ישתתו החיים החדשים בארץ '  .החינוך הצבאי של
הרביזיוניסטים היה  ,לדעתו  ,הגורם המפריד הראשי בין שתי התנועות  ,שלמרות אי  -אלה ' טרוניות '

משותפות נגד מוסדות היישוב  ,לא מצאו שפה משותפת .
הסיעה השנייה בגודלה היתה א ל ה מ ק ו ר נ 25אחוזים בתוספת סיעת ירושלים  5 -אחוזים  ,שהיתה
שותפת לדעותיה והתארגנה על בסיס

מקומי ) ,

שהיתה אופוזיציה ' ימנית ' להנהגה  .סיעה

זו  ,שנוסדה

רשמית לפני הבחירות לוועידה השביעית  ,זכתה בתמיכת רוב החברים בירושלים  ,בבני  -ברק
ובהרצליה .

35

הסיעה ביקרה את הנהגת המפלגה ' המנפחת ומקשטת את המציאות '  ,והציגה עמדות

שונות בארבע הבעיות המרכזיות .
סיעת ' אל המקור ' התייחסה בהסתייגות להסתדרות העובדים ותבעה לכרות הסכם רק בתחום

המקצועי  -הפרופסיונאלי ולא בתחום המדיני והתרבותי  .בחוזר שהפיצה הסיעה בין

הכלכלי ,

החברים טענה נגד השיטה המכניסה את הרוח של ההסתדרות השמאלית

"

בשורותינו ' " .

היחס ל ' מזרחי ' היה חיובי בעיקרו מאחר שהוא ' שותף לבנין הארץ '  .מאידך גיסא  ,שאפה

הסיעה ,

כשותפתה  ' ,להכניס רוח חיים במזרחי ' .
הסיעה הבליטה את המשותף בין תנועה זו לבין ' הפועל המזרחי '  ' -כל ארץ ישראל ליהודים ,
משטר עבודה  ,ערכים לאומיים '  .אך הכירה גם בניגודים ותבעה ' לא להצטרף למקהלה הנלחמת
בתנועה זו ' .

עיקר תביעותיה היו כלפי ביתה פנימה  .בעוד סיעת הרוב הבליטה את ההישגים והחיוב  ,הציגה סיעת

' אל המקור ' את השלילה  .היא תבעה להתרחב מבחינה ארגונית  ,לשתף את האופוזיציה בהנהגת
העניינים  ,לפתוח לשכות  -עבודה עצמאיות  ,מפעלי קואופראציה לאשראי  ,להרחיב את קרן ' תורה
ועבודה ' וליסד הסתדרות עובדים דתית .
סיעת ' יצירה ובניין ' הציגה אופוזיציה שמאלית  .סיעה זו היתה מורכבת בעיקר מחברי

ההתיישבות  -הקיבוצים והמושבים  .היא מקדה את עמדותיה בתביעה לנתק את הקשר עם
' המזרחי ' -

' החלוציות האמתית היא בכפר והחברים צריכים להבין זאת '  .ל . 3אם כי מספר חברי

ההתיישבות היה עדיין

זעום 17 ,

אחוזים  ,שהסיעה זכתה בהם בבחירות העידו על המספר הניכר של

תומכיה בעיר ועל משקלה הסגולי במפלגה .
בהחלטותיה ביטאה הוועידה את הקונצנזוס המפלגתי  -אשרה את קווי המדיניות הקודמים
והדגישה את המוסכם

:

תבעה קיום החלטת הוועד הפועל הציוני על שמירת השבת במושבים

ובקיבוצים וקיום הודעת ההסתדרות על כשרות המטבחים  .על עקרונות אלה לא היתה מחלוקת

35

36

היא זכתה בקרוב למחצית הקולות ברחובות  ,בחדרה  ,כשדה  -יעקב ובכפר חסידים .
מתוך

:

מכתב חוזר של סיעת ' אל המקור '  ,פרטי וחשאי  ,גנזך הציונות הדתית  .בראשית הוועידה עוררה הסיעה

שערורייה זוטא כשחבריה התפרצו נגד ד ' רמז  ,אורחה של הוועידה  .ולא נתנו לו לשאת את דבריו  .גפני  ,נציג

הסיעה  ,התנצל ואמר כי ההתפרצות לא כוונה נגד רמז  ,אלא

:

' שהאורח לא היה זהיר למדי לכבד את האכסניה

ולהופיע בנימוס המקובל באסיפות הפומביות של הפועל המזרחי '
37
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א ' אינטריליגטור  ,מכתב חוזר  ,שם .

;

מסתבר כי רמז הופיע בגילוי  -ראש .

ציונות דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

ב ' פועל המזרחי '  .על  -ידי כך נשמרה המסגרת שלתוכה יכלו הסיעות לצקת את תכניהן הרעיוניים
השונים .
בוועידה השביעית לא באו לידי ביטוי רק חילוקי  -דעות רעיוניים אלא נוצקו דפוסים ארגוניים

הסיעות ' .

לקיום הסיעות  .הוסכם כי מוסדות התנועה יורכבו עליסוד הסכם בין

נ

אולם הסדרזה

לא מנע חיכוכים ומריבות  .סיעת ' יצירה ובניין ' לא היתה מרוצה מחלקה בהנהגת התנועה ~ נ ונמנעה

משיגור נציגים לוועד הפועל ( המקומות נותרו פנויים )  .סיעת ' אל המקור ' הרחיקה לכת -

הסיעה ,

שהוקצו לה שלושה מקומות מתוך שבעת חברי הוועד הפועל ( בפועל  -בלי ' יצירה

ובניין ' ) ,

הפיצה

חוזר

בין

חבריה

שבו

בפילוג ,

איימה

ערב

לקונגרס

הבחירות

הי " ט ,

הציוני

דהיינו  -להשתתף בהנהלתם גם בלי ' המזרחי '  .נוכח התנגדותה הנמרצת של ' אל המקור ' למדיניות
זו הורכבה רשימת ' הפועל המזרחי ' לבחירות לקונגרס בלי חברי הסיעה  .אמנם חלקם תבע להופיע
לבחירות ברשימה נפרדת  ,אולם הנהגת הסיעה הסתפקה בגילוי  -דעת ובכפירה בחוקיות המוסדות

הנבחרים  ,בשל אי  -כשרות הבחירות .

40

הסיעה צעדה צעד נוסף לקראת מיסוד ארגוני על  -ידי קריאה

לכינוס סיעתי ארצי שהוסמך לקבל החלטות מדיניות בשם

' אל

המקור ' .

אמנם הסיעה לא ממשה את איומה  ,אך הפגינה את עוצמתה והוכיחה את יכולתה לפעול ולהשפיע
גם בתוך המפלגה .
הוועידה השביעית הניחה אפוא את היסודות למתכונת הארגונית של
תחרות על השלטון ומאבקים על עמדות  -כוח

וערכים ,

' מפלגת  -סיעות ' ,

שבה יש

בד  -בבד עם נכונות לפשרות והיענות

לתביעות קבוצות מיעוט  ,אף אם אינן עולות בקנה  -אחד עם הכרעת הרוב .

' מפלגת פועלי ארץ  -ישראל

'

' מפלגת פועלי ארץ  -ישראל ' נוסדה על  -ידי איחוד כין שתי מפלגות
העבודה ' ,

ן4

:

' הפועל הצעיר ' ו ' אחדות

אולם הסיעות שהתגבשו בה באמצע שנות השלושים היו באורח חלקי בלבד

המשך ,

פרסונאלי או אידיאולוגי  ,של הגיבושים המדיניים שלפני האיחוד .
יסוד ההסכמה של מפא " י היה מעוגן בערכי ' הציונות העובדת '  ,סביב הרעיון ליצור חברה צודקת

ויוצרת בארץ  -ישראל  .אולם מסגרת זו היתה רחבה דיה כדי להכיל יסודות מגוונים  -הן מן הבחינה

החברתית  -הכלכלית והן מן הבחינה הרעיונית .
הבקע החברתי המרכזי במפא " י היה כפול

שלושה במניין

:

:

בין אנשי העיר והכפר ובין גושי ההתיישבות  ,שהיו

' חבר הקבוצות '  ' ,הקיבוץ המאוחד ' ו ' תנועות

ארבע סיעות  ,אך הבולטת ביניהן  ,בשל ייחודה הרעיוני

המושבים '  .למעשה היו במפא " י

היתה סיעה ב ' .

,

מבחינה רעיונית נסב הוויכוח הפנימי במפא " י סביב שני צירים

:

ציר מדיני  -לאומי  -גבולות

המדינה העתידה לקום ועצם הצורך בקיומה ; ציר כלכלי  -מעמדי  -בתחום ניהול משק
38

על  -פי הצעת החבר וסרמן

39

' וכל הצעותינו בועדה המתמדת נדחו '  ,מכתב חוזר ( לעיל  ,הערה . ) 36

40

הטענה היתה שמחצית משקלי ' הפועל המזרחי ' הם ' שמות מן ההפטרה '  .לכן קראה הסיעה לצירים

;

38

תמכו בה  1 ,התנגד

ו5 -

נמנעו .

שהמספרים הבלופים האלה לא ישפיעו להטיחכם מהדרך הישרה '
41

העובדים ,

;

מכתב חוזר ( לעיל  ,הערה

:

' אנו רוצים

. ) 36

על חלק מן הגורמים לייסוד מפא " י ראה  :י ' גולדשטיין  ,מפלגת פועלי ארץ ישראל  -גורמים להקמתה  ,תל  -אביב
תשל " ו .
117

יעל ישי

חלוקת המשאבים הלאומיים והיחסים עם כוחות ' לא סוציאליסטיים '  ,קרי  :התנועה הרביזיוניסטית .

נושא אחרון זה היה הבקע הראשון שפילג את מפא " י באורח ברור בין שני מחנות  :הנהגה  ,אף כי
נותרה במיעוט  ,וחלק מחברי המפלגה וציבור חברים שדעתו היתה שונה מזו של הנהגתו  .הכוונה

ל ' הסכם העבודה ' שנחתם בראשי  -תיבות בין דוד בן  -גוריון לבין זאב ז ' בוטינסקי  ,אך בטל לאחר
שהרוב במפלגה דחה אותו במשאל  -חברים  .אולם  ,השורש המרכזי למחלוקת שבין הנהגת מפא " י
לבין מי שנודעו ברבות הימים כסיעה ב ' היה נעוץ בגיבושו המדיני של ' הקיבוץ המאוחד ' .

' הקיבוץ

המאוחד ' כבסיס

לייסוד סיעה

ב ' פועל המזרחי ' היו חילוקי  -הדעות בתוך המפלגה רעיוניים בעיקרם  ,בין שניים  -שלושה מחנות

שלא היו מגובשים מצד ארגונם  ,ואילו במפא " י היתה קבוצה מלוכדת  ,שמוסדותיה אוטונומיים ולה
כוח  -אדם ומשאבים  ,שקראה תיגר על ההנהגה  ' .הקיבוץ המאוחד '  ,הלוז של תנועת  -העבודה  ,היה
בסיס לסיעה כתוצאה ממחלוקת משולשת

:

פוליטית  ,כלכלית ואידיאולוגית .

מן ההיבט הפוליטי  -הנהגת מפא " י  ,בעיקר ברל
הקיבוצית ,

42

כצנלסון ,

הציגה תביעה לאיחוד התנועה

שנועדה לרסן את עוצמתו הגוברת של הקיבוץ  ,כפי שבאה לידי ביטוי ביכולתו לארגן

את הרוב במפא " י להתנגד לתכניותיו של בן  -גוריון  .הפילוג שרווח בתנועה הקיבוצית שם

לאל ,

לדעתו של ברל  ' ,את התקווה האחרונה שיכול נוכל להדריך את המוני הפועלים בכפר ובעיר במגמה

חלוצית ' ' .

4

הבעיה לא היתה חינוכית גרידא  ,אלא גם מדינית  .מעקרונותיו היסודיים של ' הקיבוץ

המאוחד ' היתה המרות של ארגונו המרכזי על המשקים  ,שלא תמיד עלתה בקנה  -אחד עם צרכים

' יישוביים '  ,אף כי הלמה את ערכיו של הקיבוץ ואף נועדה לשרת את הלאום  ' .הקיבוץ המאוחד ' חתר
ליישובים גדולים  .המרכז החקלאי  ,בהשראתה של הנהגת מפא " י  ,תבע זכות לווסת את כוח -

האדם החלוצי לפי הצרכים ה ' כלליים '  .הנהגת המפלגה חששה מפני ה ' אימפריאליזם ' של הקיבוץ
ששאף לגדול ולהתרחב  ,חשש שגבר בשל עוצמתו המשקית  ,התבדלותו הרעיונית והצלחותיו
הפוליטיות .

המחלוקת הכלכלית נבעה משאיפתה של הנהגת מפא " י לרתום את הקיבוץ לתלם על  -ידי שימוש
סלקטיבי במשאבים  .הקיבוץ הגדול אמנם לא קיבל את החלק המגיע לו מתקציב ההתיישבות ואף
לא בקרקע  ,שהיתה חיונית לגידולו .

44

תגובת הקיבוץ לקיפוחים אלה היתה הפעלת כלים עצמאיים ,

כגון ' קרן הקיבוץ ' שסייעה למימון פעולותיו המשקיות והפחיתה את תלותו במוסדות המימון
המרכזיים .

מבחינה רעיונית התגבש סלע  -המחלוקת העיקרי רק כשעלו על הפרק ההצעות לחלוקת ארץ  -ישראל

ולייסוד מדינה יהודית  .אמנם מפא " י היתה חצויה בין מתנגדי החלוקה ותומכיה  -אף אישים

42

ראה

' מכתבים לחברי כדגניה '  ' ,ערעורים על המצב הקיים '  :ב '

כצנלסון  ,כתבים  ,ז ,

תל  -אביב

תש " ח  ,עמ ' , 201 - 191

. 303 - 259
43

44

שם  ,עמ ' . 198
18

מושבים שמנו

1 , 080

משפחות קיבלו רבע מיליון לירות ארץ  -ישראליות

קיבלו  98אלף לירות ארץ  -ישראליות  .אותה הלוואה של
ולקיבוץ המונה

118

150 - 20

4 , 000

18 :

קיבוצים שמנו

1 , 500

משפחות

לירות ניתנה לקבוצה בת חמישים  -ארבעים יחידות

יחידות  .מתוך הרצאת ש ' זק  ,במועצה הי " א של הקיבתן המאוחד . 1936 ,

ציוחת דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

מרכזיים כברל כצנלסון התנגדו ליסוד מדינה בחלק של הארץ  -אך הקיבוץ המאוחד היה הגוף

ה מ א ו ר ג ן היחיד שהתנגד לה והופיע כנושא שליחות רעיונית במפלגה  .בה  -בשעה נוכח בן  -גוריון
לדעת כי בשל התנגדותו הנחרצת של הקיבוץ לא יוכל לממש את תכניתו המדינית ללא ארגון מוצק
וללא משמעת מפלגתית  .במפא " י התגבשו אפוא שני מחנות  :מחנה אחד  -הרוב במפלגה בהנהגת
בן  -גוריון  ,שתבע

להפוך את מפא " י למפלגה ריכוזית והומוגנית שתהיה מכשיר יעיל למימוש

מטרות הציונות העובדת  .מחנה זה חרת על דגלו את הססמה ' ממעמד לעם '  ,משום שראה עצמו

נושא שליחות לאומית  ,אם כי מתממשת על  -ידי מעמד

הפועלים  .המחנה השני היה מלוכד סביב

' הקיבוץ המאוחד '  ,שתבע לקיים ' דימוקרטיה פנימית ' במפלגה

:

לשפשר לקבוצות  ,הן

הסיעות ,

בתוכה לבטא את ערכיהן  ,לנסות להשפיע על הרוב ולהיות ראש  -חץ של המעמד  ,לשם בניין
הארץ ויישובה .

הברית עם האופוזיציה בתל  -אביב

סיעה ב ' לא היתה ' סיעה קיבוצית ' טהורה מאחר שכללה גם קבוצה עירונית  -האופוזיציה בתל -
אביב  .כאמור לעיל  ,המחלוקת בין ' הקיבוץ המאוחד ' לבין הנהגת מפא " י היתה משולשת -
פוליטית ,

כלכלית ואידיאולוגית  .הפעילות האופוזיציונית בתל  -אביב נבעה בעיקרה מתנאים

ומערכים כלכליים  -חברתיים  .חלקם הגדול של פועלי תל  -אביב לא השתלבו בחיי המפלגה  .אף כי
מפא " י היתה ' מפלגת  -פועלים '  ,רק

25

אחוזים מפועלי העיר נמנו על שורותיה .

45

המפלגה לא יכלה

להתחרות בשירותים שהעניקה ההסתדרות  -בריאות  ,שיכון ותעסוקה  -ולא היה בה כוח  -משיכה

לפועלים עירוניים  .אף  -על  -פי שההסתדרות נוהלה למעשה בידי מפא " י  ,היתה הבחנה בין שני
הארגונים  .יתירה מזו  ,ההתפתחות הכלכלית של היישוב היהודי בשנים

1935 - 1933

יצרה

דיפרנציאציה כלכלית  -מעמדית שהיתה מלווה תופעות של קיטוב חברתי  .אף תופעה זו הרחיקה
רבים משורות המפלגה  .בעיר תל  -אביב  ,שבה היה הסניף הגדול ביותר של מפא " י שמנה כרבע
מחברי המפלגה וכשליש מחברי ההסתדרות בארץ  ,התפתח מנגנון של עסקנים שחלש על המוסדות
הכלכליים ובעיקר על המוסדות לחלוקת העבודה  .במחצית השנייה של שנות השלושים שררו
ביישוב היהודי אבטלה ושפל כלכלי שהוחמר בעטיין של מלחמות חבש וספרד  .חלקם הגדול של

פועלי תל  -אביב היו רק שלוש  -ארבע שנים בארץ ( כשישים אחוז ) וחברים חדשים בהסתדרות  .רובם
עבדו במקומות קטנים ושכרם היה זעו. 0

46

המנגנון ההסתדרותי ( שהיה  ,כאמור  ,מורכב רובו מאנשי

מפא " י ) לא הצליח לענות על צרכיו החברתיים והכלכליים של ציבור זה  ,שפנה למנהיגי אופוזיציה .
חוסר העבודה בלט במיוחד במקצועות הבניין שבו היתה למשק ההסתדרותי השפעה רבה  .הקבלן

הגדול ביותר לעבודות בנייה היה ' המשרד הקבלני ' שהיה מורכב מ ' נושא קבוע ' ( קבוצת פועלים
שהיתה להם קביעות  -אוצר יקר באותם ימים ) ומפועלים זמניים שכירים  .קבוצת הקבועים היתה

מנאמני המפלגה וחילקה את מקומות  -העבודה במשורה ועל  -פי שיקולים שלדעת האופוזיציה לא
עלו בקנה  -אחד עם עקרונות הצדק החברתי  .עיוות זה גרם לתסיסה רבה בקרב מי שלא היה מקורב

45
46

ז ' אהרונוביץ  ,מרכז

קרוב

ל 90 -

מפא " י , 29 . 9 . 1937 ,

ארכיון מפא " י תיק . 23 / 37

אחוזים מפועלי תל  -אביב שילמו מסי הסתדרות לפי ארבע הדרגות הנמוכות  .ראה  :י ' בן  -אהרון  ' ,על

שאלות ההסתדרות בערים '  ,סמינר הקיבוץ המאוחד בעין

חרוד , 19 . 7 - 25 . 9 . 1937 ,

ארכיון הקיבוץ

המאוחד .
119

על ישי

לצלחת  .בראש הלא  -מרוצים עמדו אנשי ' הקיבוץ המאוחד ' שהיו בשליחות בעיר וראשי

האופוזיציה המקומית ( בעיקר בן  -ירוחם  ,תבורי

וטובין ) .

47

אף  -על  -פי שהבעיה הכלכלית של חוסר העבודה והמצוקה היתה הבולטת ביותר  ,נלוו לה גם היבטים
חברתיים

:

המנגנון ההסתדרותי המפלגתי לא השכיל להסתגל למהפך שחל במפא " י  -שחדלה

להיות מפלגה קטנה  ,אינטימית

כמעט ,

והיתה למפלגה רחבה והמונית  .זו אף זו

:

במוסדותיה

המדיניים של מפא " י לובנו סוגיות מדיניות  -לאומיות  ,הוויכוח על הפתרונות המדיניים לבעיית
ארץ  -ישראל עמד בראש מעייניהם של מנהיגי המפלגה  ,בעיות הפועל העירוני והאיגוד המקצועי
נדחקו

לקרן  -זווית ' .

4

הברית שנכרתה בין ' הקיבוץ המאוחד ' לבין האופוזיציה בתל  -אביב נשענה על שני יסודות  :יסוד
אידיאולוגי ויסוד פוליטי .

