הערות למאמרה של מרים גטר
קתדרה  ( 12 ,תמוז

תשל " ט )

חיים זליגמן
שישים אלף יהודי גרמניה  ,שהגיעו בשנים

1939 - 1933

לארץ  -ישראל  ,הטביעו את חותמם על

שטחים שונים  ,הכלכלה  ,חיי התרבות  ,המוזיקה וכיוצא באלה  .כמו גלי  -עלייה אחרים לווה גם זה
לבטים

רבים ,

לפי שההצטרפות אל היישוב וההתערות בו אינם עולים בנקל  ,בשל הבדלים

במנטאליות  ,בהרגלי  -חיים  ,בהשקפות על תחומי  -העשייה ועוד  .ברי כי גם העלייה מגרמניה הביאה
אתה הרבה מן ההווי של ארץ מוצאה  -אם לחיוב ואם לשלילה  .על כל זאת עמדה המחברת  ,אולם
עובדות אחדות נעלמו

מעיניה  ,ואף

אם לא נעלמו  -לא הודגשו די צורכן .

העלייה שהגיעה מגרמניה לא היתה מונוליטית  ,כשם שגם יהדות גרמניה כולה לא היתה עשויה
מקשה אחת  .עובדה זו חשובה להבנת קליטתה של עלייה זו  .יהדות גרמניה היתה מורכבת משתי

חטיבות עיקריות  .מחד גיסא עמדה היהדות המערבית  -טוסט יודן '  -שבניה היו מושרשים
ומעורים בכפריה ובעריה של גרמניה ( למשל  ,הקהילות היהודיות בכפרים ובעיירות של
ובווריה ) .

באדן  ,הסן

רק בתהליך העיור הגדול  ,שחל בגרמניה החל משנות השבעים של המאה הי " ט  ,עברו

רבים מהם לערים הגדולות  .יהדות זו נשאה בקרבה את רעיון האמאנסיפאציה ובמרוצת השנים היא
עברה גם תהליכי התבוללות שהביאו לעתים לידי טמיעה  .לחלק גדול של יהדות זו היה גוון דתי
ליבראלי מובהק  ,חלק קטן הקים  ,כתגובה על תהליכי ההתבוללות  ,ובהשראתם של הירש ,

ברויר ,

הילדסהיימר ואחרים  ,את זרם היהדות הניאו  -אורתודוקסית המיוחד ליהדות גרמניה  .יהדות זו ראתה
עצמה נושאת תרבות גרמנית והיתה דוברת גרמנית .
החטיבה השנייה של יהדות גרמניה כללה את המהגרים שהגיעו מאירופה המזרחית החל משלהי

המאה הי " ט  .בגרמניה התהוותה במשך שלושים שנה יהדות מזרח  -אירופית גדולה ותוססת  ,שלבניה
קראו בדרך  -כלל ' אוסטיודן '  .הם היו שונים לחלוטין מיהודי החטיבה הראשונה  .המהגרים היו

מעורים לרוב בערכי היהדות ובעלי תחושה יהודית עממית עמוקה  ,שומרי מצוות ודוברי יידיש  .רק
הדור הצעיר  ,שגדל בגרמניה או נולד בה  ,רכש לעצמו את הלשון והתרבות הגרמניות  .אבל גם הם
עדיין גדלו בדרך כלל בסביבה יהודית והיו ערים ל ' יידישקייט ' שלהם  .אי  -אפשר לנקוב במספרים

מדויקים  ,אולם רבים מהם ישבו בערים הגדולות  ,כפי שעולה מריכוזיהם בברלין  ,בפראנקפורט
שעל הנהר מיין ובעיר קלן וכיוצא בהן  .אגב אורחא ולמען הדיוק נזכיר גם כי בצפון  -גרמניה היתה

יהדות ספרדית  ,למשל בהאמבורג ובאמדן  .היהדות המזרח  -אירופית בגרמניה תרמה תרומה חשובה
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מאוד בפיתוח ובטיפוח הרעיונות הציוניים והלאומיים וגם בתחומים אחרים  ,כמו לימוד עברית

והוראתה  .גם בני היהדות המזרח  -אירופית ספגו במרוצת  -הזמן את התרבות המקומית  .נזכיר בהקשר

זה  ,כי על אף שאיפות ההתבוללות החזקות של יהדות גרמניה  ,היא המשיכה לקיים ולטפח מוסדות
מחקר ולימוד  ,כמו הסמינרים לרבנים ולמורים  ,הארכיון הכללי ליהדות גרמניה ובית  -הספר הגבוה

ללימודי היהדות  .רשת בתי  -הספר העממיים והתיכוניים התקיימה בקהילות לא  -מעטות  .כמו  -כן
פרחו אז הוצאות

ספרים ,

כגון

' קדם '  ' ,ההוצאה

היהודית ' ו ' שוקן '  .לפנינו אפוא קיבוץ יהודי

שהתרוצצו בו מגמות שונות  ,שחלקן פרי ההרכב החברתי של יהדות זו של מעבר בין מזרח
למערב .
תהליך הקליטה של עולי גרמניה לא חל רק משעה שדרכו על אדמת ארץ  -ישראל  .פעולת חינוך

ענפה נעשתה עוד בשנים שלפני עליית היטלר לשלטון  ,ונמשכה גם בתקופת השלטון הנאצי  ,אם גם
בתנאים אחרים  ,מטעמים חיצוניים ופנימיים  .נחטא לאמת אם לא נזכיר כאן ראש לכל את הפעולה
של תנועות  -הנוער הציוניות  .היתה זו פעולה עקשנית של נערים ונערות אשר שנים הרבה לפני
היטלר לקחו על עצמם את המשימה החינוכית הזאת  .לרוב  -על אפו וחמתו של העולם היהודי

הסובב אותם  .התנועות האלה הניחו את היסוד למפעל הכשרה מסועף  ,שראשיתו בתחילת שנות
העשרים  .משיאיו של המפעל  -הקמת קיבוץ הכשרה ועליית ' חירות ' בסביבת העיר הגרמנית
האמלן  .חניכי קיבוץ זה הניחו  ,יחד עם עולי ווהלין וליטא  ,את היסוד לגבעת  -ברנר  .היישובים

שהקימו אלה ואחרים שינו את המפה היישובית של ארץ  -ישראל ושל מדינת  -ישראל  .בני העלייה
מגרמניה הקימו את נען  ,מעוז  -חיים  ,בית  -השיטה  ,כפר  -סאלד  ,דליה  ,הזורע  ,מושב מולדת  ,כפר -

ידידיה  ,טירת  -צבי  ,קבוצת יבנה ורבים אחרים  .אין לתאר את קליטת העלייה מגרמניה בלי יישובים

אלה  .מיעוט חלוצי זה פילס ללא ספק דרך לבאים אחריו  .בעת מצוקת היהדות בגרמניה  -בימי
היטלר  -לקחו תנועות אלה על עצמן במסגרת ' החלוץ ' את מפעל ההצלה של חלק ניכר מיהודי
גרמניה  ,ובייחוד של השכבה הצעירה .
' עליית  -הנוער ' היתה אולי המפעל הייחודי ביותר בתהליך ההכנה והקליטה  .היא נוסדה בגרמניה
בידי תנועות  -הנוער הציוניות החלוציות  ,מתוך ראייה נכונה ומרחיקת  -ראות שיש לעשות מאמץ
מיוחד כדי להציל את הנוער בגיל

. 17 - 15

כך קמה ' עליית הנוער הקלאסית ' בהנהלתם של הנרייטה

סאלד  ,רחה פרייר והנס בייט  .בהסתמכה על פעולותיהן של תנועות  -הנוער ארגנה ' עליית  -הנוער '
קבוצות של צעירים לשם עלייה לארץ  .אלה קיבלו את חינוכם במשקים

קיבוציים ,

במושבים

ובמוסדות חינוך חקלאיים ואחרים  .המסלול הייחודי הזה של עליית  -הנוער שילב  -כנראה בדרך

המהירה והאפקטיבית ביותר  -צעירים יוצאי גרמניה בבניית היישוב  ,אם בהקמת יישובים חדשים
ואם בכל צורת חיים אחרת  .חינוכם של נערים ונערות אלה בימי הכשרתם סייע להם במקומות
התיישבותם והקל על התערותם כישראלים וכנושאי תרבות עברית .
שאלת העברית היתה מן הקשות והבעייתיות ביותר  ,ובכך איני חולק על דעתה של מרים נטר  .אולם
יש להדגיש  ,שחומרת העניין היתה קיימת מאז בתודעתן של תנועות  -הנוער שהוזכרו ולכן הוקדש

לכך טיפול מיוחד ונמרץ ביותר  .מאז החלטתן ללכת בדרך הציונות  -גם זאת בתהליך של
התפתחות  -הועמדה שאלת הקנייתה של העברית כמרכז פעולותיהן  .רק כך אפשר להבין
שבתנועות שבגולה ובסניפי ' החלוץ ' וכן במקומות ההכשרה היה לימוד העברית לעניין מרכזי  .ומן
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הראוי להזכיר בהקשר זה שגם בעת חלוקת הסרטיפיקאטים היתה ידיעת עברית אחד הקריטריונים

המכריעים  .ואף  -על  -פי כן לא היה זה עניין פשוט להיעשות אדם עברי  ,הן בגלל הגיל והן בגלל
סיבות אחרות  .אך למרות הלבטים והקשיים עשו עולי גרמניה מאמץ גדול להיקלט  ,גם אם תהליך
ההתערות הלשונית והתרבותית היה קשה .
אסיים בהערה קצרה על הציטוט מתוך דברי ברל כצנלסון  ,שבו סיימה גם מרים נטר את מאמרה

:

דברי כצנלסון לא נאמרו על העלייה הגרמנית בלבד  ,אלא על כל העלייה שזרמה ארצה באותה
תקופה .

ב1ד7

ד7זטפיע על הבריטים לצאת מארץ  -ישראל

הערות לדיון  ,קתדרה 15 ,

יעקב עמרמי

( ניסן

תש " ם )

( יואל )

בתפיסת ההיסטוריה הקשורה ליישוב העברי בולטת בדרך  -כלל הגרסה התואמת את האידיאולוגיה
של

' תנועת  -העבודה ' ,

המחתרת ) -

המציגה חלק מבני העם ( חברי ה ' הגנה ' ) כבני  -אור וחלק אחר ( ארגוני

כבני  -חושך  .אביא דוגמה מובהקת לכך  .רוב חוקרי ההיסטוריה הישראלית החדישה

אימצו לעצמם מינוח מיוחד  :כאשר מדובר ב ' מאורעות  , ' 1939 - 1936שעה שהערבים הרגו ביהודים ,
התנפלו על הבריטים ועיקר פעולתם היה טירור פנימי בינם לבין עצמם  ,קוראים לזה ' המרד הערבי '

;

כאשר נוגע הדבר לפעולות חברי ה ' הגנה ' והפלמ " ח  ,קוראים לזה ' מאבק מזוין '  ' ,מאבק צמוד ' ,
ממרד ) ;

' מאבק רצוף '  ' ,מרי ' ( להבדיל

וכאשר מדובר במאבק המזוין שניהלו אצ " ל ולח " י  ,קוראים

לזה  -על  -פי הכינוי הבריטי  ' -טירור '  .הגדרתו של טירור היא אימתנות  ,שימוש באלימות כלפי

המתנגד  ,עינויו

והשמדתו ,

שיטה שננקטה

ברוסיה ,

באירלאנד ,

בקפריסין  .הבריטים והנאצים

השתמשו במלה זו להגדרת כל מי שהתנגד לשלטונם בפועל .
ההנהגה הציונית  ,בהבדל מן

המחתרת ,

הכירה בשלטון הבריטי בארץ כשלטון לגיטימי ואם

השתתפה ה ' הגנה ' בפעולות אנטי  -בריטיות ( במשך תקופה

פוליטי לעלייה ולביטול חוקי ' הספר

הלבן ' ,

קצרה ) ,

הרי מטרתה היתה להטיל לחץ

בקיצור  -לשיפור תנאי השלטון הבריטי בארץ  .אותן

הפעולות  ,כאשר נעשו בידי אנשי האצ " ל או הלח "י  ,נקראו פעולות ' טירור '  ,כיוון שנועדו לגרש את
הבריטים מן הארץ .
כשם שלא יעלה על דעתו של בן צרפת לקרוא לאנשי המק " י

' טירוריסטים ' ,

וכשם שלא יעלה על

דעתו של בן יוגוסלאביה לכנות את הפרטיזנים של סיטו בשם ' טירוריסטים '  -כך אין היסטוריון
ישראלי צריך להשתמש במונח זה  ,שכבר עבר עליו הכלח .

דומני  ,שהיסטוריון חייב להציג בחיבורו לא רק מה היה  ,אלא גם מדוע אירע מה שאירע ואת
הרקע שהביא את המדינאים להחליט ולפעול כפי שהחליטו ופעלו  .אך דומה  ,שקשה לעשות זאת
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על  -פי תעודות ממקור אחד בלבד  ,שמנסים לעשות המשתתפים בדיון  ,מתוך המסמכים הבריטיים .

על  -אף חשיבותם  ,יש לראות בהם בראש  -ובראשונה מקור לעימות עם מסמכים אחרים  -שלנו

ושל האמריקנים  ,למשל  .בין השאר התעלמו המתדיינים מהיבט חשוב  :המאבק  ,ולעתים שיתוף -
הפעולה  ,בין ארצות  -הברית והסובייטים על הירושה שהותירה האימפריה הבריטית  .כידוע  ,התאחדו

במקרה זה שתי המעצמות והצביעו באו " ם יחד  -נגד המדיניות הבריטית ובעד המדינה העברית .

