התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה
והביקורת עליהן

*

מרגלית שילה
בראשית היתה הפעולה .
שם הפעולה  -כנרת
ארתור רופין

עבודתו היישובית הראשונה של המשרד הארץ  -ישראלין שנוסד באביב

תרס " ח  ,היתה הקמת חוות  -הלימוד לפועלים בכנרת  ,בסיוון של אותה שנה .
חוות  -לימוד זו לא היתה יחידה  .כשנה וחצי לאחר  -מכן נוסדו חוות  -הלימוד
בבן  -שמן ובחולדה  ,ובאביב תרע " א הוקמה חווה לפועלות בכנרת  .מטרות

חוות  -הלימוד היו לשמש מקום עבודה ולימוד לפועלים חסרי ניסיון ומרכזים
לפיתוח החקלאות בארץ  .חוות  -הלימוד היו למבצרי העבודה העברית  ,לערש

הקבוצה ולמקור רב השפעה על היישוב החדש .

מה היה הרקע האידיאולוגי ליסוד חוות  -הלימוד הראשונה ועד כמה השפיעו המסיבות והתנאים
בארץ על היווצרותה

?

סיפור ייסוד החווה הראשונה בכנרת הוא דוגמה מאלפת לדרכי התפתחותה

של העבודה הציונית בארץ בראשיתה .

מקומה של החקלאות בארץ  -ישראל בפרוגרמה הציונית של רופין
האידיאה של שיבת היהודים לעבודת האדמה היתה אחד מעיקריה של תנועת ההשכלה היהודית
במאה הי " ט  .גם רעיון השיבה למולדת היה קשור מתחילתו ברעיון השיבה לאדמה  .רופין עמד
בדבריו על הקשר ההיסטורי שבין התנועה הציונית המודרנית ובין עבודת  -האדמה  .השיבה לארץ
קשורה בשינוי מוחלט בחיי היהודים ובשינוי דרכי הפרנסה שלהם

.

פרק מתוך עבודה

לקבלת התואר מ " א על הנישא

.

' חוות הלימוד לפועלים של המשרד הארץ  -ישראלי ,

שנכתבה בחוג לתולדות עם ישראל האוניברסיטה
1

:

העברית .

ירושלים ,

, ' 1914 - 1908

בהדרכת פרופ ' שמואל אטינגר .

המשרד הארץ  -ישראלי  ,שבראשו עמד ארתור רופין  ,היה הנציגות הראשונהוטל התנועה הציונית בארץ בכל הנוגע

.

לענייני התיישבות  .קדם לו בנק אפ " ק שעד כואו של רופין היה הנציגות הציונית בארץ  .רופין היה כפוף מבחינה

מינהלית לוועד  -הפועל הציוני המצומצם ושימש זרוע מבצעית של המחלקה הארץ  -ישראלית  ,שבראשה עמד
אוטו ורבורג .
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עוד

בתחילת התנועה היהודית הלאומית נצבת ההכרה כי החקלאות צריכה לשמש יעוד כלכלי

ליהודים ההולכים להתישב בארץ ישראל  .בכתבי הרב ר ' צבי קלישר ( תר " כ ) ובימי נציני תנועת
חיבת ציון מתבטאת הדעת בבהירות גמורה כי שיבת היהודים לארץ אבותם צריכה להיות בעת
ובעונה אחת גם שיבה לעבודת האדמה .

2

אין להעתיק את הגלות לארץ  .יש ליצור בארץ  -ישראל חברה המבוססת על מקור כלכלי חדש -
החקלאות  .ההתחדשות בארץ קשורה באורח חד  -משמעי לחקלאות .
ורבורג דיבר בהרחבה על החקלאות בארץ  -ישראל  ,אשר תבטיח את עתיד הציונות  .ללא עבודת -
אדמה תיווצר בארץ  -ישראל תרבות של גיטו  .הוא גם ניתח באופן מפוכח את החשיבות הפוליטית

של ההתפרשות על שטחים חקלאיים נרחבים  .לדבריו  ,אין כוחו הפוליטי של יישוב עירוני ככוחו
הפוליטי של יישוב חקלאי  .רק שליטה על עבודת  -האדמה תבטיח שליטה יהודית על

הקרקע  .נ

למותר לציין  ,כי רופין ונרבורג לא פקפקו כלל בהנחה שאפשר להפוך את ארץ  -ישראל השוממה
לארץ פורחת  .ורבורג נהג להעלות על נס את הצלחתן של מושבות הטמפלרים בארץ וראה בכך
הוכחה ניצחת לאפשרויות הטמונות בארץ .

4

רופין  ,כאחרים בזמנו  ,ראה בחקלאות מעין כוח

מיסטי  ,מעורר ומחדש :

היא היתה והנה בשבילי לא רק ענף כלכלה כמו ענפי הכלכלה האחרים  ,כי אם גם מעין מקור
חיים  ,שבו אנו מחדשים את כוחותינו הגופניים והרוחניים  ,הדורשים התחדשות כזו אחר דורות
של חיים עירוניים ותלישות מן הקרקע .

5

בקניית האדמה באופן חוקי לא ראה רופין די  .רק בעבודת  -הקרקע יקנו להם היהודים זכות

מ וסרית על האדמה שנקנתה באורח חוקי  6 .טיעונו זה של רופין היה הבסיס לדעתו בדבר הצורך
בעבודה עברית

דווקא  ,והוא

היה כנראה תגובה אינסטינקטיבית למאבק הדו  -לאומי על ארץ -

ישראל  ,שהיה אז רק בראשיתו  .רופין היה רגיש להיווצרות מצב זה מראשית היותו בארץ וניסה

למצוא  ,בדרכו שלו  ,תשובה לשאלת הזכות המוסרית של היהודים להתיישב בארץ  -ישראל  .אפשר
להעלות את הסברה  ,שהצורך בזכות המוסרית על הקרקע בא בחברה החילונית במקום הזכות
ההיסטורית  -הדתית של עם ישראל על ארצו  ,או נוסף עליו .

7

העבודה החקלאית לא היקנתה רק זכות מוסרית על הקרקע  ,אלא בעיקר זכות משפטית  .לפי החוק

התורכי  ,קרקע ' מירי ' שהחליפה בעלים  ,אם בעליה החדשים אינם מעבדים אותה בעצמם  ,או על  -ידי
א ' רופין  ,ההתיישבות החקלאית של ההסתדרות הציונית  ,תרס " ד  -תרפ " ח  ,עמ ' . 1

ורבורג  ,הציונות והחקלאות כארץ ישראל  ,די ולט

; , 1907

גליון

 , 27עמ ' ; 14 - 12

לתכנית חברת ' הכשרת היישוב ' ליישוב דלייקה המובאת בתוך די ולט ,
' הפרוגרמה שלנו '  ,ספר

אוסישקין  ,ירושלים

תרצ " ד  ,עמ '

, 1908

ראה גם דבריו של ורבורג בהקדמה

גליון

 , 5עמ ' . 4

וכן ראה

 :ארסישקין ,

. 125 - 97

' עתיד הארץ '  ,די ולט  , 1907 ,גליון  , 8עמ ' . 10
א ' רופין  ,יסוד מפעלנו  ,ירושלים חש " ו  ,עמ '  . 4האם בא רופין לארץ עם מחשבה זו או אולי עלתה כדעתו כאן  ,בין
אנשי העלייה השנייה

?

נראה שהחשוכה השנייה קרובה יותר לאמת  ,שכן במאמריו הראשונים לא הביע דעות

כאלה  .ניסוח זה של דכריו שהבאנו נדפס רק לאחר מותו של

רופין .

ביבא -

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין  ,ירושלים תרצ " ז  ,עמ '  ; 50לנ " ל  ,פרקי חיי  ,ב  ,תל אביב תשכ " ח  ,עמ ' . 219
על יחסו של רופין לרעיונותיהם של בני העלייה השנייה בעניין זה ראה  ' :רופין כמיישב '  ,בתוך  :דפים  ,לזכרו של
רופין  ,קובץ תש " ד  ,עמ ' . 16 - 15

י--4

ארתור רופין עם מזכירו  ,יעקב טהון
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,

.,

.

ל ר וולפסת

"

חכירה  ,תעבור

אחרי  .שלוש שנים לידי השלטונות  .לפיכך  ,הצורך לעבד את הקרקע נראה דחוף

ביותר  . . . ' .פלשתינא היא ארץ של עבודת אדמה והכח הכלכלי נמצא בידי מי שהאדמה בידיו '  ' .כדי
להשתלט על ארץ  -ישראל על היהודים לעסוק בחקלאות דווקא  ,ולכן עומדת העבודה החקלאית
מבחינת חשיבותה והפוטנציה הגלומה בה מעל לשאר ענפי  -הכלכלה  .פיתוחה החקלאי של ארץ -

ישראל עמד במקום הראשון במגוון הפעילויות של המשרד הארץ  -ישראלי .

9

רופין הרחיב את הדיבור על מקומה של החקלאות בכלכלה הלאומית של ארץ  -ישראל .