מל ההיבט האידיאולוגי  -תחושת השליחות של ' הקיבוץ המאוחד ' ורגישותו לבעיות חברה תרמו
להתקרבות בינו לבין פועלי העיר  .הקיבוץ  ,שססמתו היתה ' קיבוץ גדול וגדל ' שאף להתרחבות
שתקיף את כל שדרות הציבור והמעמד  .אף כי חזונם של מייסדיו ליצור קומונה גדולה שתקיף עיר
וכפר לא מומשה  .עדיין לא נטש ' הקיבוץ המאוחד ' את שאיפתו להרחיב את שורותיו  ,או לפחות את
תחום  -השפעתו  .בניגוד ל ' חבר

הקבוצות '  ,שחתר

ליסד קבוצות אורגאניות קטנות ומלוכדות  ,שאף

' הקיבוץ המאוחד ' ליצור מסגרת הטרוגנית ( הכוללת גם תעשייה

ומלאכה )

ופלוראליסטית .

המניע הפוליטי היה נעוץ בנסיונות שעשתה הנהגת מפא " י לאחד את התנועות הקיבוציות ולרסן את
כוחו של ' הקיבוץ המאוחד '  .זו אף זו  ' -הקיבוץ המאוחד ' לא היה מקשה אחת  ,שכן היתה גם בו
' אופוזיציה פנימית ' שתמכה בהנהגת המפלגה  .תמיכה זו באה לידי ביטוי בעיקר בנסיונות להשלים
עם תביעת האיחוד  ,ואף להאיץ אותה  .אף כי לאופוזיציה זו לא היה רוב בקיבוץ ,

49

חתרו מנהיגי

המתנגדים לאיחוד ליצור שותפות עם כוחות אחרים במפלגה  ,כדי להיות לכוח בעל השפעה .
מאמצי ' הקיבוץ המאוחד ' למצוא לו אחיזה בעיר נשאו פרי  .לקראת שנת

המפתח ב ' קיבוץ המאוחד ' בעמדות בכירות בעיר
פ ' בנדורי  -מזכיר סניף המפלגה

;

:

1936

היו ארבעה מאנשי

בן  -אהרון היה מזכיר מועצת הפועלים

י ' בנקובר  -מזכיר המפלגה

;

;

וז ' פיינשטיין  -ראש אגודת

פועלי  -הבניין .
השותפות בין ' הקיבוץ המאוחד ' לבין האופוזיציה בתל  -אביב לבשה עור  -וגידים עם הבחירות

למועצת סניף מפא " י שהתקיימו בספטמבר  . 1937בבחירות אלה זכתה האופוזיציה לנצחון מרשים
על קבוצת

הוותיקים ,

50

שחידד את היחסים הפנימיים במפא " י והחריף את ההתמודדות לקראת

ועידתה הרביעית .

47

על תולדותיה של סיעה ב ' בתל  -אביב ראה

מוסמך  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב
48

ראה

49

כשנת

:

:

י ' הראל  ,מקורותיה של סיעה ב '

. 1973

י ' דיסטניר  ' ,לשאלות הפועל העירוני במפלגה '  ,הפועל הצעיר  ,לא
1936

בתל  -אביב  ,חיבור לשם קבלת התואר
( תרצ " ח ) ,

כי על שורותיה לא נמנו מנהיגים בולטים של הקיבוץ .
50
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גליון

, 11 - 10

עמ ' . 13

מנתה האופוזיציה קרוב למחצית מחברי ' הקיבוץ המאוחד '  ,ובמשך השנים הלך כוחה וירד  .יש לציי

על תוצאות הבחירות בסניף ראה

:

הפועל הצעיר  ,לא

( תרצ " ב ) ,

גליון

 , 2עמ '

- . 16

ציוחת דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

הוועידה הרביעית של מפא " י ברחובות  -המיסוד הארגוני של הסיעה
הוועידה הרביעית ברחובות ( ) 5 - 9 . 5 . 1938

מילאה תפקיד דומה לזה של הוועידה השביעית של

' הפועל המזרחי '  ,אם כי התהליכים הארגוניים לא היו זהים .

ב ' פועל המזרחי ' הונהגו בחירות יחסיות רשמיות שהעניקו ייצוג לסיעות  ,ואילו במפא " י הונהגו
סידורים לא  -פורמאליים  -הוחלט לסדר ' פגישות מוקדמות ' של החלקים השונים במפלגה  ,כגון

גופים התיישבותיים או פועלי הערים  ,לבירור השאלות

הפנימיות  .ונ

הגופים המאורגנים היו רק של

תנועות ההתיישבות  ' ,חבר הקבוצות '  ' ,הקיבוץ המאוחד ' ו ' תנועת המושבים '  .חלקם של פועלי העיר
נטה לתמוך ב ' קיבוץ המאוחד ' ואילו חלק אחר היה מזוהה עם ההנהגה  .שיטת הבחירות לוועידה

הרביעית לא היתה יחסית  -כל חמישים חברים אמורים היו לשלוח ציר  ' ,אולם הנהגת מפא " י
2

נחלצה להגן על הרוב בתל  -אביב שהפך

למיעוט  ,ולפיכך אושרה הצעתו של ברל כצנלסון  ' -בכל

מקום שרבע מחברי הסניף  ,או לא פחות משלוש מאות חברים ידרשו בכתב לקיים בחירות

יחסיות  -תהינה בחירות יחסיות ' .
תוצאות הבחירות העידו על הפיצול ששרר במפלגה ועל הסכנה שאיימה על הנהגתה  .אמנם
העירוניים היו

42

אחוזים מכלל צירי הוועידה  ,אולם חלקם ( הרוב בסניף תל  -אביב ) תמך בהנהגת

' הקיבוץ המאוחד '  .לעומת זאת  ,חלק מצירי ' הקיבוץ המאוחד ' לא היה תמים  -דעים עם הנהגתו  .יש

לציין שתנועת ההתיישבות  -שהיו לה

35

אחוזים מכלל הצירים  -היתה מפוצלת בין שלושת

ה ' גושים '  ,שעל אף היותם במיעוט הטביעו את חותמם על מהלכה של הוועידה .
ססמתה הראשית של ועידת רחובות היתה מאבק בסיעות  .בניגוד לוועידת ' הפועל המזרחי ' נשמעו

בוועידת מפא " י קריאות חוזרות ונשנות לביטול ה ' גושים '  .אמנם הוועידה כונסה  ,בהסכמתה ועל  -פי
תביעתה של סיעה ב '  ,לשם דיון מדיני בסוגיית החלוקה  ,אך הדיון מוקד בבעיות ארגוניות  .תביעותיו
של בן  -גוריון הרחיקו לכת  :לאסור כל סידור סיעתי  ,למסור ייפוי  -כוח למרכז המפלגה ולגרש חבר
בשל השתייכות סיעתית  .מגמה זו לא עמדה בסתירה לשאיפת ההתרחבות של המפלגה שסבלה
מקפאון  .המפלגה מנתה שנים  -עשר אלף חברים לעומת חמשת  -אלפים בזמן האיחוד ; מספר חברי

ההסתדרות היה קרוב למאה  -אלף  .אמר בן  -גוריון  ' :כניסה חפשית לכל אחד  .אבל במפלגה צריכה

להיות בדיקה  .אם נגלה מעשים פסולים  -משליכים אותו ' .

ע

בן  -גוריון הדגיש שמאבקו אינו

בהתיישבות או בערכיה  ,שאותם ראה כ ' ערכים אמתיים '  ,אלא בתופעת ההתבדלות ובהפרת מרות

הכלל על  -ידי ארגון פארטיקולאריסטי  ' .הקיבוץ המאוחד '  ,שכבר פעל בעצה אחת עם נציגי

האופוזיציה בתל  -אביב  ,גילה עמדה שגיותית  :הוא התנגר ל ' פגישות המוקדמות ' שזומנו על  -ידי
הנהגת המפלגה כדי להעביר את הדיונים וההחלטות למוסדות רחבים ופומביים  .תביעה זו נשענה
על ההנחה כי הרוב במפלגה  ,בניגוד לרוב בצמרת  ,מתנגד לחלוקת  -הארץ  .היתה זו  ,כאמור  ,העילה

המרכזית  ,מן ההיבט של סיעה

ב '  ,לכינוס

הוועידה  .נציגי הסיעה תבעו י י צ ו ג במוסדות כדי שתינתן

להם האפשרות לכוון ולהשפיע  ,ולא ' התייעצויות פרטיות ' שהיו נהוגות במפלגה  ' .איני רוצה להיות

51

מרכז

מפא " י , 27 . 10 . 1937 ,

.

ארכיון מפא " י  ,תיק . 23 / 37

ארכיון מפא " י  ,שם .

52

מרכז מפא " י

53

על הדיונים בוועידת רחובות ראה פרטיכל הוועידה ,

, 17 . 11 1937

, 3 - 8 . 5 . 1938

תיק

, 21 / 4

ארכיון מפא " י  ,שם .
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יעל ישי

" מוזיכן " טול בן  -גוריון '  ,אמר טבנקין .
מ ' שרתוק היתה שונה

54

עמדתה של מפא " י  ,כפי שבאה לידי ביטוי בדבריו של

' מחובתה של המפלגה להתארגן בצורה שתאפשר לנו לקיים התיעצות

:

בענינים שאין להביאם למרכז ' .

55

אלו ' עניינים ' אי  -אפשר היה להביא למרכז

עניינים מדיניים

?

שההנהגה שאפה להחליט עליהם בלי לסרבל את תהליך ההחלטה בדיונים ובליבונים ובלי לסכן את
ההחלטה על  -ידי ' רוב דימוקראטי '  .מנהיגי מפא " י  ,שהיו כבר מנהיגי ה א ו מ ה חששו מפני שיבוש
בתכניות שהיו בעיניהם קריטיות לגורלה של האומה  ,כתוצאה מפעילות אופוזיציונית בתוך
המפלגה  .סכנה זו לא היתה קיימת כמעט

ב ' פועל המזרחי '  ,המפלגה הגדולה בתנועתו  ,לעומת

' המזרחי '  ,אולם לא היה מרכזי בהנהגת היישוב  .הכרעותיו  ,גם אם לא התייחסו רק לעניינים פנים -
מפלגתיים  ,לא היו הרות  -גורל כמו אלה של מפא " י .
במפא " י נוצר קיטוב שהלך והעמיק  .בד  -בבד גברה תביעתה של ההנהגה למרות ולמשמעת ותביעת

ה ' גושים '  -בעיקר ' הקיבוץ המאוחד '  ,שחלק על מדיניותה של הצמרת  -לאוטונומיה של דעה
ולהחלטות המבוססות על דיון פומבי במוסדות המדיניים של המפלגה .
הוועידה הרביעית ברחובות נענתה גם לתביעת ההנהגה וגם לזו של הסיעה .
מן ההיבט של הסיעה העניקה לה הוועידה ייצוג מוכר ואף הרחיבה את מוסדות

המפלגה ,

56

על  -פי

תביעתה של סיעה ב '  .נוסף גם גוף מדיני חדש  -מזכירות  ,שהיתה אף היא מורכבת מנציגי

ה ' גושים '  ,שנועדה לחלוש על המפלגה  .תביעת הייצוג של הסיעה נשענה על זכותה להתגונן בשם

האידיאה שדגלה בה לפני ' התקפות ' הרוב  .אמר טבנקין  ' :אני מגן על זכותי להיות שווה פה עם חבר

אחר כאשר אני מתנגד לחלוקה  . . .לצורות של קואופרציה עם רביזיוניסטים '  .הבסיס לתביעת
הייצוג היה אפוא אידיאי .
מן ההיבט המפלגתי  -אשרה הוועידה פה  -אחד את הקריאה לאיחוד התנועה הקיבוצית ואיחוד
תנועות  -הנוער ,

לכרות

שנועדו

את

שעליו

הענף

ישבה

הסיעתיות .

המפלגה  -הרוב במפא " י  -נשכרת מוועידת רחובות בשל הגורמים באים
א.

למעשה

לא

יצאה

:

ההחלטה על איחוד הנוער והתנועה הקיבוצית לא מומשה  .אמנם זומנו פגישות עם נציגי

' הקיבוץ המאוחד ' ו ' חבר הקבוצות ' בכדי להגשים את האיחוד  ,אולם ' הקיבוץ המאוחד '  ,שבוועידה

תמך בהצעת ההחלטה המוסכמת  ,גילה התנגדות תקיפה
איחוד '  ,אמר טבנקין .

57

:

' אני לא מוכן  ,תחת טרור  ,לדבר על

יתירה מזו  ' ,הקיבוץ המאוחד ' המשיך בתביעתו לייצוג סיעתי גם במוסדות

המפלגה שהורכבו לאחר הוועידה  .לאיחוד תנועות  -הנוער התנגד בעיקר ' חבר הקבוצות '  ,שחשש
מפני הפגיעה ב ' גורווניה ' .
ב.

אי  -אפשר היה להרכיב את מוסדות  -המפלגה  .נציגי הרוב  ,בראשות בן  -גוריון וברל כצנלסון ,

נמנעו מהשתתפות או  .התפטרו במחאה על ההיענות לתביעות ה ' גושים ' והייצוג הסיעתי  .נציגי
הסיעות  ,ובעיקר סיעה ב ' התפטרו משום שלדעתם המרכז לא נענה לתביעותיהם וקיפח אותם

54

ראה התייעצות בעניינים

מדיניים , 7 . 4 . 1938 ,

שרתוק  ,התייעצות בעניינים מדיניים ,

תיק

.

, 23 / 38

, 7 4 . 1938

תיק

ארכיון מפא " י ,

שם .

ארכיון מפא " י  ,שם .

55

מ'

56

המרכז מנה  57חברים לעומת  20חברים בוועידה השלישית  :המועצה מנתה -

57

ישיבת הוועידה להרכבת מזכירות המפלגה ,

122

.

, 26 12 . 1938

, 23 / 38
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לעומת . 51

ארכיון מפא " י  ,שם .

ציונית דתית וציונות עובדת  -התגבשות זרמים וסיעות

בחלוקת ההשפעה והעוצמה במפלגה  .לקיפוח נוסף מניע אידיאולוגי שמנע השתתפות במוסדות
המפלגה

:

' כשולל מדינה עברית בחלק מהארץ איני רואה עצמי רשאי להיות יותר חבר מרכז

המפלגה לאחר שמרכז המפלגה החליט לאסור להופעה לפני הועדה התנגדות לחלוקת

טבנקין ' .

5

הארץ '  ,אמר

אמנם מחלוקת זו יושבה כשהורידה ממשלת בריטניה את החלוקה מסדר  -היום המדיני ,

אולם חילוקי  -הדעות התוך  -מפלגתיים היו עדיין בעינם  .התוצאה היתה שיתוק במפלגה והתבדלות
בסיעה  .על רקע זה חודשה תביעתו של בן  -גוריון לשנות את אופיה של מפא " י ממפלגה
פלוראליסטית למפלגה ריכוזית  ,מושתתת על חירות המחשבה ואחדות המעשה וההחלטה  .לשם
השגת מטרה זו תבע בלנגוריון לכנס מועצה ארגונית  ,לערוך מפקד חברים כללי ולבטל את קיום
הסיעות בדרכים אדמיניסטראטיביות חוקתיות .

מגמה זו  ,שהגיעה לשיאה בוועידה החמישית של מפא " י בכפר  -ויתקין  ,הגבירה את הקיטוב במפלגה

עד הקרע והפילוג ( מאי . ) 1944
זל

מפא " י ו ' הפועל המזרחי ' היו ' מפלגות סיעתיות '  ,שיש בהן סיעות מוכרות
התארגנויות חלקיות במפלגה  ,מושתתות על שני יסודות

:

וחוקיות  .הסיעות  ,שהן

ארגוני ואידיאולוגי .

ב ' פועל המזרחי ' ובמפא " י היו הסדרים ארגוניים שאפשרו את ייסוד הסיעות  ,קיומן והתפתחותן .
בשתיהן היתה שיטת בחירות יחסית שדירבנה את הסיעה להציג את דעותיה ולנסות לעשות נפשות
בתוך המפלגה  .יתרונה של השיטה היחסית בכך שאין היא מנציחה את יחסי הכוחות הפוליטיים

אלא מעודדת התמודדות מחודשת  .בשיטה זו שיעור התמיכה של סיעת המיעוט אינו ' הולך

לאיבוד '  ,לפי שיש מציג גם לקבוצות חלקיות שלא הגיעו לרוב  .בשתי המפלגות פעלו הסיעות כגוף
בעל מרות פנימית  ,שיש לה ביטוי קולקטיבי במוסדות המפלגה  .על אף הסדרים דומים אלה היה

שוני בין מפא " י לבין

' הפועל המזרחי '

:

הראשונה נזקקה לייצוג יחסי רק בשל קונסטלאציה

מקומית  ,שבה הפך הרוב ( שהיה מזוהה עם ההנהגה ) למיעוט  .בשנייה הונהגה שיטת בחירות יחסית
בעקבות התפלגות כוחות  ,ודעות  ,שלוותה את המפלגה למן ייסודה .
הן ב ' פועל המזרחי ' והן במפא " י היו לסיעות ערכים שונים מאלה של הרוב במפלגה  .בראשונה
נחלקו הדעות בעיקר בקשר לאוריינטאציה של התנועה ולזיקתה לגופים אחרים שעמם היתה

שותפת בחלק מיסודותיה האידיאולוגיים  .במפא " י היתה מחלוקת מסוג אחר  -לא על הקשרים
שבין המפלגה לבין גופים חוץ  -מפלגתיים  ,אלא על עצם דרכה של המפלגה והכרעותיה המדיניות
הגורליות .
במפא " י היה ויכוח גם על הדרך שבה נתקבלו ההחלטות  .הסיעה תבעה להעביר את הדיונים

לפורום רחב שיתכנס באורח סדיר ותכוף  .הנהגת המפלגה גרסה ' התייעצויות ' לא  -פורמאליות ,
שיאפשרו לה חופש תמרון ופעולה  .ב ' פועל המזרחי ' היתה הסכמה רבה יותר על כללי המשחק
כש ' המפלגה ' והסיעות נוטות לפשרה  -ולאי החלטה  -ולא להכרעות חד  -משמעיות העלולות
להעמיק את המחלוקת .
58
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יעל ישי

נראה

א.

כי סובלנותה הרבה יותר של תנועת

' הפועל המזרחי ' לסיעותיה נבעה משלושה גורמים :

מעמדה של המפלגה בזירה הלאומית  .כאמור לעיל  ,היתה מפא " י מפלגת שלטון  ,אם

כי ללא

מדינה  ,שעסקה בהכרעות

לאומיות  .עובדה זו מסבירה את הצורך של מנהיגיה במרות

מרכזית ומחייבת  ,מעבר לצרכים השלטוניים המקובלים .
ב.

היקף הקונצנזוס  .ב ' פועל המזרחי ' היתה הסכמה בסיסית על ערכי הציונות הדתית

העובדת  ,הסכמה שהיתה ' צרה ' יותר מאשר במפא " י  .לפיכך היה מרחב  -התמרון של הסיעות קטן
יותר וחילוקי  -הדעות מצומצמים יותר  .בסיס ההסכמה במפא " י היה הציונות העובדת  ,אך זו כללה
אוריינטאציות ' ימניות '  ,כגון זו של ' הפועל הצעיר ' לשעבר  ,ואוריינטאציות מרקסיסטיות  ,כגון אלה
של ' פועלי ציון ' לשעבר  .על ציר חילוקי  -דעות אלה התמקמו הסיעה והמפלגה  ,שהפער האידיאי
ביניהן הלך והעמיק .
ג.

ריבוי סיעות  .ב ' פועל המזרחי ' לא היה עימות בין ' מפלגה ' לבין ' סיעה '  ,אלא בין רוב

במפלגה שלא התמיד בבחירות לוועידות הבאות  ,לבין מספר סיעות שעוצמתן היתה שקולה כמעט

כנגד זו של המפלגה  .אמנם  ,ריבוי הסיעות לא היה רק גורם לסובלנות אלא אף תוצאה שלה ; יחד עם
זאת עובדת קיום יותר מסיעה אחת מתנה את המאבקים בין ההתארגנויות החלקיות במפלגה .
יחסה של המפלגה לסיעות השפיע על תרומתן של אלה לתפקודה  .ב ' פועל

המזרחי ' המשיכו הסיעות

להתחרות ביניהן  ,תוך קיום שיווי  -משקל יציב  .במפא " י גבר המאבק כין הסיעה

שבו נפרדו דרכיהן .

124

והמפלגה  ,עד

השלב

אכזבה מהישגי הבית הלאומי היהודי

גורם לתפנית במדיניות הבריטית בארץ  -ישראל

ב  -ס93ו ?