מה היו האילוצים ומה גרם בסופו של דבר להבאתה של שאלת ארץ  -ישראל אל האו " ם

?

בכל

הדברים ששמענו הוצגה מלחמת  -השחרור כשלטון הזר כעניין שולי  .קשה לי להיות שותף להנחתו

של יהודה באואר כי הגורם לעזיבתם של הבריטים היה השואה  ,אם גם יצרה זו אקלים נוח לתעמולה
ציונית  .עוד פחות מכך אסכים עם ישראל קולת ושלמה אבינרי כי הגורם לעזיבת הבריטים היה

ההעפלה  .לא בגלל אלה נאלצו הבריטים לארוז את מיטלטליהם ולנסוע מכאן  .דומני  ,כי בכוחו של

הנוער העברי מן ה ' הגנה '  ,מן האצ " ל ומן

הלח " י  ,שחש

כי ארץ זו היא ארצו והיה נכון להילחם

עליה  ,בתוקף הקרבתו והתמדתו במלחמתו בשלטון הזר  ,נאלצו הבריטים לעזוב .

מלחמה זו החישה בכמה שנים את סיום השלטון הבריטי ואת הקמת מדינת  -ישראל  .האצ " ל והלח " י
ראו דחיפות בהכרעה  -להבדיל מן המנהיגים הציונים  ,שהתנהגו כאילו לרשותם עומד פנאי רב
ואין צורך למהר  .רק בזכות מלחמת  -השחרור של אנשי המחתרת נוצלה שעת  -כושר זו במועד .

מדיניות  -חוץ עברית לא היתה כמעט  .לרוב הסכימה הנהלת הסוכנות עם מסקנותיהן של הוועדות

הבריטיות  ,בין אם היתה זאת הצעת  -החלוקה של ועדת פיל  ,ובין אם ההצעה של הוועדה האנגלו -
האמריקנית  .על  -פי רוב לוו ההסכמות באשליות רבות  .יסודותיה של תכנית בילטמור הושתתו ללא -
תנאי על ידידות אנגלו  -סאכסית ובמידה כזו שאין לראותה כמציאותית אפילו בתנאים הנוחים

ביותר  .תפיסתו של דוד בן  -גוריון התבססה על העברה מהירה של מיליוני פליטים יהודים בעזרת
המעצמות הגדולות והפיכת ארץ  -ישראל למדינה יהודית בכוח מעשה זה ובזמן קצר .
בשנת

1946

הועלתה תכנית מוריסון  ,שלא התיימרה לעשות מחווה של פיוס אפילו כלפי אותם

הציונים שנפשם היתה רתוקה באזיקים לרעיון של חסות בריטית נצחית על ארץ  -ישראל  .הם רצו
מעין אוטונומיה לאורך רצועת  -החוף בשטח של

3 , 300

קילומטרים רבועים בקירוב וארץ  -ישראל

היתה נעשית למושבה בריטית  .האמריקנים הוכנסו כשותפים לרעיון זה  .הנהלת הסוכנות בחרה
בנחום גולדמן לנהל משא  -ומתן על תכנית זו עם שווין  .משה סנה היה היחיד שהתנגד לתכנית  .בן -

גוריון הסכים בשתיקה לשליחותו של גולדמן .
המנהיגות הציונית היתה מוכנה למכור את המדינה עוד לפני הקמתה תמורת מאה  -אלף רשיונות

עלייה  .רק המקרה ההיסטורי גרם לכך שבווין  ,שניהל בשלב הגורלי את המאבק העקשני שלו נגד

היישוב העברי  ,בסירובו להעניק מאה  -אלף רשיונות עלייה  ,חיזק את היישוב וגרם להגברת פעולות
המחתרת עד לסילוקו של השלטון הבריטי  .הנהלת הסוכנות שחבריה התחנכו על כרכי המסורת
היהודית נוסח מזרח  -אירופה  ,ראתה בבריטניה מעצמה איתנה ושלטון נסבל שאפשר לחיות אתו .
היא לא ראתה כלל את ההתמוטטות העומדת לבוא על האימפריה .
בלי ספק צודקים המתדיינים באמרם שבווין היה הדמות החזקה בקאבינט הבריטי וכי היו לו נטיות

אנטישמיות  .פרט לכך אין הוא ראוי לגנאי יותר מאסלי  ,ממלקולם מקדונלד או מצ ' רצ ' יל -

המדיניות כלפי ארץ  -ישראל היתה משותפת לכל הממשלות הבריטיות במשך ימי דור  .צ ' רצ ' יל
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הארות והערות

( ה ' ציוני ' ) ,

בהיותו שר  -המושבות בשנת

, 1922

היה הראשון שקבע כי העלייה לארץ תהיה לפי יכולת

הקליטה הכלכלית של הארץ  ,כלל שמשמעו  -לפי הערכה בריטית ולפי אינטרסים בריטיים  .אין
לגנותו יותר מאשר אותם שרים בריטיים שהציונים כינום

' ציונים '

:

ין דאלטון  ,מוריסון וקריץ ' -

ג ' ונס  .בווין ביצע את המדיניות שהיתווה משרד  -החוץ בימי צ ' מברליין  ,לפני המלחמה  ,ואשר
קוימה גם בידי ממשלת

צ ' רצ ' יל  ,בעת המלחמה ,

מדיניות שהתעלמה מכל רגש אנושי והיתה לעתים

אפילו אכזרית ממש  ,אבל שירתה  -לפי הבנת מעצביה  -את טובת האימפריה הבריטית .
ואם הבריטים עצמם רצו לצאת את הארץ ככר בתחילת

, 1947

כדעתם של כמה מחברים  ,הם בוודאי

לא חזו מראש שעם יציאתם תתחיל ההתמוטטות של מעוזי העוצמה הקיסרית הבריטית בעולם
כולו  ,והם יפלו בזה אחר זה  .גם ההחלטה על הכרזת המדינה באה לה  ,למנהיגות הציונית בקושי רב .
היא נאלצה לעשות זאת בגלל האילוצים הפנימיים והנוער הלוחם כדי למנוע את סילוקה מן
השלטון .
אין אדם יכול לשפוט תקופה היסטורית אלא לפי אחריתה  .את יציאת הבריטים והקמת המדינה

העברית יש להציג על כל הסבכים שהוליכו להתחוללותה  ,ולהסביר את הלכי  -הרוח של כל העושים
במלאכה

;

אולם ההערכה הסופית צריכה להיות מוארת לפי המטרות שהציבו לעצמם הפועלים

בשטח  ,מי כיוון בפעולותיו לכך שהבריטים ייצאו ואם השיגו פעולותיו את התוצאה המבוקשת .

הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות היישוב
בתקופת המנדט

נחום גרוס

החלוקה של תולדות היישוב לפני הקמת המדינה לתקופות  ,זו המקובלת הן בציבור הרחב הן על רוב

ההיסטוריונים  ,מושתתת על מניין העליות לארץ  .י כיוון שהחלוקה לתקופות אינה חלק ממהלך
ההיסטוריה

עצמה ,

אלא חלק מן העבודה ההיסטוריוגראפית  ,חשוב לבחון מדי פעם כל

פריודיזאציה מקובלת  ,וזו של תולדות היישוב בכללן  ,כדי לבדוק אם היא משמשת עדיין את צורכי
ההיסטוריון על הצד הטוב ביותר  .בדיקה כזו של הפריודיזאציה הנהוגה בתולדות היישוב

מעלה ,

כפי שאנסה להראות  ,כי מנקודת  -ראותו של ההיסטוריון המודרני  ,ובמיוחד ההיסטוריון הכלכלי  ,יש
לחלוקה המקובלת כמה נקודות  -תורפה ואפשר להחליפה באחרת  ,נוחה ויעילה יותר .

מניינן של העליות מעוגן לא  -מעט בתודעתם של בני  -הזמן  ,שעוצבה במיוחד בפרקי  -הזמן ושנהם
חל שינוי משמעותי בקצב העלייה לארץ ובהרכבה החברתי

;

גם אם יש מקום לטעון כי מדובר

בעיקר בתודעתם של דוברי ציבור הפועלים ולא בתודעת היישוב כולו  .הפריודיזאציה המבוססת על
מניין זה אין בה כדי לחייב את ההיסטוריון לקבלה ללא  -ערעור  .זאת ועוד  :אם התודעה ההיסטורית

של בני  -הזמן היא שקבעה את החלוקה לתקופות  -משנה  ,מן הראוי לשקול גם את יחסה של התודעה

ההיסטורית של בני  -זמננו לשאלה זו  .די אם נזכיר  ,למשל  ,את ההתנגדות שמעורר המונח ' העלייה
הראשונה ' בחוגים הדואגים לכבודן של העליות שקדמו לה  .מכל מקום  ,מנקודת  -הראות של הדיון
ההיסטורי יש בעיות ענייניות יותר וקשות יותר הכרוכות בשיטה זו של מניין העליות .

אין עוררין על העובדה שבתהליך העלייה היהודית לארץ  -ישראל בולטות קבוצות  -שנים שבהן היו
גלי  -עלייה חזקים  ,ובתקופות  -השפל שבאו אחריהן ירד מאוד מספר העולים והיו אף תופעות של
הגירה חוזרת

( ' ירידה ' )

ניכרת  .התנודות בגלי  -עלייה אלה מלוות היו מחזור מקביל של גיאות ושפל

בפעילות הכלכלית של המשק היהודי  .המדובר בגיאויות בשנים
1946 - 1943 , 1936 - 1933 , 1925 - 1924 , 1922 - 1920 , 1907 - 1904

1

הממין המקובל הוא  :העל " ה הראעךנה

העליה הרביעית
, 1953

ירושלים

 . 1947פחס )

 ; 1931 - 1924העלתה

 , 1957עמ '  . 14עם

,

-Haven

שחז

: 1903 - 1882

החמישית

המיעוט

Policies ,

העל " ה

1938 - 1932

, 1884 - 1882

,

השנץה1914 - 1904

 .ראה  ,למוטל

,

נמנההקוכץ ,
; Arab and

; העל "

המץלישית; 1923 - 1919

.

 :מ ' פיקרס  ,העל " הלישראל  1948 ,עד
AS

וכן

, 1891 - 1890

,

 :ים ' ר " כמן ,

lestine

ESCO

ממאחז לארץ  -מושב  ,ירושלים

תוטל " ט .
2

התיארוך ישתנה מעט לפי יטלושת הקריטריונים האפון ים לקביעתו
כלכלית .
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-

:

על " ה גולמית  ,עליה נקיה ופעילות

הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות היישוב

שאלה העולה מיד על הפרק היא אם ' גלים ' אלה הם התופעה העיקרית בתולדות העלייה לארץ ואם
יש להעמידם אמנם במרכז הדיון ההיסטורי ; או מוטב אולי להעדיף על פניהם תהליכים של קליטת

עלייה  ,שהשלכותיהם ארוכות  -טווח יותר  .אפשר לנסח שאלה זו גם מזווית הראייה הכלכלית  :האם
יש להעמיד במרכז ההיסטוריה הכלכלית של היישוב היהודי את ' מחזור העסקים ' או לשים את
הדגש על תהליכי הצמיחה הכלכלית לאורך התקופה

?

החלוקה המקובלת לתקופות  ,המושתתת על התופעות קצרות  -הטווח הקשורות בעלייה  ,אינה מכסה
למעשה את התקופה הנדונה כולה  .אפשר להסכים שתקופת הדיון הרלוואנטית לתולדות היישוב

טרם מדינה מתחילה בשנים שבהן מתחיל מניין העליות  -בשלהי התקופה
בשנות השמונים של המאה הי " ט  .אולם תקופה זו מסתיימת בשנים

העות ' מאנית  ,בערך

1947 - 1939

ולא בעלייה

החמישית המסיימת את המניין  .שנים אלה  ,שגם בפני עצמן אינן תקופה אחידה  ,נותרות אפוא

כמעין סרח  -עודף ודמותן מתמעטת שלא כדין .
בעיות קשות לא פחות קשורות בהבחנות המשתמעות מחלוקה זו  .בעלייה הראשונה היו שני גלי -

גיאות ; ולפיכך נכון אולי להתייחס אליה כאל שתי עליות  .לעומת זאת  ,אפשר לשאול אם ההבחנה
בין העלייה הראשונה לבין העלייה השנייה

מוצדקת בשל הדמיון הרב בהרכב החברתי של העולים ' .