לדעתו  ,על

העובדים בחקלאות להיות לפחות שליש מן האוכלוסיה ( שני  -השלישים האחרים  :תעשייה
מסחר ומקצועות חופשיים ) .

ובניין ,

הוא עמד על התלות של ענפי  -הכלכלה השונים אלה באלה והצביע על

כך שהתקדמותם צריכה להיות בקצב שווה  ,כדי שאפשר יהיה להגיע לתוצאות אופטימאליות .
התקדמות המסחר חייבת להיעשות יחד עם התקדמות החקלאות והתעשייה  .החקלאות מאפשרת את
התקדמות יתר ענפי  -המשקע רופין ראה בצמיחה החקלאית בסיס כלכלי המביא גם להתבססותם
של שאר ענפי  -הכלכלה ,

ויחד עם זאת ראה רופין בהתבססות העירונית בסיס כלכלי לצמיחה

חקלאית  .י י
שינוי מבנה החברה היהודית  ,והפיכתה לחברה שיש בה מקום נכבד לחקלאות  ,היה כרוך בקשיים
8
9

א ' רופין  ,היהודים בזמן הזה  ,אודסה תרע " ד , 2עמ ' . 1 %9 - 198
ורבורג
ולט ,

:

' רק האיכר היהודי יכול לזכות עבורנו שוב באדמת אבותינו כשידו על המחרשה החורשת אדמתנו '  .די

, 1908

גליון

.5

עמ ' . 4

. )6

10

שלושים שנות בנין ( לעיל  ,הערה

11

בעומדו על הגידול הרב של הסוחרים ובעלי המקצועות החופשיים בארץ אמר רופין בשנות העשרים כי גידול לא -

עמ '

. 145

מוגבל של מתעסקים בחקלאות יהיה בסיס לקיומם של הרבה יהודים שאינם עוסקים בחקלאות  .ראה  :ההתישבות
החקלאית

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

 . 151במקום אחר אמר  ,כי התיישבות עירונית מסביב לתל  -אביב תהיה בסיס

.

ליצירת התיישבות חקלאית זעירה המגדלת ירקות ומוצרי חלב  .ראה  :שלושים שנות בנין ( לעיל הערה  , ) 6עמ ' . 59
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רבים  .בארץ  -ישראל נעשה ניסיון לשנות את פני החברה  ,להעביר את מה שהיה כראש הפירמידה אל

,

בסיסה י
רעיון חוות  -הלימוד
חוות  -לימוד אינה זהה עם בית  -ספר חקלאי  ,אלא מיועדת בעיקרו של דבר לצעירים ובני  -נוער
שסיימו כבר את חוק לימודיהם  ,והם עומדים כרשות עצמם ומעוניינים לעסוק בחקלאות  ,אך חסרים

הכשרה מתאימה לכך  .רעיון הקמת חוות  -לימוד חקלאית ליהודים לא עלה לראשונה בארץ  -ישראל .
כבר בסוף המאה הי " ט נוסדו כמה חוות  -חקלאיות  ,בריכוזים יהודיים שונים  ,בעיקר על  -ידי חברת
יק " א .
חוות  -הלימוד בסג ' רה  ,שהוקמה בשנת

בארץ " .

היתה למעשה מודל ראשון של חוות  -לימוד חקלאית

, 1899

רעיון חוות  -הלימוד כרעיון לא  -מוגדר הועלה בתנועה הציונית עוד בימי הרצל ואומץ

כאחת ממטרות הקרן  -הקיימת  -לישראל .

4ן

השישי  ,ב , 1903 -

בקונגרס הציוני

נתקבלה החלטה

שמשמעותה רבה  -הקרן  -הקיימת יכולה להתחיל לקנות קרקעות בארץ  -ישראל  .על קרקעות אלה

אפשר יהיה להגשים את המטרות שנוסחו עוד קודם  -לכן  .שלוש מטרותיה היישוביות המוצהרות

של הקרן  -הקיימת היו מראשיתה

:

ייסוד תחנת ניסיונות  ,יסוד חוות  -לימוד חקלאית והקמת חווה

קואופראטיבית לפי שיטת אופנהיימר  .הצעתו של אופנהיימר פורסמה לראשונה

ב 1896 -

ונתמכה

בידי הרצל כבר בשנת  . 1902על  -פי הצעתו תוקם חווה קואופראטיבית שבשלב ראשון תהיה חוות -
לימוד חקלאית ובה יועסק אגרונום שיחנך קבוצת פועלים וילמדם כיצד לנהל משק  .בשלב השני
והשלישי יעבור המשק לבעלות הפועלים והם יעבדוהו באורח עצמאי וללא אגרונום  ' .י שיטת
אופנהיימר נראתה כדרך התיישבות חדשה ומבטיחה .
בדומה לכל תכנית העבודה המעשית הציונית  ,שלא היתה ברורה ומגובשת עד לשנת

, 1908

גם רעיון

חוות  -הלימוד היה רעיון ערטילאי שלא דנו בו כמעט בכובד  -ראש ולא תכננוהו לפרטיו 6 .י בשנת
12

 ,אם רוצים כי החקלאות תהא נעשית היסוד של החיים הכלכליים  ,מה שבארצות הגול

צריך לשמש בארץ ישראל

כבסיס . . .

"

נמצא בפסגת הפירמידה

ואם חלופים כלכליים כאלה דורשים מצד עצמם זמן רב והם קשים

ביותר ,

הנה עוד יגדל הקושי פי כמה  ,אם עוד מצטרף אליהם ההכרח להסתגל למדינה אחרת  ,לאקלים אחר וללשון
אחרת '  .ראה
: 204

:

ההתיישבות החקלאית ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

 . 1עיין גם  :היהודים בזמן הזה ( לעיל  ,הערה

, )8

עמ '

' לירוא כוליה למשל  ,סובר  ,שבכלל דבר זה אי אפשרי הוא  ,שהעירוני יעשה בזמן מן הזמנים לאכר גמור .

ואפילו אם נאמר שיש בזה גוזמא  ,הנה זה נעלה מעל לכל ספק  ,שהשתנות כזו דורשת מהאדם הרבה סגולות

מיוחדות ויקרות המציאות וקרובה לאי הצלחה בהרבה והרבה מקרים '  .לעומתם סבר ורבורג ( די
,8

עמ '

, ) 10

ולט , 1907 ,

גליון

כי החקלאות המודרנית קרובה באופייה לתעשייה ואין היא רחוקה מן היהודים כחקלאות

הפרימיטיבית .
13

ההישענות על סג ' רה כמודל להכשרה ועל רעיונות יק " א להחכרת הקרקע נמצאת בדברי רופין בהרצאתו כווינה ב -
 1908המובאת

14

בתוך

:

שלושים שנות בנין ( לעיל  ,הערה

ורבורג  ' ,פוליטיקה ציונית  -כלכלית '  ,די
 , ' 1906 - 1905די ולט  3 ,בספטמבר

ולט , 1906 ,

; 1907

15

גליון

 , ) 6עמ '
, 13

. 18 - 9

עמ '  ; 3ורבורג  ' ,דיווח פעולות הפלשתינא  -קומיסיון

קרמנצקי  ,די ולט ,

, 1906

גליון

, 46

עמ ' . 15 - 12

הצעת אופנהיימר אומצה כפרויקט שיש לנסותו בקונגרס הציוני התשיעי בשנת  . 1909בתכנית זו תמכו גם

' פועלי -

ציון '  .ראה  :י ' דון  ' ,פ ' אופנהיימר והמשק השיתופי מרחביה '  ,ספר השנה בר  -אילן  ,ד  -ה  ,קובץ העשור  ,רמת

גן ,

תשכ " ז  ,עמ ' . 269 - 234
16

על

הצורך בחינוך חקלאי ראה

 :הירשברג  ,משפט

הישוב החדש בא " י  ,תרס " א  .פיתוח מקורי של רעיון חוות  -לימוד

נמצא בהרחבה בדברי אוסישקין  ,שהתפרסמו כשנת  . 1905אוסישקין הציע כי הקרן  -הקיימת ויק " א ישתפו ביניהם

פעולה כדי להבריא את אדמות יק " א שמצבן הנוכחי אינו מאפשר עיבוד חקלאי רווחי  .אוסישקין הציע לייסד חווה
חקלאית שבראשה יעמוד איש  -מינהל שינהיג שיטות חקלאיות מודרניות ומשמעת תקיפה בעבודה  .אוסישקין אף

185
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1905

קנתה הקרן  -הקיימת לראשונה קרקע -

4 , 290

דונם נרכשו בחטין  .ההסתדרות הציונית

חשבה ,

כנראה  ,לייסד תחילה את חוות  -הלימוד שם  ,אך כיוון שאדמת חטין היתה לא  -ראויה לעיבוד ומשום

שלא היתה חטיבה קרקעית שלמה אלא חלקות  -חלקות  ,לא זכה העניין לעיון רציני
ואולם  ,גם אדמות הקרן  -הקיימת שנרכשו לאחר  -מכן

:

יושבו  .בקונגרס הציוני השמיני  -שהתכנס בהאג בשנת

1907

התיישבותית שיטתית  ,על ייסוד מחלקה ארץ  -ישראלית

) ( Palestina Resort

.