פנחס עופר

' הספר הלב ' 7של פספילד  ,י שפורסם באוקטובר

, 1930

ביטא שינוי במדיניות הבריטית כלפי הבית

הלאומי היהודי בארץ  -ישראל  :הצהרה מדינית זו גזרה עליו קיפאון  -ולא רק הציונים טענו

כך ,

אלא גם פקידים בריטים בכירים הודו בכך  ,בינם לבין עצמם  .אחד מהם  ,אג " ר ויליאמס  ,שניסח את

' הספר הלב , ' 7העיר כי המסמך ' נוטה להסתיר את העובדה שמדיניותנו כלפי הבית הלאומי

היהודי ,

מכל מקום לחמש השנים הבאות  ,היא סטאטית באורח מסוכז  ,ומבחינה זו קשה להגנה מפני

ביקורת '  2 .ממשלת בריטניה עצמה לא הודתה בכך  ,ובפומבי הציגה את המדיניות החדשה הזו כמילוי
החובה שלקחה על עצמה לדבוק ב ' התחייבות כפולה מצד אחד -

כלפי העם היהודי  ,ומצד

אחר  -כלפי התושבים הלא  -יהודים של ארץ  -ישראל '  .אולם מגמותיה האמיתיות מצאו ביטוי
[

בדיוני הקאבינט באמירה שקבעה כי הגיעה השעה להצהיר כי ' התיישבות יהודים בארץ  -ישראל
למטרת נהקמת ] הבית הלאומי היהודי צריכה להיחשב כמושלמת '  4 .למעשה קבעה אפוא ממשלת
בריטניה בהצהרתה מאוקטובר

1930

כי היא מסתלקת מהתחייבויותיה בהצהרת בלפור ובכתב -

המנדט  ,שהבטיחו מתן עדיפות לייסוד הבית הלאומי היהודי בארץ  -ישראל והשקעת ' מיטב מאמציה
זו ' .

להקל על השגת מטרה

כיצד התחולל השינוי הזה ביחסה של בריטניה לבית הלאומי  ,ומה גרם לו

?

ברקע מתן הצהרת בלפור עמדו  ,ללא ספק  ,נימוקים ושיקולים אינטרסאנטיים ביותר  ,גם אם נלוו
אליהם  ,לפחות בקרב כמה ממחולליה  ,נימוקים אידיאליסטיים  ' .חיים וייצמן עצמו  ,שעמד במרכז

הפעילות הציונית למען השגתה  ,הצביע לא אחת על מהותו של האינטרס הבריטי שהביא לפרסומה .
גורמים חשובים בין מעצבי המדיניות הבריטית בשנות מלחמת  -העולם הראשונה סברו כי -

יש צורך לבריטניה הגדולה שיהיה לה בארצות הסמךכות לתעלת סואץ בסיס שעליו תוכל
להישען במקרה של צרה  ,כדי שדרכי החיבור של הקיסרות לא יפגעו  .לשם כך  . . .לא היה יכול
1
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פנחס עופר

להיות מכשיר יותר טוב מאשר יישוב יהודי מצליח  ,מרוצה ולויאלי בארץ  -ישראל  ,יישוב של

אנשים בעלי תרבות מערבית המעוניין באופן עמוק בהחזקת שלטון אירופי קבוע ויציב  ,שיש
לו יסוד להיות אסיר תודה לאנגליה בעד הגנתה ותמיכתה .

6

עם זאת  ,יש לזכור כי שיקולים אחרים של אינטרס בריטי אימפריאלי גרמו לכך שחוגים בריטיים

בעלי השפעה  -הן באנגליה עצמה  ,והן במזרח  -התיכון  -העלו ספיקות בדבר מידת התבונה

שבתמיכת בריטניה בהקמת בית לאומי יהודי בארץ  -ישראל ואף חלקו על המדיניות הזאת

;

אלה

גרסו שלמען הבטחת האינטרסים הבריטיים במזרח  -התיכון מוטב להטיל את הקלפים לקערה
הערבית ולא לקערה הציונית .

7

יתירה מזו

:

השאיפה הבריטית לשלטון יציב בארצות הסמוכות

לתעלת  -סואץ עוררה בחוגים מסוימים את הרעיון בדבר קיסרות ערבית מוסלמית עצמאית למחצה

פרו  -בריטית במזרח  -התיכון .

8

אפילו מארק סייקס  ,מאדריכליה הראשיים של הצהרת בלפור  ,הביע פקפוק  -לאחר שביקר

בסוריה ובארץ  -ישראל בסוף שנת

- 1918

אם אכן אפשר ורצוי לבריטניה להמשיך בתמיכה לא -

מסויגת במטרות הציונות  9 .אשר להסתייגותם של ראשי הממשל הצבאי הבריטי בארץ  -ישראל

מן המדיניות הפרו  -ציונית של לונדון  ,אין צורך להרבות בדברים

;

) ( OETA

זאת ידועה למדי .

נוכח הסתייגויות והתנגדויות אלה ברור היה שהמשך דביקותה של בריטניה במדיניות התמיכה בבית

הלאומי היהודי תלויים יהיו במידה רבה בקצב פעולתה של ההסתדרות הציונית בארץ  -ישראל

ובעובדות שתיצור שם  .וייצמן ביטא בפומבי הכרה זו באומרו  ' :יכולים אנו להסיר מן הדרך את כל

השונאים אם נעשה כל מה שצריך לעשות כדי ליצור ארץ  -ישראל עברית טובה וישרה  .נחוץ לעשות
זאת במהירות גדולה מאוד  .אחר כך יהיה מאוחר ! ' 0י חבר אחר של ההנהלה הציונית ביטא  ,עוד

בראשית השלטון הבריטי בארץ  -ישראל  ,את חששו מפני מחדל ציוני  ,שכן -

הסכנה הגדולה היא שאם יעברו עוד חודשים או שנים בלי פעולות מצדנו יראו המדינאים

הבריטים ודעת הקהל האנגלית  ,כי הציונות אינה אלא חלום שחלמו בתקופת המלחמה ושנגמר
זה כבר ובמקומו באה המציאות של פלשתינה ערבית  .יי

כדי שממשלת בריטניה תוסיף ותחזיק במדיניות פרו  -ציונית ותראה בבית הלאומי היהודי מימוש של
אינטרס שלה עצמה לא די היה בהסברה ציונית  .על ההסתדרות הציונית היתה מוטלת החובה להוכיח
לבריטים כי הבית הלאומי היהודי  ,שבהצהרת כלפור היה אות כתובה בלבד  ,אכן קורם עור וגידים

והופך לממשות שאמנם תהווה משענת איתנה לבריטניה במזרח  -התיכון

;

שאם לא כן  ,עלולים

הבריטים להטיל ספק בכדאיות ההתקשרות עם הציונים וההישענות עליהם  .זו היתה חרדה  ,שלוותה

את ההנהגה הציונית כל העת  ,ותיאר אותה בבהירות חיים וייצמן
ראה  :ח '

6

:

ביבא -

וייצמן  ,דברים  -נאומים  ,מאמרים  ,מכתבים  ,ג  ,תל אביב תרצ " ז  .עמ ' . 612

ראה  :תשובת וייצמן למתווכחים בוועידה הציונית בלונדון  ,יולי
ראה  %'~ he Chatham House :ן9ן 915 -ן  Arab Questionטה 1חס ] . Kedourie , ' Cairo and Khartoum

7

: 1920

8

 . 17 - 19קק .
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 - 68ך . 6קק .
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3ל9ן 3 . Kimche Pa /esrine or Israel, London

9

ראה :

10

נאום בוועידת הפדרציה הציונית באנגליה  ; 26 . 11 . 1921 ,ראה

11

1

ראה

הארץ . 28 . 7 . 1920 ,

 :מ ' מדזיני  ,עשר

.

:

וייצמן

שנים של מדיניות ארצישראלית תל  -אביב

( לעיל  ,הערה  , ) 6ב  ,עמ '

תרפ " ח  ,עמ '

. 158

. 243

אכזבה מהישגי הבית הלאומי היהח  -י גורס לתפנית במדיניות הבריטית

משנת  1917ואילך היתה ההצהרה מרחפת לפנינו ותובעת שנגשימנה על ידי העבודה שלנו .

בכל רגע ובכל שעה במשך עשר השנים האחרונות צופה הייתי בחרדה בכל עתון ועתון שבא
לידי

מנין יבוא האויב שיעמיד ויחזור ויעמיד בסכנה את בנייננו  .חרד הייתי שמא תבוא

:

הממשלה האנגלית ותאמר

איה היא ההסתדרות הציונית

:

? 2י

שעה שממשלת הוד  -מלכותו התחייבה לעשות את מיטב מאמציה כדי להקל על ייסוד בית לאומי
לעם היהודי בארץ  -ישראל היא לא התחייבה להקים ליהודים את ביתם הלאומי  ,אלא ליצור

בארץ  -ישראל את ' התנאים המדיניים  ,האדמיניסטראטיביים והכלכליים שיבטיחו הקמתו של הבית

היהודי '  ' .י

הלאומי

פירוש הדבר כי מעשה הקמתו של הבית הלאומי ניתן בידי הציונים  ,לניד
בסן  -ומג  ,שעה שהוחלט למסור את המנדט על

אמר זאת במפורש לווייצמן
בריטניה

:

' מעתה  ,כשההתחלה כידיכם  -הכל תלוי בכם ' .

ג ' ורג '

ארץ  -ישראל לידי

ח

בשנות העשרים עדיין נקטה בריטניה מדיניות פרו  -ציונית  ,כמתחייב מהצהרת בלפור  .זאת עשתה
למרות הלחצים והתביעות מבפנים ומבחוץ להסתלק ממדיניות זו  .אין קביעה זו מתעלמת מן

הקשיים ומן ההגבלות שממשלת בריטניה הערימה מדי פעם על דרך הביצוע של התחייבויותיה  ,אך
את אלה יש לראות יותר כנסיונות של הגשמת העקרון המדיני והתאמתו  ,על רקע המציאות

הפוליטית המשתנה וההתנגדות הערבית הגוברת ~ למפעל הציוני  .ההכרה במחויבותה של בריטניה

כלפי הציונות וכלפי הבית הלאומי לא חלפה  ,והאחראים לעיצוב המדיניות הבריטית ולביצועה
בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון כולו חזרו והדגישו זאת  .לעניין זה ראוי להזכיר את דבריו התקיפים

של צ ' רצ ' יל  ,אז שר  -המושבות  ,לנציגי הוועד  -הפועל הערבי  ,שבאו אליו בעת ביקורו בארץ  -ישראל
במארס

, 1921

כי אין בכוונתה או כיכולתה של ממשלת בריטניה להסתלק מהצהרת בלפור או

להפסיק את העלייה " ,

ואת חזרתו על עמדה תקיפה זו במכתב מיום ה -

ערביי ארץ  -ישראל ששהתה בלונדון

1 1

באפריל

למשלחת

1922

:

אין כל מקום לשאלה בדבר ביטול הצהרת בלפור  .ההצהרה  ,כידוע לכם  ,קובעת ראשית כי יש

להקים בית לאומי ליהודים בארץ  -ישראל  ,ושנית שיש להבטיח את הזכויות והאינטרסים של

האוכלוסייה הלא  -יהודית

12

בדצמבר

13

כתב  -המנדט  ,סעיף

14

ראה  :ח '

1927

בצ ' רנוביץ  .ראה

בארץ 6 .י

וייצמן ( לעיל  ,הערה

:

,)6

ג  ,עמ ' . 459 - 458

.2

וייצמן  ,אגרות  ,ט ,

ירושלים

, 1978

מכתב

, 317

מ  . 29 . 4 . 1920 -ראה גם דברי צ ' רצ ' יל בישיבת הקאבינט ב -

 . 22 . 6 . ] 921במענה לשאלה בדבר המשמעות של המחויבות הכריטית על  -פי הצהרת בלפור אמר  ' :לעשות כמיטב
יכולתנו למען מאמץ כן לתת ליהודים הזדמנות להקים לעצמם בית לאומי '  .ג  , Palesrin ( -חסן81
 1ג 4 ,נ ' /אשגיל 0ץע/ irishP
~ab
 . 266ק 1 , New Haven 1947 ,

'

,

"

"

חטסק Esco

מאלפות כהקשר זה גם ההדגשות

. 5/
החוזרות ונשנות של סרברט סמואל  ,שעה שהיה נציב עליון בארץ  -ישראל  ,בדבר חשיבותה של עלייה יהודית
מהירה ובהיקף

משמעותי .

ראה

:

.

 ] 51 Memoirs an (f Selected Fapersא0ן0 ( 5 - 2ס Simon , Certain

 . 118ק  ; Jerusalem 1971 ,וכן דבריו המפורומים אל יוליוס סימון

:

.נ

' אם לא תביאו לארץ לפחות אלף עולים

צעירים בעלי כושר גופני מדי חודש ולא תמציאו את הכספים הדרושים ליישובם הקבוע  ,לא אוכל לשמור על

.

עניינכם מפני הקמים עליו ' שם  ,עמ ' . 130
15

ראה

:

אסקו  ,שם  ,עמ ' . 265 - 264

16

ראה

:

.

16

Palestine , Correspon (fence Wilh rhe Pa/estine .Arab De/egalion and the zionisl Organisarion

.ק .

( 1922 ( Cmd . 1700

"

) ח נ  .ומכתב נכתב ונחתם על  -ידי ג ' ון שקבורו בשמו של צ ' רצ ' יל .
127

פנחס עופר

גם הדוכס מדבונשייר  ,שהחליף את צ ' רצ ' יל במשרד  -המושבות  ,חזר בנאום שנשא

ב 27 -

ביוני

1923

בבית  -הלורדים והדגיש את דביקותה של ממשלת בריטניה בהצהרת בלפור ובהתחייבויות
המשתמעות

ממנה " .

בנדון זה לא הסתפק בהצהרה פומבית  ,אלא הביע את דעתו הנחרצת במברק

ששלח לנציב העליון  ,בחינת הנחיות לדרכי  -פעולה

:

אני משוכנע כי הגיעה השעה שבה עלינו לנקוט עמדה תקיפה ולהביא את הערבים לידי הכרה כי
בעוד אנו מוכנים ללכת עד קצה גבול היכולת לקראת תביעותיהם ההגיוניות  ,לא יסיטו אותנו

ממטרתנו הברורה לבצע את התחייבויותינו הבין  -לאומיות  .אם הם [ הערבים ] יסרבו לשתף

עמנו פעולה על  -פי קווים אלה נאלץ  ,אמנם ללא חמדה  ,להמשיך
גם שר  -המושבות ליאופולד אמרי אמר בעת ביקורו בארץ  -ישראל בשנת

בלעדיהם " .
1925

היהודי  ' -קיים בזכות ושוב אינו תלוי באהבתו או בשנאתו של הרוב הערבי

כי הבית הלאומי

אליו ' 9 .י הוא הצהיר

באוזני משלחת ערבית שבאה לראותו בירושלים כי -

השאלה [ הצהרת בלפור ] נחקרה בראשונה על ידי הממשלה שנתנה את ההצהרה ; שוב נבדקה
על ידי ממשלת המשמרים

[ השמרנים ] ,

[ הערביות ] שבאו מארץ  -ישראל

;

שבאה אחריה  ,והיא הרי שמעה את טענות המשלחות

ההצהרה זכתה לאישור גם מצד ממשלה של מפלגה אחרת

לגמרי [ כלומר  ,ממשלת הלייבור הראשונה של רמזי מקדונלד

ב ] 1924 -

וכן גם נבחנה ואף

קוימה על ידי כל העמים המשתתפים בחבר הלאומים  .הייתכן  ,אפוא  ,שתעלו על דעתכם
שהממשלה תשנה את עמדתה בשאלה זו

עוד בראשית שנת

, 1928

?

20

כאשר הבית הלאומי היהודי היה שרוי במצוקה גדולה והמשבר הכלכלי

שנקלע לתוכו עורר ספיקות לא רק בדבר סיכוייו להתפתח אלא בעצם יכולתו להתקיים  ,הוסיפה
ממשלת בריטניה לגלות דביקות במחויבותה לסייע בבניינו  .בסוף

1927

פנה הנציב העליון הלורד

פלומר אל הממשלה בעניין המשבר הכלכלי והדרכים להתגבר עליו וטען כי ' ישנה תרופה מעשית

אחת בלבד  -לעודד בכל דרך אפשרית הגירה מארץ  -ישראל של האוכלוסייה היהודית העודפת '

; י2

הוא הציע כי הממשלה תאמץ דרך זו  .הצעתו של פלומר נדחתה בתקיפות על  -ידי משרד  -המושבות
בלונדון בנימוק ש -

דו

ראה

18

.

:

אסקו ( לעיל  ,הערה

. ) 14

עמ ' . 288

 . 314סח private and confidential , Cable

.

Commissioner

gh

Duke of Devonshire 10 the

0 / ] 0 / 733 / 50אק 17 . 10 . 1923 ,
19
20

.

ראה  :פ " ה קיש יומן ארץ  -ישראלי  ,א  ,ירושלים תרצ " ט  ,עמ '
ראה

:

, 192

רישום ל . 21 . 4 . 1925 -

ח ' מרחביה  ,הציונות  -אוצר התעודות הפוליטיות  ,ירושלים תש " ד  ,עמ '

בכתב  -המנדט שאושר כיולי

1922

 , 297תעודה

. 430

ראוי לזכור כי

על  -ידי מועצת חבר  -הלאומים נכללו סעיפים שקבעו במפורש את הדרכים

והאמצעים שבהם תממש בריטניה את התחייבותה לסיוע בהקמת הבית הלאומי היהודי  .גם אם סעיפים אלה

ונוסחם לא התקבלו על  -ידי ממשלת בריטניה אלא בעקבות לחצים ומאבקים ציוניים דיפלומאטיים ( ראה

לעיל  ,הערה . 14
לאומי יהודי
21

128

עמ '

, ) 177 - 151

 :אסקו ,

אין בכך כדי להפחית ממידת האינטרס שבריטניה ראתה לעצמה בהקמתו של בית

כארץ  -ישראל .

ראה מכתב פלומר אל שר  -המושבות אמרי ,

. 16 . 12 . 1927

 / ] )( / 733 / 142 / 44626כ ) אק

אכזבה מהישגי הבית הלאומי היהודי גורם לתפנית במדיניות הבריטית

אין זה רק שסעיף

6

של כתב  -המנדט תובע מממשלת ארץ  -ישראל ' להקל על עליית יהודים

בתנאים מתאימים '  [ . . .כי אם ] מה שמכריע לדידי באמת היא התחושה שאמצעי כזה [ כלומר ,

עידוד הגירת יהודים מארץ  -ישראל ] יישקל כהודאה בכשלון ויחשב  ,לא רק על  -ידי היהודים
אלא על  -ידי העולם כולו  ,כהודאה גלויה שהניסיון הציוני  ,שלעידודו ממשלת הוד  -מלכותו
כך  ,הוכח

מחויבת במידה עמוקה כל

בבירור

כלא  -מוצלח 2 : .

ההישג המדיני הגדול שהשיגה עם מתן הצהרת בלפור ואישור המנדט  ,הציב לפני ההסתדרות
הציונית אתגר גדול מאוד  .במרוצת שנות העשרים התברר כי כוחה היה דל מכדי להתמודד עמו
כראוי  .דלות האמצעים של ההסתדרות הציונית וההיענות המעטה של העם היהודי לקריאתה
להתגייס למען המפעל הציוני הגבילו את כוחה הפוליטי ואת תוקף תביעותיה  .חיים וייצמן  ,האיש

שהנהיג את התנועה הציונית ועמד במרכז פעולתה הפוליטית והדיפלומאטית  ,קבל מרה על כי בשל
כך ' הדרך לדאונינג סטריט היתה למעני לעתים קרובות דרך קוצים  ,כי אני אמנם ידעתי את כוחו
הדוחף של הרעיון הציוני  ,אך לא תמיד היה בידי להוכיח את מציאותו ' .

23

ההזדמנות שניתנה לציונים

להקים את הבית הלאומי  ,שעליה דיבר לניד ג ' ורג ' בסן  -קמו  ,לא נוצלה על  -ידיהם בצורה ובקצב
הנחוצים  .בפנותו אל צירי הקונגרס הציוני

הי " ז  ,שהתכנס

כבאזל

ב , 1931 -

אמר וייצמן

:

זכרו  ,כי אם לא נעשה יותר  ,לא קשיים פוליטיים הגבילו את עבודתנו  .אם קנינו רק מליון דונם

אדמה בעת שיכולנו לקנות שני מליונים  -מי אחראי לכך ?  . . .אם העלינו לארץ רק רבבות
עולים בעת שיכולנו להביא מאות אלפים  ,האחריות נופלת שוב על אלה שמנעו מאתנו את
מפתח הזהב [ כלומר  ,היהודים העשירים ובעיקר ירודי

ארצות  -הברית ] ,

שרק הוא יכול לפתוח

את שערי הארץ לכל אלה המתדפקים עליהם  .הנני חוזר ואומר  ,כי לא היו סיבות פוליטיות
שבגללן לא יכול הבית הלאומי היהודי להיות עתה פי שנים ואולי פי חמישה מגודלו

הנוכחי .