גם הצורך בהבחנה בין העלייה השלישית לבין העלייה הרביעית מוטל בספק  .גם אם העלייה

השלישית מתוארת בדרך  -כלל כעליית
הבתים '  ,ברור

בשנת

1922

ה ' חלוצים ' ,

והעלייה הרביעית מצוינת כעלייתם של ' בעלי -

למדי שהמפנה בהרכב החברתי של העולים התרחש עוד בימי העלייה השלישית

;

כבר נשא חלק גדול של העלייה אופי ' בורגני  -פולני ' מובהק  ,כפי שמוכיחה גם הפעילות

הכלכלית הקדחתנית סביב הבנייה בתל  -אביב  4 .שני גלי  -העלייה הללו היו סמוכים מאוד ותקופת -
השפל שהפרידה ביניהם נמשכה  ,לפי נתוני ההנהלה הציונית  ,אחד  -עשר חודשים כלבד  ,החל מיולי

 . 1923מבחינה כלכלית יש דמיון רב בין הגיאות של

1922 - 1921

ב , 1925 - 1924 -

לזו שחלה

ובין

שתיהן מפרידה שנת  -מיתון אחת  .ההפרדה בין העלייה הרביעית והחמישית  ,לעומת זאת  ,ברורה

יותר  .אך דא עקא שהפרדה ברורה זו מקורה במידה רבה דווקא בתקופת  -הביניים הארוכה
( ) 1931 - 1928

שהשתרעה כמעין שטח  -הפקר בין שתי

העליות ' ,

תקופה שהחלוקה לפי מניין העליות

אינה מתייחסת אליה כראוי .
הצבענו אפוא על כמה מגרעות כבדות  -משקל בחלוקה המקובלת לתקופות ' לפי העליות '  ,בפרט
בתקופת המנדט  .ההדגשה היתירה של גלי  -הגיאות בעלייה  ,כלומר של תהליכים קצרי  -טווח  ,מביאה

3

אגב אורחא אפשר לשאול בהקשר זה אם

תולדותיה של תנועת  -העבודה בארץ
4

השווה

:

;

אין ההיסטוריוגראפיה של היישוב עומדת יתר על המידה בסימן

אך שאלה חשובה זו חורגת ממסגרת הדיון כאן .

י ' סלוצקי  ' ,מהגנה למאבק '  ,ספר תולדות ההגנה  ,ב  ,תל  -אביב

ביבא -

תנועת הפועלים בארץ  -ישראל  ,ב  ,תל אביב

, 1966

עמ '

; 47

תשל " א  3 ,עמ ' : 21

נ ' גרוס  ' ,המיתון של שנת

צ ' אבן  -שושן  ,תולדות
1923

ותקציבי הסקטור

הציבורי בארץ  -ישראל '  ,מכון פאלק  ,מאמר לדיון  , 794ירושלים  , 1979עמ '  . 39 - 38קשה לבסס טיעון זה מבחינה
סטאטיסטית  ,משום שיש הבדלים גדולים בין נתוני הממשלה לנתוני ההנהלה הציונית בדבר העלייה השלישית :
ראה
5

:

השווה

ראה

ד ' גורביץ ( עורך )  ,ספר סטטיסטי
:

לארץ  -ישראל  ,תרפ " ט , 1929 -

ד ' גלעדי  ,היישוב בתקופת העלייה הרביעית  ,תל  -אביב

ירושלים תר " ץ  ,עמ ' . 54 - 40

 , 1973עמ '

 . 11 - 10בעניין ההבחנה בין העליות

 :שם  ,עמ ' . 9
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לפיצול תקופה של שלושים שנה בלבד לארבע או לחמש תקופות  -משנה ומקשה על הדיון

ההיסטורי בנושאים רבים  .אך גם לשיטתה אין החלוקה המקובלת עקבית ויעילה  :היא מדגישה יתר
על המידה את ההבדל שבין עליית השנים
שאין היא מטפלת כראוי בשנים

1922 - 1921

לזו של

 1931 - 1928ו , 1947 - 1939 -

1925 - 1924

וחסרונה העיקרי הוא

כלומר בקרוב למחציתה של תקופת

המנדט .
נראה שמבחינת ההיסטוריה הכלכלית עדיף להשתית את חלוקת התקופה על התהליכים ארוכי

 -טווח

של צמיחה כלכלית ושל קליטת עלייה  .על  -פי תפיסה זו  ,יש לחלק את תקופת המנדט רק לשתי
תקופות  -משנה ,
תרצ " ג  -תש " ז ) .

השוות ,

במקרה ,

באורכן

:

1932 - 1918

ו 1947 - 1933 -

( תרע " ח  -תרצ " ב ,

בתחילתה  ,או בסמוך לתחילתה  ,של כל אחת מן התקופות הללו היתה גיאות במספר

העולים ובפעילות הכלכלית  ,ולאחריה באו שנים שבמהלכן קלט המשק היהודי את רוב העולים
קליטת  -קבע  ,תוך התגברות על רוב
הראשונה , 1932 - 1918 ,

התקופה

הקשיים ,

והעלייה נמשכת בקצב מתון .

נפתחה כשלב  -המעבר של הממשל הצבאי  ,של שיבת גולים לארץ

ושל שיקום חלק מהריסות המלחמה  .הגיאות העיקרית בעלייה ובפעילות המשקית החלה מאוחר
יותר  ,עם

כינון הממשל

האזרחי  ,והמחזור

הכלכלי של השנים

1923 - 1920

עמד במידה רבה בסימן

של תהפוכות בתקציבי הסקטור הציבורי  -הממשלתי והציוני  .אחרי תקופת מיתון קצרה  ,התחדשה

העלייה כיתר שאת ועמה גיאות כלכלית קדחתנית ברבים מענפי  -המשק  .המשק היהודי לא הספיק
' לעכל '

את עולי העלייה השלישית לפני שהחל הגל הגדול הבא של עולים  :על כן גם משבר

1927 - 1926

וגם תקופת הצמיחה הרגועה ביחסי בשנים שלאחריו היו למעשה חלק מתהליך

היקלטותן של שתי העליות  -השלישית והרביעית .
התקופה השנייה

( ) 1947 - 71933

נפתחה בגל גואה של עלייה ופעילות משקית  .הגיעו אז לארץ עולים

רבים יותר מאשר בשנות העשרים המוקהמות  ,אך התוספת היחסית של עלייה זו ליישוב היהודי
היתה קטנה יותר  .במלים אחרות  :מנקודת  -מבט רחבה יותר היתה התשתית הדימוגראפית והכלכלית
שאליה הגיעו עולי העלייה החמישית גדולה ומקיפה הרבה יותר  .גם בתקופה זו לא נמשכה הגיאות
אלא שנים מעטות

:

אחריה באו שנות משבר כלכלי וצמצום יחסי כעלייה  .אכן גם כאן בולטים

הבדלים חשובים בין תקופה זו לקודמתה  :מחוץ פעלו אז כוחות שמנעו הגירה חוזרת ( ' ירידה ' ) רבת
ממדים ומיתנו את האטת העלייה  .ואילו בארץ עצמה נתלווה למשבר הכלכלי עד  -מהרה משבר
פוליטי חמור ביותר  .המאבק הפוליטי האלים השפיע על הזירה הכלכלית בשני כיוונים עיקריים

:

ניתוק כלכלי מרחיק  -לכת בין המגזרים הלאומיים בארץ  -ישראל וגידול בהוצאות הציבוריות בשני
התקציבים  ,בתקציב הממשלה לצורכי ביטחון וסדר ציבורי ( כולל בנייה

רבה )

ובתקציב הציוני

לצורכי ביטחון והתיישבות  .נראה שהשלכות אלה יותר משהחריפו את המשבר הכלכלי פעלו
למיתונו  .גם בתקופת הצמיחה והקליטה שלאחר המשבר יש שוני גדול בין תקופה זו לקודמתה -

ומן הראוי להדגישו  .בסוף שנות העשרים התנהלה עדיין הפעילות המשקית בארץ במסיבות של

6

תקופת רגיעה זו לא היתה אמנם אחידה בנסיבותיה המדיניות  -האווירה והעשייה הפוליטיים בארץ השתנו
באורח קיצוני עקב מאורעות

7
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; 1929

ויש צורך בבחינה יסודית של השלכותיו של מפנה זה כתחום הכלכלי .

יש אולי לפתוח את התקופה עוד בשנת . 1932

הערה לעניין חלוקתן לתקופות של תולדות היישוב

משק פתוח וסחר בין  -לאומי חופשי כמעט  ,ואילו בשנות הארבעים סיפקה מלחמת  -העולם השנייה

תנאי ' חממה ' למשק היהודי  .מצד אחד הצטמק היבוא המתחרה  ,ומצד אחר  -נוצרה גיאות בביקוש

( רובו  ,אך לא כולו  ,מן הצבא הבריטי באיזור ) לא רק לתוצרת חקלאית ותעשייתית אלא גם לענפי
השירותים  .הצירוף של תנאים אלה  ,שיצרה המלחמה  ,והעובדה שהעלייה החמישית היתה העשירה
מכל העליות מן הבחינה החומרית והאנושית הביא לכך שבמשך רוב שנות המלחמה שררה בארץ
פריחה כלכלית והונח היסוד האיתן להתפתחויות מאוחרות יותר .

יי
מתוך ניתוח תולדות היישוב בתקופת המנדט על כל

היבטיהם ,

ולא רק מנקודת המבט של

ההיסטוריה הכלכלית  ,נראה אפוא שהחלוקה המוצעת לתקופות  -משנה עשויה להיות עדיפה מן

המקובל  ,הן בשל הכלים שהיא מספקת והן משום שהיא פותחת פתח לשאלות חדשות שלא נחקרו
עדיין  .זאת ועוד

:

כמו במקרים אחרים בהיסטוריוגראפיה תתרום חלוקה זו להבנה טובה יותר של

התקופה משום שתעודד את הניתוח המשווה  .כך יודגשו לא רק קווי הדמיון העקרוני שבין שתי

תקופות  -המשנה אלא גם ההבדלים החשובים בפרטי התהליכים שהתרחשו בכל אחת מהן .

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי  -מקומו ותפקידו של משק  -החלב

במערכת ההתיישבותית היהודית בארץ  -ישראל בתקופת המנדט
יעקב שביט ודן גלעדי

משנת

1921

ועד היום

( ) 1937

סודרו בסך הכל כאלפיים

משקים מעורבים ראויים לשמם  ,כלומר

125

לשנה  .בצעדי

צב כאלה לא נרחיק לכת  ,לא במנין אוכלוסיתנו  ,לא בבנין
כלכלתנו העצמאית .
יעקב וילקנסקי  ' ,תיקון החקלאות ' תרצ " ז

האוטו שלנו גדול וירוק ,
האוטו שלנו נוסע
בבוקר

רחוק ,

נוסע  ,בערב הוא

שב ,

מביא הוא לתנובה ביצים וחלב .
פניה ברגשטיין

במאמר זה ננתח את מעמדו ואת תפקידו של משק  -החלב בתולדות ההתיישבות היהודית בארץ -

ישראל בתקופת המנדט כמי שמילא תפקיד מרכזי בהתבססותו של

' המשק המעורב '  ,ביצירת

בכורתה של ' ההתיישבות העובדת ' וביצירת מערכת  -הקשרים בין ההתיישבות החקלאית לבין

ההתיישבות העירונית  .י
תולדות ההתיישבות היהודית  ,ובעיקר תולדותיה של ההתיישבות החקלאית  ,שוחזרו  ,תוארו ונותחו
בספרים ובמחקרים רבים  .המאמץ המחקרי התרכז בעיקר בתיאור הנסיונות השונים ובסקירה של
ההתפתחות של צורות ההתיישבות השונות  .מאמר זה אינו בא לתאר את ההתפתחות ההיסטורית של

צורות ההתיישבות השונות  ,מהיבטים שונים  ,אלא לנתח את תולדות ההתיישבות בהיסטוריה של
מערכת

דינאמית ,

כלומר לבחון את יחסי המערכת שנוצרו בין האיברים השונים של המערכת

ההתיישבותית  .מנקודת  -מבט זו ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל היא מערכת הקשורה במערכות
אחרות הנמצאות אתה בקשר ומשפיעות עליה .

2

היסטוריה של מערכת פירושה היסטוריה של

התארגנות איברים שונים למערכת כוללת  ,שאיבריה השונים שייכים בו  -בזמן למערכות שונות וכל

1

המאמר הוא פרק מתוך תיאור שיטתי וכולל של מבנה ההתיישבות היהודית כארץ  -ישראל כמערכת .

2

ראה  :י ' שביט  ' ,בין " חברה יישובית " ל " חברה פוליטית "  ,היישוב היהודי בארץ  -ישראל בתקופת
14
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( טבת

תש " ם ) ,

עמ '

. 16 - 7

המנדט '  ,קתדרה ,

הרפת והמשק הארן  -ישראלי בהתיישבות היהודית

אחד מהם ממלא

תפקיד שונה ( ויותר מתפקיד אחד ) ' .

יחסי מערכת אין פירושם רק קיום ' סטאטי ' זה

בצד זה של ' עובדות ' שונות  ,אלא הזיקה ביניהם וההשפעה שיש לזיקה זו על המערכת כולה ועל כל
אתת ואחת מן ה ' עובדות ' שבה  .בחינתה של ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל מנקודת  -המבט של
יחסי המערכת תעלה  ,כך אנו

מניחים  ,הארה נוספת

לטיבם של תהליכי ההתיישבות ושל הזיקה בין

ההתפתחות המודעת והמתוכננת לבין זו שהיתה ' פרי נסיבות

הזמן ' .

