ראשיתה של

רחובות  ,תר " ן  -תר " ס ( ס0 - 189ס9ו ) י

אסתר שטען  -אשכנזי

לזכרו של אורון ברגמן

תולדותיה של רחובות  ,כמו תופעות רבות אחרות בתולדות היישוב היהודי בארץ  -ישראל בעת
החדשה ,

נעוצות בפעולותיהם  ,במאוויהם ובאידיאולוגיה של יהודי הגולה כמו גם במעשיהם

ובדרכי  -פעולתם של היושבים בארץ  -ישראל .
רחובות נוסדה ביוזמה של קבוצת ' חובבי  -ציון ' בווארשה והתבססה על היישוב היהודי בארץ ועל

ראשוני מתיישביו  .הקבוצה בווארשה ארגנה  ,תכננה וממנה את היישוב העתיד לקום  ,תושבי  -הארץ

יישבו אותו  ,ומנהיגיו  -פינס  ,אייזנברג ואחרים  -ביססו את מעמדו המשפטי במסגרת השלטון
התורכי ואת אופיו החקלאי .

חלקו הראשון של המאמר מוקדש לפעולתם של ' חובבי  -ציון ' בווארשה בראשית שנות התשעים
למאה הי " ט  ,המרקם החברתי ודפוסי הארגון שלהם

;

החלק השני עניינו בדמותה החברתית של

המושבה בארץ בעשר השנים הראשונות לקיומה .

' חובבי  -ציון ' בווארשה
' חובבי  -ציון ' בווארשה  ,שקבוצתם היתה אחת הלשכות החשובות של התנועה וארגנה את ההסברה

מטעם הוועד המרכזי  ,היו שומרי המסורת מבין אגודות ' חובבי  -ציון ' במזרח  -אירופה ומנהיגם

הרוחני היה הרב מוהילבר  .בערב יום  -הכיפורים תרמ " ט בא הרב לווארשה וניסה להקים את אגודת
' חובבי  -ציון ' ,

שפעולתה גוועה  .הוא הצליח לגייס קבוצה קטנה של צעירים שקיבלו על עצמם

לפעול למען האגודה בעיר  ,לוין  -אפשטיין  ,זאב גלוסקין  ,אליעזר קפלן  ,חיים כהן ומתתיהו כהן  .גם
שאול פנחס רבינוביץ  ,לשעבר מזכיר הלשכה  ,חזר לפעולה  .עם הקמת אגודת ' מנוחה

ונחלה '

השתתף הרב מוהילבר באורח פעיל באסיפות חבריה .

קבוצה זו  ,שחבריה הגיעו לווארשה מערים שונות במזרח  -אירופה בבגרותם  ,והצטרפו בתרמ " ט

לאגודת בני  -משה  ,היתה מונעת מכוח הקשר המסורתי לארץ  -ישראל מחד גיסא  ,ומתוך דפוסי ארגון
ופעולה המאפיינים את התנועה הלאומית היהודית

בראשיתה ,

מאידך גיסא  .בניגוד למטרות

האידיאולוגיות המאפיינות את הקבוצה האודיסאית  ,שלנגד עיניה היו האידיאלים של המשכיל

הרוסי  ,נמנו ' חובבי  -ציון ' בווארשה בדרך  -כלל על השכבה החברתית של בעלי  -הבתים

 :סוחרים ,

מנהלי  -חשבונות ובעלי  -עסקים  .השאיפה גם כאן היתה לתקן את החברה היהודית מחולייה  ,אך
מנקודת ראות שונה

.

:

בניית חברה יהודית חדשה בארץ  -ישראל על בסיס ההון העצמי והסדר

.

מאמר זה הוא עיבוד מתוך עבודה סמינריונית שהוגשה לפרופסור שמואל אטיגגר בחוג להסטוריה של עם ישראל ,
האוניברסיטה העברית בירושלים .
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המתוקן

ליצור חברה למופת בלשונו של לוין  -אפשטיין

;

:

' על יסודות מעשיים ולתמוך בה עד

שתגיע לידי מצב איתן ותוכל להתפרנס מפריה '  .י
סקירה קצרה של האנשים הבולטים בקרב חברי ' מנוחה ונחלה ' מאשרת תיאור זה  .לוין  -אפשטיין

:

נולד בעיירה קטנה בליטא  ,אביו היה מוסמך לרבנות ובעל בית  -מסחר לספרים  .הוא קיבל חינוך

תורני מסורתי  ,והועמדו לו מורים פרטיים ללימוד הספרות העברית ושפות כגרמנית ורוסית  ,וכן
מתמטיקה  .בגיל תשע  -עשרה לערך עבר לווארשה והמשיך את עסקי מכירת הספרים של אביו .
הפרעות בווארשה בחורף

1882 - 1881

ויחס אביו  ,שהיה ממונה על אוסף הנדבות לטובת ישיבת רבי

מאיר בעל  -הנס באיזור העיירה שבה חיו  ,ליישוב

הצטרפותו

ארץ  -ישראל ,

היו מן הדברים שהשפיעו על

ל ' חיבת  -ציון '  .נ

עם הצטרפותו בווארשה לאגודת סטודנטים לאומית חילונית  ,שבראשה עמד ליאון זמנהוף  ,באה

לידי ביטוי חריף הזרות שבין שתי הקבוצות  ,שאחת היא חילונית והשנייה  ,מסורתית  .גם זאב
גלוסקין ,

4

שנולד בעיר סלוצק ברוסיה למשפחת בעלי  -בתים ולמד בילדותו לימודי קודש בצד

לימודים כלליים  ,עבר לווארשה עם נישואיו ועבד בבית  -המסחר של טורקנהיים  .שם פגש את שאול
פנחס

רבינוביץ '  ,שהיה אחת הדמויות הבולטות והמיוחדות מקרב

' חובבי  -ציון '

בווארשה '

ובספרייתו נמצאים בשורה אחת עם ש " ס בבלי גדול דפוס ווילנה  ,ספרי מאפו  ,קלמן שולמן

וכו ' " .

חיים כהן נולד בפינסק והיה מנהל בנק פרטי במקצועו  .מתתיהו כהן נולד במזריץ ' למשפחה אדוקה

ממעמד הסוחרים ' וקיבל ' חינוך דתי מתוקן '  ,לימודי קודש ולימודי חול  .בגיל

, 22

בשנת

תרמ " ב ,

עבר לווארשה וניהל ספרים בבית  -מסחר גדול  .אליעזר קפלן ניהל עסק טבק בבית  -החרושת
שרשבסקי  .אף אהרן

אייזנברג ,

שהגיע לארץ עוד לפני התארגנות ' מנוחה ונחלה ' והקשר שלו

לקבוצה התחיל רק לאחר קניית אדמת דוראן  ,נולד בפינסק למשפחה מסורתית ואביו היה מוסמך
לרבנות ועסק בפרקמטיה .
קבוצת שומרי מסורת זו  ,שאחד ממקורות  -היניקה הלאומיים שלה היה היחס הדתי  -המסורתי לארץ -
הקודש  ,פעלה והתארגנה בדפוסי  -פעולה עסקיים  -מסחריים  .בעיית הדת עלתה עוד בקבוצת ' מנוחה
ונחלה '  ,שבראשה עמד יעקב ברוידא  ,יהודי שומר מצוות  ,ועל רקע זה התגלו חילוקי  -דעות חריפים
בינו לבין שאר חברי ' מנוחה

שבה התהוו שתי

חברות ,

ונחלה ' ;

בעייה זו חזרה ועלתה בשנים הראשונות לייסודה של

רחובות ,

האחת דתית  -מסורתית הקשורה בדפוסי ההתנהגות והחינוך לרבני

אז " ב לוין אפשטיין  ,זכרונותי  ,תל  -אביב תרצ " כ [ להלן

 :לוין  -אפשטיין ] .

שם .
לוין  -אפשטיין הדגיש את ההבדל שבין ' חובבי  -ציון ' ברוסיה לבין אלה שבפולין ובליטא  .בניגוד להשכלה ברוסיה

.

שהטיפה להתבוללות ולטמיעה יהודי פולין וליטא  ' -שתו את מי ההשכלה מכלים לאומיים עבריים או יהודיים

,

.

נטו יותר ללאומיות  ,וביחוד אנחנו בני ליטא  ,ארץ שבניה חונכו באטמוספירה של התנ " ך התלמוד ודברי ימי

ישראל  ,אשר כל הדמויות ההיסטוריות  ,כל המאורעות ההיסטוריים שבספרים ההם נחרתו כמו חיים בלבותינו ' .
שם  .עמ ' . 49
התיאור מושתת על

 :ז ' גלוסקין  ,זכרונות 1946 ,

שפ " ר נולד כעיר טאורוגן שבליטא ועכר בשנות
גלוסקין  ,עמ '

או

. 37

[ להלן
ה 30 -

 :גלוסקין ] .

שלו לווארשה .

ראשיתה של רחובות  ,חרק  -תר " ס

ירושלים ,

והשנייה  -חברה

שתפיסותיה

מסורתיים  .בראש קבוצה זו עמדו

חילוניות ,

מודרניות

הצעירים  ,שהבולט שבהם

שקיימה גם היא דפוסי  -חיים

היה משה סמילנסקי .

מתוך עיון בספרי הזכרונות של חלק מבני הקבוצה עולה הרושם שהיה חיפוש אחר תכנים
אידיאולוגיים  .אנשים מעשיים אלה הרגישו צורך באידיאולוגיה שתתאים למטרותיהם ולהרגשתם
ותבטא את המאוויים העמוקים לפעול במסגרת התעוררות התנועה הלאומית היהודית במזרח
אירופה .

7

מנהיגי הקבוצה באו על סיפוקם

בהצטרפותם ,

בחורף

תרמ " ט ,

לאגודת ' בני  -משה '

ובהקמת לשכת ' ישורון ' מטעם האגודה  .בין הפעולות התרבותיות שיזמו ברוח אחד  -העם ו ' בני -
משה '

היה הקמת חדר לבנות בשם ' יהודיה ' וייסוד חברת ' אחיאסף ' בתרנ " ג  ,להפצת הרעיונות

הלאומיים על  -ידי הדפסת ספרים בעברית  .חברי ' בני  -משה ' בווארשה הם  -הם שקיימו גם את ' מנוחה
ונחלה ' :

לוין  -אפשטיין  ,זאב גלוסקין  ,אליעזר קפלן  ,בוריס סטבסקי ומתתיהו כהן  .את האסיפה -

המכוננת של אגודת ' בני  -משה ' קבע אחד  -העם לז ' באדר תרמ " ט  " ,בעת ארגון האסיפה  -המכוננת של

' חובבי  -ציון ' באוריסה  ,לאחר שנתקבל הרישיון מן הממשלה הרוסית  .לוין  -אפשטיין ואליעזר קפלן
נסעו לאסיפה זו ונפגשו עם אחד  -העם  .את הרגשת רוממות הרוח והסיפוק הרוחני שמצא לוין -
אפשטיים באגודת ' בני  -משה ' הוא ביטא בבירור רב

היום ניתנו לנו חיים חדשים
עצמנו את ' הנעשה

ונשמע '

;

:

היום הכרנו לדעת  ,מטרת חיינו מהי

!

 . . .לרצוננו קבלנו על

של האגודה  ,השואפת לבנות ארץ ישראל ברוח יהודית נאמנה

והקדשנו את כל עתנו לעבודה זו .