24

גם הלורד מלצ ' ט הביע מורת  -רוח ממחדליה של יהדות העולם  ,ושל יהדות אמריקה בפרט  ,שאינה
מתגייסת במלוא הכוח והעוצמה למען הקמת הבית הלאומי

:

היהדות אינה מנצלת את ההזדמנות והאפשרות  ,אשר ניתנו לה על ידי המנדט כדי לבנות את
ביתה הלאומי  .מר לויד ג ' ורג '  ,כאשר הייתי חבר בקבינט שלו בזמן שהצהרת בלפור הוכרזה ,
אמר לי פעם אחת

:

' אינני יכול להבין את היהודים  .נתנו להם עכשו הזדמנות אשר לה הם

מתפללים כל יום  -ההזדמנות לשוב לארץ ישראל  .ההזדמנות היא בידם  ,וכל העולם מעוניין
לדעת את אשר יש לאל ידם לעשות בשביל טובתם הם  ,ולמרות זה הם מסרבים ופוחדים
להיכנס אל ארץ

ירושתם ' ' .

2

22

ראה מכתב אורמסבי  -גור  ,בשם שר  -המושבות  ,אל

23

נאום בישיבת הוועד  -הפועל הציוני  ,אוקטובר

24

ראה

 :וייצמן  ,שם  ,ג  ,עמ '  . 625ראה

גם  :נ '

נ

פלומר 1) ) / ) [ )3 / 733 / 142 / 44626 , 19 . 1 . 1928 ,ק

: 1926

ראה

גולדמן  ' ,צוואתו

:

וייצמן

( לעיל  ,הערה , ) 6

.

כ עמ ' . 405

של חיים וייצמן '  ,חיים וייצמן  -ילקוט פרקי חיים ,

.

בעריכת מ ' וייסגל וי ' כרמיכאל ירושלים תשכ " ד  ,עמ ' . 41 - 40
25

ראה נאום לורד מלצ ' ט באסיפה הלא  -ציונים כניו  -יורק

:

העולם  ,מה . 9 . 11 . 1928 ,

129

פנחס עופר

הטענה כי היהודים מסרבים ופוחדים להיכנס לארץ  -ישראל  ,אשר הושמעה  -בדברי מלצ ' ט -

בראשית תהליך הקמתו של הבית הלאומי  ,יש בה ודאי ביטוי לציפיות ולתקוות שתלו בצמיחתו
ובהתפתחותו

המהירות  .אולם ציפיות אלה נתמלאו במידה מזערית ובקצב אטי ביותר עד לסוף שנות

העשרים  .דבר זה משתקף  ,בין השאר  ,במספר היהודים תושבי ארץ  -ישראל  ,אשר

לכדי

165 , 000

נפש בלבד ' .

לא היתה מקרית

:

ב 1930 -

הגיע

קטנותו המספרית וחולשתו של היישוב היהודי בארץ  -ישראל באותה עת

היא היתה תולדה של שורת קשיים וכשלונות שהיו נחלת ההסתדרות הציונית

;

בהיערכותה ובפעולתה לגיוס העם היהודי למען הבית הלאומי  .כדי להכיר מעט מאלה די להתבונן
במה שהתרחש בשנות העשרים בתוך ההסתדרות הציונית ובקרב היישוב היהודי בארץ  -ישראל .
שנים אלה עמדו בסימן של קרע חמור עם המנהיגות של הציונות בארצות  -הברית ( ' קבוצת

ברנדייס ' )  .קרע זה חולל משבר פנימי בתנועה הציונית

שם ,

החליש את כוחה וצמצם את השפעתה

בקרב יהודי ארצות  -הברית ; ותוצאתו היתה  :היענות מועטת  -ובעיקר מקרב חלקיה האמידים של

יהדות זו  -לצורכי הציונות והבית הלאומי .

קרן  -היסוד  ,שעל הקמתה כמכשיר המרכזי לעבודה

ע

הציונית בארץ  -ישראל הוחלט בוועידה הציונית שהתכנסה בלונדון ביולי
התכוונו לגייס

25

מיליון לירות שטרלינג בשנה

מיליון לירות שטרלינג
)4

בלבד : 9 .

אחת ' ,

2

, 1920

ואשר מקימיה

הצליחה לאסוף עד סוף ספטמבר

 1929כ 4 -

הסוכנות היהודית המורחבת  ,אשר נועדה על  -פי כתב  -המנדט ( סעיף

' לרכוש את השתתפותם של כל היהודים הרוצים לעזור להקמת הבית הלאומי היהודי '  ,הוקמה רק

בסוף אוגוסט  . 1929המאמצים למען הקמתה

החלו  ,אמנם ,

זמן רב קודם  -לכן  ,אך המלאכה שלמה

שנים' 0

רק לאחר נפתולים ומחלוקות פנימיות חריפות שארכו

ועיכבו את התלכדותו של העם

היהודי סביב המפעל הציוני בארץ  -ישראל ומנעו את החשת קצב בנייתו של הבית הלאומי ; עיכובים
אלה חלו דווקא בתקופה שבה נודעה להתלכדות זו דחיפות גורלית .
למשבר הכלכלי החריף  ,שפקד את הבית הלאומי בשנים

ולווה בגידול רב של מספר

1927 - 1926

היורדים מן הארץ  ,היתה השפעה קשה מאוד בפנים התנועה הציונית ברחבי  -העולם והגביר בתוכה
את רגשי האכזבה והתסכול  .אולם תדמיתה של הציונות נפגמה גם מחוץ לתנועה וגבר הרושם שאין

היא אלא ' בלוף יהודי ' י ' וכי המפעל הציוני הגיע לנקודת  -קיפאון או אף נכשל .

2

'

חומרתו של

המשבר הכלכלי הזה השתקפה לא רק בקשיים הכלכליים שבה שקע היישוב ובסבלם האנושי הכבד

על  -פי נתונים ל  . 30 . 6 . 1930 -הסוכנות היהודית נקבה כמספר של
ד ' הורוביץ ומ ' ליסק  ,מיישוב למדינה  ,תל  -אביב

על מאבק בונדייס  -וייצמן ותוצאותיו ראה
אביכ

, 1977

עמ '

:

 , 1977עמ '

 164 , 900וממשלת המנדט -

 . 164 , 796ראה

. 343

א ' פריזל  ,המדיניות הציונית לאחר הצהרת בלפור . 1922 - 1917 .

תל -

. 250 - 226

ראה החלטות ועידת לונדון ,

1977 : 22 . 7 . 1920

 , Jerusalemא

s

rpapers oflאחם
~ Chaim Weizmann ,

'

The' .

היה

3 , 965 , 200

9 . xxv-xxviע
המכרם המרריך שנאפף צל  -ירי קרן  -הימור בתקופה שבין

לירות

:

שטרלינג  .ראה :

אסקו ( לעיל  ,הערה

, ) 14

1

באפריל

 1921ל  30 -בספטמבר 1929

עמ ' . 339

על הקמת הסוכנות היהודית  ,נפתוליה ובעיותיה ראה

:

מ ' קאופמן  ' ,לואי מארשל וחיים וייצמן והקמת הסוכנות

היהודית המורחבת '  ,פרקי מחקר בתולדות הציונות מוגשים לישראל גולדשטיין בהגיעו לגבורות  .ירושלים

תשל " ו  ,עמ ' . 95 - 38
כביטויו של גנראל מאני  ,האדמיניסטראטור הראשי בתקופת השלטון הצבאי הבריטי בארץ  -ישראל  ,שטען כי

' הציונים עוסקים בבלוף יהודי '  .ראה  :י ' אוליצקי  ,מפזורה למדינה  ,ירושלים  , 1959עמ ' . 157
ראה  :י ' פורת  ,צמיחת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינאית  1929 - 1918 ,ירושלים

.

130

 , 1971עמ '

. 198

אכובה מהישגי הבית הלאומי היהודי גורם לתפנית במדיניות הבריטית

של אלפים רכים מבניו  ,שהגיעו אל סף הרעב  ,אלא בהשפעות הפוליטיות המסוכנות שהיו לו על
מעמדה של הציונות

בכלל " .

כלום אין כהצעתו של לורד פלומר  ,כי ממשלת הוד  -מלכותו תעודד

הגירת יהודים מארץ  -ישראל  ,ביטוי לאכזבתו מדלות הישגיה של התנועה הציונית ומחולשתו של
4נ

הבית הלאומי בארץ  -ישראל

?

הן זה אותו פלומר אשר הכריז כי ' בארץ ישראל נעשיתי ציוני '

;

האין הצעתו אותה ' תוצאה פוליטית מן המעלה הראשונה שללא ספק תהיינה לה השלכות נוספות
שהוליד המשבר הכלכלי שפקד את הבית הלאומי ? שהרי חולשת הבית הלאומי
במרוצת ln -
]

ואי  -היענותם של היהודים לקריאתה של התנועה הציונית ודלות  -אמצעיה החלישו ' גם את רצון

החוגים הבלחי יהודים המעוניינים בעתיד של ארץ  -ישראל ' ולא אפשרו ' להשתמש בפועל באותו
6

הכוח המדיני

[ שניתן ]

באמת להפעילו וממשלת המנדט היתה נענית לו ' .

'

אמינותם של הציונות ושל הבית הלאומי ושיקולי כדאיות התמיכה בהם נפגעו פגיעה נוספת בעטיים
של מאורעות תרפ " ט ( אוגוסט

אלה חשפו את החולשה  ,פשוטה כמשמעה  ,של היישוב

. ) 1929

היהודי בארץ  -ישראל ואת תלותו בהגנת השלטונות הבריטים

7

'

מחד גיסא  ,ואת התגברות ההתנגדות

הערבית לבית הלאומי ולתמיכת בריטניה בו  -מאידך גיסא  .הם גם נתנו הזדמנות טובה להנהגת
 ישראל  " .ועלערביי ארץ  -ישראל לסדש את המאמץ המדיני למען שינוי המדיניות הבריטית בארץ
הארץ ' -

הכל הביאו מאורעות תרפ " ט לידי כך ש ' כל שאלת הציונות ובניין

כדברי וייצמן -

גלויה ועומדת כיום בפני כס המשפט של העולם  ,ואנו מוכרחים עתה לברר עוד הפעם את

עמדתנו בפני העולם הזה  ,להדגיש את זכויותינו ולקבוע מחדש את האמצעים והדרכים שלנו
להגשמת הזכויות

האלה " .

כל האירועים שמנינו כוודאי נתנו הזדמנות לכל החוגים בבריטניה  ,אשר מכנר ערערו על מדיניות
המנדט  ,להגביר את לחצם למען שינויה של מדיניות זו  .תמיד היו באנגליה חלקים של דעת  -הקהל

שראו במדיניות הפרו  -ציונית של ממשלתם מעשה חד  -צדדי  ,לא  -הוגן ומזיק לאינטרסים של
בריטניה  40 .אלה לחצו ודרשו את ביטול המנדט  ,את שינוי המדיניות ואפילו את נטישתה של ארץ
ישראל  .י 4עתה חכרו יחד כדי להעלות מחדש  ,וביתר תוקף  ,את טיעוניהם  .הנציב העליון בארץ
33

מכתב וייצמן אל מטיפן

ראה

0 . 16מ
35

.

1978

.

וייז ,

: 11 . 5 . 1926

.

The Lerrers and Papel- 5 of Chaim Weizmann , % 111

Jerusalem

ראה  :אוליצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' . 322

34

ראה מכתב וייצמן אל קיש : 20 . 1 1928 ,

.

הלאומי הביע גם הרברט סמואל  .ראה

וייצמן
:

( לעיל  ,הערה , ) 33

סימון ( לעיל  ,הערה

מכתב  . 316אכזבה מקצב הקמתו האטי של הבית

, ) 14

עמ ' . 130

36

ראה

:

ז ' ברודצקי  ' ,על המצב המדיני של הציונות '  ,העולם  ,מד . 2 . 11 . 1928 ,

37

ראה

:

ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,חלק א  ,תל  -אביב

 , ] 959עמ ' : 417

' רבים טענו כי אילו נמשכו המאורעות עוד זמן

קצר בלי שיתערבו בהם האנגלים להפסיקם  ,היתה ה " הגנה " מגיעה במהרה לגבולות יכולתה ונשברת מחוסר נשק
ותחמושת
38

בירושליפ ,

כחיפה ובשאר אזורי הארץ ' .

ראה  :פורת ( לעיל  ,הערה

 , ) 32עמ '

 . 220ראה גם דברי הארי סאקר בעדותו בשם ההנהלה הציונית לפני ועדת שאו

.

:

' לפי דעתי הוכן מצד הערבים קשר כדי ליצור מצב אשר יביא  ,כפי שקיוו  ,לחזרה [ של בריטניה ] ממדיניות הבית
הלאומי ' 783 .

.ק .

/ 929 , Evidence , 11

39

ראה נאום בוועידת

40

ראה

:

] 923

ציוני גרמניה בינואר

: 1930

the Disru /' bances

וייצמן

( לעיל  ,הערה  , ) 6ג  ,עמ '

 Pa/esrine Notebook . New Yorkג  . Ashbee .א . )[ .

.

 . ] 07ק 1930

New York

 ] 1'- ala/,שGreat 8

חס Palesrine Commission

מצוטטים אצל

 .ראה גם מכתב מאת סר ג ' והן

. 533
De Haas , :

? ' נסליר

,.

1

5 . 5 . Wise

אל 9ר הנרי

כירצ ' נאף ,

מסוף דצמבר  , 1929בו קבע כי ' הצהרת כלפור היתה משגה קולוסאלי שיעלה לאימפריה ביוקר '  .מסמכי
קופסה

, 12 / 7

רודם האוז  ,אוקספורד .

41

ראה

 :וייצמן ,

שם .

עמ '

צ ' נסלור ,

. 357 - 356

131

פנחס עופר

ישראל  ,סר ג ' והן

צ ' נסלור  ,טען

כי מאורעות תרפ " ט חייבו את בריטניה לבחור בין המשכת המדיניות

הפרו  -ציונית שנקטה  ,לדבריו  ,עד אז  ,ואשר ' השפילה את יוקרתה של בריטניה בכל הארצות
לבין הסרת המעמד המועדף ליהודים שניתן להם על  -פי כתב  -המנדט  .את האפשרות

הערביות ' ,

הראשונה שלל בתכלית  ,לפי שהיא תחייב  ,לדעתו  ,את בריטניה להשתמש בכוח כדי לקיים את הסדר

בארץ  -ישראל ולהגן על היהודים מפני התקפות של הערבים  ,הנתמכים על  -ידי אחיהם בארצות
השכנות  .יתירה מזו

:

אם בריטניה תוסיף לתמוך בבית הלאומי היהודי היא תסכן את מעמדה של

האימפריה לא רק בארצות הסמוכות לארץ  -ישראל אלא גם בעולם המוסלמי כולו .

42

הנציב העליון

המליץ  ,על כן  ,כי ממשלת בריטניה תאמץ מדיניות וקווי  -פעולה המתחייבים מן האפשרות

השנייה ' .

4

בשנות העשרים נתונה היתה בריטניה הגדולה בקשיים כלכליים רבים וגברה בה עייפותו של הציבור
ממעמסת האחריות לקיסרות ופחתה נכונותו להוסיף ולשאת בהתחייבויות הנגזרות מאחריות זו  .על
רקע זה נקל להבין כי נמצאו אוזניים קשובות להמלצות כגון אלה של סר

המדיניות הרצויה בארץ  -ישראל  .ככלות

הכל ,

ג ' והן צ ' נסליר

בדבר

בעיני רבים  -יהודים ולא  -יהודים  -היה הבית

הלאומי בבחינת ניסיון שאיש לא ידע כיצד יתפתח ומה תהיינה תוצאותיו  .הציונים ואוהדיהם
האמינו וקיוו כי ניסיון זה יעלה יפה  ,אך האחרים  ,גם אם לא היו מתנגדי הציונות  ,המתינו לראות

כיצד ייפול דבר ; אלה האחרונים  ,התייחסותם היתה פראגמאטיסטית בעיקרה  :יעלה הניסיון יפה -

יתמכו בו  ,לא יצלח  -יפנו לו עורף  .המפתח לתמיכה בציונות היה אפוא בהצלחת המפעל הציוני
בארץ  -ישראל ובהתפתחותו המתמדת והאיתנה  .המפתח הזה נתון היה בראש  -וראשונה בידי

היהודים  ,שכן ' שום איש לא יתן לנו את הארץ אם אנו לא נבנה אותה ' " .

גם שיקוליה של הממשלה

הבריטית  ,שהיו בעיקרם פוליטיים  ,שעה שבאה לקבוע את מדיניותה בארץ  -ישראל  ,הוכתבו במידה

רבה על  -פי הערכתם את כוחם של הציונים והמפעל

הציוני ' .

4

משום שאלה היו שיקולים של

כדאיות  ,היו ' האנגלים מסתכלים בנו בעינים פקוחות  .הם שואלים עתה את עצמם אם היהודים הם
הכוח שאפשר לסמוך עליו בארץ  .מחשבה זו מתעוררת אצלם בקשר עם המצב הנוכחי בסביבה ' .

46

נוכח ההתפתחות האטית של הבית הלאומי  ,ובעיקר לאחר מאורעות תרפ " ט  ,הגיעו כנראה האנגלים

.

לידי המסקנה שהיהודים אינם הכוח שאפשר לסמוך עליו בארץ  -ישראל
המפעל הציוני לא התממשו  ,היהודים הכזיבו  ,ואפילו את ידידיהם

שיחפשו לעצמם כוחות אחרים שאפשר וכדאי לסמוך עליהם יותר .

.ו

:

47

אם

הציפיות שלהם מן
כך  ,מוטב

לאנגלים

טרם ניתנה תשובה מוחלטת לשאלה אם זו אמנם סיבת התפנית שחלה במדיניותה של בריטניה
בארץ  -ישראל בשנת  . 1930מחקר מעמיק ומקיף שישיב על כך לא נעשה עדיין  ,אך ראוי שיעשה .
42

ראה  :האשגר

136 - 41

.

הסודי של צ ' נסלור אל

 Policyחס View

שר  -המושבות CP 108 ) 30 ( , 17 . 1 . 1930 ,

Commissioner ' 5

 ) ( / ) [ ) ( / 733 / 183 / 770508 .אק

Palestine -High

44

חיים וייצמן בנאום בירושלים  . 9 . 4 . 1926 ,ראה

46

דברי וייצמן כישיבת ההנהלה הציונית בירושלים

:

וייצמן

( לעיל  ,הערה  , ) 6ב  ,עמ '

ב , 21 . 4 . 1926 -

.

43

שם  ,סעיפים . 57 - 42

. 390

45

שם .

הארכיון הציוני המרכזי  4 / 833 11מ:

.

לכך שהאנגלים לא החשיבו כלל את היהודים ככוח אמנם בסוף שנות השלושים ראה

 . ( :טס )

47

עדות

48

ע8411
. - The Diaries of
 . ] 19 - 18 . 1 . 1939ק Du edale / 9 [ 6 - / 94 / London 1973
ראה דברי ברל כצנלסון  ' :בריילספורד [ ממנהיגי הלייבור ]  . . .ידיד אמיתי  ,בטוח בצדקתנו  ,אולם מפקפק

.

ביכולתנו .
, 1973

132

לדעתי  ,כמע ט

מכתב

, 290

לונדון

.

.

נואש מ אטיות גידולנו

.

 , 30 1 . 1930עמ '

. 310

.

( ההדגשה

"

)14 . /) . 1
05

שלי  -פ " ע ] '  .אגרות ב ' כצנלסון  ,ה  ,תל  -אביב

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

המאוחד '

בימי העלייה החמישיתי
אהרן קידר

הדיון שלהלן יתמקד בחטיבה אחת מזרם העלייה הגרמנית שהגיע לארץ  -ישראל בימי העלייה
החמישית  -הקילוח הדק יחסית של העלייה החלוצית שפנה אל ' הקיבוץ המאוחד '  .אדון בהיבט

מרכזי אחד בהשתלבותה של העלייה הגרמנית החלוצית כ ' קיבוץ המאוחד '  ,אליו הגיעה באורח
וולונטארי  ,מתוך הכרעה עצמית  .חשיבותו של הדיון חורגת מחקר קורותיה של העלייה הגרמנית

ב ' קיבוץ המאוחד ' והיא נקשרת במישרין בחקר תולדותיו  ,פעילותו ומדיניותו של ' הקיבוץ
המאוחד '  .לנושא השלכות להבנתן של תנועות  -הנוער החלוציות בגרמניה ולדרכה של העלייה
הגרמנית ביישוב  .לא ארחיב כאן את תחומי הדיון לאפיון העלייה ולא לבחינת דרכו של ' הקיבוץ
המאוחד '  .למען הבהירות אביא רק את הגדרת היסוד של ' הקיבוץ המאוחד ' הקובעת כי דרכו
ביישוב הארץ ובבניינה הוא התיישבות של כל חבריו ביישובים קומוניסטיים גדולים ופתוחים

המשלבים בתוכם חקלאות  ,מלאכה וחרושת  ,הקולטים חברים לפי צורכי העבודה ולפי יכולת
הקליטה הכלכלית והחברתית  .נלווים לכך עקרונות ונוהלים אחרים שהיו מקובלים על

הקיבוץ  .י

' יסודות ותקנות הקיבוץ ' היו ידועים לאנשי העלייה הגרמנית החלוצית  -על כל פנים לחברים
המרכזיים בתוכה .
בשלהי שנת

1936

היתה עלייה זו כשליש מכלל חברי ' הקיבוץ המאוחד '  .עובדה סטאטיסטית זו

משמעותית ביותר לבחינת מערכת  -היחסים בין חבריה לבין מתווי  -דרכו של ' הקיבוץ המאוחד ' .
אתייחס בעיקר לחילוקי  -הדעות שנתגלעו בין הנהגת ' הקיבוץ המאוחדת ו ' הקיכוץ המאוחד '
כקולקטיב לבין עלייה זו בדבר קליטתה  ,אופיה ושילובה בו ולעימות שנבע מכך  .עניין זה יוגבל
להיבטים הנובעים והנוגעים ישירות לתחומי ארגון ומרות ב ' קיבוץ המאוחד '  .נראה כי התמודדות זו
חרגה הרבה מעבר לעימות בין קולטים ונקלטים בשאלות חברתיות ומשקיות והיו לה השלכות על
תחומים רבים גם מחוץ ל ' קיבוץ

*

המאוחד ' .