מראשיתה הציגה והציעה ההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל מגוון רחב ביחס של מודלים כלליים

וחלקיים של התיישבות ושל דפוסי  -התיישבות  .כל המודלים הללו לקחו בחשבון את הגורמים
וצירופי  -הגורמים השונים המעצבים את דמותה ואת אופיה של ההתיישבות בתנאים הנתונים של

ארץ  -ישראל  4 .היו אלה מודלים אידיאולוגיים ותיאורטיים שהושפעו מתנאי  -הארץ  ,ממודלים של

התיישבות בארצות שונות  ,משאיפות ואינטרסים לאומיים  ,חברתיים  ,כלכליים ואידיאולוגיים  .חלק
מן התכניות הללו נשאר על הנייר

;

חלק אחר הוגשם הלכה למעשה  .אפשר לומר שההתיישבות

החקלאית  -להבדיל מן ההתיישבות העירונית  -הוגשמה על  -פי שורה של תכניות ( רובן

חלקיות )

ומתוך מודעות לתפקידה ולמטרותיה השונות  .כתוצאה מתהליכי ההגשמה המתוכננים והמודעים

האלה התחילה ארץ  -ישראל ' להתמלא ' דפוסים שונים של התיישבות  .התנועה הציונית והמוסדות
המיישבים לא היו יכולים  -כארגון וולנטרי  ,מוגבל בכוחו ובאמצעיו  -לכפות מודל התיישבותי

אחיד ; לפיכך קמו בארץ  -ישראל צורות שונות ומגוונות של התיישבות חקלאית  .מבחינה עקרונית
היו אחדות מצורות התיישבות אלה סותרות זו את זו ואף יריבות ועוינות  ,והתקיימו זו בצד זו תוך

מאבק  ,יריבות וחיכוך מתמיד  .אולם הן הרכיבו את המערכת ההתיישבותית והיו איבריה .
לכל אחד מן המודלים של ההתיישבות היו מטרות  ,אינטרסים ואידיאלים  ,ולעתים תכופות גם טען
לבכורה ולבלעדיות  ,אולם מנקודת  -ראותה של המערכת בכללה מילא כל מודל התיישבותי
פונקציה מוגדרת  ,חלקית במהותה  ,שהצטרפה לפונקציות האחרות שמילאו מודלים אחרים ,
ופונקציות ' חלקיות ' אלה הן שיצרו את ' המערכת ' כולה  .כוונתנו אפוא לטעון שלכל אחת מצורות
ההתיישבות היה תפקיד  ,או תפקידים  ,מוגדרים ואופייניים לה בתולדות ההתיישבות היהודית  ,אך

ההתיישבות כמכלול דינאמי יכלה לצאת אל הפועל רק משום שהתקיימו בה  ,זה בצד זה וזה בזיקה

לזה  ,איברים שונים  ,לעתים מנוגדים  ,וכי ללא מגוון האיברים

הללי

היתה ההתיישבות היהודית

יוצאת פגומה ואולי גם בלתי  -אפשרית .
זאת ועוד  .כל צורה התיישבותית נועדה מלכתחילה לממש מודל רצוי ומועדף  ,ולמלא ציפיות
מסוימות  .אולם כהקשר של הדינאמיקה של המערכת השתנו לעתים היחסים בין הצורות השונות
לבין עצמן  ,והשתנו התפקידים שמילאו במערכת  .השינוי הזה התרחש בראש  -וראשונה בגלל התלות

שהתקיימה בין האיברים השונים  .כך  ,למשל  ,ההתפתחות של המושבות או ההתפתחות של משקי

ההתיישבות העובדת היו לא רק תוצאה של יוזמה ותכנון ' פנימי '  ,מודע לעצמו ולכוונותיו  ,אלא גם
3

על מושג הרב  -מערכת כהקשר של ההיסטוריה של התרבות ראה
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' ' Polysystem Theory

 . Poetics Todayההימטוריוגראפית הציונית

.

Even-Zohar

1.

הפנימה לעתית קרובות את

התודעה האידיאולוגית של הציונות שראתה את היישוב היהודי כמערכת אוטונומית הנבנית על  -ידי התנועה
הציונית ותיארה את הגורמים ה ' חיצוניים ' ברוב המקרים כגורמי  -רקע שיש להם בעיקר השפעה אינסטרומנטאלית

ולא השפעה מהותית ומעצבת על היישוב היהודי ומערכי  -התארגנותו .
4

ראה למשל

:

י ' מצר  ,הון לאומי לבית לאומי  ,ירושלים תשל " ט  .מצר סוקר מודלים ותכניות שעלו בין השנים

. 1921 - 1919
179

יעקב שביט ודן גלעדי

תוצאה הכרחית של השינויים כיחסי המערכת  .המושבות נועדו מלכתחילה להיות דגם של איכרות
פרטית שאופיה מסורתי ו ' שמרני '  ,אבל עברו תהליך שהפך אותם למשק קולט הון פרטי ולמקור
תעסוקה שכירה  ,ובעקבות זאת ל ' חצי מושבה  -חצי עיר '  5 .המשק המעורב  ,לעומת זאת  ,נועד להיות

בסיס כלכלי  -חקלאי לדפוס חברתי מוגדר של התיישבות חקלאית ; צורה המבטיחה מחזור פנימי
 .תוך הבטחה של
שאופיו מיוחד  ,המאפשר משק אינטנסיבי ומסגרת שיתופית  -שוויונית ,

' האוטארקיה ' המשקית ( לכאורה ) של משקי ההתיישבות העובדת  ,בעיקר לשם הבטחת אי  -תלותם
במקורות  -חוץ לאספקת מוצרי  -מזון בסיסיים  6 .אולם במרוצת  -הזמן  -כפי שנתאר בהמשך  -הפך

המשק המעורב למוקד של יחסי  -הגומלין בין הכפר והעיר ויצר את יחסי המערכת בין ההתיישבות
החקלאית והיישוב העירוני  ,לא בדרך שחזו אותם בתחילה רוב  -רובם של הוגי הרעיון של
ההתיישבות העובדת .

במאמר זה נתרכז בתיאור התפתחותם של ענף הרפת ושל משק  -החלב כענף כלכלי  ,אף שאין
בכוונתנו כאן להביא סקירה היסטורית של השלבים השונים בפיתוח הענף ושל האנשים שהשתתפו
בפיתוחו  .המשק המעורב  ,כאמור  ,מהווה בעצמו

מערכת  ,או

תת  -מערכת  ,ומשק  -החלב ממלא בו

מקום מרכזי  .לפיכך אפשר לבחון את התפתחותו של המשק המעורב כולו באמצעות בחינתו של
משק  -החלב בתוכו  .זאת ועוד  :הפרה החולבת הפכה ל ' אגדה חקלאית '  .מטבע  -הלשון המתארת את
התפתחות ההתיישבות בשיטה

( ובעקרון )

של ' עוד דונם ועוד עז ' התכוונה לא לעז אלא לפרה

החולבת  .היא היתה משענתו המרכזית של המשק החקלאי ושל ההתיישבות העובדת  ,למן שנות

השלושים  ,וכושר התנובה שלה הגיע לשיאים בין  -לאומיים והקנה לה תהילה רבה  .הרפת קבעה
הרבה מן המחזור החקלאי והמחזור הכלכלי  -החברתי של ההתיישבות השיתופית  .אם משק המטעים
קבע את האופי הכלכלי  -החברתי של המושבות ואת תפקידן במערכת ההתיישבותית  ,קבעה הרפת

במידה לא מעטה את האופי הכלכלי  -החברתי של ההתיישבות העובדת ואת תפקידה במערכת
ההתיישבותית .

' פרה ביתית ' כבסיס לאוטארקיה
לפרה החולבת  ,לענף הרפת  ,לחלב ולמוצרי  -החלב היה תפקיד שולי ומזערי בכלכלתה של ארץ -
ישראל בתקופה העות ' מאנית  ,למעשה עד אמצע שנות העשרים של המאה העשרים  .הנוסע

האירופאי נתקל אמנם במהלך מסעו בארץ בעדרי בקר ( ומקנה ) גדולים שעוררו בזכרונו את נופי

המקרא ' ,

אבל בעדרי הבקר של

הערבים  ,שרעו מרעה

טבעי  ,היו פרות

קטנות  ,כחושות  -בשר ,

שתנובת  -החלב שלהן היתה נמוכה מאוד  .המשק החקלאי הערבי לא היה ערוך לגידול יעיל של בקר

5

לא כל המושבות הוותיקות הפכו ל ' חצי עיר '  .הסיבות להבדלים בהתפתחות של המושבות השונות ייבדקו על ידינו
במקום

6

:

ראה

אחר .

ניתוח  :ר ' כהן  ' ,משק מעורב רב  -ענפים  -ומבנה החקלאות '  .הישוב הקיבוצי  -יסודות ותהליכים  ,הקיבוץ

המאוחד תשכ " ט  ,עמ ' . 129 - 107
7

על

הגדרתה של ' התיישבות עובדת ' ראה  :ד ' גלעדי  ' ,בכורתה של ההתישבות העובדת -

חברתי  ( 2 ,ספטמבר
8

הנרי

ועוד .
180

 , ) 1977עמ '

בייקר טריסטראם  ,מסע

מאימתי ? ' ,

רבעון למחקר

. 60 - 42

בארץ  -ישראל 1863 - 1864 ,

( תרגם חיים

כן  -עמרם ) ,

ירושלים

 , 1975עמ ' 284 - 279

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי בהתיישבות היהודית

חציר אין מגדלים כאן  ,והכנת שחת אינה ידועה בארץ זו  .כמויות עצומות של ירק עשיר

מתבזבזות כליל  ,לפי שבמארס יש הרבה יותר ממה שמסוגל הבקר לאכול  ,ואילו עד סוף מאי
מספיקים כבר ברקנים ענקים ומיני דרדר אחדים גדולים וקוצניים לחנוק כליל את עלי הדגן
הקמלים .

1

אוכלוסייתה של העיר המזרחית הארץ  -ישראלית צרכה בעיקר חלב  -עיזים או חלב  -גמלים  ,שמהם
הכינו גם גבינה או חלב חמוץ  .בעיר הורגש מחסור בחלב רוב ימות  -השנה  .הובלת חלב ממקום

למקום לא היתה אפשרית בגלל קשיי התעבורה ומזג  -האוויר  .החלב לא היה מצרך שתפס מקום
חשוב בסל  -המזונות של תושב העיר  .את הפרות האירופאיות הראשונות הביאו לארץ  -ישראל

המתיישבים הטמפלרים והמתיישבים האמריקנים והשבדים בירושלים  .תוצרת  -החלב שלהם נועדה
בעיקר לתצרוכת עצמית  ,ורק חלק קטן ממנה הגיע לעיר הסמוכה  .משקי

הטמפלרים ,

בעיקר

בוילהלמה ובשרונה  ,הם ששימשו דוגמה למתכננים היהודים  ,ובראשם אליעזר וילקנסקי  ,שלמד מן
הטמפלרים את השיטה של גידול מספוא ירוק ושל מחזור זרעים המאפשרים אספקה של מזון טרי
לבהמות 0 .י

הדימוי המקובל של איכר עובד אדמה בהגות הציונית פיה דימוי של איכר  ,חורש אדמתו

וקוצרה ,

או של יוגב וכורם  ,אך לא של מגדל בקר ובעל רפתות  .אמנם  ,יהודים שעסקו בחקלאות במזרח -
אירופה גידלו פרות לחליבה במשקיהם  ,אבל היה זה משק  -כקר לא  -מפותח לעומת הרפתות במשקי -

הבקר המפותחים שבמערב  -אירופה  .ין המתיישבים במושבות הראשונות לא ראו ברפת ענף שצריך
או אפשר לפתח אותו ולבסס עליו את המשק  .גם מבקריו של משק  -המטעים ומבקרי שיטת
ההתיישבות של הבארון ושל יק " א  ,לא הציעו כחלופה את פיתוחו של משק  -החלב  .בשנת

במושבות רק כמה מאות פרות  ,וכמה רפתות הוקמו בסביבות ירושלים

1890

היו

אולם התוצרת נועדה

;

לאספקה עצמית של חלב ומוצריו  .המושבות הוסיפו לרכוש חלב ( כמו גם מוצרי  -מזון

אחרים )

הסמוכים " .

מבקריו של משק המושבות המונוקולטורי הציעו  ,לכל היותר  ,לפתח

משק  -חלב כדי להבטיח את

המושבות  .במושגינו אפשר לומר כי יחסי

בכפרים הערביים

ה ' אוטארקיה ' של משק

המערכת האפשריים של משק המושבות עם המשק הארץ  -ישראלי נתפסו על  -ידם בצורה מצומצמת

9
10

טריסטראם ,
ראה :

שם .