1

מעניין לציין שגם אנשים בולטים ברחובות בעשור הראשון להתארגנותה  -כאהרן אייזנברג ומשה
סמילנסקי  -נמנו עם ' בני  -משה ' והיתה להם זיקה אידיאולוגית וקרבה רוחנית רבה לאחד  -העם .

אגודה זו שימשה מעין נקודת  -מוצא לשיתוף  -פעולה בין חברי ' מנוחה ונחלה ' ואוכלוסיית רחובות

כראשיתה  ,כאחד .
בראשית שנת תר " ן התארגנה מחדש הלשכה הווארשאית  ,ונבחר ועד שבו השתתפו

ד " ר מינץ  ,הרב י ' פייגנבוים  ,יעקב ברוידה וישראל גינצבורג  .כמזכיר נבחר
מיוצגים זרמים שונים

:

יאסינובסקי ,

ז ' גלוסקין  .בוועד היו

משכילים  ,רבנים וסוחרים .

' מנוחה ונחלה ' והקמתה של רחובות
הניסיון הראשון של ' חובבי  -ציון ' בווארשה להתארגן לשם התיישבות בארץ  -ישראל היה בהקמת

' אגודת  -אלף ' כדוגמת זו של מינסק  .רעיון ' אגודת  -האלף ' שימש מעין דגם לפעולת חברת ' מנוחה
ונחלה ' .

העקרונות הבסיסיים של ארגון הון  ,השקעתו בהקמת מושבה בארץ  ,והתיישבות החברים רק

לאחר התבססות המשק  ,מצוי בשתי החברות  .בשני המקרים מדובר על השקעה בענף הגפן  ,יותר

מאשר על עבודת  -כפיים ואידיאל האדם העובד את אדמתו ' ומוציא לחם מן

7

גלוסקין  ,עמ ' . 47

א

לוין  -אפשטיין  ,עמ '

9

כל כתבי אחד  -העם  ,תל  -אביב

הארץ ' .

~ א.
תשי " ט  ,עמ '

תלז .
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לוין  -אפשטיין ציין כי הדחף להקמת המושבה היה הרצון להקים מושבה למופת שלא תהיה נתמכת
בידי הבארון

:

אנחנו  ,יהודי רוסיה ופולין  ,צריכים לבנות מושבה למופת  ,בכספנו אנו  -מבלי כל עזר או
הלוואה מן הצד  .למען יראו  ,כיצד בונים וכיצד מנהלים מושבה בישראל  .ייי

הישיבות הראשונות של ' מנוחה ונחלה ' יי
הכנה  .רוב חברי האגודה ,

33

התקיימו בכ " ג  -כ " ה באלול תר " ן  ,לאחר שבעה חודשי

במספר  ,היו מקרב ' חובבי  -ציון ' בווארשה  ,ומיעוטם מן הערים

בריסק ,

ביאליסטוק  ,הורדנה וריגה  .יושב  -ראש האסיפה היה הרב שמואל מוהילבר וחברי  -הוועד הזמני -

אליעזר קפלן וזאב גלוסקין  .סופרים ומזכירים היו שאול פנחס רבינוביץ ומשה מרדכי
פראם .

בנאום  -הפתיחה הדגיש הרב מוהילבר את הצורך בבניין הארץ שלא בדרכי צדקה על  -ידי
איכרים עובדי האדמה ונוטרים כרמיהם באמת ובתמים  . . .משלומי אמוני

ישראל '  .התכונות

' דור

הללו ,

של מי שיש להם הון כלשהו  ,שומרי מסורת המבקשים להתארגן בדרכים מודרניות למען הגשמת

הרעיון הלאומי של תיקון החברה היהודית על  -ידי הקמת מושבות בארץ  -ישראל מאפיינות קבוצה זו
של

' חובבי  -ציון '  .עוד

בישיבות הראשונות דובר על קניית הנחלה דוראן  ,שנקנתה ביוזמתו של אהרן

אייזנברג ובהון משפחת
קפדניים ,

שהם

חאנקין  ,והם

סיבת הצלחת

חיפשו קונים לנחלה  .כן נקבעו תקנות מפורשות וסדרי ניהול

המפעל ,

לפעולת החברה ולדרך הקמת המושבה החדשה  .טרם

התארגנה החברה בדקו החברים לרעיון את המצב בארץ  -ישראל  .הם כתבו למנשה מאירוביץ וקיבלו
ממנו את החוברת ' עצה ותושיה ' שהמליצה על התארגנות של ארבעים משפחות בהשקעת הון של
40

אלף רובל לקניית אדמה ולנטיעת כרמים  .לאחר חמש שנים יספק הכרם את מחיית המשפחה .

לאחר

חישובים ,

הוחלט

לייסד חברה בת שלושים

איש  ,וגמרו שהחברים

ישבו במקומם עד

שהאדמה הנטועה תפרנס את בעליה  .חברי האגודה פנו לאנשים מכובדים ובעלי  -הון כיעקב

ברוידא  ,לייבוש דוידזון ובצלאל קורלאנדסקי  ,וצירפו אותם

לחברה ,

כדי להבטיח את קניית

החלקות ולשוות להתארגנותה אופי מכובד  .אל השיירה שיצאה לארץ  -ישראל עם תום אסיפת
' חובבי  -ציון ' באודיסה  ,בפסח תרמ " ט  ,בראשות הרב מוהילבר  ,הצטרפו לוין  -אפשטיין  ,יעקב

ברוידא  ,ל ' דוידזון ובצלאל קורלאנדסקי כדי לבדוק את אפשרויות ההתיישבות  .במלון ביפו ביקר
את לוין  -אפשטיין אהרן אייזנברג והציע לו לקנות את אדמת דוראן  .האדמה נקנתה רק לאחר שלוין -
אפשטיין ערך התייעצויות עם נציגי איכרי המושבות ולאחר שביקר בגדרה  ,בעקרון  ,בפתח  -תקוה

ובזכרון  -יעקב  .תוך לימוד לקחים מן הבעיות והקשיים של המושבות

הראשונות ,

תבע ברוידא ,

בעצת פינס  ,מחאנקין שורה של בטחונות שקשה מאוד היה לבצען בתנאים של הזמן ההוא  .הוא
דרש ששטרי  -המכירה ייכתבו על  -שם כל חבר וחבר על חלקו  ,גם למקרה שיתעוררו חילוקי  -דעות

עם השכנים הערבים  ,ולשם כך נערכה מפה מפורטת של החלקה ועליה שמות הקונים  .כן דרש

10

לוין  -אפשטיין  .עמ '

1 1

תיאור החברה ' מנוחה ונחלה ' מבוסס בעיקרו על תיקי ' מנוחה ונחלה ' שבארכיון זאב גלוסקין  ,הארכיון הציוני

16

.

המרכזי [ להלן אצ " מ ] תיק  / 2א1
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. ,41

ועל ארכיון לוין  -אפשטיין  ,אצ " מ

,4216 / 16

מייסדי ' מנוחה ונחלה ' ובידם מפת החלקה בדוראן

שימציא רשיון
סכסוכים

( רוכסיה )

חמורים

על

(

תרץ ) 1890 ,

לבניין בתים

במושבה  .תביעות אלה  ,שמולאו לבסוף  ,מנעו בעתיד

הנחלה

איתנה יותר לפני השלטונות

גבולות

עם

הערבים

ולעמידה

העות ' מאנים .

בתום שלושה לילות של דיונים נקבעו סדרי נוהל לפעולתה של החכרה בווארשה ולקשר שבין
החברה למושבה וניהולה כשתקום .
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אסחר עטיין  -אשכנזי

דרך פעולתה של החברה בווארשהמ

החבורה קנתה בשותפות

6 , 174

דוגמני בנחלת דוראן לשם הקמת ' מושב לעבודת האדמה  ,אדמת

זרע וכרמים '  .על  -פי התקנות יקבל כל חבר

120

דונם  .ובמשך חמש השנים הראשונות יעובדו

בשותפות בידי ' הנהגה אחת כללית ' ורק לאחר שהאדמה תיתן פרי ותאפשר מחיה לבעליה תחולק

על  -פי גורל לחברים בחברה  .לשם מטרה זו התחייב כל חבר להכניס סכום ראשון של אלף רובל -
כסף וכן להשקיע סכומי כסף נוספים לפי הצורך  .סך  -הכל כאלף רובל  -כסף  .לשם ניהול החברה
וביצוע מטרותיה נבחרו באסיפה  -כללית שבעה חברי  -הוועדי מבני ווארשה  ,שיפקחו על סדר

קבלת התשלומים מן החברים ועל הניהול השוטף של ענייני החברה  .כן נבחר ועד  -ביקורת שבו יכלו
להשתתף גם חברים מערים אחרות  ,בראשותו של הרב שמואל מוהילבר  .שני תפקידי המפתח ניתנו

לבעלי  -ההון והמכובדים שבחבורה  ,שהיו מבוגרים יותר ויחסם לדת קפדני יותר מזה של רוב חברי
הקבוצה  ,דבר שהיה מקור לקשיים ובעיות בעתיד  .אנשי ' היישוב הישן ' דאגו לעדכן את יעקב
ברוידא על המצב המוסרי  -הדתי של המושבה  ,וויכוחים רבים התעוררו סביב השאלה

הזו " .

בסוף כל שנה יתכנסו החברים לאסיפה  -כללית שבה יבחרו את חברי שני הוועדים  .ועד  -ההנהגה

המנהל את כספי החברה  ,עומד בקשר קבוע עם פקיד  -המושבה ומודיע  ,פעמיים בשנה  ,לחבריו על

התפתחות המושבה  .הוא ידאג לזימון החברים לאסיפות  -הכלליות  .הוועד נועד לפעול במשך כל ימי
בניין המושבה וגם לאחר הקמתה  ,כל עוד לא יתיישבו רוב החברים בארץ  .נקבע שהוא ייפגש פעם
בשבוע ,

במוצאי  -שבת  .רוב הישיבות נערכו בביתו של יעקב ברוידא .

הוחלט שכל שנה ייבחר אחד מחברי הוועד לנסוע לארץ  -ישראל לשם ביקורת על הנעשה
במושבה 6 .י
פרק מיוחד בתקנות הוקדש לדרך התיישבותם של החברים על אדמתם  .ראשית נקבע והודגש

ש ' המטרה הקדשה ונעלה אשר שמו לפניהם בני חבורתנו היא עבדת אדמת הקדש בידינו והישיבה
התמידית שמה איש וביתו '  .ועל כן על החברים להתאמץ ולהתיישב  ,הם ובניהם  ,ולנטוע אתכרמם

בעצמם  .רק באופן יוצא מן הכלל  ,ובאין ברירה  ,יוכלו אלה שלא יבואו להתיישב לשלוח מבני -
משפחתם לעבד את האדמה וגם לתת בחכירות ובאריסות  ,אולם בתנאי שהדבר יעשה בהסכמת חברי
הוועד או ראשי היישוב בארץ  ,ובתנאי שתהיה זכות ראשונים לחברי ' מנוחה ונחלה ' לקחת את
הנחלה לעיבוד  .נראה שעצם הדגשת הצורך בהתיישבות וקביעת תקנות לאלה שלא יוכלו לעשות כך
מורה שכבר אז לא היתה בכוונת כל החברים להתיישב בארץ  ,ועל כל פנים לא היו בטוחים שהדבר

2י
13

וההתיישבות מצוינים
הקנייה /) 216 /
אצ " מ 16
לסיכום
בווארשהתר " ן ,
הנחלהה באלול
בעלי" ד וכ "
החברה ,כלכ " ג  .כ
שנחתם בידי
במסמך תקנות
על  -פי
הפרטיכלים של ועד המושבה שבארכיון עיריית רחובות -

שהיקצו לשירות
14

דונם  .ההבדלים טמונים כנראה במספר הדונמים

הציבור .