המאוחד
של המחקר
הקיבוץ -
כחלק זה
הפוליטית של
התפתחותו בירושלים .
האוניברסיטה העברית
לפילוסופיה ' ,
קולת ,
דוקטור
ישראל
התואר
פרופ '
קבלת
בהדרכת
שנכתב לשם
על חיבור
השלושים ' ,
המאמר מושתת
בשנות
הסתייעתי בקרן מנשה ורחל אלישר .

1

עיין

:

' יסודות ותקנות

הקבוץ ' ,

( סיכום עיקרי הדרך כמגמות להתווית הפעולה לשנים
192 - 185
2

.

קובץ הקבוץ המאוחד  ,תל  -אביב תרצ " ב עמ '  . 326 - 323וראה
הקרובות ) ,

ספר המועצה הי " א  ,יגור

:

' להתווית הדרך '

 , 2 - 7 . 10 . 1936עמ '

.

באשר לשימוש

במושגים ,

במונחים וכ ' לשון הקיבוץ ' במסגרת ' הקיבצן

המאוחד ' ,

מעמדו המיוחד של יצחק

טבנקין ועוד  ,ראה כחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .
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אהרן קידר

תוך פילוס דרכה ב ' קיבוץ המאוחד ' התנגשה העלייה הגרמנית בשאיפתה של הנהגת הקיבוץ לקיום
המרות ולחיזוק חישוקיה ביישובי הקיבוץ בתקופה זו  .במאמר מוסגר אציין כי במושג ' מרות '
הכוונה לסמכות שניתנה למוסדות המרכזיים של ' הקיבוץ המאוחד ' ובייחוד למזכירות  -סמכות
המגלמת את רצון הכלל המופקד בידיה להוציא מן הכוח אל הפועל את החלטות הכלל ולהופכן

לנחלת כל יישובי הקיבוץ וחבריו  .נ הטלת המרות שימשה אמצעי מלכד להשגת יעדי ' הקיבוץ
המאוחד '  ,תוך הנחה שהליכוד והמרות הם כורח לא יגונה למסגרת חלוצית וולונטארית נעדרת כוח -

כפייה ממלכתי .
דומה שאת מניעיה ומהלכיה של הנהגת הקיבוץ אין להבין רק על סמך הגישה העקרונית
האידיאולוגית  -המאקסימאליסטית הגורסת שההתארגנות בקיבוץ ארצי טומנת בחובה בהכרח
מסירת כוח  -ההכרעה בידי מוסדותיו המרכזיים של הקיבוץ  .תביעות ההנהגה הונעו לא מעט
מהתרחבותו ומגידולו של ' הקיבוץ המאוחד ' וערעור דפוסי המרות והפעולה הראשונים שבאו
בעקבות התרחבות זו  .דפוסים אלה לא היו מושתתים על תקנות ונוהלים  ,אלא נבעו ממגע ישיר
ומתמיד בין חבר הפעילים המנחה את הקיבוץ לבין רוב חבריו  .לאלה נלוו גילויים שהצביעו על

התרופפות המתח החלוצי  -האידיאי בקיבוץ  ,דווקא בתקופה שתבעה היחלצות מידית לתפקידי
כיבוש

המחייבים  -לגישת ההנהגה  -יתר מרות של הארגון הארצי על יחידותיו ועל

נועזים ,

הפרטים שבמסגרותיו  4 .היה גם קשר בין החתירה לגיבוש פנימי והשלטת המרות ב ' קיבוץ המאוחד '
לבין חילוקי  -הדעות החריפים והקרע המתהווה בין הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' לבין הנהגת מפא " י .

5

התפתחויות אלה ורגישותה הרבה של הנהגת הקיבוץ לריכוז הסמכויות בידה הל הרקע לתופעה זו

:

החברים מן העלייה הגרמנית חלקו על גישת ההנהגה ולא קיבלו את מדיניותה בדבר קליטת עלייתם
בקיבוץ  ,ולפיכך מצאו עצמם ניצבים לא רק בוויכוח עקרוני בשאלות של חלוקת עולים ודרכי
קליטתם  -תחומים בהם היו עיקר תביעותיה של העלייה הגרמנית  -אלא חשודים גם כמתנגדים
ליעודו ולדרכו החלוצית של הקיבוץ .

3

נושא זה על

מרכיביו השונים  -שהעלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' וסוגיית המרות הם רק היבט אחד שלו -

נדונים בהרחבה בחיבורי שהוזכר לעיל ( בהערת הכוכב )  .עיקרי הדברים  ,בשינויים קלים התפרסמו כמאמרי
' מועצת יגור

- 1936

מועצת מפנה '  ,שורשים  -קובץ לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה בישראל  ,א  ,בעריכת שלמה

דרך  ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,
4

:

תשל " ט  ,עמ '

118 - 71

לתופעה זו היה קשר ישיר עם שנות ה ' פרוספרטי '

.

(  ) 1935 - 1932שפקדו את

היישוב ונתנו את אותותיהם גם כקיבוץ

ובדרכה של העלייה החלוצית  .כך  .למשל  ,התריע אחד הפובליציסטים המרכזיים של ' הקיבוץ המאוחד ' ומזכירו
כאותה עת ,

א'

תרשיש

:

' במשך החדשים הללו הבלט עוד יותר מאשר לפני

שנה  ,שהעליה

החלוצית מפולין

.

ומליטא הארצות הקלסיות של החלוץ וההכשרה החלוצית  ,ברובה הגדול אינה הולכת לעמדות חלוציות  ,לעמדות
כיבוש  ,למקומות הדורשים התאמצות יתר  . . .ומכל שכן שברובה אינה הולכת לקיבוץ '  ' .עם התמורות '  ,מבפנים ,

דצמבר  , 1933עמ '  . 14עיין בנדון בכתב האשמה למשפט על גבעת  -ברנר לשבע שנות קיומה ( חג הבכורים תרצ " ה ,

חוברת משוכפלת )  .אגב  ,כתב הסניגוריה על נבעת  -ברנר הוכן על  -ידי

אנצ ' ו סירני ואורי

רוזנבלט  .על התפקיד

שמילאה העלייה החלוצית הגרמנית במילוי החלל הריק שנוצר עם עזיבת פועלים רבים את המושכות ראה  :דו " ח
של ההסתדרות החקלאית ,
5

ראה  :בחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת

הקיבוץ המאוחד
תשל " ח .
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תרצ " א  -תרצ " ט  ,עמ '

, ' 1933 - 1923

הכוכב ) :

. 89 - 83

וכן  :ה ' ניר  ' ,הקיבוץ והחברה הכללית  -האידיאולוגיה של עין  -חרוד

/

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

ז

מראשוני עליית -הנוער ,

1934

המפגש בין ' הקיבוץ המאוחד ' לבין חלוצי העלייה הגרמנית בשנות השלושים היה מורכב

ויש אף מי שיגדירו כטראגי  ,אף  -על  -פי שלא היה זה מפגש ראשון של חברי

ובעייתי ,

' הקיבוץ המאוחד ' עם

יוצאי גרמניה  ' .הקיבוץ המאוחד ' הקדים כל זרם התיישבותי אחר בפעילות חינוכית ותנועתית
בגרמניה .

6

ראשוני החלוצים מגרמניה הגיעו בראשית שנות העשרים  ,בשלהי ימיה של העלייה

השלישית ,

ב , ) 1927 -

כיוון שלא

לקיבוץ עין  -חרוד ( מסגרת  -האב והמרכיב העיקרי ל ' קיבוץ המאוחד '  ,שהוקם

היו שלימים עם דרכה ומגמותיה של תנועתם  ' -בלאו וייס '  ,נוכח הפער המנטאלי והאידיאי בינה
לבין הארגונים של החלוצים מפולין ומרוסיה וגם נוכח תחושת ייעוד שאפה תנועה זו לשמור בארץ
על מסגרת נפרדת  7 .בעקבות חברים בודדים אלה וערנותה ומודעותה של הנהגת הקיבוץ לצורך
לפעול בקרב הנוער היהודי בגרמניה  ,נוצר הקשר ההדוק בין רוב תנועות  -הנוער הציוניות ועם לבין
6

ראה בחיבורי  ,שם .

7

אחד החברים הללו  ,אורי רוזנבלט

( אביגד ) ,

היה השליח הראשון של ' הקיבוץ המאוחד ' לגרמניה  .רוזנבלט  ,שהיה

חבר משק יגור  ,הצטרף לקיבוץ גבעת  -ברנר שעל מיסדיו נמנה קיבוץ חירות  .קיבוץ חירות  ,שהתארגן בגרמניה
ב 1926 -

והגיע לארץ  -ישראל בינואר

, 1929

היה הגוף המאורגן הראשון של יוצאי גרמניה שפנה ל ' קיבוץ המאוחד ' .

נראה שרוזנבלט היה לדמות מרכזית במאבקה של העלייה הגרמנית להשתלבות מלאה תוך התייחסות לצרכיה
המיוחדים ושמירה על

ייחודה  .וראה

בחיבורי  ,שם .
135

עין  -חרוד בשנת

1924

' הקיבוץ המאוחד '  ' .פועל  -יוצא מפעילות נחשונית זו היתה עלייה מועטת  ,אך מתמדת  ,של חלוצים
מגרמניה אל ' הקיבוץ המאוחד '  .עד ימי העלייה ההמונית מגרמניה  ,בשנת  , 1933התלקטו ב ' קיבוץ
המאוחד '

כ 180 -

חלוצים ילידי גרמניה  .ריכוזם העיקרי היה בגבעת  -ברנר  9 .שינוי משמעותי בממדי

העלייה החלוצית וההצטרפות אל הקיבוץ חל בשנים
מגרמניה היו מעל
ל 2 , 000 -

ל 6 , 000 -

חלוצים ובקרב

כ 15 , 000 -

, 1936 - 1933

כאשר מתוך

כ 28 , 000 -

עולים

הנוספים שהגיעו עד פרוץ המלחמה היו מעל

חלוצים " .

המפנה בגידולה של העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' היה מהפכני  .מתריסר חברים לערך שהיו
פחות מפרומיל מכלל תברי הקיבוץ בעת ייסודו עלה חלקם
8

לתולדותיהן של תנועות  -הנוער הציוניות בגרמניה עין

:

ג ' חנוך

אחוזים ב  . 1935 -באוקטובר

ל 24 . 5 -

( עורך ) ,

דרכי הנוער  -קובץ לעניני הנוער

בציונות  ,ירושלים תרצ " ח  :ח ' שצקר  ' ,תנועת הנוער היהודית בגרמניה כין השנים

התואר דוקטור לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים  . 1969ראה גם

גבעת ברנר  ,י " ג בכסליו
9

עיין

:

תרצ " ז ( ליום העשור 1 -

.

קובץ הקבוץ המאוחד ( לעיל הערה

כ  6 -אחוזים מחברי ' הקיבוץ המאוחד ' ,

10

:

, ' 1933 - 1930

חיבור לשם קבלת

קבוץ חרות לחג העשור  ,הוצאת

כנובמבר  . ) 1936מקורות ופרטים נוספים בחיבורי  ,שם .

 , ) 1עמ ' : 290 - 277

וכן  :קיבוץ חרות  ,שם  .יוצאי גרמניה כולל דנציג  ,היו

אחוזים ממספר העולים מגרמניה שנשארו בארץ עד

 1933וכ 15 -

אחוזים

מעולי גרמניה לארץ  -ישראל מאז סוף מלחמת  -העולם הראשונה  .באשר למוצאם ה ' גרמני ' מן הראוי להעיר שחלק

לא מבוטל מהם היו ילדים להורים יוצאי מזרח  -אירופה .
10

לנתונים על העלייה הגרמנית ראה  :ספר יד סטטיסטי של ארץ  -ישראל  ,הוצאת הסוכנות היהודית לארץ  -ישראל ,
ירושלים

; 1947

ההסתדרות

העליה העובדת

הכללית ,

המקורות השונים .
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, 1947 - 1919

תל  -אביב . 1949

הרצאת המחלקה לסטטיסטיקה ואינפורמציה של הוועד הפועל של

מקורות נוספים בחיבורי לעיל  :וראה שם על אי  -התאמה מסוימת נין

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ המאוחדי

 1936הגיע חלקם של יוצאי גרמניה ל -
רק יוצאי פולין  ,שהיו

31 . 1

אחוזים מכלל החברים והמועמדים ; עלו עליהם במספר

אחוזים  .ין

31 . 8

היתה בכך תרומה חשובה ומכרעת לגידולו  ,בניינו ומפעליו הכיבושיים וראיה ניצחת לצדקת דרכו
על  -פני הזרמים ההתיישבותיים האחרים  .שכן הנהירה ל ' קיבוץ המאוחד ' באה לידי ביטוי במספר

המצטרפים מבין חלוצי גרמניה לכל זרם ; בין השנים
חברים ולעומת זאת ל ' חבר  -הקבוצות ' -

166

הצטרפו ל ' קיבוץ

המאוחד ' 1 , 555

חברים  ,ול ' קיבוץ הארצי  -השומר

הצעיר ' 120 -

1936 - 1933

העלייה הגרמנית היתה למקור מרכזי ל ' חיל  -המילואים ' של

חברים  .ם

בין יישוביו היתה רבה ביותר .

נן

' הקיבוץ המאוחד ' ותפוצתה

אין תימה אפוא שהנהגת הקיבוץ בירכה על הצטרפותה המאסיבית

של העלייה הגרמנית ליישוביה  ,גם אם לא נמנעה מלהשמיע את השגותיה על איכותה 4 .י
ג
הסיבות להצטרפות העלייה הגרמנית החלוצית ליקיבוץ המאוחד ' היו רבות ומגוונות  .ראינו לעיל

שעד בוא העלייה ההמונית מגרמניה עשו זאת מעטים  ,אך המאפיין את הצטרפותם הוא בהכרעתם

העצמית ובנכונות לקבל את עקרונות הקיבוץ  ,בניגוד לחלק מן המצטרפים מאוחר

יותר  ,שהתחנכו

זמן קצר לקראת ' הקיבוץ המאוחד ' וספק אם למדו להכירו  .אפשר לקבוע שזיקתם של חלוצי
גרמניה אל ' הקיבוץ המאוחד ' מקורה בהערכתם אותו כגוף דינאמי  ,העומד במשימות כיבוש  ,מזוהה

עם תנועת הפועלים הארץ  -ישראלית בכללה ובעל חזון חברתי ולאומי  .נראה שהערכה זו לא פגה
אצל רוב אנשי העלייה הגרמנית  ,אף שלימים באו לידי התנגשות חמורה עם הנהגת
11

פירוט נוסף של הנתונים מורה
המועמדים  ,ו 43 . 6 -

המועמדים

גרמניה ו -
( ינואר

2 , 081

אחוזים מן העוזבים  .בו בזמן היו יוצאי פולין

כ 27 -

1939 - 1938

30 . 5

אחוזים מן העוזבים  .בלשון אחרת  ,ב ' קיבוץ המאוחד ' היו

יוצאי

פולין  .ראה :

הקיבוץ כמספרים  ,יז

 , ) 1936עמ ' ג  ,וטבלאות כעמ ' : 10 , 3

גרמניה

12

ו 33 . 6 -

שב 1936 -

היו יוצאי גרמניה

44 . 7

יא ( דצמבר

אחוזים מכלל חברי ' הקיבוץ

(

יולי . ) 1938

המצטרפים 23 . 6 ,

אחוזים מן

עמ '

2 , 040

 ; 75 - 74וראה

חברים ומועמדים יוצאי
גם  :הקיבוץ במספרים  ,ו

עמ '  . 9 - 6אגב  ,בשלהי שנות השלושים היו יוצאי

, ) 1936

המאוחד ' ,

לקיבוץ 49 . 2 ,

אחוזים מן

אחוזים מן המצטרפים
אחוזים מן

הקיבוץ  ' .י

לאחר שהצטמצם מספר העולים מגרמניה כשנים

.

ראה  :ידיעות המרכז החקלאי  ,ג ( אוקטובר
ההסתדרות נמצאים כדלקמן

:

: ) 1936

פנקס ההסתדרות  ,א ( נובמבר

ב ' קיבוץ המאוחד ' -

נקכוצות ובקיבוצים אחרים -

( שם  ,עמ ' 12

190

, 2 , 100

ב ' חבר

, ) 1936

מוסר כי עולי גרמניה חברי

הקבוצות ' , 300 -

ב ' קיבוץ

הארצי ' , 200 -

)  .על קרבתם הפוטנציאלית של חברי תנועות  -הנוער הציונית

בגרמניה ל ' שומר הצעיר ' ול ' חבר הקבוצות ' עיין להלן  ,במקורות של ההערות

19 , 15 , 8

ש ' הקיבוץ

 .העובדה

המאוחד ' היה מוקד משיכה ושליטה על מאגר העלייה החלוצית הניעה קבוצות בודדות  ,כגון כנרת וגבת  ,להצטרף

אליו .
13

עיון במקורות שנזכרו

לעיל  ,בהערה , 1 1

מלמד שהמרכיב ה ' גרמני ' היה הנפוץ ביותר ביישובי ' הקיבוץ

אחריו צעדה פולין  .אגב  ,יוצאי גרמניה היו גם הקבוצה הגדולה ביותר

ב1 1 -

המאוחד ' ;

מיישובי הקיבתן ו ' הפולנים ' -

ב . 13 -

פרטים להלן  ,ובחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .

14

ראה

15

הערכה

זו שמורה אף ליצחק טבנקין מנהיגו  -מורו של ' הקיבוץ
כ 1957 -

הזכיר כי ' ההזדהרת עם הקבה " מ  ,שאליו הגענו  ,היתה פרי של אוירה

שותפות  ,עזרה

הדדית  ,יצירה ומלחמה על הצלת עם  .נתת לנו אז את האמונה שנחיה

גיורא יוספטל במכתב ברכה לטבנקין
שנוצרה על ידך  -אוירה של
חיים צודקים יותר . .
בכללו
ב , 1971 -

אף

לא

. '.

.

אצל

פעילי

העלייה

ב ' קיבוץ

שרואיינו

על  -ידי א ' איתי

הגרמנית

המאוחד '

כאשר לחיכוכים ולמרירות של שנות השלושים נוספו ' חשבונות ' אחרים שהובילו אותם לעזיבת ' הקיבוץ

המאוחד ' עם הפילוג ב -

1951

 .העדויות שמורות במדור לתיעוד בעל  -פה של המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה

העברית וראה שם  :אמי הורביץ ונחמיה גינצבורג
( : 61 ) 46

. 1963

עמ '  . 427הערכה זו

ל ' קיבוץ המאוחד '

גיורא יוספטל  -חייו ופעלו תל  -אביב

ניטשטשה

המאוחד ' ,

שניצב בראש מערכותיו .

כך  ,למשל ,

סנטה יוספטל

( ; 60 ) 46

( ; 68 ) 46

הילדה מירון

: 66 ) 461

אטה מירון

( : 67 ) 46

ברוך אזניה

ועדותו של איש גבעת  -ברנר עד עצם היום הזה  -מנחם דורמן ( . 62 ) 46
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זאב אורבך  ,שליח ' הקיבוץ המאוחד '  ,בפגישה עם נוער בגרמניה  ,ראשית שמת השלושים

הפנייה אל עבר ' הקיבוץ המאוחד ' ביטאה את האכזבה הקשה מדרכם העצמית של חלוצי גרמניה
בארץ  -ישראל במסגרת ה ' בלאו וייס '  ,וכאמור הונעה זיקה זו מפעילותו החינוכית של הקיבוץ בה

היה חלק לראשוני החלוצים מגרמניה שנקלטו ב ' קיבוץ המאוחד ' 6 .י ההזדהות עם ' הקיבוץ המאוחד '
טופחה לא מעט גם בהשפעת אישים כמו ג ' ורג ' פאפה ( גרשון פלטי ) ופוני שטיינברג ( ד " ר אריה
הראל ) ,

שיחד עם פעילי ה ' בונים ' נשאו בעול הפעילות של תנועת ' החלוץ ' בגרמניה .