עמ ' . 441

א ' כרמל  ,התישבות הגרמנים בארץ  -ישראל בשלהי התקופה

בראי תקופה  ,ב  ,ירושלים

תשל " ט  ,עמ ' , 102 , 60

 . 373בתחנת הייעוץ בבית  -הספר החקלאי בווילהלמה נעשו

נסיונות לטיפוח בקר לחלב על  -ידי יבוא גזעים משובחים
הרצאתו של הבאורס הרדג מיום

15

בנובמבר

העות ' מאנית  ,תשל " ג  ,עמ ' ; 227

י ' כן  -אריה  ,עיר

, 1910

מגרמניה  .גנזך

המדינה  ,חטיבה

 ; 41764 67תדפיס

בשטוטגרט  .על חוות בן  -שמן ונסיונותיו של וילקנסקי

כעקבות הטמפלרים לטפח פרה מקומית שתנובת החלב שלה גדולה ראה  :ע ' אטינגר  ,עם חקלאים עברים בארצנו ,

תל  -אביב
11
12

א'

,

תש " ה  ,עמ '

. 53

היהודים בזמן הזה  ,מוריה  ,אודסה תרע " ד ( תרגם

:

י " ח ברנר )  ,עמ '

. 176 - 171

א " שרופיי
הירשברג  ,משפט הישוב החדש כארץ  -ישראל תרס " א  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '  . 26הירשברג מסר את מספר
הפרות נכל מושבה ומושבה בעת ביקור  .ואף  -על  -פי כן כבר עם המעבר לאחריותה של

יק " א ניסו כמה מהמושבות

לפתח דגם של ' משק מעורב ' כדי לספק את התצרוכת המקומית ומושבה קטנה כמו מזכרת  -בתיה טיפחה
עדר בן

146

ראש  ,ניהלה מחלבה על בסיס קואופרטיבי  ,ומכרה

כ 50 , 000 -

ב 1908 -

ליטר חלב ליפו  .אבל הגיאות של משק

ההדרים הכריעה את הכף  .ראה ש ' שאמה  ,בית רוטשילד וארץ ישראל  ,ירושלים

תש " ם  ,עמ ' . 149 - 148
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ביותר  .קו  -המחשבה המרכזי בתקופה זאת  -וגם לאחר  -מכן  -הדגיש את הצורך בהבטחת

הביסוס המשקי והאוטארקיה במצרכי  -מזון  .בשנת

, 1901

למשל  ,כתב א " ש הירשברג דברי  -ביקורת

נוקבים על משק המושבות בגלל המבנה החד  -ענפי שלו  ,וטען שעליו להיות ' מעורב ' ובתוכו צריך

להיות מקום לרפת משפחתית שתספק למשפחת האיכר את תוצרת  -החלב הדרושה לו לכלכלת
הבית

:

' אין האכרות יכולה להתקיים  ,כי אם על עבודה מעורבת של שדות זרע  ,נטיעות  ,גדול צאן

ועוד ועוד  ' . . .הדגם של הירשברג היה המשק החקלאי הלא  -מודרני של החקלאות המזרח -
אירופאית  .כשדיבר על משק ' מעורב ' התכוון למשק ' רב  -ענפי ' היכול להבטיח עבודה חקלאית לכל
אורך השנה ולהבטיח ' אוטארקיה ' של המשק במצרכי  -מזון בסיסיים  .הירשברג לא האמין שענף -

החלב יכול להיות מרכזי ויסוד לביסוס משקי וכלכלי  ,בגלל העלות הגבוהה של המחלבות ושל
הובלת החלב

:

' הוצאת הובלת מאכלי חלב תאכל את ההכנסה '  .ני

במושבות לא נעשה אפוא שום צעד מתוכנן לפיתוחו של ענף  -החלב מעבר לרפת המשפחתית .
המושבות המעטות שהתבססו על פלחה  ,כמו הרטוב  ,כאר  -טוביה ומושבות יק " א בגליל

התחתון ,

לא פיתחו משק חלב רציני  .למעשה  ,לא אפשר המבנה החברתי והארגוני של המושבות פיתוח

רפת ,

מעבר לרפת המשפחתית הקטנה  .פיתוחה של רפת גדולה דרש מבנה ארגוני וריכוזי ומשאבים
גדולים  ,ולכן אין זה מפליא כי את התרומה הראשונה לפיתוח משק  -החלב נתנו החוות הלאומיות

וחוות  -הלימוד  ,וכי דווקא בתכניות ( שלא יצאו לפועל ) לפיתוחן של משקי

החוות  ,תפס

החלב מקום

חשוב  .כך היה  ,למשל  ,בתכניתו של משה גליקין במגדל או בתכניתו של האגרונום משה ברמן

לחוות  -הלימוד החקלאית בדלייקה

( כנרת ) 4 .י

מי שנתן דעתו כבר באותה תקופה למצבו המפגר של משק  -החלב היה העסקן הציוני ההולנדי
יעקובוס ה ' קאן  .קאן  ,שמוצאו היה מארץ שמשק  -החלב שלה מפותח

ביותר ,

לא שפט את

התפתחותו של המשק החקלאי היהודי רק לאור יכולתו  -או חוסר  -יכולתו  -להגיע ל ' אוטארקיה '

משקית  .אדרבה  ,בספרו ' ארץ ישראל '

( , ) 1909

טען קאן שיש לפתח בארץ  -ישראל משקי  -חלב

מודרנים כתנאי הכרחי לביסוסם הכלכלי של המשקים  .הוא גם ראה בבהירות את הקשר שייווצר בין
משק  -חלב לבין העיר ולא האמין שמשקי  -הפלחה של יק " א יוכלו להגיע לעצמאות כלכלית על
בסיס של גידולי

בעל  .יי

לעומת קאן  ,עמד וילקנסקי בתרע " ח על הבעיות הקשות הכרוכות

בהתפתחותו של המשק המעורב בכלל ושל ענף  -הרפת בתוך המשק המעורב  ,והסביר את הקשיים

הכלכליים שמנעו את פיתוח משק  -החלב עד שנות השלושים  .וילקנסקי סבר שלא ניתן לפתח משק
מעורב רב  -גוני בבת  -אחת וטען שהתפתחותו כמשק מגוון צריכה להיות הדרגתית  ,שאם לא כן עשוי

המשק המעורב לכרוע תחתיו כשענף  -משקי אחד בתוכו עלול להביא להתמוטטותו של המשק
המעורב כולו  .משק מעורב הוא משק שצריך להיווצר בתוכו איזון עדין ומתוכנן תוך תהליך של
התפתחות הדרגתית ושקולה  .וילקנסקי הזהיר שאין לחשוב שענף הרפת יהיה זה שיציל את המשק
המעורב מגרעונותיו ויעמידו על הרגליים מבחינה כלכלית  .לפי חישוביו המפורטים יהיו ההוצאות

13

הירשברג  ,שם  ,עמ ' . 47

די

ולט  31 ,בינואר . 1908

14

ראה

15

ראה  . 67 - 98 :קק  4 ) Liepzig 1909 ,ת61א Erez Israel - das JUdicshe Land,

182

:

 ,מת " א  .נ

עדר פרות על חוף הכנרת בשנות

ה 20 -

לקיומה של רפת כבדות כל  -כך עד שההכנסה לא תכסה את ההוצאות  .ענף  -רפת בעל ערך כלכלי

יוכל להתפתח רק כ ' ענף ' משקי ולא כתוספת קטנה למשק המשפחתי או למשק השיתופי  ,בגלל
ההוצאות הכבדות והעלות הגדולה  .לפיכך -
גם מחלבה מתוקנה  ,שתהיה באמת מקור הכנסה נוסף על הפלחה  ,אינה נבראת ב ' ויהי

!'

אחד :

אין קפיצות בדרכי החקלאות  ,אלא צעד אחר צעד היא דורכת  ,ומחלבות ' מבהלות ' אינן יכולות

למלא את הלקוים של ענפי  -משק אחרים  ,אלא עוד מגדילות אותם .
ובסכמו את השקפתו אמר וילקנסקי

:

גוון לשם גוון מרבה אולי עושר באמנות  ,אבל מרבה דלות בחקלאות  .מחבורם של שני סוגי
גרעונות הנמצאים בכפיפה אחת אינה יוצאת אף פעם תוספת אלא יוצר עוד גרעון יותר גדול
מאשר הם מחולקים במקומות שונים 6 .י
עד לשנות השלושים  ,מכל מקום  ,המשיכו המושבות להתבסס על משק  -המטעים ועל

משק  -הפלחה ,

ושני דפוסי  -המשק הללו לא היו מתאימים לפיתוחו של משק  -חלב  .המושבות היו תלויות במשק
הערבי ( ולאחר זמן  ,בתוצרת ההתיישבות
החקלאי ,

16

א ' ציוני

העובדת )

לאספקה של תוצרת מזון חקלאית  .המחזור

שסב סביב משק המטעים או שדות  -הבעל  ,קבע בהרבה את התפתחותן הכלכלית

( וילקנסקי ) ,

( ב )  ,הועד

' החוות  -בתקופת  -המעכר '  ,הארץ והעבודה  -קובץ לספרות ולענייני העבודה והיישוב  ,א

המרכזי של ' הפועל הצעיר '  .יפו  ,ניסן תרע " ח  ,עמ ' . 32 - 17
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והחברתית של המושבות  .גם כאשר גדל מספר הפרות במושבות  ,נועדו הרפתות בעיקר למלא את

העלייה בביקוש במושבות עצמן  ,שאוכלוסייתן גדלה מאוד  .לי

המעבר לשלחין ומקומה של הרפת בתכנון בשנות העשרים
המשק המעורב התפתח כאנטי  -תיזה למשק המונוקולטרי של משק המושבות ומתוך הקשיים
והמשבר של משק הפלחה והשלחין גם יחד  .נגד עיניהם של התיאורטיקאנים של המשק המעורב

עמדה בראש  -וראשונה הדוגמה השלילית  -מנקודת  -ראותם  -של משק המושבות  .זה התבסס על
גידולים חקלאיים ליצוא  ,רכש מזון בשוק הערבי והעסיק עבודה

שכירה עונתית " .

המשק

המעורב ,

לעומת זאת  ,נועד להבטיח אותה ' אוטארקיה ' שמשק המושבות לא הצליח להשיגה  .מבחינה זו חזר

המודל שלו להיות מזרח  -אירופאי או מקומי  .הדגם של משק  -שלחין ומשק מעורב בא לשמש בסיס

לדפוס כולל חדש של התיישבות חקלאית מבחינה ציונית  -לאומית ומבחינה חברתית  .החוות
הלאומיות וההתיישבות השיתופית באו לגאול אדמות  ,וגאולת אדמות הצטיירה גם במשקפיים של
כמות

;

לגאול ' הרבה ' אדמה על  -ידי נוכחות יהודית אפשר היה על  -ידי גידולי  -שדה ולא על  -ידי

רפת  .התמונה הנשאפת היתה של שדות ( ו ' מרחבי

שדות ' )

מעובדים  .ממילא לא נתנו רוב הוגיו של

המשק המעורב את דעתם לאופי היחסים העשוי להתרקם במרוצת  -הזמן בין המשק המעורב והעיר

שבסביבתו  .אדרבה  ,הם ראו במידה לא מעטה את מערכת  -היחסים כמערכת של היבדלות  ,ניתוק
וחוסר  -תלות .
בשנת

1920

הניח אליעזר יפה  ,מהוגיו המרכזיים של המשק המעורב וממבקריו החריפים ביותר של

משק המושבות  ,כי הגידול המתוכנן של היישוב העירוני צריך לבוא ב ע ק ב ו ת גידולו של היישוב

החקלאי ובהתאמה אליו  ,ולא בדרך הפוכה  -שהיישוב החקלאי יגדל בעקבות גידולה של העיר
והתרחבות הביקוש בה לתוצרת  -חקלאית שלו 9 .י בעמדה זו החזיקו גם תיאורטיקאנים כלכליים

רופין וחיים ארלוזורוב  .רופין קבע  ,למשל  ,כי לא פחות משליש מן המועסקים

וחברתיים  ,כארתור

במשק היהודי חייבים להתפרנס מחקלאות  ,וכי זה התנאי להיווצרותה של כלכלה בריאה בתנאי
ארץ  -ישראל  .יחד עם זאת  ,דגל רופין בפיתוחה של העיר בד  -בבד עם התפתחות הכפר  .אין זה מקרה
אפוא כי בשנת פעולתו הראשונה בארץ

17

( ) 1918

הקים רופין גם את החוות הלאומיות וגם השיג

ראה הטבלה של מספר בעלי  -התחם במשק העכרי  ( 1945טבלה  ) 46אצל  :ד ' גורביץ וא ' גרץ  ,חקלאות והתיישבות

חקלאית עברית בארץ  -ישראל ,
ובמושבות -

כ 7 , 000 -

, 1947

עמ '

 . 99במשקי ההתיישבות העובדת היו

כ 21 , 000 -

בעלי  -חיים

,

ראש  .מקרה יוצא דופן היתה שכונת בורוכוב  ,שם הוקמו מספר רפתות לאספקת חלב לתל -

אביכ .
18

כתב אליעזר יפה
ביצים וירק

שאינו

:

' לנו ישנן אילו מושבות כיהודה המגדלות פרי  -עץ בשביל השוק העולמי  ,וקונות לחם  ,חלב ,

משכניהם . . .

עברי '  ' ,לעבודתנו

התנועה ,

על כל לבנה אחת

אשר יקימו ככניי

ישובנו

העברי  ,הם

שמים כעשר לבנים בבנין היישוב

בארץ ישראל '  .הרצאה בועידת ' ההתאחדות ' כפראג תרפ " ב  :כתבי אליעזר יפה  ,א  ,כתבי

תל  -אביב תש " ז ,

עמ '

 . 55בין השאר כיוון שמשק המושבות תורם דווקא להתפתחות המשק הערבי

בהעסקת פועלים וכרכישת תוצרת חקלאית .
19

' היסוד לכל בנין ישובנו יהיה הישוב החקלאי  .ואת הישוכ העירוני נגדיל רק בצעדי הישוב החקלאי  ,לפי צרכיו של
זה  . . .אם הישוב העירוני יקדים אצלנו בצעדיו את הישוב החקלאי שלנו  ,אזי יגדל היוקר בארץ ותחזק את הישוב

החקלאי הלא עברי '  .יפה  ,שם  ,עמ ' . 63

184

הרפת והמשק האו

-,

ישראלי בהתיישבות היהודית

ל ' אחוזת  -בית ' את ההלוואה שאפשרה את רכישת הקרקע שעליה הוקמה השכונה  ,וכן הציע הצעות
שונות לפיתוח המסחר  ,הבנקאות  ,התחבורה והתעשייה בעיר .
המשק המעורב נולד מתוך התפתחות מחשבתית הדרגתית ומתוך המסיבות  .ראשיתה של
ההתיישבות החלוצית השיתופית היתה  ,כאמור  ,בגידולי  -פלחה  .לכך היו כמה וכמה סיבות -

בראש וראשונה משום שעיבודם של שטחי  -אדמה נרחבים שנרכשו מבעלים ערביים והחזקתם יכלו
להיעשות רק על  -ידי משק  -פלחה  ,שהיה מבוסס על חישוב של הוצאות נמוכות ביחס למידת השטח
ועל עבודה עצמית של קבוצת מתיישבים

מצומצמת : 0 .