ומעמיק  .לי

דלייקה  -אום ג ' וני  ,בית  -עריף וחולדה  ,לא
ואשר בו הוחלט על תחילת פעולה

יעל

ייסוד המשרד

הארץ  -ישראלי ביפו  -דיבר וילפסון על ההצעה להקים חוות  -לימוד חקלאית באדמות דלייקה -
אום ג ' וני

אין

י

ספק  ,שלמרות הדגש הרב שהושם במחשבה הציונית מראשיתה על פיתוח החקלאות בארץ -

ישראל  ,לא נדונה כמעט בעיית החינוך לחקלאות  .הוגי  -הדעות הציונים  ,שהיו רחוקים מרחק רב

מעבודת  -האדמה  ,לא עמדו על כך שמתן קרקע ואינוונטר בידי יהודים אין בהם די כדי להפכם
לחקלאים  .המסיבות הן שסללו את הדרך לפיתוח ההכשרה החקלאית .

התבניות הראשונות ליישוב דלייקה  -אום ג ' וני
השטח שנקרא דלייקה  -אום ג ' וני נקנה בשנת

1905

על  -ידי הקרן  -הקיימת בשיתוף עם יק " א בתיווכו

של קלנריסקי ובנוכחות ברמן 9.י החלקה של הקרן  -הקיימת  ,ששטחה היה
ב 20 -

כ 6 , 500 -

דונם ואשר נקנתה

פראנק הדונם  ,היתה בעלת משמעות יישובית רבה בשביל יהודי הגליל התחתון  .המקום יושב

על אם  -הדרך  ,קרוב לתחנת  -הרכבת בצמח  ,סמוך לאגם הכנרת  ,במרחק לא רב ממושבות הגליל
התחתון של יק " א  ,ימה  ,מסחה  ,בית  -גן  ,סג ' רה ומלחמיה  ,ולא הרחק מטבריה  .במקום ישבו בני שבט

דלייקה ובשל חוקי הקרקע התורכיים החכירה הקרן  -הקיימת את האדמה לערביי

הסביבה : 0 .

העובדה  ,שקרקע שרכשה הקרן  -הקיימת הוחכרה לערבים עוררה תרעומת בציבור היהודי ובשנת
1906

היתה חליפת  -מכתבים על שאלה זו  .על  -פי תקנות הקרן  -הקיימת אסור היה למכור את האדמה

ליחידים או

לקבוצות  ,ועל

כן נעשו גישושים שונים כדי להחכיר את המקום ליהודים  .ההסתדרות

הציונית חיפה במשך שנתיים חוכרים יהודים לשטח  .הללו לא נמצאו והמקום עובד לראשונה בידי
יהודים רק עם ייסוד

חוות  -הלימוד .

הצעה ראשונה ליישוב המקום הועלתה בתכתובת שניהל ברמן עם הוועדה לחקר פלותינה ביולי
הצביע על העובדה  ,שחווה זו עתידה להביא הפסדים כראשית קיומה והציע שיק " א תממן אותם  .חוות במתכונת

אופנהיימר יש לייסד  ,לדעת אוסישקין  ,על אדמות הקרן  -הקיימת  .מקורית במיוחד היא תפיסת אוסישקין את
הפועלים  .הוא לא ראה בהם עתודה יישובית שתעלה  ,תעבוד ותתיישב כארץ  ,אלא מעין דכא  -שליח שיעלה לארץ

לעזרת העם  ,יעבוד בה במשך שלרוב שנים בתנאים קשים וישוב לארצו  .ראה  :הפרוגרמה שלנו ( לעיל  ,הערה
עמ '
17

, 127 - 97

, )3

ובייחוד עמ ' . 116 - 115

מכתב מטעם הוועדה לחקירת פלשתינה מיום  21בינואר

, 1905

הארכיון הציוני המרכזי ( להלן

המיועד לברמן מזכיר זאת בקצרה ; פרטיכל סטנוגראפי של הקונגרס הציוני השמיני

 :אצ " מ ) , ] 18 / 17 / 6

ב  , 1907 -עמ '

 . 141כדיווח על

פעולות הוועדה הארץ  -ישראלית הועלה הרעיון לייסד את חוות  -הלימוד על אדמות חטין .
18

דין  -וחשבון סטנוגראפי של הקונגרס  ,קלן

19

ברמן היה אחד משני עובדיה של ' הפלשתינה קומיסיון ' והיה בארץ משנת
, 1905

20

אצ " מ 1 /43

במכתב מיום

1

])

מתאר את הקנייה  .לדבריו  ,המקום מתאים למרעה עדר .

בדצמבר

1906

( אצ " מ 1 / 7

]),

איבוד זמן הוחכרה החווה לערביי הסביבה .

186

 , 1907עמ '

. 141 - 140

. 1905

מכתבו של ברמן

( 19

בינואר

הסבירו מטעם ה ' פלשתינה קומיסיון ' לעקיבא אטינגר שכדי למנוע

הועדה לחקר או

-,

ישראל שמונתה בקונגרס הציוני השישי  .מימין לשמאל

 :ז'

זוסקין  ,א ' ורבורג  ,פ ' אופנהיימר

 . 1906במכתבו הציע לראשונה לשפץ את התאן שבמקום למגורים ודיבר על האפשרויות החקלאיות
הטמונות בקרקע  .ברמן הציע להחכיר את המקום ולהעסיק בו פועלים יהודים מטבריה

ומיפו .

במכתב הוועדה לחקר פלשתינה נזכר המשא  -ומתן עם יהודי הקאווקאז בדבר יישוב המקוס י2
וכאלטרנאטיבה הוצע להקים קבוצת רועים בהשקעה של

היטב את המקום וכי נעשו בו תצפיות מטיאורולוגיות .

2 , 000

מארק  .ממכתבי ברמן ניכר כי חקר

2:

הצעה מפורטת אחרת הנוגעת להחכרת המקום נזכרת במכתב מדצמבר

הקרן  -הקיימת ' .

ההסתדרות הציונית אל בודנהיימר  ,יושב  -ראש

2

, 1906

שנשלח מטעם

מן המכתב עולה  ,כי אוסישקין

התקשר עם קבוצת יהודים מקרסון  ,שהתעתדו לעלות ארצה ורצו לחכור את אדמות דלייקה  .במכתב
הובאה תכנית חכירה מפורטת ונזכר בו כי

הציונית ראתה הצעה זו בחיוב רב
המובטחים יהיו

:

1 , 500

דונם יוקדשו לתחנת  -ניסיונות חקלאית  .ההסתדרות

יהודי חרמון ידועים כבעלי ניסיון חקלאי ודמי  -החכירה

 4 , 000פראנק  ,לעומת 2 , 000

פראנק ששילמו הערבים המקומיים  .עוד נאמר שם  ,כי

יש להציע ליהודי חרסון להעסיק ' במידת האפשר ' פועלים יהודים .
למעשה קיפלה הצעה זו בתוכה את גישתה הראשונה של ההסתדרות הציונית להתיישבות היהודית

בארץ  -ישראל

( ':א )

אמונת המוסדות המיישבים כי אפשר ' לשתול ' בארץ ללא כל קושי קבוצת

יהודים  ,זרה למקום ולתנאיו  ,ולצפות ממנה כי תעבדו עיבוד חקלאי ללא כל עזרה מבחוץ

; ( כ)

ציפיית לרווחים מידיים מהחכרת אדמות הקרן  -הקיימת ליהודים ; ( ג ) הבנה לא  -מספקת של העובדה

כי יש צורך בלימוד תנאי המקום והעבודה החקלאית בו ; ( ד ) יצירת הכלל הלא  -מחייב והפרובלמטי
21

22

במאי

אחת
22
23

60

1907

( אצ " מ 1 / 34

]) ;

.

מבורג במכתבו ללשכת ציוני רוסיה כתב שאין כל אפשרות מעשית ליישב כבת

משפחות מן הקאווקאז .

מכתבים הנושאים את התאריכים

מכתב מיום  22בדצמבר

, 1906

14

ביוני

12 , 1906

ביולי

28 , 1906

ביולי

1906

( אצ " מ . ) ] 1 / 43

אצ " מ  . ] 1 / 25ההתכתבות בין אוסישקין לנרבורג בעניין זה

:

אצ " מ

. ] 1 / 33

. ] 1 / 34
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בדבר העסקת פועלים יהודים ' במידת האפשר '  .על רקע כלל זה עתידה לצמוח מחלוקת

חמורה .

הועלתה גם הצעה  ,שהקבוצה מלרסון תתארגן על בסיס שיתופי  ,לפי שיטת אופנהיימר גם אם לפי
תקנון הקרן  -הקיימת אסור לקרן למכור את אדמותיה  ,ואילו לפי שיטת אופנהיימר על הפועלים
לרכוש במשך הזמן את אדמותיהם  .במכתב שנכתב זמן קצר לאחר  -מכן נשללה הצעה
ורלורג חשב

במכתבו אל

כי עדיין מוקדם להוציאה אל

הקרן  -הקיימת מיוני ' 1907

:

זו  ,וגם

הפועל : 4 .