בתחום זה היתה חשיבות רבה ותרומה נכבדה לדמות השליח של ' הקיבוץ המאוחד '
הליכותיו והאינטלקט

שלו ,

;

בפשטות

פתיחותו ולבביותו הפכה את ' הקיבוץ המאוחד ' למוקד משיכה

והערכה  .לי מקום מיוחד ב ' כיבוש ' הנוער והמבוגרים כאחד היה לאנצ ' ו סירני  ,אשר הגיע לראשונה
לגרמניה

ב 1931 -

וחזר לפעול שם

ב , 1933 -

ומאז ועד מותו על אדמת גרמניה

מקשר וממגע הדוק עם עלייה זו  ,שמרכזה היה בקיבוצו  -ביתו

16

ראה

לעיל  ,הערות ד . 8 -

מכריע  ,בעל ערך עצום לתנועה  ,מתוך

חברתית  -תנועתית לעליה הגרמנית  ,יצרו מרכז ' .
17

אליעזר ליבנשטיין

( ליבנה ) ,

שהשפיעו על עיצוב דמות

' עם התמורות '  ,מבפנים  ,דצמבר  , 1933עמ '

על שליחי ' הקיבוץ המאוחד ' לגרמניה נמנו  :אורי רוזנבלט

יהודה שרתוק

משמעותיים בנושא

וראה דברי א ' תרשיש המציין כי ' העולים הראשונים של העליה החלוצית מגרמניה

שנקלטו בקיבוץ לפני כמה שנים מלאו תפקיד

( שרת ) ,

גבעת  -ברנר  ' .י

ב 1944 -

לא נותק

( אביגד ) ,

. 16

זאב אורבך  ,מרדכי שסנר  ,חיים

יצחק בן  -אהרן  ,ברוך איזנשטדט

( אזניה ) ,

בן  -אשר ,

אברהם תרשיש ושורה

אושרוביץ .
18

ראה על כך בחיבורי הנזכר לעיל ( בהערכת הכוכב )  .בגבעת  -ברנר שכנה המחלקה לעלייה הגרמנית של מזכירות

הקיבוץ ממועד הקמתה  ,הסבתה מלשכת  -קשר של ' הבונים ' בראשית

 , 1933ועד

לפי החלטת מזכירות הקיבוץ  .ראה פרטיכל הדיון מישיבת המזכירות הרחבה

להעברתה לעין  -חרוד בשלהי

ב 31 - 29 -

בנובמבר

: 1936

שם הוחלט

שחברי המחלקה הגרמנית יהיו להבא חלק מוועדת העלייה ומוועדת חוץ  -לארץ של המזכירות הפעילה .
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1936

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ המאוחדי

דיוננו הם דבריו במועצה הי " ב של ' הקיבוץ המאוחד ' ב  . 1939 -בעיצומו של הדיון הסוער בתביעה
לאיחוד התנועה הקיבוצית ציין והזכיר

:

עודני זוכר כיצד באנו לגולה הגרמנית ובכוח מה כבשנו אותה  .במה היה סוד הכיבוש הזה של
התנועה  ,שמכמה וכמה בחינות היתה עלולה להתקרב דווקא ל ' השומר הצעיר '

?

סוד הצלחתנו

היה בזה שבאנו ואמרנו להם  :לנגד עינינו דמות של קיבוץ הנותן אפשרויות רבות לאדם  ,קיבוץ
שאיננו מחייב תפיסה אידיאולוגית אחת  ,המקנה לכל אחד בו חופש הגדרה מינימלית בחייו 9 .י

אכן  ,בדיון במגמות הגיבוש  ,הריכוזיות ואף הליכוד הרעיוני  ,באמצע שנות השלושים  ,יש לזכור
שכזה היה הדימוי של ' הקיבוץ

המאוחד ' בעיני המצטרפים לשורותיו

בגרמניה .

מן הדין לתת את הדעת לכך שהזדהותה וזיקתה של העלייה הגרמנית החלוצית ל ' קיבוץ המאוחד ' לא
היתה רק מתוך הכרה והערכה למפעלו ויעודו  .לעלייה זו היו מאוויים גלויים וכמוסים אותם היא
ייחלה להשיג במסגרתו  ,וליתר דיוק  -חשוב היה לה לא לוותר עליהם  .כך  ,למשל  ,הבהיר ג ' ורג '
פאפה  -שאפשר לראותו כמבטאה המובהק של הקלייה הגרמנית כ ' קיבוץ המאוחד ' -

לכל יש לנו יחס  -אנו רב צדדיים  .ספרות או מוסיקה  ,מדע וחיי רוח נותנים סיפוק  ,מהווים
חלק בישותנו  ,ולא נרצה לותר אף לא על אחד מהם .
ובהמשך דבריו אמר

:

יודע אני שבחיי קיבוץ בארץ ישראל לא נוכל לספק את כל צרכינו התרבותיים כ ו ל ם  ,שבמשק
נבנה והולך יש גבולות לטיפוח כל הנטיות  . . .אולם למען עצמנו יש למצא צורת חיים
המבטיחה בתוך מסגרת הקיבוץ פיתוח מכסימאלי של אישיותנו המורכבת .
והוא הוסיף נדבך חשוב לבירורנו

:

רק הקבוצה הגדולה מסוגלת לכך  .בה ניתנת האפשרות וקיים הסיכוי  . . .ואילו בחברה
מצומצמת במספרה תצטרך לעתים להכניע את עניניך הפרטיים  .והכנעת צרכי הפרט מפריעה
ובולמת את התפתחות הכלל ההרמונית  ,כי רק כשכל יחיד חי את חייו בשלמות  ,מסוגל

הקיבוץ ככלל למלא שליחותו בעם  -ביצירת חברה חדשה .

20

מאווייה של העלייה הגרמנית באו לידי ביטוי בתביעתה להתחשב יותר בצרכיה החברתיים
והתרבותיים  .משאלתם היתה באורח קונקרטי שמוסדות ' הקיבוץ המאוחד ' יגלו יותר אורך  -רוח
ומתינות

19

לתכונותיהם ,

בעיותיהם ושאיפותיהם  .מבוקשם כלל גם חופש מסוים בדבר בחירת

ספר המועצה הי " ב  ,נען  ,יולי

שם צייז

'

 , 1939עמ ' . 195

הלך רוח דומה היה בנאומו של סירני במלאות  15שנה לגבעת  -ברנר .

בין השאר  ' :במה היה הקסם של גבעת ברנר

?

היא היתה תוססת  ,לא מגובשת  . . .כזאת צריכה להיות גם

היום  .הקיבוץ אסור לו " להתגבש " אלא להיות תמיד דינאמי  ,פתוח

תמיד  . ' . . .כ ' קסטל  ' ,חיים אנצו סירני
20

מתוך מאמרו ' למה וכיצד חינוך

חיים

תשכ " א  ,עמ '

( , ' ) 1944 - 1905

קיבוצי ? ' ( , ) 1931

לעליה  ,פתוח

עיינות  ,תל  -אביב

להשפעה מתחדשת מוכן ללמוד

תשט " ו  ,עמ ' . 18

בתוך  :ג ' ורג ' פ9ה ( גרשון

פלטי ) ,

הוצאת ידידיו  -חבריו  ,גבעת -

 . 23 - 22ההדגשות במקור .
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אהרן קירר

המשקים בהם ייקלטו בציבורים ניכרים וכי לעת הצורך יותר להם אף להקים יישוב חדש  ,דבר שיקל
על הסתגלותם של אלה שכבר עלו ושל הבאים אחריהם  .המשאלה והתביעה להקים נקודה חדשה
בה יהיו יוצאי גרמניה היסוד הקולט  ,לא נתפסה באותה מידת חיוניות על  -ידי הכל  ,על כל פנים לא
היה חוג או איש בתוכם שהעלה זאת מתוך דביקות בעקרון

לעקרון קיבוץ הגלויות של ' הקיבוץ

ה ' לאנדסמאנשאפט ' ,

כאנטי  -תיזה

המאוחד ' " .

דברי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' לא הסתירו כלל שעלייה זו היא לא רק בעלת מאוויים

וציפיות ייחודיות  ,אלא גם שונה מאחיותיה וניצבת לפני בעייתיות מיוחדת  .עובדה זו

חייבה ,

לדעתם  ,שהמוסדות הקולטים של הקיבוץ יגלו כלפיה יחס  ,טיפול ועזרה מיוחדים  .הסביר בעייתיות
ומורכבות זו ג ' פאפה

:

גורלה של העליה הגרמנית בקיבוץ הוא  -לפגר  .העליה הגרמנית אחרה לבא לארץ . . .
העולים מגרמניה מוצאים כבר מפעלים יציבים  .כן העולה הגרמני יותר רחוק מהעבודה
הגופנית  ,מהחיים הכפריים  ,מ ' הסתפקות במועט '  ,מהשמירה  ,מהשפה העברית  .לכן קשה לו
להכנס לקבוץ ולהרגיש עצמו בתוכו כשוה ערך וכוח .

נוכח מצב מיוחד זה  ,הוא סבר כי -

קליטת עליה אינה פרוצס מיכני וסכמטי  :רק תוך כדי הסתגלות לאופי המיוחד של כל

גוף ,

לתנאי מוצאו המיוחדים  ,אפשר לקלוט אותו ולהוליך אותו אל המטרה שהיא אחת .
כאן חזרה ונשנתה המשאלה להתחשב באופי ובצרכים המיוחדים  ,ופאפה לא נמנע מלהביע אם
אכזבתו וחרדתו לעלייה הגרמנית בקיבוץ משום ש ' הקיבוץ המאוחד לא הראה למעשה את מידת
הגמישות הדרושה '  .והוא סיכם

:

' לדעתי זוהי פרובלימה כללית של הקיבוץ

העולה הגרמני  -המפגר  -היא בולטת ביתר בהירות ' .

המאוחד  ,אולם

לגבי

ע

ד
על אף הזיקה וההזדהות מלכתחילה  ,לא סולקו אפוא המכשולים להשתלבותה של העלייה הגרמנית

ב ' קיבוץ המאוחד '  .יחס של חשדנות והיעדר הערכה  ,שליווה את קליטתה של העלייה הגרמנית
ביישוב  ,נלווה אף להשתלבותה ב ' קיבוץ המאוחד ' .

21

על

הגישות השונות בדבר הקמת ' קיבוץ גרמני ' ראה בעבודתי שנזכרה לעיל ( בהערת הכוכב )  .וראה

' הסינתזה הפרמננטית
תוך הקפדה על

22

ג'

נ2

עלייה זו נתפסה כציבור לא  -מושרש ביהדותו

פאפה .

(  , ' ) 1933לעיל  ,עמ '

 :ג ' פאפה ,

 . 42 - 38שם הוא חייב את העקרון של קיבוץ גלויות ומרות הכלל

כללים מסוימים .

כדרך  -סיכום לשלש שנות פלוגת הקבה " מ

( שער  -הנגב ) ,

הוצאה חד  -פעמית  ,יום 1937

 ,עמ ' 18 - 17

ראה גם בדבריהם של חברי העלייה הגרמנית בישיבת המזכירות הרחבה  ,שבה נדונו בעיקר ענייני העלייה

בדלהמיה .
23

. 19 - 21 . 12 . 1935

הפרטיכל בארכיון הקיבוץ המאוחד [ להלן

ראה על כך בחיבורי  ,שם  .נעיר כאן כי קורט וגרמן
 . 73 - 103קק

.

בקיבוץ ,

004 , 1970ב Baevk /nstitute Vear

 :אק " מ ]

0

"] .

הגרמנית ,

באפעל [ פורסם גם בשכפול ] .

)  -~ heirך 1 -ט 15 ] 8חן ' German Jews
' 1933

.

C . D . Wormann

, ( Cultural situation si

במאמר שיש

לראותו כניסיון חשוב לבחון את דרכה של העלייה הגרמנית ביישוב  ,מסתפק בשאלה הנדונה כאן בהערה סתמית
המציינת שהתנועות הקיבוציות סייעו בקליטת חבריהן בגרמניה .

שם  ,עמ '

 . 76קביעתו של וורמן נעוצה בסברתו

שבסקטורים האחרים היתה דרכה של העלייה הגרמנית קשה הרבה יותר מאשר בסקטור הקיבוצי .

140

עולים צעירים מגרמניה  ,גבעת  -ברנר  ,ראשית שמת השלושים

לקוי בתודעתו הלאומית ובהכרתו הפרולטארית  .החברים התייחסו באי  -אמון בסיסי ובחשדנות
לחינוך הגרמת הבורגני ספוג הערכים האינדיבידואליסטיים  .ציוניותם נתפסה לרוב כנתונה
להשפעת רעיונות ' ברית שלום ' ונוטה למינימאליזם בהגשמת המפעל הציוני .
ואמנם בדבריו על עלייה זו ציין טבנקין בין השאר

24

:

 . . .יש משקל גדול מאד לעליה זו בהווי חיי הקבוץ בהיותה כמעט כולה עליה מתבוללת
בשפתה ותרבותה פרי התבוללות  .גם היותה מחוסרת חינוך פרולטרי נתנו אופי חדש לקיבוץ .
ובמועצה הי " א של הקיבוץ הוא חזר וקבע

:

שליש הקבוץ מורכב מהעליה הגרמנית שנתחנכה על ברכי יהדות מתבוללת  ,שלא ינקה מהויה
עממית  ,שגדלה בתוך אטמוספירה אינטלקטואלית של הכרך והפרובינציה בגרמניה  .ואין
24

ראה

בחיבורי  ,שם  .למקורות מן הראוי להוסיף את rDantellung :שא5 Unbekannet - 21חן

Hammer Verlag 1977

9 ,נ - / 9ננ79

Heimkehrl

,

)3
i.
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לשבת בחיבוק ידים ולהמתין זמן רב עד שאלפי חברים אלה יסתגלו לעבודה ולחיינו  -לחיי
אנשים פשוטים  ,להווי פרולטרי  ,להווי קבוצי .

25

כאמור  ,אפשר להצביע על הקבלה בטיעוני הביקורת בתוך הקיבוץ  -כלפי העלייה החלוצית שהיו
בה חניכי תנועות  -הנוער והכשרות ' החלוץ '  -לטיעונים שהושמעו ביישוב נגד העלייה הגרמנית
כולה .

ואמנם  ,גם

בקיבוץ נשמעו הטענות  :בגרמניה לא היו ציונים כלל ; אין הם אידיאליסטים

אינם מסתגלים לתנאי  -הארץ

;

;

תובעים לעצמם פריבילגיות וכיוצא באלה  .אכן  ,מסכת של פגמים

המעוררים ספיקות אם אפשר להטיל עליהם משימות לאומיות ואם יכולים הם להתאים לחיי
קבוצה .

26

המסקנה היתה שלפני הקיבוץ עמדה קליטה של מהגרים שתהליך סטיכי הביאם לארץ והם

מועדים לסטיות חריפות מבחינה חברתית  ,כמו בתחום האידיאי  .תפיסת החברה את המשקע החינוכי
הדל של העלייה ומספרם של בני העלייה ההולך וגובר ב ' קיבוץ המאוחד ' הביאו לחרדה בהנהגת
הקיבוץ בדבר דמותו ודרכו לעתיד לבוא  .ואמנם ההנהגה שאפה להטמיע במהירות האפשרית את

העלייה הגרמנית במפעל הכולל של ' הקיבוץ המאוחד '  ,בלי ליחס יתר חשיבות למשאלות ולצרכים
מיוחדים שהיו מקלים עליהם את ההסתגלות לארץ ולקיבוץ  27 .גישתה היתה שאין להעלות על הדעת
שהעלייה הגרמנית ' שהפכה עצמה לפרובלמה ' תתנה השתלבותה בתביעות ותקבע את אופן פעילותו
של ' הקיבוץ המאוחד ' ואופיה  .הסביר זאת א ' תרשיש

:

יסוד קבוץ הגלויות שבקבוץ מחייב הקשבה לגבי החלקים השונים המהווים כיום את הקבוץ ,
אך הוא מחייב אירגון וליכוד

[ וכן ]

מסגרת חיים מחייבת ותובעת הגשמה .

28

הנהגת הקיבוץ משוכנעת היתה שהמדיניות שהופעלה על  -ידה בחלוקת העלייה ובקליטתה היא

הנכונה  ,בהיותה נאמנה לתכליות הלאומיות והחברתיות של החברה הקיבוצית  .כך  ,למשל  ,היה בני
מרשק ,

שהופקד על חלוקת העלייה למשקי

הקיבוץ  ,המחשה

חד  -משמעית של שיטה זו כלפי

העולה החדש  .ואמנם מרשק היטיב להסביר והמחיש את הבעיה שניצבה לפני ' הקיבוץ המאוחד '

בעניין זה  ' :אומרים שדרכינו אכזרית  ,אולי זה נכון  ,אבל אין זה כלל וכלל קל להשתלט ולהקיף
[ עולים ]

מ-

11

ארצות '  .בהמשך דבריו הוא שפע דוגמאות למשאלות ותביעות של עולים  :פרטים

25

המובאות מדביי טבנקין  :לקראת מועצת הקבוץ  -צרור מכתבים  ,מספר

26

הי " א  ,עמ ' . 173
אכן חששות וספיקות בנדון היו לחלוצי העלייה הגרמנית גופא  .כך  ,למשל  ,א ' רוזנכלט העלה על נס וציין  ' :לנו

 , 30 . 9 . 1936 , ) 75 ( 10עמ '  ; 1ספר

המועצה

לחברי קיבוץ  ,מיוצאי גרמניה המועטים היתה הרגשה שעם בוא " חרות " כאלו נגולה מאתנו חרפה  ,חרפות
ההשקפה כי אין עתיד לעולה הגרמני כחיי הקיכוץ '  .רוזנבלט סבור היה שחירות היתה נקודת  -המפנה  ,שאם לא כן

.

לא יכול היה ' הקיבוץ המאוחד ' לקלוט עלייה גרמנית  .קבוץ חרות לחג העשור ( לעיל הערה
הערה

27

,)8

עמ '  . 8ראה

לעיל ,

 . 4על הספיקות בחבר  -הקבוצות על התאמת העלייה הגרמנית לחיי קבוצה  ,ראה  :ברוך בן  -אברם  ,עמ ' . 382

כך  ,למשל  .ציין

א ' תרשיש  ' :אנחנו צריכים להניח שכזלם שווים לגבי כניסה והסתגלות לעבודה ולכיבושים

חלוציים  . . .אנחנו צריכים גם לחדול מהדגשה של רמת  -התרבות השונה של העולים  . . .סוף סוף לא חשובה כ " כ
כמות הספרים שאדם קרא  . . .וכשרון המחשבה האבסטראקטית או הדיאלקטית  . ' . . .תרשיש

בדלהמיה .
28

142

שם  ,בדלהמיה .

( לעיל  ,הערה , ) 22

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ המאוחד

וקבוצות שהיענות להם תהיה בעוכרי הקיבוץ  29 .את השקפתו של ' הקיבוץ

'

המאוחד '  ,כפי שהתעצבה

בשנות השלושים  ,ביטא טכנקין בקובעו כי -
דרך הקיבוץ בקליטתו צריכה להיות הגדלת הנקודות הקיימות  ,אשר בהן הולך ומתבצר איש
הקיבוץ המחוסן נגד סטיות רעיוניות מתוך חייו

טבנקין הזהיר מפני ריכוז של יוצאי

בקיבוץ  ,בעבודה .

..

גרמניה  ,לפי שדבר זה יגביר את הנטייה ל ' עצמאות ' ויחליש את

הקיבוץ  :יש לסכור מגמה זו  ,אליבא דטבנקין  ,גם אם העלייה הגרמנית הנודעת ברגישותה תפרש

זאת אולי כהתערבות בעניינים שיאה להם חופש הפרט וחופש המצפון  .טבנקין הסביר וניסה לישב
את הסתירה האפשרית באומרו

:

עלינו להתאים את המגמה ההיסטורית לכל הופעות החיים  ,כי המפעל מוכרח להתגשם כל רגע .
זהו אופיו של כל מפעל רבולוציוני  .על ידי כך נוצרת לפעמים ההרגשה כאילו שליטה אצלינו
הדוגמה  .אבל דוגמה זאת פירושה

:

יחס ביקורתי למציאות  ,יחס רבולוציוני אל הקיים .

כלפי ההשגה על היעדר גמישות ופתיחות ב ' קיבוץ המאוחד '  ,כמובא על  -ידי פאפה בדבריו

לעיל ,

היתה תשובת טבנקין שלמטרה צריך להגיע לפעמים באמצעים הנובעים מן המטרה הסופית  ,וכי

' העיקרים שלנו ניתנים למבחן יום יום בהגשמה ' .
הנקוטה  ' :דרכנו היתה נכונה .