ההנחה שהמשק החקלאי החלוצי צריך

להבטיח את האוטארקיה שלו באספקה של מוצרי  -מזון אין פירושה כל עיקר מחשבה כוללת של
' אוטארקיה

יישובית ' ,

דהיינו שחרור היישוב היהודי כולו מתלותו ביבוא מזון מחוץ  -לארץ ומן

המשק החקלאי הערבי  .י  :המשק השיתופי הוא שנועד להיות מערכת עצמאית  ,נבדלת ו ' אוטארקית '

במידת האפשר  .וילקנסקי תיאר את המשק המעורב כמערכת עצמאית המספקת את עצמה על  -ידי
יצירת מחזור זרעים  ,שמהווה גם בסיס למשק  -החי  ' :המשק המעורב האורגאני עומד על השפעות -

גומלין בין אבריו השואפים חיות אחד מהשני ומשלימים זה את

זה '  .מ

מחזור העבודה החקלאית

במשק  -השלחין ובמשק המעורב אמור היה להיות בסיס להתיישבות של קבוצה שאינה נזקקת
לעבודה שכירה ומאפשר חלוקת עבודה פנימית לאורך כל תקופות  -השנה  .שלחין היה תנאי לקיומה

של הרפת  ,והרפת אמורה היתה לדרבן את משק  -השלחין  ,כפי שניסח זאת יוסף בוסל

:

משק החלב וגידול בקר נודע להם ערך כפול בשבילנו  .החלב מביא הכנסה ומוזיל את משק -
הבית  .גידול הולדות של הבהמות משמש מקור הכנסה ישירה  ,וגם הזבל של הרפת נחוץ מאד
בשביל השדות  .אבל כל זמן שנצטרך לקנות מספוא  ,לא יספיקו ההכנסות אלא כדי כיסוי

ההוצאות ' .

:

בכך עמד בוסל  ,כבר בראשיתו המוקדמת של המשק המעורב  ,על הבעיות העיקריות שילוו את
המשק לאורך כל התקופה  .ככל שחדרו גידולי שלחין ( בהשקיה ) במקום גידולי  -בעל וככל שנוצר
מחזור נכון של שלחין ומספוא ירוק  ,אפשר היה להקים רפת ולהרחיבה  .הרחבה זו נעשתה מתוך

תכנון  .ביוזמתו של המשרד הארץ  -ישראלי יובאו ארצה פרים פאריסאים והולנדים כדי להכליאם
עם פרות דמשקאיות ולהקים גזע מקומי של פרות  ,שיהיה חסין לאקלים ויניב תנובה עשירה בהרבה

20

על הבעיות הכרוכות בחוק הקרקעות העות ' מאני בעניין זה ראה  :לאה דוכן  -לנדוי  ,החברות הציוניות לרכישת

קרקעות כארץ  -ישראל
21

, 1914 - 1897

ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 50 - 11

לכן אין לקבל את הנחתו של ש ' רייכמן כי מתחילתו התבסס המשק החקלאי על שיווק תוצרת לשוק המקומי  .כפי
שנראה  .הקשר והתלות נוצרו תוך התפתחות הדרגתית של המערכת  :ש ' רייכמן  ,ממאחז לארץ  -מושב  -יצירת
המפה היישובית היהודית בארץ  -ישראל ,
הזמן שני שלבים

:

, 1948 - 1918

ירושלים

תשל " ט  ,עמ '

. 83

רעיון ה ' אוטארקיה ' עבר כמהלך -

תחילה התכוונו לאוטארקיה של כל יישוב ויישוב חקלאי או של כל קבוצת יישובים שיש בין

יחידותיה קשר מוגדר  .לאחר  -מכן היתה הכוונה

ל ' אוטארקיה '

של היישוב היהודי כולו כלפי המשק הערבי

( ולעתים גם כלפי סחורות יבוא מעבר לים ) .
22

וילקנסקי  ,תיכנון החקלאות בארץ  ,רחובות

תרצ " ז .

עמ '  . 87שיטת המשק המעורב אפשרה אמנם לצמצם את

יחידת  -המשק הממוצעת ל  25 - 20 -דונם  ,לעומת  250דונם במושבות  -הפלחה
23

ראה :

.

א ' ביין תולדות ההתיישבות הציונית  ,תל  -אביב

 , 1926עמ '

וכ 100 -

דונם בראשיתה של נהלל .

. 55

185

יעקב שביט ודן גלעדי

של חלב  .ואכן  ,הפרה הארץ  -ישראלית החדשה היתה זאת ש ' נשאה בעטיניה ' את עתידו של המשק
המעורב .
' תודעת הרפת ' החלה לתפוס מקום בתכניות ההתיישבות של התנועה הציונית  .כך  ,בתכנית מפורטת
משנת

, 1916

הציע האגרונום עקיבא אטינגר חמישה דגמים אפשריים למשק חקלאי

בארץ  -ישראל ,

ואחד מהם דגם של משק מעורב שבמרכזו עומדת הרפת  ,דגם שיתאים  ,לדעתו  ,לאזורים שבהם

הקרקע אינה מתאימה לעיבוד אקסטנסיבי  .לפי אטינגר  ,די יהיה ביחידת  -משק של מאה דונם ( חלקה

בהשקייה ) כדי לספק לרפת את צרכיה במספוא ירוק  .מספר הראשים תלוי יהיה ביכולת הגידול של
השלחין  .אטינגר הטיב גם להבחין שההתרחבות של הרפת תהיה תלויה בהתפתחותם של מפעלי -
המים  ,שבהם תלויים שטחי המספוא הירוק ( תלתן ואספסת ) כדי שאפשר יהיה לצמצם את התלות

במזון נרכש ( תערובת ) מיובא מחוץ  -לארץ

:4.

בדין  -וחשבון של ' ועדת התכניות ' מספטמבר

, 1924

הובאה תכנית מפורטת מחושבת של משק מעורב לכל מרכיביו  ,ונקבע בה שעל המשק המעורב

לספק לא רק את צרכי הכלכלה של בעל  -המשק אלא ליצור גם עודף של תוצרת למכירה בשוק

המקומי ' .
הרפת

:

' עוברת למרכז '

המשבר המשקי של ההתיישבות העובדת בראשית שנות העשרים  ,למרות המאמץ האנושי העצום

שהושקע בה  ,הארגון המפגר  ,היבולים הנמוכים של שטחי  -הפלחה וההוצאות הגבוהות  ,העניק

דחיפה מחודשת לרעיון המשק המעורב האינטנסיבי  .חוות בן  -שמן היתה תחנת  -נסיונות של
ההתיישבות החקלאית והעניקה ידע מקומי בטיפוח זנים  ,בתזונה ראציונאלית וכיוצא בהם  .תרומה

חשובה תרמה מחלקת  -ההדרכה שהוקמה בשנת

בראשותו של שלמה צמח והיתה קשורה עם

1924

תחנת  -הנסיונות החקלאית של ההנהלה הציונית בהנהלתו של וילקנסקי " .

:

מתקופה זו ואילך החלה

התפתחות מהירה ביחס של משקים מעורבים והם החלו לתפוס את מקומם המרכזי כהתיישבות
החקלאית .

:7

רוב האוכלוסיה החלה להתרכז בערים ובמושבות  ,ללא תכנון כלשהו ואף ללא סיוע

מכספי

הלאום ' ,

למעלה

מ 50 -

2

ואילו המשקים המעורבים היו לספקי  -המזון העיקריים של המשק היהודי .

אחוזים של מזונותיו של היישוב היהודי באו בתקופה זו ממשקי ההתיישבות העובדת .

בתוך כך היה ענף הרפת לענף מוביל בכלכלתם של משקי ההתיישבות העובדת  .בשנת

המשק השיתופי

59 . 3

אחוזים מתנובת החלב במשק העברי ' .

על תכניתו של עקיבא אטינגר משנת

1902

למשק מעורב ראה

:

:

אטינגר

דין  -וחשבון האקסקוטיבה של ההסתדרות הציונית לקונגרס הי " ד  ,לונדון
הערה  , ) 23עמ ' : 209 - 207

וכן

 :ש ' קפלנסקי 1924 ,

בשנת

, 1946

1947

יצר

לקראת סופה של

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 37 - 34

 , 1925עמ '  : 209 - 207ראה :

ביין

( לעיל ,

Ke) ~ for lhe Seltlemenr 01 various Pa /estine ,

לעומת זאת  ,דחה וילקנסקי את האפשרות לפתח ענף בקר לבשר כגלל ההנחה שהבקר יזדקק רוב השנה למזון קנוי
בגלל מיעוטו של המרעה הטבעי בחודשי הקיץ הארוכים .
ראה

:

גורביץ וגרץ

( לעיל ,

הערה

, ) 17

והאקסטנסיביים המעורבים לפי מפקד

לוח

. 1946

, 25

עמ '

: 60

מספר המשקים האינטנסיביים היה

החקלאיים כארץ ) .
חלוקת האוכלוסיה לפי צורות  -היישוב ראה
שם  ,עמ '

186

. 78

על

מספר המשקים האינטנסיביים המעורבים

 :שם  ,עמ '

. 41

31 . 41 % ( 2 , 762

ממספר המשקים

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי בהתיישבות היהודית

התקופה  ,הגיעה ההכנסה מן הרפת

ל 40 -

אחוזים ברוטו לערך מן ההכנסה הכללית של ענפי  -המשק

החקלאי ברוב היישובים הקיבוציים ( אחרי הרפת באו הלול והירקות )  .מספר הפרות ברפתות של
הקיבוצים והמושבים נמצא בעלייה מתמדת  ,וכמוהו כמות החלב הניגר שסיפקו יישובי ההתיישבות
העובדת לעיר  .בשנת

היו הנתונים כמובא בלוח ' 0אך בתקופה זו סיפק המשק היהודי רק

1934

אחוזים מכמות כל תוצרת החלב שנצרך
פוסקת ומהירה  .בשנת

1936

בארץ 75 ,

סיפקה הרפת היהודית

18 - 15

אחוזים באמצעות ' תנובה '  .העלייה היתה לא -

33

חלב  ,וב 1945 -

מיליון ליטרים

סיפקה -

68 . 5

מיליון ליטרים .
כמות החלב

פרות חולבות

( בליטרים )

 20קבוצות
14

סך  -הכל

לפרה

.

( בליטרים )

מחלב

בממוצע

1

4 312 , 800

3 , 993

57 , 639

13 . 7

מיל

1 , 170

3 , 505 , 000

2 , 940

46 , 038

13 . 3

מיל

2 , 250

7 , 818 , 500

3 , 475

103 , 677

13 . 5

מיל

, 080

מושכים

התנובה הממוצעת

הכנסה

מחיר ליטר

משק  -החלב היה לענף מרכזי במשקי ההתיישבות העובדתני ובייצור החקלאי של היישובים
החקלאיים  .בשנת

( באלפי לירות
אחוזים .

2

היה החלב ותוצרותיו ( יחד עם

1927

ארץ  -ישראליים ) ,

בשנת

1937

היה

45 . 6

ביצים ) 25

אחוזים מן התוצרת החקלאית

אחוזים ובשנת

( ירידה

1945

קלה ) 40 . 2 -

'

שנות התנופה הגדולות היו

, 1945 - 1937

עשור שבו הכפיל ייצור החלב את

עצמו  .ע

התנופה היתה

תוצאה הן של ההתפתחות הכלכלית במשק הארץ  -ישראלי בעקבות ' המרד הערבי ' וניתוק המשק
היהודי מן המשק הערבי  ,הן כתוצאה ממלחמת העולם השנייה  ,שניתקה את ארץ  -ישראל מן היבוא
שמעבר לים  .אז נדרשה הגדלה ניכרת של הייצור החקלאי המקומי  ,והגדלת הייצור ביססה סופית
את מעמדו של המשק המעורב וקבעה את בכורתה של ההתיישבות העובדת .

4

'

החלב כיוצר תלות בין עיר לכפר
ביסודו נועד אפוא המשק המעורב ליצור דגם של יישוב חקלאי המספק לעצמו את כל תצרוכת
המזון שלו  ,בלי להיות תלוי ביבוא מצד אחד  ,וביצוא מצד אחר  .ההתפתחות הפנימית של המשק

30
31

א ' מיכאליס  ' ,כח

הקליטה הכלכלית של

א " י' ,

ביבא -

שנתון פלניוס לכלכלה של א " י  ,תל אביב

, 1936

עמ ' . 26

ראה טבלת ייצור החלב והביצים במשק העברי בשנים  , 1944 , 1943לפי המבנה החברתי אצל  :גורביץ וגרץ
הערה  , ) 17עמ '  ( 100טבלה  , ) 1947וכן הנתונים על חלוקת עדר הכקר לפי המבנה החברתי  , 1946 ,שם  ,עמ '

( לעיל ,

כ 70 -

. 55

32

משקי ההתיישבות העובדת כללו
שם  ,עמ '  . 57ההכנסה גדלה

33

שם  ,עמ ' . 59

34

' ואם בעל משק  -ההדר עמד כשנות  -המלחמה לפני הבעייה  ,כיצד להפחית את יבולו  ,הרי בעל המשק המעורב היה

מ 160 -

מתחבט בשאלה אחרת

:

אחוזים מעדר הבקר במשק היהודי .