לראש הוועד נכתר יעקב ברוידא  :והחברים בו היו זאב גלוסקין  ,אליעזר קפלן  ,חיים כהן  ,ליב רוזנבלום  ,מתתיהו
כהן  :הגזבר היה בצלאל קורלנדסקי  .ראה

15

6 , 620

5 , 936

דונם בלבד  :ובספר

:

אצ " מ 16

/) 216 /

.

.

הדברים הגיעו לידי כך שבכ " ד בכסליו תרנ " ב פרסמו חברי  -הוועד ובראשם יעקב ברוידא  ,מכתב ב ' החבצלת ' בו

הודיעו ' לכל הנרגנים אנשי ריב ומדון השולחים אלינו כתבי פלסתר על עושי רצוננו בהמושבה רחבות להפסיק

לעשות זאת כי ההסתה הזו לא תצליח בידם ומוטב שיחסכו ממונם ויפסיקו ממעשיהם ' .
16

בשנה הראשונה נשלח לביקורת אליעזר קפלן  .בשאר השנים בא לוין  -אפשטיין לווארשה ומסר לחברי האסיפה -
הכללית דין  -וחשבון מפורט .

248

ראשיתה של רחובות  ,ער " ן  -תריס

יעלה בידם  .ואמנם  ,חלק ניכר מן החברים לא התיישב ברחובות לאחר היווסדה  ,וכמה מהם שלחו
את בניהם .
החברה ' מנוחה ונחלה ' פעלה בשנים תר " ן  -תרנ " ז  .בשנת תרנ " א נערכו שתי אסיפות  -כלליות ; בשנת
תרנ " ב  -שלוש

;

ובשנים תרנ " ג  -תרנ "ז נערכה אסיפה  -כללית שנתית  .בכל אסיפה מסר לוין -

אפשטיין דין  -וחשבון מפורט על מצב המושבה וכן נערך דיון על הבעיות המיוחדות שהתעוררו .
מספר החברים שהשתתפו באסיפות נע בין

 17ל , 30 -

ולא עלה אף פעם על

. 31

אחת הבעיות

המטרידות היתה הבעיה הכספית  ,שכן עוד בתחילת העבודה היה ברור  ,לפי הדין  -וחשבון של לוין -
אפשטיין  ,שהחישובים הכספיים היו מוטעים  .לי
באסיפה  -הכללית של שנת תרנ " ה  ,בתום חמש שנים

לפעולתה  ,עולה

שאלת פיזור האגודה וחלוקת

הנחלה לחברים על  -פי הגרלה  .הוחלט לשלוח את ברוידא וקצמאן לבדוק את מצב המושבה לפני
שתחולק בהגרלה  .באסיפה הכללית של שנת תרנ " ו החליטו החברים  -בהשפעתו של לוין -

אפשטיין  -שלא לפזר את האגודה ולקיימה עד שנת תר " ס  ,ואף  -על  -פי  -כן הוחלט בניסן

תרנ " ז ,

באסיפה  -הכללית האחרונה  ,לערוך הגרלה ולחלק את האדמה שעובדה עד אז בשותפות על  -ידי
פקידי החברה במושבה .
ההגרלה נערכה כך שבעלי  -הקרקע קיבלו חצי מנחלתם אדמה זיבורית והחצי השני  -אדמת עידית .

רכוש החברה נמכר ושני הבתים שנבנו על  -ידה נמסרו לרשות הציבור .

אגודת ' מנוחה ונחלה ' פעלה אפוא במשך שבע שנים  ,ולמרות שהפסיקה את פעולתה כחברה

שיתופית נשארה חטיבה מלוכדת בחיים הפנימיים של המושבה  ,כפי שנראה להלן  .ההתכתבות בין
לאמריקה כדי
לויל  -אפשטיין וזאב גלוסקין נמשכה עד שזה הראשון עזב את רחובות באוגוסט 1900
לנהל שם את חברת ' כרמל '  .חברה זו  ,שהוקמה ביוזמת השניים  ,הפרישה אחוזים קבועים
מהכנסותיה לשם קיום מוסדות  -חינוך במושבה  .גם אהרן אייזנברג  ,שניהול ענייני המושבה עבר
לידיו  ,מסר לחברי ' מנוחה ונחלה '  ,ובעיקר לגלוסקין וללוין  -אפשטיין  ,דין  -וחשבון שוטף על מצב

המושבה ועל בעיותיה המיוחדות  ,אפילו שנתיים לאחר  -מכן 8 .י הוא המשיך לנהל אותם משקים של
חברי ' מנוחה ונחלה ' שטרם עלו לרחובות .

יש לציין שהרב שמואל מוהילבר השתתף בחלק ניכר של האסיפות הכלליות  ,ואף היתה לו נחלה
במושבה  .הוא ליווה את פעולת החברה ואף שימש גורם מפשר בעת הוויכוח שפרץ בין חברי
האגודה ליעקב ברוידא  ,לאחר ביקורו בתרנ " ה במושבה ובעקבות הסתה מצד אנשי ' היישוב הישן ' 9 .י

הקשר בין החברה לבין המושבה בארץ
בתקנות החברה נקבע שפקיד מטעמה ינהל את המושבה והוא יהיה כפוף לוועד ' מנוחה ונחלה ' .

לניהול המושבה נקבע אליהו זאב הלוי לוין  -אפשטיין  ,ולעוזריו  -יעקב גולדין ואהרן אייזנברג .

17

בתחילה העריכו שכל אחד מן החברים יצטרך להוציא
הניסיון בשטח עולה שההוצאה תוכפל

לכ 3 , 000 -

רובל

 1 , 500רובל

ל 5 , 000 -

ולנטוע עשרת  -אלפים גפנים  :והנה  ,מתוך

גפנים

ו 150 -

עצי שקדים בלכד  .בתרנ " ב הלווה

יעקב כרוידא לחלק מן החברים כסף כדי שיוכלו להמשיך ולהשקיע בנחלתם .

ספר העתקות של אהרן אייזנברג תרנ " ט  -תרס " ב  ,ארכיון אהרן אייזנכרג  ,אצ " מ

,4208 / 2 , ,4208 / 1

18

ראה :

19

בישיבה הכללית בתרנ " ו הגיעו הדברים עד משבר  ,ויעקב ברוידא עזב בכעס והודיע על התפטרותו .
149

א  -ן לוין  -אפשטיין

אסתר שטיין  -אשכנזי

אף  -על  -פי שהיה מפעילי ' חובבי  -ציון ' בווארשה וממייסדי החברה וכן בעל נחלה במושבה

רחובות ,

נקבעו הקשרים בין לוין  -אפשטיין והשותפים בחברה בקפדנות ובדקדקנות משפטית  .לשם כך נחתם
חוזה מיוחד  ,בי " ב בחשוון תרנ " א  ,למשך חמש שנים  .סעיפי  -החוזה קובעים בקפדנות את החובות

ואת הזכויות של מנהל המושבה ואת טיב הקשרים בינו לבין ה ' שותפים '  .לוין  -אפשטיין התחייב
לנסוע לאחוזה שנקנתה -
ולקחת תחת הנהגתו את כל האחוזה המשותפת לעבדה ולשמרה לחרוש ולזרוע לבנות ולנטוע
ובכלל למלאות שמה כל הדרוש לבנין המושבה ושכלולה על צד היותר טוב ולמלאות כל
פקודות שולחיו בעתן ובזמנן באמת ואמונה בתם לבב ובכשרון ודעת . . .

עליו לנהל ספרי  -חשבון מסודרים ולשלוח לחברי  -הוועד דין  -וחשבון שוטף והערכה תקציבית חצי
שנתית  .הוא התחייב לשלוח מידי שבוע מכתב לוועד ההנהגה ובו ידיעות ברורות על מצב

המושבה ,

כל שבועיים  -העתק מדויק של ההכנסות וההוצאות  ,ובסוף כל חודש  ,דין  -וחשבון מדויק של כל

הפעולות בחודש החולף  .עליו לשמור על כל המכתבים  ,החוזים עם העובדים והקבלות  ,ולהמציאם
לחברי ' מנוחה ונחלה ' בכל עת שיידרש  .נאסר עליו לעסוק במסחר וקניין לעצמו או לאחרים  ,שכן
עליו להקדיש את כל זמנו לטובת המושבה והנהגתה  .נאסר עליו לבוא בדברים עם אחד השותפים

מבעלי הנחלה  ,אלא באמצעות ועד  -ההנהגה  ,לא ניתנה לו רשות לקבל עובדים קבועים בלי אישור

מראש וכן לא ניתנה לו רשות להלוות כסף למושבה מכיסו או מכיס אחרים  ,בלי רשות מפורשת
לכך  .לוין  -אפשטיין קיבל שכר חודשי בסך
בסך

3 , 000

200

פראנק  ,ואם יסולק מתפקידו  ,ישולמו לו פיצויים

פראנק  .כל פיצוי לא יינתן לו אם יסולק מתפקידו בשל הזנחת ענייני המושבה  .כשייבחרו

חברי  -ועד חדשים יודיעו על כך מיד למנהל המושבה

בארץ  -ישראל ,

והוא יהיה חייב לשמוע

לפקודתם  .לבד מאשר בשנה הראשונה  ,ביקר לוין  -אפשטיין בעת האסיפות  -הכלליות בווארשה

ומסר דין  -וחשבון מפורט על מצב המושבה  .כן קיים קשר מכתבים קבוע ורצוף עם זאב

גלוסקין ,

שהיה מפעילי האגודה כל שנות קיומה  ,ועם בעלי הנחלות בנפרד ומסר להם דין  -וחשבון על מצב
המשק שלהם .

דמות המושבה בארץ
עם גמר תהליך הקנייה ויציאתו של לוין  -אפשטיין לארץ בי ' בחשוון תרנ " א  ,חתמו כל בעלי הנחלה

על מסמך  ' ,אלה דברי הברית '  ,אשר קבע במפורט את מספר הדונמים של כל בעל נחלה ( היו כאלה
שהיתה בידם יותר מחלקה

אחת )

ואת דרך

החלוקה  ,כשתערך .

כן נקבעו סדרי הקמת הבתים

הפרטיים ' רצופים זה כנגד זה ; וכל הבא אחריהם יסמך עליהם ולא יתפזרו הבתים בכל פינות העיר '

;

גודל הבית ואפילו מהיכן יילקחו האבנים לבנייתו  .שתי הבארות שבנחלה היו רשות הציבור וכן
המגרש שבקרבתן  .בעלי הנחלות ישאו בהוצאות הכלליות  ,כגון מסים  ,השגת

רשיונות  ,שמירה ,

שכר שוחט ובודק במשותף  .כל עוד לא קמה המושכה לא ניתנה רשות ליחיד או לכמה חברים מקרב
אנשי ' מנוחה ונחלה ' לפנות לשלטונות התורכיים בדבר רשיונות לבתים אלא בהסכמת רוב החברים .
לא ניתנה גם רשות למכור את אדמתם או להשכירה בלי הסכמת רוב החברים .