המנחה היה

:

1 , 400

חברים

0נ

לטבנקין לא היו ספיקות והיסוסים כדבר הדרך

ב  16 -פלוגות  ,מאה

חברים בממוצע לפלוגה  , ' . . .והכלל

' נקלוט אגב ניכוש ואגב הקליטה נתגבש '  .טבנקין האמין ודבק ב ' מתיחות בונה ' ,

שהנחתה המרכזית היתה שיוצרים דברים או מקדמים אותם על  -ידי לחץ  ,בראש  -וראשונה על החבר

והחברה בקיבוץ  ,ולא על  -ידי הרפיית המתח או המתנה לשעת  -כושר  .כראיה הצביע טבנקין על כך
ש ' הים  ,ההגנה ,

הכיבוש עשו גדולות בקליטת העליה הגרמנית  ,יותר מאשר כל פעולתנו החינוכית '  .י '

השקפת הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' בנושא זה היתה  ,כאמור  ,ברורה  ,פסקנית ואף לא נעדרת איום

להסקת מסקנות מרחיקות  -לכת ; כדבריו החד  -משמעיים של טבנקין

מאורגנים משנהיה

6000

חברים בלתי מגויסים החיים רק את חייהם

:

' מוטב שנהייה

הם ' ' .
2

4000

אנשים

בקיבוץ אף הוטל ספק

בזכותם המוסרית של אנשי העלייה הגרמנית לבוא בתביעות ובדרישות נוכח הכוונת חלק ניכר של
הסרטיפיקאטים לגרמניה וכיוון שכך

29

ראה

' מה הזכות לעליה הגרמנית שבאה במקומנההדגשה

:

דבריו בישיבה בדלהמיה  ,שם  .תיאורים על חלוקת העלייה בנמל חיפה בלי לשמוע מה בפי העולים ועל

.

המפגש בינם לבין כני מרשק  ,מגלם ' מרות הקיבוץ ' ראה בעדויותיהם של הילדה ואטה מירון ( לעיל  ,הערה
שם

; 67 ) 46 ( , 66 ) 461

וכן בעדותה של אמי הורביץ  ,שם

(  . 68 ) 46א ' ליבנשטיין ( ליבנה ) התייחס למעמד זה ותיארו

.

כמעליב ומשפיל מעלה אסוציאציות למתרחש בסיפורי מנדלי מוכר  -ספרים  .ראה  :ספר המועצה

אגב  ,ב ' ועדת הקליטה ' היו ארבעה חברים

:

, ) 15

הי " א  ,עמ ' 101

.

בני מרסק  ,איש הכשרת קלוסובו מן ' החלוץ ' בפולין  ,חבר גבעת -

השלושה ששימש יושב  -ראש  :מנחם דורמן  ,איש העלייה הגרמנית מגבעת  -ברנר  ,שניהם דגלו במדיניות של
מזכירות הקיבוץ
30

 :מנגד ניצבו אמי הורביץ ( שער  -הנגב )

י ' טבנקין  ' ,לבחינת

הדרך ' .

מבפנים  ,אפריל

פרטיכל ישיבת המזכירות הפעילה

31

ראה

32

ראה  :ספר

המועצה

ואוטו רוזנבאום

 , 1935עמ ' . 30 - 27

ב  ( 23 . 7 . 1936 -אק " מ ) ;

הי " א  ,עמ ' 179 - 177

( נען ) ,

שחלקו עליהם חריפות .

וראה דבריו בישיבה כדלהמיה ( לעיל  ,הערה . ) 22

.
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במקור  -א " ק ] עליה מארצות אחרות להסתלק מללכת למקומות הזקוקים לה במיוחד . .

( . ' .נ

ואמנם

עיון בדרך חלוקתם של אנשי העלייה הגרמנית שהגיעו אל ' הקיבוץ המאוחד ' במחצית השנייה של
, 1937

מן השנים הקשות ביותר ליישוב ול ' קיבוץ המאוחד '  ,מלמדת על מאמציו לענות על הצרכים

המידיים של יחידותיו השונות ובה  -בעת להיות מסגרת קומפאקטית ואפקטיבית  ,גם אם הדבר נעשה
בניגוד להכרתם ולרצונם של פרט או חוג כלשהו עליו ' נגזר ' להישלח לפלוגה שלא בה רצה .

4נ

פיצול ואטומיזאציה זו של העלייה הגרמנית החלוצית קוממו את פעיליה וחבריה והגדילו את הפער

והקיטוב בינם לבין הנהגת ' הקיבוץ המאוחד '  ,כפי שנראה בהמשך .
במסיבות

אלה  ,כאשר הנהגת

הקיבוץ דבקה בעקרונותיה ועמדה על ריבונותה להיות הקובעת את

דרכו של הקיבוץ  ,התקבל כל ניסיון להופיע כאפוטרופוס לעלייה הגרמנית בקיבוץ  ,מתוכו או
מחוצה לו  ,כניסיון להגות את ' הקיבוץ המאוחד ' מדרכו ולחתור תחת

שלימותו " .

ה
חרף דרך זו של טיפול נמרץ מצד ' הקיבוץ המאוחד ' בחברי עלייה זו  ,לא היו השגותיהם של חלוצי
גרמניה על הקיבוץ עקרוניים  .טענותיהם היו לרוב נגד ' הקו המעשי ' שהותיר אותם אובייקט קליטה
ומנע מהם ' תחושה של בית '  .הם מתחו ביקורת על ההעדפה המוחלטת שנתן הקיבוץ לאינטרסים של
יישוביו  -להגדיל בהם את כוחות העבודה למשל  ' -אך לא דאגנו לעליה עצמה '  .הם התרעמו כי
מחזיקים את העלייה בדרך אדמיניסטראטיבית ' במקום לפעול ולתקן רוצים להחזיק  . . .בכח
פקודה '  .הם התריעו ש ' לא יהיו לנו חיים חברותיים  ,כל זמן שלא נצליח לשתף כל פרט בחיי המקום

פינה ' ' .

וכל זמן שלא נלחם בדחיקת הפרט לאיזו

3

לג ' פאפה חרה שמתייחסים לעלייה בספקנות יתירה וכי -
לא ידעו לעזר לפוטנציות המרובות  ,הצפונות בעליה הגרמנית בכל מיני שטחים  ,שתפרוצנה
את הגדר של הקשיים הראשוניים  ,תתגלנה ותתפתחנה .
ולראיה -

אם תעבור את הקבוצים  ,תלמד  ,שהעולים מגרמניה בחלקם הגדול אינם בולטים די ( והם שליש
הקבוץ היום

33

ראה

דברי חומה חיות בדלהמיה  ,שם  .על מקומם ההולך וגובר של העולים מגרמניה בכלל העלייה יש לציין

שב 1935 -

מגרמניה

היו העולים מגרמניה
27 . 3

ומפולין -
1939

! ),

שהם אינם מרגישים את עצמם כאזרחים שוים ( לא על הבחינה הפורמאלית

35

אחוזים מכלל

אחוזים

עלו מגרמניה -

13 . 9

העולים ,

; ב  1938 -היו

21 . 2

אחוזים מכלל

ומפולין -

אחוזים ומפולין -

ב 456 , 1937 -

36

26 - 8

כל אחד  .ראה

:

אחוזים  :וב -

.

יומן

12 :

קיבוצים יקבלו

פעילים  , 3 . 7 . 1937 , 27 ,עמ ' . 4

מכלל

5

עולים כל אחד

1 , 041

ר1 1 -

חברים שנקלטו

היו ממוצא גרמני .

ראה על כך בהמשך ובחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .
ראה

דבריהם של משה שסנר ואורי רוזנבלט בדלהמיה

לעבר ' המנטליות ההמונית ' של ' הקיבצן
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10

6.8

26 . 6

34

אחוזים :

אחוזים  .וראה על השינויים וההתפלגות של העלייה העובדת

המזכירות המליצה לחלק את  220העולים העתידים לבוא כדלקמן

קיבוצים אחרים יקבלו
35

39

אחוזים :

כ 1937 -

היו העולים מגרמניה

העולים מגרמניה  24 . 3אחוזים מכלל העולים  ,ומפולין -

והחלוצית לעיל  ,במקורות הנזכרים בהערה
34

העולים ,

ומפולין -

46 . 2

אחוזים :

ב 1936 -

היו העולים

( לעיל  ,הערה : ) 22

המאוחד '  ,שם  ,עמ '

.8

עיין בעדותה של סנטה יוספטל המפנה

כיבוש קש  ,גבעת -ברנר  ,ראשית שנות השלושים

מדובר

פה ) ,

לגורל במלא מובן המלה

כשותפים

הם

:

חיים

נחיתות  -וכתוצאה מזה מסתגרים  .מצב זה כרוך בסכנות רבות .

תחת הלחץ של תסביך
37

אכן  ,ךברי העלייה הצביעו על עיוותים ועוולות  ,אך לא נמנעו מלהפנות את תשומת  -הלב אל מצבים

ונתונים אובייקטיביים  ,אשר כפועל  -יוצא מהם היתה העלייה הגרמנית לכודה ופגיעה  .התרסותיהם
נגד הנהגת הקיבוץ היו לרוב כפניות אל הסמכות שיכולה וצריכה לדאוג לעלייה הגרמנית  .הם ידעו
להעריך את פעולת ' הקיבוץ המאוחד ' למענו  -למענם וזקפו לזכותו לא מעט

הצלחות ' .

3

הם לא

הסתייגו אמנם מעקרון קיבוץ  -הגלויות ולא שללו את מרות הכלל  ,אך הם תמכו בה מתוך הקפדה
' על כבוד היחיד וחירותו ' .

9

'

בעניין זה היתה נטושה המחלוקת בינם לבין הנהגת הקיבוץ  ,וכאן

הצטרפו יחד תכונות אופי  ,אמות  -מידה לחיי חברה ותרבות  ,מידת הסיפוק העצמית ועוד נושאים

שהיה להם מטען אידיאי ואידיאולוגי  ,בלי שהדבר יוביל להשגות בולטות על הקו האידיאי והמדיני

.

37

ראה לעיל  ,הערה  ; 20חוברת לזכת  ,עם 18 ,

38

בצד הביקורת  .היתה הערכה כללית לפועלו של ' הקיבוץ המאוחד ' בתחום הנחלת הלשון
וכו '

העברית  ,שילוב בעבודה

.

ואף בתחום הקליטה לא חסרו הצלחות  ,כגון  :נען  ,גבעת  -ברנר בית  -השיטה  .ראה על כך בחיבורי הנזכר לעיל

( בהערת

הכוכב ) .

39

ראה

40

כך  ,למשל  ,זאב אורבך ציין כמכתב

:

פאפה ( לעיל  ,הערה

. ) 37

מ 11 . 5 . 1933 -

כי ' . .

.

קנה המידה הנהוג כאן לגבי הסיפוק הפנימי הוא אחר

לגמרי  . ' . . .ראה  :חוברת לזכרו  ,הוצאת גבעת  -ברנר  ,עמ ' . 38
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אהרן קידר

של הקיבוץ  .כאן בלט ייחודה של העלייה הגרמנית משום שלא גלשה לעבר אופוזיציה פוליטית
ב ' קיבוץ המאוחד '  ,בדומה לנצ " ח  .י4

ישרי

העלייה הגרמנית  ,שלא ביטלו את רצונם לפני הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' ונאבקו בה  ,האמינו

ורצו להוכיח שכוח רב גנוז בעלייה זו  ,כוח שטרם הגיע לידי מימוש בגלל פיזורה הגדול של העלייה

בכלל ושל השכבה המנהיגה בפרט  .ואף  -על  -פי  -כן  ,חרף בקשותיהם לריכוז מירבי והקמת נקודת -

יישוב שבה יהיו יוצאי גרמניה היסוד הקולט ( ' אני רוצה להיות הוותיק של
הסתייגו  ,מהעלאת תביעה ממנה יכולה להשתמע דרישה

לאוטונומיה .

עצמי ' ) הם נזהרו  ,אף

42

פעילי העלייה הגרמנית לא נמנעו מלהדגיש כי רק הם נתבעו באורח תדיר להסתגל  ,גם אם בית -

היוצר של מסגרת חברתית או ערכים מסוימים לא היה המציאות הארץ  -ישראלית אלא מזרח -
אירופה  .מה גם שחניכי ' החלוץ ' מפולין לא חונכו  ,לדעתם  ,להעריך ולחיות בצוותא ובסבלנות עם
אנשים שונים מהם  ,דבר המקשה את החיים המשותפים בקיבוץ .

43

חברים מל העלייה הגרמנית עמדו על כך שאם על סמך העקרון של קיבוץ גלויות שומה על בני
העלייה הגרמנית להיות תמיד המצטרפים למשקים שהוקמו על  -ידי אחרים  ,משמע שאי  -אפשר

לתת אמון בעלייה זו  ,ותחת המעטה האידיאולוגי של קיבוץ  -גלויות חבויה המגמה לפרק אותה
בדרכי הקליטה ולאחר  -מכן לגבשה מחדש  .על רקע זה הועלו האשמות וחשדות שהנהגת ' הקיבוץ

המאוחד ' הודרכה על  -ידי מניעים שלטוניים וכי מגמתה האמיתית היתה להחזיק בידה את השליטה
בכל מחיר  .כך גם הסבירו לעצמם ולאחרים את המדיניות לשלחם בעיקר למשקים הקלאסיים של
' הקיבוץ המאוחד ' .

4

על רקע זה התפתחו קונפליקטים חריפים שהסעירו את ' הקיבוץ המאוחד '  ,העמיקו את המרירות
והרבו את התסכול כין העולים מגרמניה .

45

דוגמה למדיניות כזו  ,אף שמגמותיה אינן חד  -משמעיות

ושונות במידת  -מה ממה שייחסו לה אנשי העלייה הגרמנית בקיבוץ  ,קשורה בפרשת הקליטה

41

ראה על כך לעיל  ,במקורות הנזכרים בהערה  : 5וכן  :א ' אתי ומ ' ניישטט  ,קורותיה של תנועה  -נצח בלטביה  ,תל -

אביב תשל " ג .
42

ראה דבריו של ג ' פאפה המובאים במקורות הנזכרים לעיל  ,בהערות

, 22 , 20

בדירן בדלהמיה ובמועצה הי " א של

' הקיברץ המאוחד '  .חשוב לציין שברגע שעלתה הצעה ( על  -ידי א ' ליבנשטיין ) שנקודת  -הריכוז הנפרדת תמלא
פונקציות

איזנשטדט

אוטונומיות ,
( אזניה ) ,

נשלל הדבר על  -ידי פעילי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד '  .ראה עדות של ברוך

עמ '  . 8דבר אחר הוא שגם ב ' קיבוץ המאוחד ' היתה  ,בשלבים מסוימים  ,השלמה עם התביעה

האמורה  .כך  .למשל  ,אפשרו להקים את שער  -הנגב

( ) 1933

וידוע שבמועד מאוחר יותר

( ) 1937

היה יצחק בן  -אהרן

היחיד שתמך באותה קבוצה של חברי ' הבונים ' ששאפה לא להתפזר במשקי ' הקיבוץ המאוחד ' אלא לשמש נקודת -

ריכוז לתנועתם בארץ  -ישראל  .ואמנם  ,מזכירות הקיבוץ נסוגה והם התרכזו בגבעת  -חיים  .ראה גם עדויותיהם של
א ' הורביץ  ,נ ' גינצבורג וס ' יוספטל במדור לתיעוד בעל  -פה באוניברסיטה העברית
43

ראה דבריו של א ' רוזנבלט ככינוס

.

גבעת  -ברנר 14 10 . 1936 , 440 ,

' הבונים ' בנען : 1933 ,

מבפנים  ,אוקטובר

( לעיל  ,הערה

 , 1933עמ '  : 56 - 55וכן

. ) 15
דבריו ביומן

 .עדויות לחיכוכים מעין אלה יש ביומני משקים  .במכתבים ועוד  .ראה גם עדותו של

יהושע וושצינה ( המרכז לתיעוד בעל  -פה של המחלקה להשכלה גבוהה בוועד הפועל של ההסתדרות וארכיון

משנת

העבודה  ,עדות מספר

101

44

ראה את הדיון לעיל

כדלהמיה  ,ב : 19 - 21 . 12 . 1935 -

45

ראה במקורות לעיל ובדברים

) 1974

המספר על חיכוכים ומתח בין ' הקבוצה הפולנית ' לבין ה ' גרמנים ' בפלוגת -

הים על  -יד חיפה .
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להלן .

דברי ג ' פאפה במועצת

הי " א ,

ספר

המועצה .

עמ '

. 93 - 91

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בגבעת  -השלושה  ,שעל אף אי  -התאמתו מראש לתכלית

זו " ,

המאוחד '

נשלחו אליו מאות מחלוצי גרמניה .

שיטה זו של ההנהגה  ,שהכירה בעדיפות המוחלטת של צורכי הכלל הקיבוצי ורק לאחר  -מכן
התייחסה לפרטים הנקלטים ולמידת התאמתם לגוף הקולט  ,גרמה לעזיבה ולתחלופה לא  -פוסקות .
רשיה לכך שהעזיבה היתה במידה רבה על רקע לוקאלי אפשר ללמוד מכך שחלק מנוטשי גבעת -
השלושה התארגנו במסגרות שהמשיכו בחברותם ב ' קיבוץ המאוחד '  ,כמו קבוצת ' שלשלת ' שהיתה

בין מקימי קיבוץ עין  -גב וקבוצת ' הבונה ' שהקימה לימים את קיבוץ דורות  .חבורה מבין עוזבי
גבעת  -השלושה היתה ממקימי המושב השיתופי מולדת .

47

על רקע ההתרחשויות הקונקרטיות הלך והתעצב עימות מתמיד בין רבים מאנשי העלייה הגרמנית
לבין ההנהגה המתווה את דרכו של ' הקיבוץ המאוחד '  .לאנשי העלייה הוברר שמצב הדברים נגדו

התריעו ונאבקו לא היה תוצאה של תקלה חד  -פעמית או כורח המציאות שיש להסבירו במצב
חברתי  -כלכלי של יישוב מסוים  .לדעתם  ,נעוץ הדבר באי מודעותם של הקולטים ומן השיטה
המציבה את הארגון ההמוני והממושמע מעל לגישה החינוכית המותירה מקום גם לבחירה עצמית .
ג ' פאפה התריס גלויות  ' :בקבוץ שלנו ישנו חוסר הכנה מספקת לאדם  . . .לרב גווניותם של האנשים
הנמצאים בתוכנו '  .הוא עמד על כך שיש להביא את החבר לדרך הקיבוצית  ' ,בדרך החינוך  ,בדרך
החינוך הסוציאליסטי

' הקיבוץ

;

דהיינו כיבוש הרצון החפשי של היחיד '  .פאפה תבע מהנהגת

המאוחד ' להסכים לכך ' שהדרכים המובילות לאותה המטרה האחת לא רק יכולות  ,אלא

מוכרחות להיות שונות ורב

גווניות '  .הנהגת הקיבוץ הואשמה בהטלת ' מרות אדמיניסטרטיבית '

שהיא בעוכרי הקיבוץ  ,חונקת כל בירור חופשי ונוטלת את הטעם מן החיים

תביעתו היתה
אצלנו ' .

:

הקיבוציים  .מסקנתו -

' גבול המרות האדמיניסטרטיבית מוכרח להיות הרבה יותר צר מאשר הנהו כיום

48

תביעות  -משאלות אלה זכו לתמיכה נמרצת של חוגים ואישים ב ' קיבוץ המאוחד ' שחלקו על דרכה
של ההנהגה בנושאים רבים  ,וראו בכך הזדמנות לנגחה ולהאשימה

בטוטאליטאריות .

49

הנסיונות

למתן את גישתה של הנהגת הקיבוץ נקלעו אל תוך ההתמודדות בין ההנהגה לבין יריביה  ,וכך גברו
החשדנות וההנהגה התבצרה בעמדותיה  .מצב דברים זה הביא  ,למעשה  ,לשיתוקה ולשינוי יעודה

של המחלקה לעלייה גרמנית של מזכירות הקיבוץ  ,מסגרת שבה פעלו חברים מבין העולים  ,בעיקר
הוותיקים  ,שחתרו בכל מאודם להביא להתערותם של חלוצי גרמניה ב ' קיבוץ המאוחד '  .מראשית
פועלה ידעו והשכילו חברי המחלקה הגרמנית ' לרכך ' את החלטות מזכירות ' הקיבוץ

בהיותם נאמנים ומקובלים על הכל .

46

50

המאוחד ' ,

תוצאה לא  -נמנעת מן המתיחות היתה עזיבת רבים מל העולים

אתראה שהמפגש בין חלוצי הכשרת קלוסובה הקשוחים והעלייה הגרמנית עתיד להיות בעייתי ביותר הושמע על -

ידי המחלקה הגרמנית

ב ' קיבוץ המאוחד '

ב . 1933 -

מיד לאחר שמזכירות הקיבוץ החליטה על גבעת  -השלושה

כנקודה לריכת העלייה הגרמנית  .לאי ההתאמה ולקושי היו סיבות אחרות  .וראה על סוגיה זו בחיבורי הנזכר לעיל

( בהערת הכוכב ) .
47

ראה בהרחבה בחיבורי  ,שם  .למותר לציין שחיכוכים ועזיבות על רקע דומה היו גם נחלת קיבוצים אחרים  ,אך לא

היה אח ורע לגבעת  -השלושה בעניין זה .
48

המובאות מדבריו במועצה הי " א  .ראה

49

ראה דברי א ' ליבנשטיין במועצה  ,שם  ,עמ '

50

ראה לעיל  ,הערה  . 18על שינוי הגדרת תפקידה ולמעשה שיתוקה ראה בחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת הכוכב ) .