אלף לירות ארץ  -ישראליות

כ  , 1927 -ל  695 -כ 1937 -

ול 1 , 490 -

ב . 1945 -

איך להגביר את תנובת שדהו  ,גנו ובקרו  ,כדי לכלכל את נפשות ביתו ונפשות

הישוב ,

העלולות לרעום מחוסר יבוא של מזון  ,כפי שהיה נהוג בשנות השלום '  ,י ' ויץ  ,התנחלותנו כתקופת הסער  ,מרחביה
 . 1947ראה :

רייכמן

( לעיל  ,הערה  , ) 21עמ '

. 237
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המעורב לא היתה פרי של תכנון מוקדם  ,אלא תוצאה של התפתחות ההתיישבות היהודית בכללה .
מובן שהתפתחותו של המשק המעורב האינטנסיבי וגידולו היו קשורים גם בתהליכים פנימיים בתוך
ההתיישבות החלוצית השיתופית ובעיקר במוטיבאציה החברתית ובסיוע של ההון הלאומי

והמוסדות המיישבים מתוך מכלול של שיקולים לאומיים  ,אידיאולוגיים ופוליטיים  .אולם כושרו
של המשק המעורב להתפתח ולהתבסס היו תלויים בגידולו של היישוב העירוני  .העיכובים במעבר
של ההתיישבות העובדת ממשק  -פלחה למשק אינטנסיבי לא היו תוצאה של הערכה שזהו ' דבר

זמנו ' " ,

שעדיין לא הגיע

וכי יש תחילה להמתין עד להתפתחותה של העיר  .כבר ראינו כי היו

מתכננים שסברו שהעיר היא הצריכה להמתין עד שיהיה היישוב החקלאי עורף רחב דיו כדי שיוכל
לספק לה את מלוא תצרוכתה במזון  .העכבות והמכשולים לפיתוח משק מעורב אינטנסיבי בקנה -
מידה גדול היו אחרים  .אולם בעיקרו של דבר התפתחותו האטית של היישוב העירוני היתה הבלם
לגידול המשק המעורב  .עד שנות העשרים לא היה היישוב העירוני החדש גדול דיו כדי להיות שוק
מקומי לרפת מודרנית וראציונאלית  .לא העיר המתינה להתפתחותו של המשק המעורב ; התפתחות

העיר  ,ללא תכנון  ,ללא תמיכה  ,לפעמים תוך ביקורת קשה

6,

'

היא שהאיצה את התפתחות המשק

המעורב ויצרה לו שוק פנימי רחב  .ללא שוק מקומי כזה לא היה נוצר תמריץ כלכלי להתבססותו של
המשק המעורב בהתיישבות העובדת .

7

'

כיוון שהמשק המעורב

( ומשק  -השלחין )

ייצרו תוצרת

חקלאית שלא נועדה ליצוא  ,היתה תלותם בשוק המקומי מוחלטת  .משק מעורב יכול היה ליצור
בסיס

ל ' אוטארקיה ' ,

אך כדי להתרחב ולהתבסס חייבת היתה ה ' אוטארקיה ' לפנות את מקומה

לאוריינטאציה על השוק המקומי המתרחב ללא הרף .
עצם קיומו של המשק המעורב יצר את יחסי המערכת שהתקיימו בינו לבין השוק העירוני ואת
הדינאמיקה שלהם  .ההחלטה להקים משק שונה במהותו ממשק המושבות שפנה ליצוא וקשור היה
ביחסי תלות בשוקי חוץ  -לארץ ובמשק

הערבי  ,יצרה משק

חקלאי יהודי שאין לו עתיד ללא

אוכלוסיה עירונית גדולה  .ההתיישבות החלוצית  ,שמנקודת  -מבטה האידיאולוגית והערכית עקבה

באי  -רצון ובביקורת על הגידול ה ' סטיכי ' של העיר ושל האוכלוסיה העירונית  ,היא  -היא שנבנתה מן
הגידול ה ' סטיכי '

הזה " .

העיר הפכה תלויה בהתיישבות העובדת לרכישת חלק ממוצרי  -המזון שלה

;

ההתיישבות העובדת היתה תלויה באורח בלעדי בעיר ובאוכלוסיה היהודית כשוק למוצרי החקלאות
שלה .

35

ביין ( לעיל  ,הערה

 , ) 23עמ '

 . 351גם כיין ( ולפניו א ' בונה ) עמד על יחסי  -התלות שנוצרו בין העיר והכפר  ,אך לא על

כל המשמעויות שיצרו יחסי  -תלות אלה .
36

התמיכה המעטה שקיבלה ההתיישבות העירונית מן ההון הלאומי נבעה גם מן המאבק הפוליטי והאידיאי שניהלו
מפלגות  -הפועלים ,

שחששו מפני הפניית המשאבים הכספיים הדלים אל ההתיישבות העירונית  .הספרות הדנה

במאבק זה ובעמדות השונות רחבה מאוד  ,ופרצה ככל עוזה בראשיתה של ' העלייה הרביעית '  .חשיבתו של אטינגר
למשל  ,הושפעה

בתחילת המאה מרעיונותיו של קרופוטקין על הצורך לחזק את יחסי  -הגומלין בין העיר לבין הכפר

על  -ידי העברת תושבים מן הערים אל פרברים חקלאיים  ,אטינגר
37

( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ '

. 41

יישובי המעמד הבינוני התכססו ברובם על ירקות ולול ולא על רפת  ,להוציא יישובים מעטים כמו

נהריה  ,כפר -

ביאליק ושבי  -ציון .
38

בעוד העיר יכלה

לקלוט עלייה ללא ארגון וסיוע כספי  ,הרי ההתיישבות החקלאית היתה בהכרח מוגבלת כיכולת

הקליטה שלה  .בלי העיר לא היתה העלייה השלישית  -ואחריה גם העלייה הרביעית  -יכולה להיקלט בארץ .

וכך  ,בוודאי  ,בשנים הבאות .

188

הרפת והמשק הארן  -ישראלי בהתיישבות היהודית

כלכלן  ,תיאורטיקן ואידיאולוג כמו חיים ארלוזורוב סבר שההרכב החברתי של ' העלייה הרביעית '

העירונית יסכן באורח חמור את ההתיישבות הציונית בארץ  -ישראל משום שהוא מטה את היחס
לטובת האוכלוסיה העירונית הלא  -יצרנית ומגדיל את העיר פי  -כמה לעומתה עורף החקלאי הדקיק

שלה  .בתפיסת המערכת שלו ניתן ליישוב החקלאי מעמד מרכזי  ,ו ' העלייה הרביעית ' עמדה לשנות
את ההיירארכיה לטובת העיר  .כמו אליעזר יפה  ,רופין ואחרים  ,סבר ארלוזורוב שתחילה צריך לקום

מערך כפרי  -חקלאי צפוף  ,שבעקבותיו יתפתח היישוב העירוני  .דעות הפוכות מאלה הושמעו על -

ידי קבוצות של הציונים  -הכלליים כמו ' עת לבנות ' מפולין וסופרסקי ודיזנגוף בארץ  ,וכן מפלגת
הצה " ר החדשה  .בקונגרס הציוני הי " ד בווינה

( , ) 1925

שהתכנס בימי הגאות של העלייה הרביעית ,

באה לידי ביטוי אוריינטאציה חדשה בדבר המשקל שיש לתת להתיישבות העירונית במפעל הציוני .
הטענה העיקרית היתה שההסתדרות הציונית מזניחה את המעמד הבינוני יושב העיר  .אבל גם
אוריינטאציה עירונית זו לא ראתה לפניה את התמונה המלאה של האיזון הדרוש בין עיר וכפר בתוך

היישוב היהודי  ,אלא רק התייצבה מלוא כובד משקלה ' מאחורי '

העיר  ,מתוך

נימוקים חברתיים

ופוליטיים  .הוויכוח בין ' תומכי העיר ' ו ' תומכי הכפר ' היה על אוריינטאציות ועל חלוקת משאבים .
מעניין אגב אורחא כי אף שבזירה הפוליטית התייצבה הצה " ר לימין המתיישב העירוני מול

המתיישב בהתיישבות העובדת  ,הרי במצעה אימצה את השקפתו ההתיישבותית של ד " ר זליג סוסקין

והדגישה דווקא את מרכזיותה של החקלאות  -אם כי הפרטית  -בבניין הארץ  .במצעה קבעה
הצה " ר כי ההתיישבות החקלאית תהיה בסיס לקליטת העלייה

ההתיישבותית תשתנה על  -ידי הקמתו של

החדשה ,

בתנאי שהשיטה

' משטר קולוניזאטורי ' ומעבר מפלחה ומטעים אל ' משק

בן  -רווחים על שטחים קטנים ' בעזרת שיטת השקאה רחבה וניצול תנאי  -האקלים לגידולים
המיועדים בעיקר ליצוא  .במשק האינטנסיבי  ,לפי שיטת סוסקין  ,לא היה מקום לענף הרפת אלא

לגן  -ירק וללול ' .
9

אולם תהליכי הגידול והצמיחה של העיר לא נמצאו בשליטתה של התנועה הציונית  .המשבר
הכלכלי והחברתי אמנם התרחש  ,אולם לאחר שחלף המשבר התברר שההתיישבות העובדת

נהנתה  -ולא ניזוקה  -מן הגידול ה ' סטיכי ' של העיר  ,אותו לא יכלה  ,למרות

רצונה  ,לעצור או

לבלום  .הופעתו של יישוב עירוני חדש שהיה בעל הרגלי  -צריכה מגוונים ורמת  -חיים גבוהה
לעומת

ביחס ,

רמת  -החיים של היישוב העירוני בעשורים הקודמים  ,היא שהעניקה לעורף החקלאי הדליל

של העיר את המשענת לה הוא נזקק  .העיר היתה זו שאפשרה להתיישבות העובדת לצאת בהדרגה מן

39

ח ' ארלוזורוב  ' ,להערכת

העליה

הרביעית ' ,

ארלוזורוב  ,ג ,

כתכי חיים

תרצ " ב .

2

עמ '  . 120 - 107מפרספקטיבה

היסטורית ברור לגמרי כי רק העובדה שהעיר יכלה להתפתח ללא תמיכתו של ההון הלאומי היא שאפשרה קליטת
עלייה בהיקף רחב  .התיישבות חקלאית בארץ  -ישראל  ,לעומת זאת  ,לא היתה אפשרית ללא תכנון וסיוע מקיף של
המוסדות השונים  .רק מעטים שינו את עמדתם בעקבות גידולה של העיר אחרי  . 1924רופין  ,למשל  ,הגיע למסקנה
כי הגידול העירוני

( הלא  -נצפה )

יהיה בסיס לחקלאות זעירה סביב

העיר ,

לאוכלוסיה העירונית את

שתספק

.

מזונותיה  .א ' רופין  ,שלושים שנות בנין  ,ירושלים תרצ " ז עמ '  . 59רק לבונטין  ,כמדומה  ,החזיק בעמדה כזאת עוד

לפני  . 1924ראה  :לארץ
; 1927

אבותינו  ,ג ,

יפו תרפ " ח  .על עמדת הצה " ר ושיטת סוסקין ראה

 ' :מניפסט '  ,הצפון 8 ,

במאי

וכן ש ' אביצור  ' ,חזון ושברו  -משגת ד " ר זליג סוסקין ונהריה כגלגוליה '  ,נופים בגליל המערבי  -קובץ

מחקרים גיאוגראפיים  .וראה כענין היחס אל העיר באידיאולוגיה הציונית
( Ideology ' , Jerusalem Urban Studies , 1 ) 1970

:

the

"

.

) ] . Cohen ' The
711 1
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התקופה הראשונה  ,ההירואית  ,להתבסס ולזכות במעמד של בכורה במערכת  .היישוב החקלאי לא
הקדים ביצירת עורף מספק  -מזון רחב  -ממדים שקדם ליישוב העירוני  ,וההפרש בין ההיצע והביקוש
גרם לעליית מחירים  .אבל ההתיישבות העובדת נהנתה מן ההתייקרות  ,משום שהיא היתה יצרנית

של מוצרי  -מזון ולא צרכנית שלהם ( כמו שהיתה המושבה )  .אי  -ההצלחה לעצור או למתן את

גידול העיר היתה כשלון אידיאי ופוליטי  ,שהעמיד אותה למעשה על הרגליים והעניק לה את
עוצמתה .

היישוב העירוני החדש היה מורכב רובו מעולים יוצאי מזרח  -אירופה  ,יושבי ערים ועיירות

לשעבר ,

שהיו מורגלים בצריכה של חלב ומוצריו  .הביקורת הקשה שהוטחה נגד הרגלי  -הצריכה של ה ' זעיר
בורגנות '

העירונית  ,זו

שאינה מתאימה עצמה למציאות הארץ  -ישראלית ומבקשת להמשיך לחיות

אביב  -אביב  .לפיכך היא צורכת מוצרי  -יבוא  ,ובכלל זה
כאילו ישבה באוריסה או בוארשה  ,ולא בתל
מוצרי  -מזון מיובאים מעבר לים  ,גם מרחוק .-אולם לא תמיד היתה זו ביקורת מוצדקת  .היישוב

החקלאי היהודי לא יכול היה לספק גם חלק קטן מן התצרוכת העירונית הראשונית  ,ומוצרי  -המזון
המיובאים היו לעתים תכופות זולים יותר מן המוצרים שיצר המשק החקלאי המקומי ושיווק אותם .

החמאה האוסטרלית  ,למשל  ,שנגד צריכתה יצא ארלוזורוב  ,היתה זולה מן החמאה המקומית .