שלושת המסמכים המרכזיים שתוארו כאן  -תקנות החברה מאלול תר " ן והחוזים שנערכו בין חברי
150

ראשיתה של רחובות ,

תרץ  -תר " ס

' מנוחה ונחלה ' ללוין  -אפשטיין ובין החברים לבין עצמם מחשוון תרנ " א  -קבעו דפוסי פעולה
וארגון מסודרים ופיקוח הדוק על פעולתם של חברי  -החברה בווארשה ובמושבה  .הקפדנות
המשפטית המאפיינת את פעולת החברים בחוץ  -לארץ  ,את קניית הנחלה דוראן ואת טיב הקשרים

שבין מנהלי הנחלה לחברי האגודה  ,היתה אחת הגורמים להצלחתה הכלכלית של רחובות  ,יחסית
לשאר המושבות באותה תקופה  .רחובות  ,היא המושבה היחידה בשנת תרנ " א שפעלה בהון עצמי של
תושביה  ,בהתארגנות מסודרת ובקשיים מעטים ביחס למכשולים העצומים שעמדו לפני המושבות

האחרות  ,הן ביחסים עם הערבים : 0הן בקשרים עם השלטונות העות ' מאנים  .השוואה עם המושבה
חדרה  ,שהוקמה באותה תקופה ובשיטה דומה  ,מבליטה את יתרונותיה של רחובות  ,אם כי לחדרה
היו קשיים שנבעו מאופי הקרקע ומבעיות אחרות שלא נדון בהן כאן  .דרכה של רחובות ניכרת על

רקע התקופה הגועשת של ימי טיומקין בארץ  .טיומקין הוכרח כעבור שנה לעזוב את ארץ  -ישראל
בבושת  -פנים  .הוא היה כנראה שליחו של פינסקר ומיקד באישיותו ובהופעתו הנאה את כמיהתם

העזה של ' חובבי  -ציון ' להתיישב בארץ ובתקופתו באו אלפים לארץ מקרב חובבי  -ציון ומהגרים -
פליטים כאחד  .פעולותו הנועזת  -קניית קרקעות גדולה  ,הרבה מעבר לאמצעים הכספיים שבידיו ,
הביאה להאמרת המחירים ולעידוד הסרסורים השונים וכן לגזירת השלטונות התורכיים על הגירה

עברית ועל קניית הקרקעות  -נעשתה מתוך בלבול כספים והיעדר סדר ארגוני  -פינאנסי  .פעולה
שהביאה  ,בסופו של דבר  ,לירידה של העולים ובריחתם  .היא עומדת כאנטי  -תיזה לפעולה המסודרת
והמתוכננת של בעלי העסקים מווארשה .

יש לציין את מסירותם העזה של חברי ' מנוחה ונחלה ' שבילו לילות רבים  ,לאחר יום עבודה

שנסתיים בשעות  -הערב  ,בתכנון ובארגון החברה  .ישיבות רבות נגמרו בשעות  -הלילה המאוחרות או
בשעות  -הבוקר המוקדמות .

המרקם החברתי של תושבי רחובות

שלושה הם היסודות שהרכיבו את אוכלוסיית המושבה רחובות  :הפועלים  ,האיכרים  ,בעלי

שקנו את נחלותיהם ישירות

מחאנקין  ,כ 15 -

הנחלות ,

במספר  ,ונציגי ' מנוחה ונחלה '  ,שתיאורם ניתן לעיל .

הפועלים
ביצוע עבודות התשתית ותחילת העבודה במושבה הצריכו מספר פועלים רב  .רבים הועסקו הן על -

ידי בעלי הנחלות והן על  -ידי נציגי החברה ' מנוחה ונחלה ' לשם נטיעת הגפנים והכנת משתלה לעצי
השקדים  ,בניית שני בתים  ,אורווה לסוסים ועוד  .לוין  -אפשטיין סיפר כי בני ' מנוחה ונחלה ' החליטו

להעסיק פועלים יהודים בלבד  ,בניגוד למצב במושבות הבארון שהעסיקו

ערבים  .י :

נראה שגם

תושבי רחובות העסיקו פועלים ערבים  ,אולם מספר הפועלים היהודים היה רב  ,במיוחד בשלב

20

גם רחובות נתקלה
( , ' ) 1911 - 1890

21

בקשיים ביחסיה עם הערכים

;

ראה על כך

:

י ' רואי ,

' יחסי רחובות עם שכניה הערכים

הציונות  ,עמ '  . 203 - 150קשיים רציניים התגלו בעת בניין הבתים .

.

:

בית הלוי  .מכתבים מארץ ישראל סיוון תרנ " ד  .לדבריו  ,לפי הסטאטיסטיקה  ,ברוב

הנחלות של בעלי ' מנוחה

אחוזים .

אישור לכך בדיווחו של

ונחלה ' 60

אחוזים של העובדים היו יהודים והיו חלקים שהם מנו אפילו

90

151

אסתר שטיין  -אשכנזי

הראשון לבניית המושבה  .המקורות מספרים על מאות

ונוקבים בדרך  -כלל בחמש -

פועלים ,

מאות  .ע

יש לזכור שהתקופה היא ימי העלייה המבוהלת של ימי טיומקין  ,וכל אונייה היתה מביאה עמה
מאות מהגרים  .הפועלים נלקחו ישר מן האונייה ביפו  .רבים מן העולים היו מבני רוסיה  ,שעלו בשל

גזירות ונגישות מצד אחד ( כגון  ,גירוש יהודי מוסקבה  ,ניסן

תרנ " א ) ,

ציון ' לפעולה בסוריה ובארץ  -ישראל  ,מצד אחר ( בידי השלטון

ומתן האישור לאגודת ' חובבי -

הרוסי ) .

בעלי הנחלה הקימו שני

צריפי  -עץ ששימשו מגורי  -חינם לפועלים  ,מטבח ומשגיח שהכין את האוכל וניהל את החשבונות

עם הפועלים  ,ששכר הארוחות הופחת ביום תשלום משכורתם  ,אחת לשבועיים  ,וריפוי חינם  .כל
הסידורים הללו נעשו כחלק מארגון המושבה ובידי מנהליה  :וכדברי לוין  -אפשטיין  ' -אנחנו בעלי
הבתים חיפשנו דרכים לספק את צרכי הפועל וגם לא להפסיד הרבה '  .תיאור זה יפה רק לשנתיים

הראשונות לייסוד המושבה  ,כשעבודת הנטיעה היתה רבה  .לאחר  -מכן פחת הצורך בפועלים קבועים
ורק בעת העבודה העונתית הועסקו פועלים רבים יותר  -בדרך  -כלל ערבים ועל בסיס יומי .
בעלי הנחלות שלא מבין חברי ' מנוחה ונחלה '  .ה ' יחידים

בכרמיהם ולא הסתפקו

בהשגחה ,

',

נ2

גם

העסיקו פועלים  .אולם הם ובניהם עבדו

כפי שעולה מתיאור איכרי המושבות שבחסות הבארון  .משה

סמילנסקי העלה לפנינו שורה של דמויות  ,בעלי  -מלאכה כמיכל הנגר ור ' יצחק הבלן  ,שעיבדו גם

הם חלקת  -אדמה קטנה  ,שתלו בה ירקות ונטעו בה כרמים  .עבודה חקלאית זו הקנתה להם סיפוק
וגאווה .

24

מעניין שבמשך תקופה קצרה זו של שנתיים ימים החלה להתארגן ' הסתדרות פועלים '

בשם ' העשרות '  .הידיעות על קבוצה זו הן מקוטעות למדי וברסלבסקי הסביר את הסיבה לכך
ב ' חשאיות הארגון ' בדומה ל ' בני  -משה '  .נראה שהגורם לכך נעוץ בעובדת היותו קיקיוני בגודלו
ומשך תקופת קיומו הקצר .

הסתדרות ' העשרות ' מנתה כמה עשרות פועלים  .בין חמישים לשמונים  ,שהתאגדו כארגון צבאי

למחצה ולכל עשרה היה מעין מפקד  .פעילי אגודת  -הפועלים היו אפרים

חרל " פ ,

נח שפירא  ,יצחק

חירתמן  ,צבי קליינר  ,מנהל מטבח הפועלים ואלטשולר  .אם גם לא יסדו את מוסדותיהם  -מטבח ,
בית  -חולים ושמירה במושבה  -הם שמרו כנראה על המשך קיומם ותפעולם  .כן הנהיגו חברת

ביקור  -חולים ודאגו לחינוך הפועלים

בעיקר לילדים שביניהם  .מעדויות

,

חרל " פ ,

ז " ס ואפרים

קומירוב נראה שההסתדרות היתה סודית וכל חבר התקבל אליה בטקס שבועה  .אפרים חרל " פ סיפר

22

.

ראה  :לוין  -אפשטיין עמ ' ג ~
 : 96עבר הדני ,

עמ '

: 1

ראה גם  :מ ' כרסלבסקי  ,פועלים ואירגוניהם בעליה הראשונה  ,תל  -אביב תשכ " א

אהרן אייזנכרג  -קורותיו  ,כתביו ותקופתו

היישובית .

תל  -אביב

תש " ז ,

עמ '

,

 . 44תיאור

הפועלית כשלושת המקורות דומה מאוד ושלושתם מאוחרים מאוד  .תיאור אחר הוא של משה סמילנסקי  ,גם הוא
45

שנה לאחר מעשה  .הוא ייחס לאגודה את הקמת המטבח המשותף  ,דבר שלוין  -אפשטיין מזכיר כיוזמת מנהלי

המושבה  .משה ברסלבסקי כלל בתיאורו ראיונות עם כמה אישים חשובים

באגודה .

כחרל " פ

וחיותמן  .אולם גם

העדויות נגבו זמן רב לאחר מעשה  .שמואל אטינגר העיר לי שכנראה מדובר על מספר פועלים במשך כל התקופה
ולא בעת ובעונה אחת .
נ2

על  -פי דיווחו של בית הלוי ( לעיל  ,הערה

. ) 21

כ " ד בשבט תרנ " ג  ,היו שלושים פועלים יהודים קבועים ומאה

ושלושים פועלים ערבית יומיים  .שכר הפועלים היהודים היה גבוה בהרבה מזה של הערבים
ואילו
24

ראה

:

הערבי קיבל רבע מגיידה ליום .
מ ' סמילנסקי  .משפחת האדמה  ,תל אביב

ביבא -

152

תשי " ד .