ציין רופין כי הן האגרונומים והן אנשי בנק אפ " ק שללו את

אפשרות יישובם של יהודי חרסון בדלייקה והעניין לא הגיע לכלל

מימוש : " .

גישושים אלה וההדים שהתלוו לפרשת החכרת אדמות הקרן  -הקיימת הביאו לידי גיבוש ההחלטה

כי אדמות הקרן  -הקיימת תוחכרנה ליהודים

בלבד : 7 .

ואולם  ,ההחלטה לא להחכיר עוד את אדמותיה

לערבים לא היתה קלה וההתלבטויות בשאלה העקרונית אם יש מקום להחכיר אדמה לערבים או

להעסיקם על  -ידי ההסתדרות הציונית חזרו ועלו במשך כל התקופה .
על  -אף הקושי במציאת חוכרים יהודים לשטח ביקש ברמן  -ששהה בארץ מטעם

פלשתינה '  -להמשיך ולקנות אדמה בשכנות לאום ג ' וני ' .

ה ' ועדה

לחקר

תופעה זו אופיינית להלך  -הרוח ששרר

:

אז בהסתדרות הציונית  ,שאין לקשור את קניית הקרקע עם קיום תכנית מעשית ליישובה  : ' .קניית
קרקע היתה עיקרון מוצק שעמד לעצמו ולא השתנה גם אם תנאי ההתיישבות היו קשים .

למעשה ,

כל זמן שבתו של ברמן בכנרת הוא ניהל משא  -ומתן על קניית קרקעות במקום .

הצעה ראשונה לייסד במקום חווה לניסיונות  ,ללימוד ולנטיעת עצי  -זיתים  ,העלה רופין במכתבו

הנזכר אל הקרן  -הקיימת מיוני

. 1907

רופין קיווה אמנם  ,כי תימצא חברה יהודית בארץ  -ישראל

שתאות לחכור את המקום  ,אך הוא עמד על קשיי הקרן לבצע את הדבר ) י ' במכתבו לבודנהיימר
מאוקטובר

, 1907

סיכם ורבורג את הניסיונות להחכרת המקום במלים אלה

.

אופנהיימר השתדל מאוד לשכנע ולהביא לכך שתכניתו תבוצע לפחות באורח

24

וחשבון הוועד  -הפועל הציוני  ,די ולט ,
16 . 4 . 07

, 1908

.

גליון  2עמ ' 10

;

וראה גם

:

:

ניסיוני .

כדלייקה  .ראה

;

דין -

מכתב ורבורג אל אוסישקין בנדון  ,מיום

( אצ " מ . ) ] 1 / 34
ביוני

 , 1907אל דירקטוריון הקרן  -הקיימת  ,ארכיון הקרן  -הקיימת ( להלן ; קק " ל )  ] 2 / 17אן .

25

מכתב רופין  ,מיום 16

26

דין  -ותשכון מפורט על המשא  -ומתן הובא בדברי בודנהיימר לקונגרס ב  . 1907 -מכאן אף עולה  ,שלא היה זה משא -

ומתן יחיד עם קבוצות מחוץ  -לארץ והיו גם הצעות נוספות  .בדבר המשא  -ומתן עם יהודי קאווקאז ראה גם מכתב

שהובא על  -ידי אוסישקין וחשוכת ורבורג בנדון  :די

.

ולט , 1908 ,

גליון  27עמ '  . 5המכתב נושא את התאריך 26

]) ;

ראה עדותו של דוד בן  -גוריון בנדון ; אגרות בן -

במאי . 1908
27

מכתב בודנהיימר בנדון  ,מיום  13באפריל  ( 1907אצ " מ 1 / 25

ביבא -

גוריון  ,תל אביב תשל " ה  ,מספר

, 51

מכתב מיום  1בפברואר  , 1907עמ '  . 123עוד משא  -ומתן עקר נערך בחודשים

( קק " ל

אלה עלחכירת דלייקה כידי אנשים פרטיים  .ראה ; מכתבו של רופין להנהלת הקרן  -הקיימת בספטמבר 1907
 . ) ] ] ] 2 / 17רופין העלה את השאלה האם  ,מאין  -כרירה  ,לא מוטב להחכיר את המקום לערבים  .במכתב מבנק

אפ " ק לקרן  -הקיימת מיום

13

באוקטובר

1907

נאמר  ,כי למרות שהוחלט לא להחכיר את המקום לערבים  ,יש

הרהורים נוספים בנדון  .במכתב מאוקטובר  ( 1907קק " ל 17

1) ] 2 /א ) ,

מובאת דעת בנק אפ " ק שאין להחכיר את

האדמה לערבים  ,ומועלה הרעיון להחכירה ליק " א .

ומכתבו מיום  28במאי

28

מברק ברמן לבודנהיימר מיום  6באפריל

29

התנגדות לדעה זו מובאת כדברי משה סמילנסקי ( ' השקפה '  ,העומר ,

, 1907

לקרקע ראוי שהקרן  -הקיימת לא תקנה אותה
30

( שם  ,עמ '

 ( 1907אצ " מ 1 / 26

תרס " ז ) ,

] ).

הסובר שכל עוד אין אריסים יהודים

. ) 14

לדברי בודנהיימר היה רופין הראשון שהציע יצירת מינהל ציוני במקום  ,ובנקאפ " ק התנגד לכך לחלוטין ; די
4

בספטמבר  . 1907דיון בעתיד הקרקעות מובא בהרצאות לבונטין משנת

מינהלית

במקום ,

1907

ולט ,

 .לבונטין שלל מראש עבודה

בצפותו להפסד כטוח  .לבונטין אף שוכנע שלא יימצאו חוכרים יהודים  .יתר על כן  ,לבונטין

חשש כי חוכרים יהודים לא יחזירו את האדמות לבעליהם  .הפתרון שהציע לבונטין  -מכירת האדמות ליהודים

188

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

בצער רואה

אני ממכתבו של רופין שלא אפשר היה להחכיר את דלייקה ליהודים  .יש להחליט

אם אנו רוצים להחכיר את האדמה הלאה לערבים או להניחה כמות שהיא ולשלם עבורה את מס
העושר  .כרמן שנמצא במקום חושב כי אי  -אפשרי למצוא חוכרים יהודים  .גם יק " א מחכירה

את דלייקה לערבים  .אפשר אולי ליצור שם מפעל על  -ידי השימוש בח ' אן ולגדל שם עדר  .ינ
במכתב זה מוצגת לראשונה הצעתו הלא  -מפורטת של ורבורג לעבד את המקום בידי יהודים שיעבדו
בו  ,כנראה  ,כפועלים ולא כחוכרים  .ורבורג גם הציע לגדל עדר ולהשתמש בח ' אן למגורים  .הצעתו

הראשונה התקבלה ואילו הצעתו השנייה נמצאה לא  -ריאלית בתנאי הביטחון ששררו שם .
בנספח המצורף לתזכירו משנת

1907

ניסה רופין להציע פתרון כללי לבעיית הפועלים מחוסרי -

העבודה  ,ויחד עם זאת העלה הצעה קונקרטית ליישוב דלייקה  .רופין כתב כי יש להחכיר את

האדמות לקבוצות של עשרים פועלים לשלוש עד ארבע שנים  ,כדי שילמדו את עבודת  -האדמה ,
יוכיחו את יעילותם וירוויחו  .ההחכרה תיעשה בעזרת הקרן האגרארית  ,שתלווה לפועלים כסף  .עם
הזמן ירוויחו  ,יצברו כספים ויוכלו לקנות קרקעות בתשלומים ולבנות עליהם את בתיהם ומשקיהם
הפרטיים  .רופין טען  ,שיש לפעול במהירות  ,כי מחירי הקרקע עולים במהירות  .התכנית להקמת
הקרן האגרארית לא יצאה אל הפועל ובמקומה הוצע לייסד את חברת ' הכשרת היישוכ '  ,שתפקידה

יהיה  ,בין השאר  ,לאפשר את הקמת חוות  -הלימוד הראשונה בדלייקה .

ההצעות השונות והרבות ליישוב המקום מוכיחות למעלה מכל ספק  ,כי מלכתחילה לא חשבה
ההסתדרות הציונית לממש את תכניתה הראשונה  ,לייסד חוות  -לימוד לפועלים  ,אלא העדיפה כי
פעולתה הראשונה תהיה החכרת אדמות ליהודים בעלי אמצעים  .הללו לא נמצאו  .אפשר לומר כי

המציאות הארץ  -ישראלית ויוזמתו של ארתור רופין הם שהביאו לכך שההסתדרות הציונית תגשים
את מחשבתה מימי הרצל בדבר ייסוד חוות  -לימודה
חברת ' הכשרת היישוב '

תנאי להסכמתו של רופין להיכנס לתפקידו כיושב  -ראש המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות
הציונית היה יצירת
בפעולות

חברת  -מניות  ,נפרדת

התיישבות ' .