:

ספר המועצה הי " א  ,עמ ' . 93 - 92
, 114 - 97

ובהרחבה במקורות הנזכרים לעיל  ,בהערה . 5
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נוער עולה מגרמניה  ,גבעת  -ברנר  ,ראשית שנות השלושים

החדשים שלא ידעו כיצד להתמודד עם המציאות הנתונה בקיבוץ או לא ראו טעם להתמודדות זו .

דרכו הכיבושית  -המשימתיח והתנופה הגדולה של ' הקיבוץ המאוחד ' הגבירו מגמה זו  .מבין
כ 5 , 500 -

חברים שהגיעו אל ' הקיבוץ המאוחד ' בתקופה הנדונה ועזבוהו  ,חלקם של יוצאי גרמניה

היה מכריע  ,ועמד על

כ  60 -אחוזים  .ת

פעילי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' עמדו בתוקף על כך שאין לזהות את אופיה וייחודה של
העלייה הגרמנית בקיבוץ לפי ממדי העזיבה ולכן לא הרפו ממאבקם  .רבים סברו כי חלק ניכר מן

העוזבים יכול היה להישאר במסגרת הקיבוץ  ' ,אילו היו מקבלים אותם מהתחלה בצורה יותר

מתקבלת על הדעת ובצורה יותר אנושית ' .

ע

ויש שתלו את הקולר בהנהגת הקיבוץ  ,שהיתה בחזקת

' מהפכה האוכלת את ילדיה ' וכי ' הקיבוץ המאוחד אכל את ילדיו ' 3 .י על רקע מאורעות
תרצ " ו  -תרצ " ט

וימי

' חומה

ומגדל '

ומנגד התפשטות הפאשיזם

ומשמעותו לעם

היהודי

ולסוציאליזם הבין  -לאומי יש והועמו המחלוקות ובמוקד ניצבה הפעולה בקרב חלוצי גרמניה

הקיבוץ

במספרים ,

. 22 - 17

ראה לעיל  ,הערה . 11

51

ראה נתונים מפורטים בתוך

52

ראה עדותה של הילדה מירון

53

ראה עדותה של סנטה יוספטל  ,שם (  , 60 ) 46עמ '  . 11אכן יש לחזור ולהזכיר שהעדויות נגבו בתקופה מאוחרת

:

( החלברון )

במדור לתיעוד כעל  -פה  ,שם

ונוספו להם ודאי נימוקים שאינם רלבנטיים לשנות השלושים .
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( , 66 ) 46

עמ ' . 5

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בארץ  -מוצאם ובארצות אירופה שבהן מצאו הכשרותיהם מקלט .

54

המאוחד '

אף  -על  -פי  -כן  ,לא נסוגו רבים

מעולי גרמניה מן המחשבה שרצוי היה לשנות את המשטר החברתי  -הפנימי בקיבוץ ; אך כדברי אחד
מהם

:

בתקופה שתשומת הלב של החברים מופנית לדברים אלמנטריים  ,לסכנות האורבות לציונות

בכלל  -אין אפשרות ללכד את האנשים סביב שאלות חברתיות אשר בימים כתיקונם היו
מהוות את השאלות המרכזיות של הקיבוץ .
לא נותר להם אלא להאמין ולצפות כי -
אולי יבוא יום שעניני הקבוץ יתנהלו ברצון של בירור הדדי ובחופש הדעה  .אז  -כפי שיש
לקוות  -תמצא גם העליה הגרמנית שבקבוץ את ביטויה .

55

עיון במקורות מעלה כי החיכוכים הלא  -פוסקים אף שלא הביאו לשינוי בגישתה וברגישותה של

הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' למאוויי העלייה הגרמנית  ,הם איימו ודחקו לעבר התהוותם של סלץ יקרע
אפשרי בין רבים מעלייה זו לבין ' הקיבוץ המאוחד '  ,לא בשל נטישת דרך הקיבוץ או עשיית יד אחת
עם מתנגדיו  ,אלא כתוצאה של יחסים לא תקינים ופער מנטאלי .

56

ו
הנהגת ' הקיבוץ המאוחד ' מודעת היתה לסיבוכים ולשיבושים על דרך השתלבותה של העלייה

הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' ואין להציג גישתה בנדון כהתייחסות מכנית  -טכנית בלבד  .פועלו של
הקיבוץ בשליחות בגולה ובמשקיו ופלוגותיו בארץ היה ראיה מובהקת שאינה זקוקה לחיזוקים
וסימוכין לחשיבות שהוא ייחס לעלייה

זו ' .
7

ההנהגה העלתה על נס את נכונותו והיחלצותו של העולה החדש למפעלי כיבוש  .ואמנם טבנקין ציין

בסיפוק רב כי ' גדלנו  ,כבשנו  ,השגנו את אשר השגנו  ,בעיקר הודות למרות החזקה על העולה

החדש  . . .פגרנו בגלל המרות החלשה על האדם הותיק המסיח דעתו  . ' . . .ו ' דברי ' הקיבוץ המאוחד '
חזרו והבהירו שתביעתם היא שכקיבוץ תשרור מרות של הגשמה והיא בשום אופן אינה נספח

54

.

.

 . Leshem Srrdhne zur Retrung , 1933 - 1939 aus Deutsch/and vertrieben sichjddischeץ

ראה Jugend :

"

 . auffa / srinaפרץ לשם ( ליכטנשטיין ) היה מראשוני החלוצים מגרמניה כקיבוץ המאוחד '

 973ן  Tel Avivיתץ

בדומה לא ' רוזנבלט ( ראה

לעיל  ,הערה , ) 7

אך להבדיל ממנו  -הוא נמנה על אלה שקיבלו ( לרוב ) את גישתה של

הנהגת הקיבוץ .
55

אורי רוזנבלט ביומן גבעת  -ברנר  ,מספר

56

ראה עדויותיהם של המוזכרים לעיל וכן את עדויותיו החשובות של מנחם דורמן ( עדות

1936 , 440

. 14 . 10 .
[ ) 62 ] 46

במדור לתיעוד

בעל  -פה ( וראה על כך בהרחבה בחיבורי הנזכר לעיל  ,בהערת הכוכב ) .
57

ראה על כך את דבריו של טבנקין לח ' בן  -אשר

הגרמנית בגבעת  -ברנר

58

:

ב 1929 -

בדבר החשיבות ההיסטורית שהוא מייחס לקליטת העלייה

' ואם נפסיד אצלכם את העליה הגרמנית  -ייסתם הגולל על העליה הזאת לקבוץ '  .ראה

לאליעזר רגב איש ההתיישבות והחינוך .

פרקי אליעזר

(

תשל " ב  ,עמ '

 . 257וראה עדויותיהם של אמי הורביץ ומנחם דורמן  ,שם .

י ' טכנקין במועצה

)

הי " א  ,ספר המועצה הי " א  ,עמ '

בעריכת דורמן  ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית

:

גבעת  -ברנר ,

. 50 - 49
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אהרן קידר

מבהלי  .הנהגת הקיבוץ התקוממה נגד הנסיונות לזהותה כמיישמת סוציאליזם אדמיניסטראטיבי
וראתה בכך ביטוי קיצוני לעוינות כלפי הקיבוץ ודרכו  .תגובת טבנקין להאשמות כאלה היתה

:

זוהי האשמה כבדה מאד המראה על מרחק נפשי גדול  ,אין זה  ,כי השטן רוקד בינינו  ,כי בלי זה
לא יתואר כלל שתשמע האשמה כזו .

9

'

הנהגת הקיבוץ היתה איתנה בדעתה למנוע מן העלייה הגרמנית את חופש הפעולה  ,אף המוגבל  ,לו
היא כה ייחלה  .אליבא דטבנקין  ,נשקפה סכנת הרס של ממש או לפחות אובדן הדרך הייחודית

ל ' קיבוץ המאוחד ' על  -ידי הליכה לקראת חולשותיה של העלייה הגרמנית בתחום הקליטה  .להנהגת
הקיבוץ היה נהיר שגלי הניפוץ של מתן הבחירה חרגו בהרבה מעבר לשאלות של קליטה  .טבנקין לא
הסתיר כי ' הסכנה היא בכך שכאן בחרו באידיאולוגיה של חופש אישי

בתנועה ' ,

60

ודבר זה השמיט

את הבסיס ליכולת הפעולה רבת  -התנופה של ' הקיבוץ המאוחד '  .טבנקין וחבריו להנהגה עמדו על
כך שתביעותיהם של עולי גרמניה הנעוצות באינטרסים הבלעדיים שלהם  ,חותרים תחת ליכודו של
' הקיבוץ המאוחד '  .קיומו של גוף  ,מחוץ למזכירות הקיבוץ  ,הרשאי לכוון ולרכז עלייה בקיבוץ ,
בהתאם לשיקוליו החברתיים  -משמעו הפיכת הקיבוץ לפדראציה של גופים אוטונומיים הנתונים
למחלוקת מתמדת  ,משום ש ' אין אפשרות שכל חלקי הקבוץ יהיו במצב רוח מתמיד של קבלת עליה .
זה מוליד ויכוחים ואופוזיציה '  .י6

מדיניות חלוקת העלייה נקבעה על  -ידי מזכירות הקיבוץ על  -פי שיקולים אידיאולוגיים וענייניים .
בתחום זה הסתמנו שתי גישות שלא עלו תמיד בקנה  -אחד  .מחד גיסא היה חשד כסיסי  ,עד כדי
המעטת דמותה של העלייה הגרמנית  ,בדבר התאמתה להיות גרעין מייסד וקולט ליישוב קיבוצי

עצמי  -ובכך נסתמו  ,כביכול  ,חלק מטענותיה של העלייה הגרמנית הכמהה לביטוי עצמי  ,להפגין
את יכולתה ועוד .

62

מאידך גיסא  -עמדה הנהגת הקיבוץ לא רק על הצד הכמותי  ,אלא ידעה

להעריך את האיכות וציינה את רמתם האינטלקטואלית והתרבותית של העולים שאותם הפנתה

לקיבוצים שבהם היה חוסר בכוח  -אדם רציני וטוב או צורך בו .

63

מן הטעמים האמורים אף המגמה

לבולל ולפזר את העלייה הגרמנית בהכרח לא היתה חייבת להיות בעלת הקשר שלילי  .דרך
שעוררה התנגדות

רבה ,

ובמהירות שבה הושגו  .כוונתנו להשתלבותם ותרומתם של עולי גרמניה במפעלי

59

בדיון בדלהמיה

60

י ' טבנקין  ,שם .

61

אגב ,

שם  ,שם .

( לעיל  ,הערה ) 22

הכיבוש ,

בתגובה לדברי א ' רוזנבלט .

החשד כי העלייה הגרמנית ב ' קיבוץ המאוחד ' נוטה לאופוזיציוניות הועלה כמה פעמים  .ראה ,

למשל  ,דברי טכנקין בישיבת המזכירות הרחבה בנענה 16 . 9 . 1934 ,
62

זו ,

הביאה להישגים שספק רב אם אפשר היה להגיע אליהם בדרך אחרת

14 -

( אק " מ ) .

טבנקין אף לא נמנע מלהטיל ספק בקיבוץ חירות  -גאוות חלוצי גרמניה ב ' קיבוץ המאוחד ' ( ראה לעיל  ,הערה
. ) 26

אליבא דטבנקין  ,קיבוץ חירות

' ניצל כגרעין משום שלא הוטל עליו תפקיד מיוחד של גרעין שצריך לקלוט ,

אלא התערב בתוך פלוגה קיימת בעלת חוסן ידוע '  .כישיבת מזכירות הקיבוץ הרחבה בגבעת  -השלושה ,
12 . 1932
63

1 . 1 . 1933 - 30 .

( אק " מ ) .

.

ב ' קיבוץ המאוחד '  ,כמו ביישוב כולו  ,למדו עד  -מהרה להעריך גם תכונות אחרות של העולים כמו חוש

לסדר ,

דייקנות וידע טכנולוגי  .ואמנם אחד הנימוקים להפנות עלייה גרמנית לגבעת  -השלושה היה נעוץ ברצון לפתח
במקום תעשייה  .לא נרחיב את הדיבור בעניין זה  ,אך יישובי הקיבוץ בהם צלחה התעשייה בשנות השלושים היו

בעלות מרכיב גרמני ניכר ( גבעת  -ברנר  ,אשרות  -יעקב
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[ דלהמיה ]

.

ועוד )  .ראה לעיל הערות

. 47 , 46

העלייה הגרמנית כאופוזיציה א  -פוליטית ב ' קיבוץ

בהתפשטות ההתיישבותית

בעלייה הגרמנית .

64

המאוחד '

ובתחומים אחרים  ,כולל קליטה  .כל זה הושג כאמור תוך כדי שליטה

65

*י

הנהגת הקיבוץ הגבילה אפוא את האפשרויות העומדות לפני אנשי העלייה הגרמנית והפעילה

כלפיהם את כוחה ואת סמכותה ובכך עיצבה במידה רכה את דרכה של העלייה בקיבוץ  .פועל  -יוצא

מגישה זו היה הוויתור שנאלצו אנשי העלייה הגרמנית לוותר על סגנון  ,על מאוויי  -חיים ועל ציפיות
ליצירת חברה בעלת תכנים וערכים קרובים להם  ,לפחות בשלב זה של חייהם ב ' קיבוץ המאוחד ' .
העלייה הגרמנית לא השלימה עם הדברים וחתרה בדרכים המאפיינות אותה לשינויים  .באורח
פאראדוקסאלי גבר מאבק זה במיוחד לאחר שליכודו והתגבשותו הארגונית של ' הקיבוץ המאוחד '

קיבלו תוקף במועצת הקיבוץ הי " א  ,באוקטובר  . 1936מעיני ההנהגה לא נעלם הפער בין ' הקיבוץ
המאוחד ' לבין חלק ניכר מעולי גרמניה  .היטיב להציג ולהגדיר מצב זה ישראל אידלסון ( בר -

ששימש מזכיר הקיבוץ באותה עת  ,וקבע כי רבים מחברי העלייה הגרמנית אמצו לעצמם

יהודה ) ,

את הגישה

:

' אנו מקבלים את דרכו של הקיבוץ המאוחד אבל אנחנו לא אוהבים אותו ' .

66

אפשר לקבוע אפוא כי בחתירה למען הגשמת מאווייה היתה ונשארה העלייה הגרמנית אופוזיציה

א  -פוליטית  ,שהתמקדה בבעיות קיבוציות  ,אם כי לחלק מן העמדות שננקטו על  -ידי רבים מחבריה
היו השלכות פוליטיות  ,או לפחות היו בחינת מעשים פוליטיים לדידה של הנהגת הקיבוץ  .פעולות
ועמדות מעין אלה היו
א.

:

הקשרים הישירים והעצמיים עם ' חיל  -המילואים ' בגרמניה  ,שמקורם היה ביוזמת החברים

בחוץ  -לארץ שהתקוממו נגד גורל חבריהם ב ' קיבוץ המאוחד '  .מגמה זו נקשרת עם הקמת קיבוץ
גלעד בניגוד לרצון ' הקיבוץ

המאוחד '  .ח

במהלכה של שנת

1939

הסתמנה האפשרות שחברי

' הבונים ' ב ' קיבוץ המאוחד ' יאמצו גישה זו  ,נוכח החלטתה של הנהלת ' הבונים ' על איחוד מידי עם
' השומר הצעיר ' נצ " ח בלבד  ,משמע עם מסגרת אוטונומית ב ' קיבוץ המאוחד '  ,ועל קיום קשר ישיר
עם התנועה
64

כאן שומה לתת את הדעת גם להיבט של מקורות מימון להתיישבות הקיימת והחדשה  ,ולכך היו מודעים ב ' קיבוץ
המאוחד ' .

ראה
65

בחוץ  -לארץ ' .

6

:

על השקעות המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה ביישובים חקלאיים עד סוף תרצ " ז

.

א ' אליצור ההון הלאומי ובנין

הארץ ,

עמ '

, 210 - 209

( ) 30 . 9 . 1937

. 218

מבחינה מיחודית  -מחקרית שומה להעיר כאן שהדברים נסבים על שנות השלושים בלבד  .לא התייחסנו כלל
להשלכות מאוחרות יותר המתקשרות לאופי המפגש ועוצמת ההתנגשות בין העלייה הגרמנית האמורה לבין
' הקיבוץ המאוחד ' והנהגתו  .אכן  ,מן הראוי לבדוק את התפתחות גרעין

' ההתמדה

האופוזיציונית ' בקרב בני עלייה

זו  .נקודות  -חיתוך משמעותיות בעניין זה יכולות להיות העמדות שננקטו על  -ידם בעת הפילוג במפא " י
בפילוג ב ' קיבוץ המאוחד ' ב -

1951

ב , 1944 -

ולא פחות מכך בממדי העזיבה את מסגרת החיים הקיבוצית בפרק  -הזמן שעד

אמצע שנות החמישים .
66

67

י ' אידלסון בדבריו לפני חברי הסמינר של ' הקיבוץ המאוחד ' בעין  -חרוד
ראה  ,למשל  ,בעדותה של סנטה יוספטל

ש ' וורם  ,הוצאת

מפא " י  , 1963 ,עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 1 1עמ '

 . 18וראה עדותו של

 . 9 - 6וראה  :גיורא יוספטל  -חייו ופעלו  ,בעריכת

מ ' דורמן ( [ 62 ] 46א )

יוספטל החליטו עוד בחוץ  -לארץ לא ללכת כדרך ' קיבוץ
68

ב 21 . 5 . 1937 -

המציין שחברים כמו סנטה וגיורא

חרות '  :ראה  :שם  ,עמ ' 13

ראה דין  -וחשבון של י ' אידלסון במועצה הי " ב של ' הקיבוץ המאוחד '  ,ספר

מפגשם של יוצאי

( אק " מ ) .

.

המועצה  ,עמ '

 . 22 - 19ראה פרטיכל

' הבונים ' ב ' קיבוץ המאוחד ' באלונים  ,ביוני  , 1939ובחיבורי הנזכר לעיל ( בהערת

הכוכב ) .

151

אהרן קידר

ב.

תמיכתם בתביעה לאיחוד התנועה הקיבוצית אשר בין כל משמעויותיה והשלכותיה היתה גם

המרת עקרון המרות נוסח ' הקיבוץ המאוחד ' המופעל על  -ידי הנהגתו  ,במרות הכוללת של תנועת -

העבודה בארץ  -ישראל  .בכך עתיד היה ' הקיבוץ המאוחד ' להיות למסגרת פלוראליסטית ולעבור
שינוי משמעותי בתוך מחנהו .

69

בעיני הנהגת הקיבוץ משמעותה של התפתחות זו היתה הצטרפותם

של עולי גרמניה למחנה מתנגדיה בקיבוץ ומחוצה לו  .היה כאן מימוש המגמה להביא למפנה בתוך

' הקיבוץ המאוחד ' בעזרת העלייה הגרמנית  ,שלא נרתעה מקשיים ומהתמודדויות כדי להגיע לידי
ביטוי עצמי ולקליטה נאותה במסגרת ' הקיבוץ המאוחד '  ,שבו ראתה את ביתה .

במועצה הי " ב זכתה התביעה לאיחוד התנועה הקיבוצית לרוב  ,היה

זה ,

ואמנם כאשר

70

אליבא דאנשי הנהגת

' הקיבוץ המאוחד '  ,אות לכך שאנשי העלייה הגרמנית בקיבוץ לא התגברו על עצמם ועברו למחנה
האופוזיציוני .
נראה שמגמות אלה ואחרות שבישרו על שינויים אפשריים נדחו או בוטלו עם פרוץ המלחמה
ששינתה כליל את פני הדברים .

69

עוד בוויכוח על איחוד התנועה הקיבוצית במועצת יגור

להוט מ

.

 . .הוא

:

ווכוח אשר קיים בתנועה כולה קיים גם בקבוץ המאוחד  ,וקקףמגם בתבעה

והבדלי סגנונות  -ביטח בתוכנו . . .

/

ספר המועצה הי " א  ,עמ '

התנועה הקיבוצית במועצה הי " כ בנען  .ביולי
70

בראשית

1936

סבר

ב 936 -י אמר ח  .בן  -אשר  , :הכלל היסודי שאני חייבים

1939

( 159

ההדגמה

במקור )

.

ברל כצנלסק כי ' העליה הגרמנית שבקיבוץ המאוחד הש אעם תחפש את הסוכתתה בץ

התתעות  .יש בה כוחות מנהירים הטובים תרם זה בתוך תנועה מאוחדת יחפה דרך
אישי המפלגה ( מפא " י ) עם אנשי חבר
פרטיכל זה .
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וראה את הדיץ על איחוד

הקבוצות  . 1936 ,ה , 2עמ ' . 9

לסעתתה ' .

ראה פרטיכל פגישת

,

תודתי לד " ר כ ' כן  -אכרם על טהעמידלרשותי