 ,א 10 -

גרוש

ליום ,

ראשיתה של רחובות  ,תר  -ן  -תר  -ס

ש

שהמאמר ' הכהנים והעם ' של אחד  -העם שימש להם מורה  -דרך  .אהרן אייזנברג ייחס לעצמו אמנם

444 ,ל %ש

הגדולה ברחובות והתפזרות הפועלים לאחר כשלון פעולתו של טיומקין  ,נתבטלה מאליה  .ואולם ,

אהרן אייזנברג

מתוך מאמרו של יצחק חיותמן  ,מראשי הסתדרות העשרות  ,שראה ארר

ב ' האור '

בא ' באייר תרנ " א

21 ,

אנו עדים לראשית התגבשות הכרה מעמדית  -פועלית  .חיותמן ציין ששאלת הפועל בארץ  -ישראל
מיוחדת ושונה מזו של שאלת הפועלים באירופה  ,שהם ואבותיהם פועלים  ,ואילו פועלי ארץ -
ישראל גדלו על המסחר וההשכלה ורק מחיבתם לארץ  -הקודש ומיאוסם בחיי הגלות ' עזבו את

ארצם ובאו הנה למצא פה חיי מנוחה ושלוה  ,חיי אכר עובד אדמתו  ,אשר לזה כמהה רוחם ונפשם ' .

הוא יצא במלים חריפות נגד המתיישבים בעלי  -ההון -

יען כי האיש הבא הנה בכיסו ובכרסו רחוק מאד מרגש הפאטריוטיזם  ,ורק עסק הגפנים נתן ריח
באפו ויביאהו הנה ורבות התחשב בביתו אולי יחסו לו איזה למאה לערך רווחיו מכספו בארץ
מולדתו . . .
כן יצא נגד האינטליגנטים  ,שידיהם ענוגות מכדי לנגוע באת ובמעדר ונגד ' האנשים החדשים אנשי
המעלה  ,אשר יבואו הנה לתור את הארץ '  ,רמז למשלחת ' תרבבי  -ציון ' שבאה לבקר בארץ באותה

תקופה  .הוא הציע לפתור את בעיית הפועלים על  -ידי הקמת מושבות בעבר  -הירדן .
דבריו של חיותמן הם עדות לראשית צמיחתה של הכרה מעמדית  -פועלית בארץ  ,בהשפעת הלכי -
רוח באירופה  ,הכרה שלא מצאה את ביטויה המלא בשל תקופת הפעילות הקצרה של הסתדרות -

הפועלים הראשונה מסוגה בנוף היישובי  .הפועלים בתקופה זו ראו בעבודתם שלב  -מעבר

להתיישבותם כאיכרים  ,ודבריו של חיותמן על פתרון הבעיה  ,הדוגמה של אהרן אייזנברג  ,מיכל
פוחצ ' בסקי  ,משה סמילנסקי ואחרים

,

תוכיח .

לבד מקבוצה ראשונה זו של פועלים היו ברחובות כל השנים מספר קטן של פועלים  .בשנת תרנ " ט
היו בה

11

משפחות של

פועלים ,

50

נפשות מתוך

283

תושבי המושבה .

26

בשנת תרנ " ו החלה

להתגשם הצעה ליישב חמש משפחות פועלים בשכונה מיוחדת  ,כדי שלצד העבודה העונתית יוכלו
לקיים משק קטן של ירקות  ,חלב וביצים  .כך קמה שכונת העזרה  ,על  -שם החברה הברלינאית
שממנה את הקמתה  .כל משפחה קיבלה עשרה דונם וועד מיוחד בחר בפועלים שיקבלו א ת

( לעיל .

הערה

עמ '

25

ברסלבסקי

26

לוג -ן  .לוח ארץ  -ישראל לשנת תרנ " ט  .בדין וחשבון נמסר על  -ידי אהרן אייזנברג .

27

בוועדה השתתפו :

) 22

הנחלה  .ת

. 225 - 223

ד " ר הלל יפה  ,יוסף נינו  ,נתן קייזרמן  ,חיים מרגלית קלווריסקי  .ד " ר סוסקין  .יהושע ברזילי

ולוין  -אפשטיין  .הפועלים שנבחרו היו זלמן אייזנברג  .זאב אלטשולר  .קלמן גבריאלוב  ,מרדכי גורודינסקי ופנחס
אשרוב  ,בדרך  -כלל מבני האיכרים .
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כאן התארגנה לראשונה שכונת פועלים  ,שלצד ניהול משק חלב וירקות  ,עבדו תושביה במושבה
הסמוכה .

בעלי הנחלות
אוכלוסיית האיכרים ברחובות היתה מגוונת בהרכבה  .במשך תקופת דיוננו מתגלות נטיות חברתיות

שונות בקרב קבוצה זו  ,וחילוקי  -דעות בין דתיים וחילונים ובין צעירים למבוגרים בדבר אורח  -חייה
של המושבה וחינוך הילדים  ,למרות הנהגה תקיפה וריכוזית של הוועד שניהל את כל תחומי החיים
במושבה .
בוויכוחים הללו לקחו חלק גם גורמי חוץ  ,הן מן ' היישוב הישן ' בירושלים  ,שדאגו לשלוח לאנשי

' מנוחה ונחלה ' דיווחים על מצבה המוסרי והדתי הירוד של המושבה  ,הן מצד אחד  -העם  ,שביקר בה
ובבתי  -הספר שלה ולא שבע נחת ממצב העניינים .

אסיפה  -כללית ראשונה של המושבה התקיימה בי " ס בכסליו
ושלושת נציגי החברה ' מנוחה
האיכרים בעלי הנחלות היה

ונחלה '  .ו :

 , 41ו 40 -

תרנ " א

ובה השתתפו

15

משפחות

לקראת סוף תקופת דיוננו מנתה המושבה  283איש  ,ומספר

בעלי נחלות שישבו

בחוץ  -לארץ " .

:

רובם המכריע של בני

' מנוחה ונחלה ' לא באו להתיישב במושבה  ,והוא הדין לגבי הקבוצה המנהיגה את החברה

גלוסקין  ,לוין  -אפשטיין שעזב אותה

ב 1900 -

:

זאב

ועבר לארצות  -הברית  ,יעקב ברוידא  ,אליעזר קפלן

ואחרים .
מתוך השוואת שלוש רשימות שמיות שונות עולה שחמש משפחות  -לעתים הבנים ולא האב -

מבין אלה שהשתתפו באסיפת  -היסוד היו ברחובות בתרנ " ו ושכע מהן בשנת תר " ס  .הרשימה האחת
היא זו של

11

החברים שהשתתפו באסיפת היסוד של ' מנוחה

השנייה של

51

החתומים על הקמת חברת גמילות חסדים על  -שמו של לוין  -אפשטיין בשם ' חסד

ונחלה ' בכ " ג  -כ " ה

באלול תר " ן

30 ,

אליהו '  ,מתשרי תרנ " ו  :י ' והשלישית של  29בעלי נחלות ששלחו מכתב פרידה ללוין  -אפשטיין מאב
נ ' היו
תר " ס  .ע  14משפחות  ,מתוך אלה החתומות על ההסכם לקניית האדמה  ' ,אלה דברי הברית

"

במושבה בתרנ " ו  ,כולל משפחות אייזנברג וגולדין  ,וכן יחידים שלא היו בין מייסדי ' מנוחה ונחלה '
בווארשה .
מכאן שהרוב המכריע של תושבי רחובות היו מן היחידים  .מבחינת הרכוש הקרקעי  ,היו בידי ' מנוחה
ונחלה '

כ 6 , 000 -

דונם ובידי שאר האיכרים

כ , 4 , 000 -

ועקרון הרכוש הוא שקבע את הנהגת המושבה .

ועד המושבה

בעת האסיפה  -הכללית הראשונה נבחר ועד בן חמישה איש  ,נציג אחד לכל אלפיים דונם  .מכאן
ששלושה מחברי הועד היו נציגי ' מנוחה ונחלה '  ,לוין  -אפשטיין  ,אהרן אייזנברג ושלמה
28

ראה  :ספר הפרטיכלים של ועד המושבה תרנ " א  -תרנ " ט  .ארכיון עירית
ש'

גולדין  ,א ' אייזנברג  ,א ' דונדיקוב  ,משה בורשטיין  ,ע " ה

גולדין ,

רחובות  .המשתתפים היו לוין  -אפשטיין ,

ליבקוביץ  ,י " ג צלליכין  ,צ '

קליינר  ,י " ל יוסיסוב ,

נ ' קנטרוביץ  ,ד ' רוזנבלום  ,י ' קנטור  ,יעקב קרלינסקי ובתיה מקוב .
29

31
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לפי לונץ ( לוח ארץ  -ישראל לשנת תרנ " ט ) שהביא טבלה של ' ספירה מדויקת מהמושבה " רחבות " היא דורה מאת
אהרן איינזברג ' .

30

לוין  -אפשטיין  ,עמ ' . 225

32

פרטיכל הישיבה  ,אצ " מ 4216 / 16

שם .

עמ ' . 375

33

אצ " מ 4118 / 2

מראה המושבה רחובות בשנת תרנ  -ב

( ) ~ 892

ושני נציגים היו מקרב ה ' יחידים '  ,יהושע דונדיקוב ויעקב קרלינסקי  .נבחרו גם שני

סגנים ,

גורודינסקי וקליינר  ,ושני חברי ועד  -ביקורת  -משה בורשטיין ויהודה יוסיסוב .

ועד זה ניהל את חיי המושבה בצורה ריכוזית בכל תחומי  -החיים  :הקשר עם השלטונות העות ' מאנים
ועם הקונסוליה הרוסית  ,שכן רוב התושבים היו נתינים רוסיים  ,בסכסוכים עם הערבים  ,הקשר עם
פקידות הבארון ואף יישוב סכסוכים בין התושבים לבין עצמם  .הוא ריכז את מכירת הבשר במושבה
וקבע את נוהלי בית  -הספר  .מאוחר יותר התארגנו ועדות מיוחדות לטיפול בעניינים השונים  .עקרון

הבחירה היה לפי הרכוש ולפיכך ברור שלחסרי נחלות שישבו במושבה  -פועלים  ,מורים ובעלי

מלאכה  -לא היתה זכות להשתתף בניהול ענייניה ולהיבחר לוועד  .מצב זה נמשך עד לשנת

תרנ " ז ,

כאשר הפסיקה ' מנוחה ונחלה ' את קיומה כאגודה שיתופית  .ואולם רק בשנת תר " ע  ,עשרים שנה

לאחר היווסדה  ,נפסקה ההבחנה בין בעל נחלה לבין מי שאינו בעל נחלה וניתנה זכות לכל בן עשרים
ואחד המשלם מס למושבה להשתתף בחייה הציבוריים  .בשנה זו נבחר הפועל אפרים חרל " פ
לוועד .

34

34

מ ' סמילנסקי  ,רחובות  ,תרץ  -תש " י  ,תש " י  ,עמ ' . 66

155

אסתר שטיין  -אשכנזי

אנשי ' מנוחה ונחלה ' הביאו עמם דפוסי ארגון וניהול  ,שמצאו את ביטוים גם בדמיון שבין דרך
ניהול המושבה וארגון הוועד לבין הדרך שכה נוהלה החברה  .הם גם השקיעו הון רב  ,שממנו נהנו
גם היחידים

,

במיוחד זה שהושקע במטרות ציבוריות .

האיכרים ,

הם שהיו הלכה  -למעשה רוב

תושביה של רחובות ונתנו לה את צביונה החברתי  -התרבותי .
משה

סמילנסקי  ,שהגיע

לרחובות בתרנ " ג  ,ייצג את קבוצת הצעירים שהיו אופוזיציה למשפחות

המתיישבים הראשונות  .וכך תיאר את אופי המתיישבים חברי ' מנוחה

ונחלה ' :

אנשי רחבות היו בראשיתם מסוג בעלי הבתים בני גיל הבינה שהרגש הדתי היה חזק מאד

בלבם  .עצם חיבת ציון שלהם  -ורובם היו חובבי ציון  -היתה תופעה לאומית  -דתית מסוג
זה  . . .ומן הימים הראשונים ליסוד המושבה הוטבעה על חייה הציבוריים ועל מוסדותיה
חותמת בולטת של

דתיות ' .