נ

מן הקרן  -הקיימת לישראל  ,ולה הון עצמי

משלה  ,שתעסוק

בארץ  -ישראל נוצר צורך בהקמת חברה לאומית שתקנה קרקעות  ,תחלקן

למגרשים ותמכור את אלה ליחידים ( בניגוד לקרן  -הקיימת  ,שתקנותיה אסרו עליה למכור קרקעותיה
ליחידים )  .תנאי קניית הקרקעות היו אז כה קשים עד שלאדם פרטי היה בלתי  -אפשרי כמעט לעמוד
בכך  .הן המשא  -ומתן

המייגע ,

הן גודל הקרקעות שהוצעו

למכירה ,

הן החוקים התורכיים

והביורוקראטיה התורכית  ,הפכו את קניית הקרקע למבצע בפני עצמו  .רופין רצה לאפשר לכל יהודי

ביבא -

אמידים בשיעורין  .ז " ר לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,ב  ,תל אביב

תרפ " ד , 2עמ '

 . 212 - 209במאמר משנת

1909

כתב

ר'

בנימין כי שלוש שנים לפני  -כן נחתם חוזה עם ברמן כדבר הקמת חוותךלימוד  ,אך הוא לא יצא אל הפועל בשל
-

התנגדותה של הפקידות המקומית לרעיון  .ר ' בנדוין לא ציין אם כוונתו לדלייקה  .כנראה התכוון בדבריו להתנגדות
לבונטין לרעיונו של רופין  ,התנגדות שרופין התגבר עליה  .הפועל הצעיר  ,כסליו תרס " ט  ,גליון

( אצ " מ. ) ] 1 /25

31

מכתב מיום  16באוקטובר

32

ראה

33

א ' ביין  ,תולדות ההתיישבות הציונית  ,רמת  -גן תש " ל  ,עמ '

:

1907

א ' בהם  ' ,חשיבות הכשרת היישוב '  ,די ולט ,

.

,5

עמ ' . 5 - 3

, 1911

גליון

; 41 - 39

 , 8עמ '

. 172 - 171

הוא מציין עובדה

זו .

לאה לנדרנו  ,החברות הציוניות לרכישת קרקעות

.

בארץ  -ישראל ירושלים תש " מ פרק שלישי .

189

מרגלית שילה

שירצה בכך לקנות קרקע בגודל המתאים לצרכיו ובמקום הדרוש לו  .יתר על כן  ,מי שלא היה נתין
תורכי לא היה רשאי להיות בעליה של קרקע בארץ  -ישראל  .היה אפוא צורך דחוף בהקמת חברה
שתקנה קרקעות  ,תרשום אותן כחוק ותוכל למכרן לאנשים פרטיים לפי צורכיהם ויכולתם  .רופין
ראה ביצירת חברה זו מכשיר פעולה חשוב

ביותר ' .
4

לחברת ' הכשרת היישוב ' )  ( Palestine Land Development Company .- PLDCנועד תפקיד

חשוב נוסף  .בתזכירו משנת

, 1907

בנספח הקרוי ' הקרן האגרארית '  ,עמד רופין על הבעיות הסבוכות

הנובעות מחוקי המשכנתא התורכיים  ,שלפיהם רק בעלי קרקע יכולים לזכות בהלוואה שתשמש

לעיבודן  .חברת ' הכשרת היישוב '  ,נוסף על תפקידיה כקונה קרקעות ומכינה אותן על  -ידי פרצלאציה
לקניית

יחידים  ,תחכור

את אדמות קרן הלאום ותעבדן  ,כדי שלא יעברו לידי השלטונות בשל

שממונן  .רופין הציע  ,כי חברת ' הכשרת היישוב ' המוצעת תחכור את האדמות מן הקרן  -הקיימת
ותחכירן לפועלים  .לאחר שיוכיחו את עצמם בעבודה במשך כמה שנים  ,יתנו להם הלוואה ויאפשרו
להם לבנות את בתיהם  .כך תהיה לחוכר הזדמנות ללמוד את העבודה ולהוכיח את עצמו לפני
שהחלקה והבית יועברו

לרשותו ' .

(

נראה  ,שכתנועה הציונית לא היתה תמימות  -רעים בדבר יצירת החברה ומטרותיה  .מבחינה רעיונית
ראו אולי מייסדי החברה  ,ובעיקר רופין  ,את עיקר תפקידה בקניית קרקעות ומכירתן ליחידים  .אך
למעשה הודגש בעיקר תפקיד החברה בהבאת פועלים  ,הן בשל הצורך ליישב את אדמות הקרן -

הקיימת הן בשל מחסור

בכספים " .

' כאשר הועד הפועל הציוני בקשני בסוף שנת

34

1907

לקבל את באות הכח של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל ואת

.

הנהלת הפקידות שנקראה אחר כך המשרד הארץ ישראלי העמדתי מצדי את התנאי להסכמתי  ,שביחד עם יסוד

המשרד בתור פקידות אדמיניסטרטיבית  ,יוצר מוסד מסוים שבתור " קומפני " יהא בעל אישיות משפטית ויוכל

לשמש נושא לכל עסקים מעשיים  -משפטיים הקשורים עם עבודת הישוב  .בהתאם לזה נוסדה  . ' PLDCההתישבות
החקלאית
35

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '  7הערה

 . 1ראה גם

:

פרקי חיי  ,ב ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

. 40 - 39

בתזכיר של חכרת ' הכשרת היישוב '  ,שבו הובאה תכנית פיתוח כנרת  ,הובאה גם תכנית להפעלת ' הכשרת היישוב '
כחברת מניות ( אצ " מ  . ) 22 / 639בדין  -וחשבון על ה ' פלשתינה רסורט '  ,משנת

, 1909

עמד רופין על תהליך יצירת

החכרה  .הכסף נאסף בעיקר בגרמניה  ,באוסטריה וברומניה  ,ואילו יהודי רוסיה ויהודי הארצות הדוברות אנגלית לא
השתתפו בכך כלל  .בשל האיטיות באיסוף הכספים נרשמה החברה בספר החברות כאנגליה רק

 . ) ] 1 / 30במכתב מחברת

' הכשרת היישוב ' כברלין

מיום

26

כינואר

1909

ב 1909 -

( אצ " מ

לרופין נאמר  ,כי כל עוד אין החברה

מחלקת דיבידנדים כמובטח  ,אי  -אפשר לרכוש בעלי  -מניות נוסקכם  .הוצע לשלוח אנשים לרוסיה  ,לשם יצירת

פרסומת לחברה ( אצ " מ . ) ] 1 / 96
36

מעניין להשוות את מטרות החכרה כפי שהובאו בדין  -וחשבון מישיבת הוועד  -הפועל בתוך

:

די ולט .

, 1908

כינואר  . 1908המטרות הן  :קניית קרקעות  ,הכשרתן  ,חלוקתן למגרשים  ,החכרתן ומכירתן  .ואילו בדין -

עמ ' 10 , 9

וחשבון של חברת ' הכשרת היישוב ' מיום  26בינואר

החברה ליצור בסיס כלכלי לפועלים חסרי

1908

( די ולט ,

אמצעים  ,בפרוספקט

, 1908

גליון

 , 5עמ ' ) 5 - 4

הודגש  ,כי מטרת

זה מוזכרת קניית הקרקעות רק כמטרה לטווח -

ארוך  .ההדגשים השונים של מטרות החברה עולים בצורה ברורה מן המכתבים הנזכרים  :במכתב מיום
1909

( אצ " מ 1 / 96

מטרותיה

גליון

,2

:

])

9

באפריל

נאמר שהחכרה תפעל לפי יסודות כלכליים ולפי שיטות התיישבותיות מודרניות ואלה

( א ) ייסוד הוראה שיטתית של חקלאות לצעירים יהודים בארץ  -ישראל  ,לפי דוגמאות ידועות כעולם

( ב ) חלוקה של שטחי  -קרקע גדולים לשם התיישבות

; (ג )

:

הכנת שטחים לשם עיבוד אינטנסיבי ואקסטנסיבי

לעצמה ולאחרים  .במכתב מאוחר יותר  ,מאותו חודש  ,שינה רופין את סדר מטרות החברה  ,ומנה לפי סדר החשיבות
את המטרה השנייה כמטרה החשובה ביותר ולאחריה השלישית  ,ואת הוראת החקלאות העמיד במקום השלישי
כלבד  .גם מעיון מדוקדק בפרוספקט הפרסומת של החברה  ,מיום  20בינואר  1909ומן התזכיר המצורף לו עם
תקנותיה  ,נראה כי בפרוספקט נזכרה רק המטרה הנוגעת להכשרת הפועלים ולהתאכרותם  ,ואילו קניית קרקעות
נזכרה רק בקיצור וכיעד לטווח רחוק .