40

יבוא

של מוצרי מזון לא התחרה לכן ביצור המקומי  .לעומת זאת  ,הרגלי התזונה ורמת  -החיים המפותחת
יחסית של היישוב העירוני החדש היו דחף להתפתחותו של המשק החקלאי המייצר למען השוק
המקומי חלב  ,ביצים וירקות  .יישוב עירוני ' מסתפק במועט '  ,שסל  -המזונות שלו היה דומה לסל -
המזונות של ' היישוב הישן '  ,לא יכול היה להיות שוק מקומי ליצור החקלאי  .דווקא משום שהתברר
שהיישוב היהודי לא יגיע ל ' אוטארקיה ' בתחום כלשהו  ,נוצר הדחף לפתח אותם ענפים שיש להם

דרישה מקומית מתמידה ובלתי  -מוגבלת כמעט .

רמת  -הצריכה של חלב ומוצריו הפכה לקנה  -מידה מרכזי לקביעת רמת  -התזונה ורמת  -החיים של
האוכלוסיה היהודית  .הביקוש גרם להתייקרות החלב ומוצריו  ,אבל מהתייקרות זו נפגעו הצרכנים
בעיר  ,לא היצרנים בכפר  .מפעלי העידוד שנערכו כדי לעודד צריכת חלב באוכלוסיה העירונית היו
נחוצים בגלל מחירו של החלב ולא כדי לעודד את השוק לצרוך חלב ולמנוע הצטברות עודפים
בכפר .

והמשק המעורב נהנו מעליית מחירי החלב  ,שהפכה אותו למצרך

משק  -החלב  ,ענף הרפת

מותרות לשכבות הדלות ביישוב  .י 4מחירו של החלב עלה בעיקר בשנות מלחמת  -העולם כשהיבוא

של מוצרי החלב נפסק  ,הביקוש בארץ  -ישראל גדל וההיצע לא הצליח לענות על הביקוש .

האינפלאציה ( ירידת ערך הכסף

40

ב ) 300 % -

והמחירים הגבוהים של תוצרת חקלאית בשנות המלחמה

ארלוזורוב  ,שם ; וראה תיאורו את שיווק החלב בארץ  ,עמ '

. 115 - 114

ארלוזורוב קבע

כ  1925 -ן

,

)

כי פער התיווך

ופיצולו של השיווק גורמים לעלייה במחירי תוצרת  -החלב ומזיקים למשק המעורב  .כפי שתיארנו  ,מחיר החלב

כמשק היהודי היה גבוה לא רק בגלל פער התיווך ושיטות  -השיווק אלא בעיקר בשל מרכיבי העלות שלו .

למשל  ,נמכרה חמאת תנובה
41

ראה

:

ב 280 -

מיל לקילוגרם לעומת

א " ב נ ' פולאק  ,היישוב במוצאי המלחמה  ,תל  -אביב

ההתיישבות העובדת תלויים בגידול
בארץ '  ,ירושלים

 , 1947עמ ' , 50

הצריכה  .ראה גם ש '

 . 53המסקנה

:

150

ב , 1935 -

מיל לקילוגרם חמאת יבוא .

 , 1945עמ '

 . 113 - 112המחבר קובע שם שסיכויי

בבלי  ' ,חקירה על מצב התזונה של הישוב העברי העירוני

' בלי הדרכה נוספת  ,ההוצאה הנמוכה ביותר שתמורתה אפשריהיה

להשיג למעשה תזונה מתאימה היא  160מיל לנפש בתנאי שהספקה מתאימה של חלב תימצא בשוק ' .

190

הרפת והמשק הארץ  -ישראלי בהתיישבות היהודית

אפשרה למשק החקלאי להשתחרר תוך שלוש שנים מן החובות הכספיים הכבדים שרבצו עליו
בשנים קודמות  ' .מכרתי וחיסלתי את החוב לסוכנות '  -היתה אמרה נפוצה במושבים .
כל עודף  -התוצרת של המשק המעורב הופנה לעיר  ,והשוק העירוני גדל בהתמדה ועודד ייצור נוסף .

כך מצא עצמו המשק המעורב במצב כלכלי נוח ביותר  :ההיצע שלו לא הדביק את הביקוש לתוצרתו
החיונית  .הוא לא ניזוק מעליית המחירים בשל היעדר תחרות ובכך לא נפגע מהוצאות הייצור
הגדולות של הרפת היהודית .

47

משק החלב כמשק מסובסד
המשק המעורב  ,שעליו הושתתה ההתיישבות העובדת  ,ומשק  -החלב שעמד במרכזו  ,נהנו לא רק

מהיעדר תחרות  ,מביקוש גובר  ,אלא גם משורה של מערכות  -תמיכה ישירות ועקיפות  .מערכות אלה
היו

:

א)

סיוע ברכישת קרקעות להתיישבות והעמדתן לרשות המתיישבים :

האינוונטר על  -ידי הלוואות לטווח ארוך

( 35 - 25

שנים ) בריבית של

ב)

סיוע במימון

 2והתחלת הפרעון אחרי שנים

לא מעטות ; ג ) סיוע של אשראי שוטף בריבית נמוכה ; ד ) סיוע בידע~מקצועי חינם  :ה ) סיוע בפיתוח
מקורות  -מים ( חברת מקורות נוסדה בשנת

. ) 1932

קשה לאמוד את מערכת התמיכות הזאת במונחים כספיים מדויקים  .קרוב

ל 60 -

אחוזים מסך

האשראי שנתן בנק הפועלים  ,למשל  ,בשנות העשרים והשלושים היה להתיישבות העובדת  .מערכת
התמיכות לא ניתנה מתוך שיקולים כלכליים ולמען מטרות כלכליות ' טהורות '  .אולם ברור לחלוטין

שלמשק המעורב  -ולהתיישבות העובדת  -ניתנה העדפה רבה בתוך המערכת ההתיישבותית
כולה  .הוא נתמך ונעזר בצורות שונות  ,ישירות

ועקיפות  ,והוא נהנה ממעמדו

כיצרן מזון ליישוב

עירוני מתרחב ומן הגידול הלא  -פוסק של הביקוש למוצריו  ,ובשל כך יכול היה להשיג מחירים

גבוהים  .בגלל צירוף נסיבות זה לא פגע ה ' דאמפינג ' של מוצרי  -יבוא בהתיישבות החקלאית  ,אך היה
בו כדי לפגוע בתעשייה ובמלאכה  .המשק המעורב היה יכול לתבוע מחיר גבוה בלי שהעלות
הגבוהה של הייצור תפגע בו  ,בלי שיהיה תלוי בתנודות בשוק העולמי  ,בבעיות של שער מטבע ,
עבודה שכירה וכיוצא

בהם ' .

4

בצדק היללה הספרות ההיסטורית ( והספרות

היפה )

את הישגיה המרשימים של הרפת הארץ -

ישראלית  .ההתיישבות העובדת לא נשענה רק על מאמצי חבריה אלא גם על הפרה והרפת  .אולם לא

42

על ממדי היבוא של מוצרי חלב

יובאו ארצה

70

ב , 1935 - 1934 -

ראה

:

מיכאליס ( לעיל  ,הערה

מיליון ליטרים חלב  ,בעיקר מן הארצות הבלטיות  ,כלומר

80

 . 29בשנת

 , ) 30עמ '

, 1934

למשל ,

אחוזים מן הביקוש המקומי  .לעומת

זאת  ,קטן היה חלקו של החלב מן הרפת הערבית  ,שכן רוב תוצרת החלב של הפלאח שימשה את הפלאת ומשפחתו .
הקניות של הסקטור היהודי בשנות הארבעים מן הסקטור הערבי הגיעו רק
הסקטור הערבי שיווק רק רבע מתוצרת החלב שלו לשוק היהודי .
הערבי

פלניוס

45

ל4-

ב , 1944 - 1943 -

אחוזים מן הצריכה שלו  ,ואילו

.

למשל היה ייצור החלכ במשק

מיליון ליטרים  ,מהם שווקו לשוק היהודי  2 . 5מיליון  .ראה  :א ' מיכאליס  ' ,המשק הא " י בשנת המהומות ' ,

( שם ) ,

תל  -אביב

 , 1937עמ '  ; 37 - 36א ' כהן ,

' כלכלת הסקטור הערבי בארץ  -ישראל בתקופת

.

המנדאט '  ,א ,

רבעון לכלכלה  ,שנה  ( 19טבת תק " ם )  ,עמ ' ] . Samael , Jewish Agriculture 41 Pa/estine , 1946 ; 419 - 407

.

 . 2 , 76 78קק
43

גורכיץ וגרץ ( לעיל  ,הערה . ) 17

191

יעקב שביט ודן גלעדי

נלקחה בחשבון העלות הגבוהה של משק  -החלב  ,שלא היתה מאפשרת למשק להתקיים בלי צורות
התמיכה הגלויות והסמויות שזכה להן .

התנובה הגדולה של הפרה הארץ  -ישראלית ל א כיסתה את ההפרש בין מחירי העלות של הרפת לבין
ההכנסות ממנה  .אם הפך ענף  -הרפת לענף  -הכנסה מרכזי במשק המעורב ,

נ4

הרי זה בגלל מחירה

הגבוה של תוצרתו בשוק המקומי  .הוצאות הייצור של הרפת בארץ  -ישראל היו גבוהות
אחוזים מהוצאות הייצור בארצות שמשק  -החלב שלהן

מפותח  ,בשל חוסר

ב 100 -

ניסיון וניהול לא כלכלי

של העבודה ובגלל ההזדקקות למזון מיובא ( תערובת ) לבהמות  .התפוקה בארץ  ,לעומת זאת  ,היתה
גדולה רק

ב 50 -

אחוזים מן הממוצע בארצות שמשק  -החלב שלהן מפותח  ,כמו בריטניה

מכאן מחירו הגבוה של החלב בשוק המקומי .

בדנמרק היה מחירו

ובגרמניה -

8

5

מילים  ,בהולנד -

מילים ' .

8

ב , 1935 -

למשל  ,נמכר ליטר חלב

מילים  ,באוסטרליה -

4

ב 13 . 5 -

וניו  -זילנד ' .

4

מילים ואילו

מילים  ,באנגליה -

9

מילים

4

רווחיותו של ענף  -הרפת והפיכתו לבסיס הכלכלי המרכזי של המשק המעורב התאפשרה מצירוף
של מסיבות וגורמים  .היישוב העירוני הפך להיות תלוי בתוצרת החקלאית של ההתיישבות העובדת .
מנגד היה ביסוסה של ההתיישבות העובדת קשור בהתרחבותה ה ' סטיכית ' והזולה ( מנקודת  -מבט של
ההון

הלאומי )

של האוכלוסיה העירונית ומן העלייה ברמת  -חייה וכצריכה הגוברת

שלה  ,חרף

המחירים הגבוהים  .המעבר למשק מעורב  ,מטעמים שאינם קשורים דווקא לתחזית גידולה של
העיר העברית  ,נתנה להתיישבות העובדת את הבסיס הכלכלי היציב שלו זכתה בשנות השלושים
ובעיקר בשנות הארבעים .

אולם מנקודת  -מבט אחרת הפרה החולבת היתה פרה ש ' חלבה ' משאבים כלכליים של ההון הלאומי

ושל האוכלוסיה העירונית  .רק מצב זה אפשר לה להיות בסיס לדפוס התיישבותי  -חברתי מועדף

,

ולאחר  -מכן בסיס ל ' איסטראטגיה יישובית '  ,באשר רפת אפשר היה להקים במהירות וללא תלות

בתנאי  -הקרקע ( שהרי חלק ניכר מן המזון לרפת היה

נקנה ) .

ביחסי המערכת בהתיישבות היהודית

הפך המשק העירוני לזה שביסס את ההתיישבות העובדת ואפשר לה  ,בין השאר  ,למלא את יעדיה
החברתיים והלאומיים  .ההחלטה שנפלה בראשית שנות העשרים להקים משק מעורב כבסים
ל ' אוטארקיה '  ,התגלתה כהחלטה שיצרה דווקא תלות עמוקה בין המשק החקלאי והמשק העירוני .
למעשה  ,נוצר מצב

' טבעי '  ,שבו

משק חקלאי נהנה מגידולה של העיר  ,ואילו ברוב התכניות ד ו ב ר

על התפתחות הפוכה  ' ,מלאכותית '  ,כשהוא גם נהנה מתמיכות שונות שהעיר לא נהנתה ממנה  .בו
בזמן יצרו יחסי המערכת גם תלות

הפוכה  ,שהורגשה

רק לאחר התקופה המנדטורית  .ההתפתחות

המואצת של ענף הרפת והפיכתו לענף מרכזי של המשק החקלאי  ,הפכה את ההתיישבות החקלאית
תלויה הרבה בצריכת החלב בשוק המקומי  .הקטנת הסבסוד של החלב  ,עליית מחיריו והירידה
בצריכה הפכו את המשק החקלאי לפגיע ביותר .

44

באנגליה היה המזון הנרכש

32

אחוזים מן המזון לבהמות  ,ואילו בארץ  -ישראל היה

23

אחוזים  -אכל המזון היה

מיובא .
45

ייצור חלב לעובד לשנה כאלפי ליטרים היה בארץ  -ישראל

21

ליטרים  ,באנגליה היה -

: 37

כניו  -זילנד  . 57 -עוד

יש להעיר כי המשטר המנדטורי פטר את ההתיישבות החקלאית ממס  -הבהמות לפי גולגולת  ,שהיה נהוג בימי
השלטון העות ' מאני  ,ולמעשה היה המשק החקלאי פטור ממסים ישירים כלשהם .
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