נ

אולם תכונות אלה מאפיינות משפחות אחרים במושבה שלא היו מן החברה  .הרקע החברתי של
משה סמילנסקי שונה היה מאותן משפחות שהוא תיאר  .אביו היה ' חובב  -ציון ' נלהב  ,והוא הושפע
ממשה לילנבלום ובני ביל " ו  ,שעליהם חשב ' בחרדת קודש '  .הוא עלה בתרנ " א  ,עם עליית

טיומקין ,

עבד כפועל בראשון  -לציון וכחדרה  ,ולאחר שחזר לביתו לשנה אחת שב והתיישב ברחובות  .אורח -

חייו והרגשותיו בתקופה הראשונה  ,טרם התיישבותו ברחובות  ,דומים לאלה של ראשוני העלייה

השנייה  .הביקורת על אורח  -החיים של איכרי

ראשון  -לציון ,

%

הצורך בעבודה כערך

לעצמו ,

והרגשת הבדידות שקיננה בו  -כל אלה מאפיינים גם את ראשוני העלייה השנייה .
סמילנסקי שימש במשך שנים רבות כחבר  -ועד ובתור שכזה היתה לו אפשרות להשפיע על חייה
בכיוון הנראה לו ולשאר צעירי המושבה  .קבוצה זו היוותה אופוזיציה -

לכל מה שנחשב אז בישוב כמוסמך ומקובל  :נגד הפקידות של הברון ונגד הנהלתו הבזבזנית
ביקבי היין

;

נגד הציבור  ,שקיבל את מעלליה מתוך כניעה ובלי התנגדות

 :נגד עסקניהם של

' חובבי ציון ' ביפו  ,שראו אוון והחשו  ,ואף התחילו להתרועע עם הפקידים

;

ונגד הכתבים

המושבעים כעתוני חוץ לארץ  ,ששרו תמיד ' שירי  -תהילה ' לכל מה שנעשה  ,ולא גילו את
הפגעים .

ע

הם התנגדו להגירת פועלים שלא מצאו עבודה בארץ  ,ויחד עם חיים מרגלית קלווריסקי חשבו
לחפש פתרון חדש לפועלים שנותרו בארץ ללא עבודה לאחר תקופת טיומקין

35
36

שם  ,עמ '
' החדר

. 33

הראשון מבעיתני בריהוטו  :פסנתר  ,כסאות וספות רכות  ,מרבדים על הרצפה  ,על יד הפסנתר עלמה צעירה ,

לבושה כאילו עתה שבה מן הטיול בבולור '  .כתבי מ ' סמילנסקי  ,ח  ,תל  -אביב
37

:

מ ' סמילנסקי  .משפחת האדמה  ,תל  -אביב

ולקומיץ וצבי קליינר ל ' הצפירה '

תשי " ד  ,עמ ' . 62

ו ' המליץ ' ,

תרצ " ה ,

עמ ' . 5

סמילנסקי סיפר על המכתבים שכתב יחד עם המורה

כדי לספר ליהודי חוץ  -לארץ את ' האמת שלהם ' על מצב המושבות

בארץ  .מכתבים אלה עוררו סערת  -רוחות כיישוב ובקרב פקידות הבארון ו ' חובבי  -ציון ' ביפו .
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ראשיתה של רחובות  .תרץ  -תר " ס

ליצור בתוך הארץ גופא עבודה חיה לפועלים מחוסרי עבודה  . .ליצור מופת של חקלאות
,

גדולה ,

ולהקים חבר של עובדים חקלאיים

מנוסים ,

אכרים עובדי אדמה ממש הדגשה שלי - -

אשר מהם יקומו האביים

החדשים ,

אש " א ) "

כלומר  ,במגר למהול אחתה כעסק מסחף  ,הם הדבשו את האיכר המעבד את אדמתו  ,רעען דומה
למה שהעלה יצחק חעתמן במאמרו המכר לעל .
מן הראוי

לציין

שהרעיונות לפתרכן בע " ת הפועלים הע בדרך  -כלל בכדון על המייטבות וקבלת

מעמד של איכרים  ,ומבחינה זו לא היה הבדל בין הצעותיו של לוין  -אפשטיין בהקמת שכונת

עזרא ,

הצעת יצחק חיותמן להקים התיישבות פועלית בעבר  -הירדן או ההצעות שהעלו משה סמילנסקי
וחיים מרגלית קלווריסקי  .אף אהרן אייזנברג  ,שהחל את פעולתו בארץ כסתת וכפועל בראשון -
לציון  ,עשה כך מכורח המציאות  :כשקיבל סכום כסף מהוריו ומהורי אשתו הקים לו אחוזה בוואדי

חנין ולאחר  -מכן קנה חלקה ברחובות  .האידיאל של עבודת  -האדמה היה קיים

אך לא התודעה

,

הפועלית  -הסוציאליסטית המוכרת לנו מתקופות מאוחרות יותר  .וכדברי סמילנסקי  ' -ההבדל
המעמדי בין האיכרים לפועלים עדיין לא היה אז

יש לציין גם שאיכרי רחובות עיבדו את

בולט ' .

זו .

אדמתם בפועל ולא שימשו כמשגיחים בלבד  .מבחינה

לא רב היה כל  -כך הפער הרעיוני

שהתקיים בין הקבוצות  .האידיאל שהציג משה סמילנסקי הדגיש את האיכר העובד את אדמתו

ממש  ,והכוונה כנראה לסוג גידולים אחר  ,השונה מנטיעות  ,המחייבו לקשר קרוב יותר עם הקרקע .
הוא עצמו לא קיים אידיאל זה  .ד " ר הלל יפה ביטא  ,במכתבו אל מ ' בן  -עמי
באורח קולע ביותר את אופי האיכרים שקמו במושבות הראשונות

ב 26 -

בנובמבר

:

וגם תבינו סוף סוף כי איכרי רחובות או גדרה אינם ' מוז ' יקים ' אלא ' אדונים
בתים ' .

אמנם ,

הם עובדים בעצמם ( אם כי אינם עושים את כל

לחנכם  .רק במושבות

החדשות  ,כמו חדרה או

, 1895

העבודות ) ,

נכבדים ' ,

' בעלי

אבל מאוחר כבר

משמר יש תקוה לחנך טיפוס של איכר או פרדסן

פשוט " .
קבוצת הצעירים הנהיגה סגנון התנהגות מיוחד כרכיבה על סוסים  ,ריקודי ' רונדו ' והצגת המחזה

' זרובבל ' ללילנבלום  .הצגת המחזה  ,בחול  -המועד פסח תרנ " ה עוררה סערה בקרב החרדים  ,שפנו
לשלטונות  ,ששלחו חיילים מזוינים אל המושבה  .רק לאחר התערבותו של

שהסביר לקיימאקם שהמחזה אינו קורא למהפכה אלא שנושאו לקוח מן

להציגו .

ד "ר

שסיין

ביפו ,

המקרא  ,הורשו הבחורים

40

במאמר ' תשובה מן הצד ' שראה אור ב ' החבצלת '  ,בכ " ז בתמוז תרנ " ה  .בעקבות הפולמוס על הצגת

המחזה  ,תיאר יחיאל מיכל פינס את התנגדות ' היישוב הישן ' דווקא למושבה רחובות

ולא  ,למשל ,

לאנשי ראשון  -לציון הרחוקים מן הדת  ,משום היות חבריה שומרי מצוות  ,וראשיה נמנו עם אגודת

א3

סמילנסקי ( לעיל  ,הערה , ) 36

ח,

עמ ' . 177

מצולמת  -ירושלים תשל " א ) .

39

ה ' יפה  ,דור מעפילים  ,תל  -אביב תרצ " ט  ,עמ '

40

ראה הוויכוחים סביב שאלה זו בין הרב מיפו ותושבי רחובות

 ( 135מהדורה

:

החבצלת  ,כ " ה באייר תרנ " ה ,

עמ ' : 235 - 234

י

'

בתמת  ,כ " ז בתמוז תרנ " ה  .עמ ' . 345 - 343
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קבוצת איכרים ופועלים בימיה הראשונים של רחובות

' בני  -משה ' .

החשש של בני ' היישוב הישן ' היה שאגודת ' בני  -משה ' תיתן צביון יהודי חדש אחר מזה

המקובל עליה לתושבי רחובות

:

' תולדות התרבות היוונית אשר אומרים בני האגודה הזאת לתת לה

פני יהדות בהלבישם אותה מחלצות שפת קודש או שפה יהודית מדוברת '  ,כמאמרו של פינס  .י4
גם אברהם הירשברג תיאר בספרו ' בארץ המזרח ' את הפער בין צעירים למבוגרים במושבה  ,כאשר
בראש קבוצת ' היראים ' עמדו גולדין ויפה  ,ואילו משה סמילנסקי שימש כמנהיג הצעירים  ,שהיא

קבוצה לאומית  -חילונית באופיה  .משה סמילנסקי -
עודנו איש צעיר חובב ציון נלהב שבא לכאן רק בשביל הרעיון של ישוב ארץ ישראל  .עובד
חרוץ וזריז בעבודתו  ,יודע לדבר וגם לכתוב בשפת עבר  .אולם את כל ידיעותיו מן היהדות

ומספרותה שאב הוא וגם חבריו ממקור ספרותנו החדשה  ,ואת השקפתו על העולם  -ממקור
הספרות הרוסית החדשה ; לפיכך הוא וחבריו מוצאים ביהדות העתיקה את המעצור להתפתחות

הישוב החפשית  ,ולכן המה מתנגדים אל הזקנים  ,לאמר ; היראים  . . .כל הצעירים לא הגיעו בה
עד שלשים ורוב הזקנים המה למעלה מחמשים  ,ועל כן גדולה ההתנגדות ביניהם בכל
עניניהם .

4:

שאלת החינוך

שאלת בית  -הספר וחינוך ילדי המושבה היתה אחת השאלות השנויות במחלוקת .

בימים הראשונים לייסודה  ,היו תושבי המושבה עסוקים בבעיות ההתיישבות והמשק  -הקמת

41

158

שם .

42

א " ש הירשברג  ,בארץ המזרח ,

וילה

תר " ע

עמ ' 206

( מהדורה מצולמת  -ירושלים תשל " ז ) .

ראשיתה של רחובות  ,תר  -ן  -תר  -ס

בית  -ספר לילדיהם לא עמדה בראש דאגתם  .בראשונה החליט ועד המושבה להזמין מלמד

מירושלים שילמד את הבנים לקרוא בסידור לפי שיטת ' החדר ' .
החדר הוקם במטבח  -הפועלים  .בהמשך הזמן נטל ועד המושבה את התפקיד החינוכי ביתר רצינות
וניסה להכין תכנית שתכלול לימודי יהדות בצד השכלה כללית וכן עבודת  -אדמה  .אך המציאות

היתה קשה  ,חסרו מורים וחסרה תכנית  -פעולה מסודרת  .הוזמן מורה מרומניה  ,ישראל טלר  ,ותכנית -

הלימודים הורכבה בידי ועד המושבה  ,שבחן את התלמידים וקבע את התקדמותם  .תקופה ראשונה
זו תוארה בידי יהודית

הררי ,

בת המושבה .