190

התכניות להקמת חוות -הלימור החקלאית הציונית הראשונה

בשנת 1911

תיאר רופין במבט לאחור את מטרות החברה 37והדגיש את העובדה שהקרן  -הקיימת לא

היתה מעוניינת לעסוק בעבודות שיש בהן משום סיכון כספי  ,בשל היותה חברה לאומית ; לפיכך היה
צורך לייסד חברה שתיקח על עצמה סיכונים אלה  .אפשר לראות בכך את רוחו הנועזת של רופין ,
שלא חשש מניסיונות חדשים ומכשלונות  .ואמנם  ,נגד חברת ' הכשרת היישוב ' הוטחה ביקורת קשה ,
משום שבתחילת דרכה לא הביאה את הרווחים המצופים  .רופין קיווה  ,שכאשר יחלו הפרויקטים
השונים לשאת רווחים  ,תקנה אותם הקרן  -הקיימת וכך תוכלנה חברות  -הבת לשאת בסיכונים אחרים .
חזונו של רופין היה כי חברת ' הכשרת היישוב ' תכין את כל הנדרש לשם התיישבות מידית של

יהודים  ,ועם התיישבותם תחלק אשראי חקלאי ; אולם כבר

ב 1909 -

ראה רופין כי הרעיון של המוסד

לאשראי לא התבצע  ,משום שלחברת ' הכשרת היישוב ' לא היה די כסף

לכך .

חברת ' הכשרת היישוב ' לא עמדה למעשה בהתחייבויותיה  .מלכתחילה לא די שלא נאסף הסכום
הדרוש  ,אלא שבניגוד גמור לתחזית האופטימית הביאה עמה הפעולה ככנרת הפסדים  .במכתבו של
רופין לבודנהיימר ,

8נ

הוא עמד על כך שאין לראות את חברת ' הכשרת היישוב ' דרך עיניהם של רואי -

החשכון  ,אלא שיש לבחון את התמונה כולה ולטווח ארוך ; במכתב

בגלוי

אחר  ,משנת  , 1914הודה

רופין

:

מטרת החברה היא יישובית  ,ולא חלוקת דיבידנדים לשם דיבידנדים  .עד היום לא חילקה כלל

דיבידנדים  ,אך מקוים אנו כי תתחיל לחלק קצת בשנים
בסקרו את עבודת החברה  ,בקונגרס הציוני בשנת

אליה

, 1925

הקרובות ' .
9

תיאר רופין את יחסו הוא ואת יחס הציבור

:

אני מקוה שההיסתוריה תתן פעם את הצדק לחברה הזאת  .חברה זו היתה הראשונה שהעמידה
לה למטרה לקנות בארץ ישראל אדמה בדרך שיטתית  ,ולהעמיד את הקרקע הזה בלא רווחים
לרשותם של המוסדות הלאומיים ושל אנשים פרטיים  .היא היתה הראשונה ששלחה לארץ

ישראל מהנדסים לבנין ערים  ,ולה אנו חייבים תודה אם יש לנו כעת בארץ ישראל תכנית קבועה
לפרצלציה ותכנית נכונה לבנין ערים . . .

40

תכנית החווה
תכנית כלכלית מפורטת לעיבוד חקלאי של קרקעות דלייקה בידי פועלים הציע משה
האגרונום

ברמן ,

של הוועדה הארץ  -ישראלית  .על  -פי תכניתו  ,יקבלו הפועלים שכר יומי קבוע בתוספת

חלק כלשהו מרווחי החווה ויורשו גם לחכור דונמים
37

תזכיר

1911

38

מכתב

מיום

אחדים ולשלם עבורם משכרם היומי , .

בראש

( אצ " מ . ) ] 2 / 25
9

כיולי

1912

( אצ " מ . ) ] 1 /99

ביולי

39

תרגום ' מכתב לסוחר בארצות  -הברית '  ,מיום

40

שלושים שנות בנין ( לעיל  ,הערה

41

בהצעת כרמן  ,כפי שהופיעה בדפוס  ,אק כל פירוט כיצד ישותפו הפועלים כרווחי החווה  .דיון על  -כך נמצא
בוויכוח שבין אופנהיימר ובין

בינואר

, 1908

גליון

 , 2עמ '

 , ) 6עמ '

12

1914

( אצ " מ

אן . ) ] 2 / 2 /

. 139

רופין  ,שנערך באסיפת הוועד  -הפועל הציוני בתחילת  1908ומובא בתוך  :די ולט .

10

 . 10בתגובה על דברי אופנהיימר  ,שהציע כי הפועלים ישותפו בכל רווחי החווה  ,הציע

רופין כי הם ישותפו רק ברווחי הענפים שבהם יעבדו  ,כדי שלא יפסידו אם ייכשלו ענפים אחרים  .עם זאת ציין

רופין  ,כי הוא לא ראה בהצעתו מחלוקת עקרונית עפ דברי אופנהיימר .

191

מקס בודנהיימר

אוטו ורבורג

החווה יעמוד אגרונום שיקבל שכר שנתי קבוע  .גודל השטח שהוצע לעיבוד היה בערך
ולשם עיבודו נדרשה השקעה של

120 , 000

6 , 000

דונם

פראנק  ,שתילקח כהלוואה מן הקרן  -הקיימת  .עם הזמן

יוכל כל פועל לקבל לרשותו בהמות ואף לרכוש אותן תמורת תשלום  .כמו כן יהיה רשאי לחכור

שטח גדול יותר ולקנות לעצמו בית ולצורך זה תינתן לו הלוואה  .בהצעה המובאת ב ' די

ולט ' נאמר

:

החברה לא רוצה להיות חברה מיישבת  ,וכן אינה רוצה להיות חברה תומכת  ,כפי שעשו חברות

אחרות  .היא רק רוצה ליצור דרכים ואפשרויות שעל  -ידן יהיו פועלים יהודים בכוחות עצמם
לאיכרים עצמאיים .
מן הפועלים שיעבדו בדלייקה יבואו גם חוכרים ומתיישבים בשביל האדמות שתיקננה

בעתיד .

באמצעות העבודה בחווה ילמדו הפועלים כיצד יש לנהל משק ראציונאלי  ,ירוויחו כסף ובעזרת
הלוואות שיקבלו בעתיד יוכלו להתיישב כאיכרים  .החברה תכננה קניית קרקעות בקרבת מקום לאלה

שהיו קיימות כבר  ,כדי ליצור מקומות יישוב שיעזרו זה לזה בכל הנוגע לביטחון ולתרבות .
מטרת ההצעה היתה להוכיח  ,שהעבודה החקלאית בארץ היא רווחית וכי אף חברות אחרות תלכנה

בעקבותיה  .על  -פי חישובי ברמן ימיה הרווח המובטח

11

אחוזים מן ההשקעה  .בהתאם לתכנית

תושתת החווה על פלחה  ,משק חלב  ,בקר ועדר בן חמש  -מאות ראש  .השטח שאינו מתאים לפלחה

יעובד עיבוד אינטנסיבי  .מים לא חסרו במקום  ,ולכן היה צורך רק לרכוש מנוע ומשאבה  ,אך הסכום
הדרוש לכך לא פורט  .נראה  ,שבהצעה הראשונה דובר על יצירת משק מעורב ועל ניסיון להתמחות

192

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

בענף שעד אז

לא פותח כמעט בידי יהודים  -גידול פרות  .לתכנית הכללית מצורפת תכנית כלכלית

מפורטת למדי ובה הצעה להשקעה ותיאור הרווח בכל תחום ותחום .

4:

בתכנית לא פורט שכרו המדויק של הפועל  ,ואף לא נזכר בה מספר הפועלים המשוער שיעבוד
בחווה  .הובא רק סעיף נפרד שבו צוינו הוצאות ההנהלה כסך
החודשי של ברמן היה

500

6 , 000

פראנק  .נראה אפוא  ,ששכרו

פראנק לחודש  * 4 : .טיפוסית לתכנית היתה העובדה  ,שברמן הכניס בין

סעיפי הוצאותיו בניית רפת  ,דיר ומזון לבהמות  ,אך לא הזכיר כלל בניית מגורים לפועלים או היכן

יאכלו ומי יספק להם אוכל  .אמנם דובר כבר על שיפוץ הח ' אן  ,אך הנושא לא הובא כלל בתכנית
המקום .

בזיכרונותיו כתב רופין  ,כי הטיל ספק באמיתות חישוביו של ברמן וכי ביקש את אישור האגרונום
ד " ר סוסקין ( גיסו של ברמן ) להצעה  .האישור ניתן  ,אך ספקותיו של רופין לא תמו והוא הציע
לברמן לחכור את השטח ולעבדו על חשבונו  .ברמן דחה את ההצעה בגלל היעדר

אמצעים ' .

4

תכנית ראשונה  -מפורטת  -של מטרותיה המעשיות והחינוכיות של חוות  -הלימוד בדלייקה ניסח

ורבורג והיא הובאה כהצעת ה ' פלשתינה רסורט ' לפני הוועד  -הפועל הציוני ולפני הקרן  -הקיימת
בינואר

, 1908

בדיון על ייסוד חברת ' הכשרת היישוב ' וחכירת דלייקה על ידה ' .
4

הובאה התכנית לראשונה בסוף ינואר

' . 1908

4

ורבורג הגדיר את מטרת חברת

באורח חד  -משמעי  ,כי לא תהיה חברה פילאנטרופית
לפועל היהודי שבכוחו  -שלו יהיה

:

לפני הציבור הרחב

' הכשרת

היישוב ' וציין

' הוא רוצה רק ליצור דרכים ואפשרויות

לדברי ורבורג  ,שיטת התיישבות זו נוסתה בהצלחה

לאיכר ' .

בגרמניה והוא קיווה כי אפשר יהיה ליישמה גם בארץ .
התקציב המובא בשני

התזכירים '

זהה לחלוטין  ,אך יש כמה שינויים בתכנית ליישוב המקום .

4

בתזכיר שפורסם ב ' די ולט ' הודגש  ,כי התכנית היא צעד חשוב לקראת יישובה החקלאי של ארץ -

ישראל  ,שהיא מטרת ההתיישבות כולה  ,וכפתרון לבעיית יישוב פועלים יהודים חסרי  -אמצעים
זאת  ,בהצעה שהוגשה לוועד -

שיעלו ממזרח  -אירופה  .לעומת

הפועלת נאמר  ,כי בחווה יעבדו

פועלים יהודים ' במידת האפשר '  .יתר על כן  ,בתזכיר זה הוצגה המטרה של שיתוף  -פעולה כין
התנועה הציונית ובין יק " א  ,מטרה שלא הוזכרה כלל ב ' די ולט '  .בפרסום ב ' די ולט ' הודגשה דווקא
העוכרה שחברת ' הכשרת היישוב ' תהיה שונה לגמרי מקודמותיה ולא תהיה פילאנטרופית  .ניכר

שורבורג הבין מראש להיכן יכוונו חצי הביקורת  ,וניסה למנעה  .ואמנם  ,הדיון הציבורי בנושא

הסתמך על הפרסום ב ' די
42

ראה

:

די

ולט ,

31

כינואר

ולט '  ,כפי שנראה

, 1908

גליון

. 5 -4

 , 5עמ '

 * 42ראוי לציין כי שכרו של פועל באותה עת היה
43

רופין  ,פרקי חיי

( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 74

להלן .

כ  30 -פרנק לחודש .

לא מצאתי מקור אחר המתייחס לתיאור זה  .יש לציין שרופין לא הזכיר

כזיכרונותיו את ההתנגדות הציבורית הרכה שעוררה תכנית ברמן  ,אלא את ספקותיו  -הוא בלבד  .רופין אף לא ציין
שם כי לאחר שהושמעה הביקורת הקטין כדי שליש את תכניתו המקורית של כרמן .
44

יש

לציין  ,שכהצעה

: Betrieb

45

די דלט ,

31

די ולט ,
בינואר

זו עדיין לא מכונה החווה כשם
, 1908
, 1908

.2

גליון

גליון

,5

' חוות  -הלימוד ' ,

אלא ' משק חקלאי '

) irlscilaftlichesן יידו

]

18

עמ ' . 19

עמ '  . 5 - 4כקונגרס התשיעי  ,בדיווח על פעולות המשרד

הארץ  -ישראלי  ,נאמר

במפורש שהחוות מיועדות לצעירים ממזרח  -אירופה שהם אינטליגנטיים  ,שאפתנים ומתאימים לעריכת ניסיונות
חברתיים

למיניהם  .הפרטיכל הסטנוגראפי של הקונגרס  , 1909 ,עמ '

46

שניהם נשלחו על  -ידי ורבורג

47

הוועד  -הפועל הציוני התכנס

ב 14 -

ב6-

בדצמבר

בינואר

. 1907

1908

. 139

התזכירים מצויים באצ " מ

1 / 97 , 22 / 639

].

.

193

מרגלית שילה

תכניתו של אופנהיימר היתה  ,כאמור  ,בסיס רעיוני שכו נאחז רעיון הקמת החווה בדלייקה  .בדיון ,

שהתקיים בוועד  -הפועל הציוני  ,אמר רופין מפורשות כי הוא מאמץ את שיטת אופנהיימר  :בשלב
הראשון יקבלו הפועלים הדרכה בעבודתם החקלאית

שירגישו כשותפים במפעל

;

;

בשלב השני ישותפו הפועלים ברווח כדי

בשלב האחרון יעברו ממשק אקסטנסיבי למשק אינטנסיבי  ,שיאפשר

עבודה למספר גדול ככל האפשר של פועלים בשטח קטן

כיחס ' .

4

תכנית אופנהיימר כבר התקבלה

על דעת ההסתדרות הציונית ורופין רצה לגייס את התמיכה  ,שהיתה נתונה לה מכבר  ,לתכניתו לייסד

חוות  -לימוד בדלייקה .

ראוי להוסיף  ,כי המוסדות המיישבים הציבו לפני הפועלים מטרה שלא קיבלוה אז כלל דהיינו -
התאכרות  .החידוש בתכנית חברת ' הכשרת היישוכ '  ,לעומת שיטות התיישבות קודמות  ,היה
שהחברה חשבה כי אפשר לעשות זאת מכספים שירוויח הפועל מעבודתו בארץ  ,וללא תמיכה מן

החוץ  .מה שהיה שגרתי בהצעה זו היתה העובדה שכולה הוכנה במוסדות ההסתדרות הציונית  ,ללא
כל התייעצות מוקדמת עם הפועלים שהיו ככר אז גוף מאורגן כארץ  ,או עם נציגי היישוב החוש .

הביקורת על התכנית

' המועצה הפלשתינאית '

ועד ' חובבי  -ציון ' בארץ כינס

ב 12 -

בפברואר

1908

אסיפה ביפו עם באי  -כוח המושבות  ,הפועלים

ואישי  -ציבור  ,וביניהם יהושע טהון  ,מי שהיה סגנו של רופין ועלה לארץ חודשימפ ספורים

לפניו .

כינוס זה של באי  -כוח היישוב החדש נקרא ' המועצה הפלשתינאית '  .מועצה זו פעלה בארץ  -ישראל
מאז

1907

בראשות חיים חיסין  ,שהיה גם יושב  -ראש הוועד האודסאי בארץ  .במשך הזמן היה אף
4

רופין לפעיל בה  .המועצה התכנסה כדי לדון בבעיות כלליות שהעסיקו את היישוב

מקנסי ' המועצה הפלשתינאית ' הרגישו  ,כי הצעת ברמן וייסוד חברת

החדש ' .

' הכשרת היישוב ' היו צעדים

חדשים בתחום ההתיישבות וניסו לבדוק את הבעיה מכל צדדיה על  -ידי כינוס כל הנוגעים

בדבר  .כל

הנוכחים התייחסו בכובד  -ראש להצעת ההסתדרות הציונית  ,אך חשו כי חובתם לעמוד על המשמר
ולמנוע עוד שגיאות כעבודה היישובית בארץ  .ביקורת

שונים

ה ' מועצה

הפלשתינאית ' התייחסה לעניינים

:

א  .חיש וב ה תקציב  .לדברי הביקורת לא היתה תחזיתו של ברמן נכונה

מוגזם

; ()2

על  -פי התחזית אין אפשרות למכור תוצרת חלב כה רבה

יעיל ואינו מדויק
()5

; ( )4

)1( :

; ()3

אומדן רווחי הפלחה

תכנון האינוונטאר אינו

משכורת הפועלים ומספר הפועלים לא חושבו על  -פי גודל החווה המתוכננת

;

לא נלקח כלל כחשבון תקציב לשמירה  .אנשי ' המועצה הפלשתינאית ' ציינו  ,כי לא ראו בטעות

48

די

ולט , 1908 ,

49

עד

להקמת המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית תמכה ההסתדרות הציונית במשרד היפואי של ' חובבי

גליון

 , 2עמ ' . 10

-

ציון '  .הפסקת התמיכה במשרד ' חוככי  -ציון ' השפיעה בוודאי הן על ' חובבי  -ציון ' והן על ' המועצה

הפלשתינאית '

, 1908

גליון  . 3בשנת

בכל הנוגע לפעילותה של ההסתדרות הציונית כארץ  .ראה דיווח בנדון
1909

:

הד

הזמן 16 ,

כינואר

תכננה המועצה לכנס נציגים הן מן ' היישוב הישן ' הן מן ' היישוב החדש '  ,כדי ליצור מועצה ארץ  -ישראלית

קבועה שתייצג את היישוב כולו  .התכנית לא יצאה אל הפועל  .חוזר בנדון שנשלח בפברואר
ראש  -המועצה  :אצ " מ  . 4164 / 14 / 3 : 4321 / 17 : 4116 / 29נראה שבתחילת

' די

194

ולט ' ( 7

כפברואר

, 1908

גליון

 , 2עמ ' ) 9 - 8

1909

 1908היתה המועצה

דיווח  ,כי המועצה נפגשה ארבע פעמים בעת

מעיד על מגמות
פעילה במיוחד .
האחרונה .