43

עד שנת תרנ " ג נמשכו הוויכוחים בין המתנחלים

הקשישים לבין הצעירים על חינוך ילדיהם ' ואנו בטלים מתורה '  .רק בשנת תרנ " ג נפתח מה שכינתה

' החדר המתוקן '  ,מזיגה של תלמוד  -תורה ובית  -ספר  .מירושלים הובא מלמד שלימד ברכות

ותפילות  ,הלכות שבת ומועד  ,חומש עם רש " י  ,משנה וגמרא  ,ולימודי  -חול לימדו המורה
שהורה תנ " ך ודברי  -ימי ישראל  ,וישראל טלר  ,מרומניה שלימד לשון וספרות  .שני איכרים

קלס ,

צעירים ,

אחד מהם סמילנסקי  ,עזרו בהתנדבות להורות חשבון  .שיטת ההוראה  ,לפי עדותה של יהודית הררי ,
היתה בדרך התרגום ליידיש  ,והמבטא היה אשכנזי  .עם סירובו של המלמד מירושלים ללמד בנים
ובנות ופטירתו של המורה

קלס ,

כעבור שלוש

שנים ,

נותר בית  -הספר ללא מורים כמעט .

תפנית חשובה בתולדות בית  -הספר ברחובות חלה עם הופעתו בתרנ " ז של שמחה ולקומיץ  ,בעקבות
פנייתו של לוין  -אפשטיין אל אחד  -העם להמציא מורה למושבה  .הלה הפנה אותו לניסן

טורוב ,

מחברי ' בני  -משה ' בווילנה והוא שהמליץ על ולקומיץ  .משה סמילנסקי  ,ידידו של ולקומיץ ושותף
לרבים

מרעיונותיו ,

תיאר את העזובה ששררה בבית  -הספר ברחובות ואת הזעזוע שעבר המורה

מווילנה שהיה גם הוא חבר ' בני  -משה ' ובא להקדיש את כוחותיו למרכז הרוחני בארץ  -ישראל
' ממרומי הרקיע נפל לבור

עמוק '  .הוא החל בהוראת המקצועות הבסיסיים

:

:

חשבון  ,כתיבת  -הארץ

והיסטוריה  ,והקדיש ימים כלילות לחינוך ילדי המושבה  .האידיאל החינוכי שעמד לנגד עיניו נתקל

בהיעדר הבנה של איכרי רחובות  ,ובעיקר הדתיים שבהם  .אלה נעזרו במלחמהם בו וברעיונותיו

באנשי ' הישוב הישן ' בירושלים .
מהו האידיאל שהציג

ולקומיץ ,

שצעירי רחובות  -ומשה סמילנסקי בראשם  -הזדהו עמו

בהתלהבות ובא לידי ביטויו המלא בבית  -הספר הכפרי שהקים בראש  -פינה בתרס " ב

?

בהשפעת החינוך שקיבל בבית  -המדרש למורים עבריים בווילנה ביקש ולקומיץ לחנך להשכלה

יהודית  ,כולל לימודי תנ " ך וספרות עברית חדשה ולהשכלה כללית כאחת  .בעיקר הדגיש את שיבת

היהודי הלאומי אל אדמתו וחזרה לעבודת  -הכפיים ואל הקרקע  .בבית  -הספר שפיתח בראש  -פינה

הדגיש את הצורך בלימודים עיוניים  ,לצד הכרת המסורת היהודית  .הוא הנהיג תפילה בצוותא
בלילות  -שבת ועצרת משותפת להורים ולתלמידים בחנוכה ובליל תשעה באב  ,וכן את הכרת הטבע
והמולדת ועבודת האדמה  .הוא ביקש ' להכניס את הכפר אל כתבי בית הספר '  ,ללמד את מקצועות

הגיאוגראפיה וההיסטוריה תוך טיולים בארץ ולהרגיל את תלמידיו מקטנותם לעבודה חקלאית  ,כדי
שיעזרו להוריהם במשק ובעבודתם החקלאית .

43

תיאורו של ולקומיץ

:

ל " י ריקליס

( עורך ) ,

המורה  -לזכר ש " ח ולקומיץ  -תשי " ט .

159

אסתר עטיין  -אשכנזי

על רקע זה התעוררו אפוא חילוקי  -דעות עם קבוצת הדתיים ברחובות  ,ומוקד הוויכוחים היה עניין

הנהגת השפה העברית  ,חינוך משותף לבנים ולבנות והמבטא הספרדי שהנהיג ולקומיץ  .על כך יש

להוסיף שדרישותיו של ולקומיץ לציוד  ,למכשירים חדשים ולספרים עוררו בעיות תקציביות  .ועד -
המושכה אף פנה בעניין זה לוועד האודיסאי וקיבל ממנו עזרה תקציבית קטנה  .מאוחר יותר עזרה
חברת ' כרמל ' לקיים את בית  -הספר .
ויכוח זה מצא את ביטויו במכתבים שכתבו אנשי ' היישוב הישן ' לאנשי ' מנוחה ונחלה ' על מצב
החינוך במושבה  .ואכן  ,בין החברים בווארשה התעוררו חילוקי  -דעות וויכוחים  .אייזנברג סיפר על

מכתב שכתב הרב שמואל סלאנט שכו ' שפך קיתון של בוז על המושבה

רחוכות ' ,

ועל כך שמגדלים

בה תלמידים ' ללא תורה ומעבירים אותם על הדת '  .המכתב זעזע את אנשי ' מנוחה

ונחלה ' ,

ויעקב

ברוידא כתב ללוין  -אפשטיין שהוא התחרט על הקמת המושבה  ,מפני שהעמידו בה ' עגל בתבנית

בית  -ספר ' .
משה סמילנסקי  ,יהודית הררי  ,לוין  -אפשטיין ואחרים מתארים את השיפורים ואת רמת הלימודים
הגבוהה שהביא עמו ולקומיץ אל כיח  -הספר ברחובות  ,את מסירות  -נפשו ואתהאהבה שרכשו אליו
התלמידים ואלה מבין תושבי המושבה שהזדהו עם

במכתביו ללוין  -אפשטיין משנת

תרנ "ז '

4

מטרותיו " .

תיאר ולקומיץ את מצב בית  -הספר ואת הצורך להחליף את

המורים  .שלושה היו המורים  :עלר מרומניה  ,שהיטיב לדעת את השפה העברית וספרותה ; גטלזון ,

שלימד תלמוד וחשבון ולא יצלח כלל להוראה  :ורוזין  ,שהטיל אימה על התלמידים  ' ,בור

וריק ' ,

ועוון גדול למנות אותו למורה ומחנך לילדים בארץ  -הקודש  .הוא הציע להכין תכנית  -לימודים
מסודרת לבית  -הספר ולהביא מורים צעירים מרוסיה  ,היודעים היטב עברית ויש להם ידיעה

בלימודים כלליים  ' :אנשים ישרים בעלי מדות טובות  ,אנשי רוח  ,אדאלסתים וחובבי ציון

אמיתיים ' ,

ולפטר את המורים ששימשו באותו זמן .

ולקומיץ יזם מפעל חדש של הוראת עברית  ,שעתיים בכל יום  ,לנשים ולעלמות  ,כדי שתוכלנה לדבר

עם ילדיהן בשפה זו  .במכתב אחר  ,מניסן תרנ " ז  ,התלונן ולקומיץ על ההורים ששכרו מורה ללמד
את ילדיהם צרפתית

:

אז יצר לי לראות  ,כי רחובות  ,אשר קויתי  ,כי היה תהיה בקרב הימים לפנה אחת קטנה אשר בה

תשלט העברית ותשפך רוחה על ילדים וילדות  ,נשים ועלמות  -גם היא תדחק רגלי העברית
מפני הצרפתית צרתה .

46

הוויכוחים הללו הביאו את הקבוצה החרדית להקים לה תלמוד  -תורה משל עצמה  ,חדר בשם ' אור
חיים '  ,שבו לימד אברך ירושלמי .

44

סמילנסקי סיפר  ' :לא אגזים אם אגיד  ,כי בזמן ההוא לא היה בארץ אף בי " ס אחיד אשר בו למדו וקראו כ " כ [ כל -
כך ] הרבה כמו ביה " ס ברחובות  ,והתלמידים הצליחו  ,ביחוד הצטיינו בידיעת השפה '  .ולוין  -אפשטיין כתב  ' :אנחנו
כלנו עסקני בית הספר  ,אהבנו מאד את ולקומיץ על אשר עבד באמונה וכמסירות נפש לטובת בית הספר וירימהו

.

עד למדרגה גבוהה מאד '  .לוין  -אפשטיין עמ ' . 215
45

ולקומיץ אל לוין  -אפשטיין  ,אצ " מ 4216 / 16

46

שם .

160

ראשיתה של רחובות  ,תרץ  -תמ " ס

בסוף שנת  -הלימודים תרנ " ח עזב ולקומיץ את בית  -הספר ברחובות ועבר למטולה  .הוא לא נעתר

להפצרת הצעירים להישאר במושבה  ,שכן לא האמין באפשרות לעצב אותה לפי האידיאל הלאומי -

החקלאי שלו  .צעירי רחובות היו קשורים אליו ברגשי  -ידידות ואף היו נוסעים אליו למטולה כדי
לבקרו .
מיום שעזב ולקומיץ את בית  -הספר ברחובות התלבטו ראשי רחובות בשאלת החינוך  ,והדבר מצא
את ביטויו במכתבים רבים מאוד של לוין  -אפשטיין ואהרן אייזנברג בשנים תרנ " ח  -תרס " ב  .הם ניסו

למצוא ' מורה רוסי ' ופנו לאישים רבים בעניין זה  .רמת בית  -הספר ירדה והיתה יריבות מתמדת בין

המורים טלר וכהנא  .גם בסוף שנת  -הלימודים תר " ס לא נמצא מנהל טוב שייקח את ניהול ענייני
בית  -הספר לידיו  .יש לציין  ,לשם השוואה  ,שמצבם של שאר בתי  -הספר במושבות לא היה סוגה

בשושנים  .גם במטולה הקימו היראים חדר ' כי אין דעת החרדים נוחה מלמודי בית הספר ' כעדותו
של אברהם הירשברג

אל אחד  -העם עולה

47 ,

49

וביסוד  -המעלה לימדו על  -פי השיטות הישנות , .

4

ממכתב של לוין  -אפשטיין

שבעיות דומות  -חסרון מורים טובים  ,חסרון כסף ודברי ריב ומלשינות -

היו גם כבית  -הספר ביפו  ,שתלו בו תקוות רבות והיה אחד ממוקדי הפעילות של ' בני  -משה ' בארץ .
בחודש שבט תר " ס ביקר אחד  -העם במושבה ומתח ביקורת על החינוך בה  ,על היעדר מורים טובים
וחוסר גיוון בלימודים ובחינוך .

0

'

שנת תר " ס  -סיומה של תקופה
בשנים תרנ " ט ותר " ס חל שינוי בחיי המושבה רחובות  .הניהול הריכוזי ושלטון הוועד שאפיין אותה
בעשר השנים הראשונות  ,בראשותו של לוין  -אפשטיין

התרופף ,

ולא דרך ההנהגה  .הדבר מצא את ביטויו בפניית קבוצת

לעזרה

כספית ,

] 5

ויחידים פועלים על דעת עצמם

איכרים  ,בראשותו

של סמילנסקי  ,ליק " א

ללא התייעצות עם ראשי המושבה  .בני המושבה ביקשו להשתחרר מעתה

מאפוטרופסותה של חברת ' מנוחה ונחלה ' ולבחור בעצמם את המתיישבים החדשים  ,שכן ' איך
יכולים בני חוץ לארץ לחות דעתם על איש היושב בארץ שאינם מכירים אותו כלל '  ' : .בחירת
המתיישבים החדשים תיעשה מעתה על  -ידי ועד המושבה  ,שימסור דין  -וחשבון לאנשי ' מנוחה
ונחלה '  .בכך היה ניסיון להשתחרר מן המתכונות והכללים שקבעה ' מנוחה ונחלה '  .ויכוחים אישיים
התגלעו בין המתיישבים לבין עצמם  ,שקודם התלבנו לפני הוועד ועתה הגיע בירורם עד הרב ביפו .

47

הירשכרג

( לעיל  ,הערה  , ) 42עמ ' . 70

48

שם  ,עמ '

. 83

49

לוין  -אפשטיין אל אחד העם  ,ללא תאריך ( אולי משנת

50
] 5

אהרן אייזנכרג אל

'.

 . .על

לוין  -אפשטיין  ,ח '

תרנ " ט ) ,

אצ " מ 6 / 2

] /12

כשכס תר " ס  ,אצ " מ  ,ארכיון אהרן אייזנברג

] ,4208 /

פי הכח שנתתם למר לוין אפשתין מנהל עתה את עניני המושבה בחזקה וברמה כלא שאול כלל את פי בני

המושבה לשום

דבר  .אנכי ועוד אחד מחברי הועד עומדים

לימינו לתמכו ולסעדו  ,ואף כי בטבעי הנני מתנגד מאד

לממשלת יחיד וכל תקותי היתה כי יבוא יום אשר בני המושבה בעצמם יעמידו להם כח  ,כח הועד אשר ירוד מכל

.

ובידו יהיה העוז והשלטון לנהל את כל עניני המושבה  . ' . . .אהרן אייזנברג אל זאב גלוסקין  ,י " א באדר תרנ " ט ספר

העתקות תרנ " ט  -תרס " כ  .אצ " מ  ,ארכיון אהרן אייזנברג
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אסתר שטיין  -אשכנזי

במוקד הבעיות ממשיכה להיות שאלת החינוך  .החרדים פנו בבקשה לתמיכה כספית

לירושלים ,

וחיזקו את מוסדם על  -ידי קבלת תלמידים מחוץ למושבה  ,מרמלה  .התנהל ויכוח חריף עם משה
סמילנסקי בעניין עתיד החינוך  ,ובית  -הספר הופעל באופן חלקי  ,למשך

שלוש  -ארבע שעות ביום " .

סמילנסקי ניסה להחזיר את ולקומיץ למושבה  ,אך הדבר לא עלה בידו  .מכתביו של אהרן
המנהל את המושבה עם עזיבתו של לוין  -אפשטיין  ,עסקו ללא הרף כקשיי

אייזנברג ,

החינוך  ,בחוסר

מורים

ובהיעדר מימון  .יש לציין שחוסר שקט אפיין גם את שאר המושבות  ,ובייחוד בשל עזיבת הבארון
ועמו הביטחון הכלכלי שהעניק בסבסוד מחירי הענבים  .איכרי המושבות ניסו לראשונה להתארגן
יחד לפעולה  .העובדה  ,שבכל ועד בין  -מושבתי השתתפו שני נציגים מרחובות  ,נציג הצעירים ונציג
החרדים  ,מעידה על עצמה .
נציגי ההתארגנות העצמית ברחובות באו לידי ביטוי גם בתחום הכלכלי  .ראשית הקמת אגודה
לפרדסים בידי חמישה איכרים  -סמילנסקי  ,זלמן לוין  ,אשר

שחיפשו דרכים שיתופיות ופנו לענף

חדש  ,הפרדסנות .

לוין ,

צאלליכין ואייזנברג -

בכך  ,ראשית נטישת רעיון ההתבססות

הטוטלית על ענף הגפן  .צעירי המושבה  ,למרות התנגדותו של לוין  -אפשטיין מחוץ  -לארץ  ,החתימו
איכרים אחרים לאגודה להקמת פרדס משותף .
בשנים תרנ " ט  -תר " ס חלה אפוא תפנית בתולדות המושבות בכלל ובתולדותיה של רחובות בפרט .
תפנית זו התבטאה בחידוד היחסים בין הקבוצות השונות במושבה ובדרכי התארגנות חדשים  .עם

עזיבתו של לוין  -אפשטיין עברה הנהגת המושבה לידי אהרן אייזנברג  ,ששימש כעין דמות
כמייצג ' מנוחה

ונחלה ' ,

ביניים ,

המשיך לנהל את משקי החברים שלא באו להתיישב בה  ,מחד גיסא  ,וכחבר

המושבה שהושפע מקבוצת הצעירים מאידך גיסא  .שניות זו בולטת במכתביו ללוין  -אפשטיין

ולזאב גלוסקין  ,בדיווח שוטף על מצב המושבה ובקשה לתמיכה כספית  ,וכן בהבעת דעות עצמאיות

בדבר דרכה של המושבה בעתיד  .הקמת ועד של תשעה  ,כדי שתייצג איכרים רבים יותר

במושבה ,

היתה ציון  -דרך בהתארגנותה  ,ורק הרבה יותר מאוחר  ,בשנת תר " ע  ,התנהלה בדרך דימוקראטית .
האופוזיציה של קבוצת הצעירים כוונה לא רק נגד קבוצת החרדים שבמושבה אלא גם נגד דרכי
הניהול של הנציגים של הוועד האודיסאי ביפו ופקידות הבארון .

*י
בשנותיה הראשונות של רחובות באו לידי ביטוי הקשיים והלבטים שאפיינו את תנועת ' חיבת  -ציון '

כולה  .הוויכוחים בין חרדים לחילונים  ,בין מייצגי הרעיונות החילוניים רדיקאליים של התנועה
הלאומית היהודית בראשיתה לבין

' בעלי  -הבתים '

שבאו להתיישב בארץ  -הקודש ולהשקיע בה

מהונם  .אלה ואלה ביקשו לשנות את גורלו של היהודי בגולה  ,להגשים את השאיפות הלאומיות של

העם היהודי בשיבה לארץ  -ישראל ובתיקון חייו הכלכליים והחברתיים  .אלה ואלה ביקשו להקים

בארץ חברה למופת על יסודות חדשים  ,כל קבוצה בדרכה שלה  .ויכוחים אלה  ,שליוו את התפתחות
התנועה הציונית עד
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ימינו ,

מצאו את ביטוים בזעיר  -אנפין בתולדותיה של רחובות בשנים

לוין  -אפשטיין  ,ט '

בסיוון

תרנ " ט  ,ספר העתקות

תרנ " ט  -תרס " ב  ,אצ " מ 1

 /א ( ) /) 2

ראשיתה של רחובות  ,תר  -ן  -תר  -ס

תר " ן  -תר " ס  .רחובות מראשיתה תוארה כמושבה שקיימה את עצמה בכבוד  ,בניגוד לשאר המושבות

באותה תקופה  .ואם כי יש אמת בטענה זו  ,אין להתעלם מן העובדה המכרעת שבשנת

תרנ " ד אישר

הבארון רוטשילד  ,לאחר השתדלותם של לוין  -אפשטיין וזאב גלוסקין  ,את קבלת ענביה ליקב של

ראשון  -לציון  .בכך הגיש עזרה רצינית וביטחון כלכלי בסבסוד מחיר הענבים  .מבחינה

זו  ,הכלכלית ,

לא היה הבדל משמעותי בין מצב רחובות למצב המושבות האחרות  .השוני הרב נעוץ בארגון ענייניה
החברתיים הפנימיים ובהיותה ' אדון לעצמה '  .אין ספק שההון שהשקיעו אנשי ' מנוחה

ונחלה '

בהקמת המושבה  ,המרץ והארגון התגלו בהתפתחותה העצמאית והמסודרת .

למרות רובדי האוכלוסיה השונים ברחובות  ,שהתחרו על הצביון החברתי  -התרבותי שיינתן

לה ,

איחד את כולם הרעיון של אחד  -העם בדבר הקמת מרכז רוחני בארץ  -ישראל  .מנהיגי הקבוצות

השונות  -לוין  -אפשטיין וזאב גלוסקין
הפועלים

' עשרות ' ,

מווארשה ,

אייזנברג שהצטרף למושבה בארץ  ,קבוצת

משה סמילנסקי והמורה ולקומיץ  -נמנו כולם על אגודת ' בני  -משה '  .וראו

עצמם הולכים בדרכו של אחד  -העם  .נראה שרעיונותיה של אגודת ' בני  -משה ' שימשו מעין מצע
משותף לאוכלוסיה ההטרוגנית ברחובות  .הביקורת שהעלו צעירי המושבה נגד המצב ביישוב דומה
בפרטיה לביקורתו של אחד  -העם במאמרו ' לא זה הדרך '  .אחד  -העם היה קרוב למושבה זו  ,שרבים

מראשיה נמנו על אגודת ' בני  -משה '  ,אך דרכה של המושבה היתה רחוקה בהרבה מן האידיאל שלו .
שניות זו באה לידי גילוי בכך שבמאמרו הביקורתי על מצב המושבות  ,על היישוב ועל

אפוטרופסיו ,

הוא סקר אותן אחת לאחת  ,אולם פסח על רחובות  .הוא הסביר את הדבר באריכות המאמר  ,אך נראה
שמושכה זו היתה קרובה אליו יותר מן האחרות ולכן לא רצה למתוח עליה בפומבי את ביקורתו
השמורה עמו  .במרחק זמן  ,במאמרו ' תחיית הרוח ' משנת תרס ' /ג  ,בא אחד  -העם לברר את רעיון
התחייה הרוחנית ותוך ויכוח עם זרמים אחרים בציונות העלה על נס את קבוצת

בווארשה

' חובבי  -ציון '

:

חבר ציונים בעיר ווארשה  ,למשל  ,יסד בעת אחת מושבה בארץ ישראל  ,בית  -ספר מתוקן

בווארשה ומוסד ספרותי להרחבת הספרות העברית  ,כלומר  ,האנשים האלה חשבו להם לחובה
לעסוק בעבודת ה ' מדינה ' ובעבודת ה ' קולטורא ' כאחת  ,והכל בשם הציונות ( או  ,כמו שנקראה
אז -
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' חבת ציון ' ) ,

ולא היה אדם שערער על התאחדות המעשים האלה תחת דגל הציונות . . .
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כל כתבי אחד  -העם  ,ירושלים ותל  -אביב תשי " ז  ,עמ ' קע " ג  -קע " ד  .אחד העם רמז כאן על הקמת המושבה רחובות
וכן על בית  -ספר לבנות

' יהודיה ' ,

שהקימה בווארשה קבוצה זו  ,והוצאת הספרים ' אחיאסף ' .
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