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

זו בתכנון החווה את עיקר חולשתה של התכנית  .לדבריהם  ,מגרעותיה העיקריות של התכנית הל
אחרות

:

ב  .החווה המתוכננת תנוהל על  -ידי איש  -מינהל  .היישוב בארץ  -ישראל  ,הן הישן והן

החדש  ,נבנה רובו  -ככולו בעזרת תמיכה מן החוץ  .ההשלכות השליליות של שיטה זו נדונו רבות  ,ולא

כאן המקום להאריך ולדון בהן  .המועצה הארץ  -ישראלית הביעה את התנגדותה הנחרצת לשיטה
שלפיה תיכון החווה כעסק ציבורי שתקציבו מוכן מראש והפועלים יועסקו כשכירים  .יחסי מעביד
ופועל  ,הטומנים בחובם מתח של מנצל ומנוצל  ,נדחו על הסף בידי המועצה כשליליים מיסודם .
ג  .חברת ' הכשרת היישוב

' -

חברה שבסיסה רעוע  .אנשי ' המועצה הפלשתינאית ' חששו

כי חברת ' הכשרת היישוב ' תפעל כחברה ציבורית שבעלי המניות שלה יראו את תמיכתם בה כנדבה

וכי היא לא תפעל כחברה פרטית החרדה לכספיה  .שימוש ככספי הקרן  -הקיימת על  -ידי חברת
' הכשרת היישוב ' נראה כסיכון כספי הלאום  ,שאין כל ביטוח בצדו .
ד  .חוות  -הלימוד המוצעת  -מפעל קטן וחסר  -חשיבות  .לדעת המועצה  ,לא הצדיק
מקום עבודה לעשרים פועלים בלבד השקעה כה גדולה וסיכון כה רב  .לדבריהם  ,אפשר היה למצוא

פועלים בעלי הכשרה חקלאית ולהחכיר להם את הקרקע  .חוות  -לימוד אינה מפעל שעדיפותו
ראשונה במעלה בעשייה הציונית  .כל חברי המועצה התנגדו לתכנית חוות  -הלימוד  ,לבד מיעקב

טהון  ,שייצג את ההסתדרות הציונית שיזמה את הרעיון .

50

אף  -על  -פי שהמועצה קבעה בתזכירה כי חישוביו המוטעים של ברמן אין בהם לבדם כדי לדחות את
התכנית כולה  ,נראה שדווקא הם שימשו כסיס עיקרי לדחיית התכנית  .אילו היתה המועצה משוכנעת

כי התכנית תביא לרווחים  ,היא לא היתה רואה

ב ' הכשרת היישוב ' חברה המבוססת על

פילאנטרופיה .

התחזית של יחסים מתוחים בין מנצל למנוצל אפשר לראותה בעיקר על רקע קיומה של חווה לא -
רווחית שבה הפועל  ,בניגוד לתחזית התקציב  ,אינו נהנה מרווחי החווה והופך להיות מנוצל שאינו
מקבל תמורה נאותה לעבודתו  .אף החשש לסיכון כספי הלאום נובע מן התחזית הצופה הפסדים
לחווה  .י5

הצהרתו הבוטה של ורבורג  ,כי

' הכשרת היישוב ' לא היתה פילאנטרופית  ,לא שיכנעה את אנשי -

המועצה  ,והללו חזו מראש את העובדה  ,שגם אם אין החברה מעוניינת לתמוך בפועלים  -היא

תעשה זאת  .לא התקבל הסברו של ורבורג  ,שהיא תהיה שונה מחברות ההתיישבות שפעלו עד אז
בארץ .
את התנגדותה של המועצה לחווה שנועדה להכשיר פועלים יש לראות גם בשל החלטתה משנת
1907

לשלול את ייסודו של בית  -הספר החקלאי ' קרית ספר '  .גם לגבי מוסד זה  ,שנועד לתת חינוך

חקלאי לנערים צעירים  ,קבעה המועצה שהוא מיותר ואפשר לחנך את הנערים ביעילות רבה יותר
במושבות הקיימות  .אפשר להסיק אולי  ,שברקע החלטות אלה עמדה התפיסה שלימוד חקלאות אינו
:

(

צריך להיעשות במסגרת מיוחדת  -אלא יש ללמוד אותו באורח טבעי במשקים הקיימים .
50
51

התזכיר פורסם בתוך

תיקוניו של

רופיי

:

הפועל הצעיר  ,ניסן  -אייר תרס " ח  ,גליון

 , 8 - 7עמ '

.3-1

לתכנית  ,שהתקבלו על דעת ' המועצה הפלשתינאית ' והתייחסו לתקציב בלבד ולא לביקורת

העקרונית שהועלתה  ,מאמתים את ההשערה כי ההתנגדות נפעה בעיקר מחשש להפכי  .ם .
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החלטת ' המועצה הפלשתינאית ' ,

. ) 29

24

באפריל

1907

( אצ " מ  . ) 22 / 647וראה גם  :סמילנסקי  ,השקפה

( לעיל  ,הערה

עמ ' . 24
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חב הפההזג

ג

הבגא4ב

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

בביקורתם הצביעו למעשה אנשי  -המועצה על מה שעתיד להתברר כשלוש נקודות  -התורפה של
החווה

התכנון הכלכלי הלקוי  :השיטה המינהלית שעוררה ויכוחים שאין להם סוף בין המנהל

:

לפועלים  :אי  -יכולתה של חברת ' הכשרת היישוב ' לעמוד בנטל ההפסדים שגרמה החווה .

התזכיר  ,שראה אור בארץ עוד באפריל  ,התפרסם  -לפי בקשת רופין  -ב ' די ולט ' רק

ביולי  ,עם

שינוי תכנית החווה ולאחר שהיתה למעשה לעובדה מוגמרת  .לביקורת המועצה היתה השפעה רבה
הן על הוועד האודסאי של ' חובבי  -ציון ' והן על רופין וההסתדרות הציונית  .יתר על כן  ,ההתקפה
המוחצת של המועצה הביאה את הנושא לדיון ציבורי כללי והדעות שהתעוררו בגינו בעיתונות היו
מגוונות .

הוועד האודסאי
הפלשתינאית '

כאמור  ,לביקורת המוחצת של ' המועצה

היתה השפעה על הוועד האודסאי של

' חובבי  -ציון ' והיא עולה בפירוט מחליפת המכתבים בעניין זה שבין אוסישקין  ,יושב  -ראש הוועד
בעת ההיא  ,ובין ורבורג  ,שהתפרסמה

ב ' די ולט ' " .

נימוקי הוועד האודסאי  ,שבישיבתו שדנה בעניין

השתתף גם מאיר דיזנגוף מיפו  ,היו שונים רק במקצת מנימוקי

' המועצה הפלשתינאית '  .אף הוא

התנגד בחריפות לשיטת הניהול ואף הוא עמד על החשש כי המפעל יצבור הפסדים שאי אפשר יהיה

לכסותם .
הוועד האודסאי הדגיש שני טיעונים שלא העלתה ' המועצה הפלשתינאית '  .לדעתו  ,בשיטה המוצעת
לא באה על פתרונה בעיית האשראי החקלאי  .לדעת הוועד  ,יש למצוא בראש ובראשונה פתרון

לשאלה זו ובעקבות זאת תיפתר גם שאלת התיישבותם של פועלים חסרי  -אמצעים  .בייסוד חברת
' הכשרת היישוב ' אין משום פתרון לבעיה  .יתר על כן  ,לדעת הוועד האודסאי צריכה היתה היוזמה

להתיישבות לבוא מיהודי ארץ  -ישראל ולא

מבחוץ  ' ,מגבוה ' .

בנימוק זה הם השמיטו למעשה את

הקרקע מתחת רגלי ההסתדרות הציונית והוועד שלהם גם יחד .
האם מסתתר מאחרי טיעונים אלה החשש מפני תחרות של מוסד מיישב חדש  -המשרד הארץ -

ישראלי

?

המשרד של הוועד האודסאי ביפו עשה אך מעט  ,אבל ראשיו שאפו להפוך אותו למסגרת

המארגנת של היישוב כולו  .בתזכיר של ' המועצה הפלשתינאית ' לא מצאנו הד ישיר לחששות

לקיומם " .

אך יש על כך עדויות עקיפות ובדברי אוסישקין ניתן למצוא עדות סמויה
53

מכתבו
, 1908

הראשון של אוסישקין מיום

גליון

 , 21עמ '  . 5 - 3מכתבו
ולט , 1908 ,

התפרסמו בתוך  :די

30

באפריל

1908

ותשובת ורבורג מיום

השני של אוסישקין מיום

גליון

 , 27עמ '

15

ביוני

24

אלה ,

במאי התפרסמו בתוך

 1908ותשובת ורבורג מיום 3

די ולט ,

:

ביולי

1908

 . 6 - 4מכתבו השני של אוסישקין נמצא גם כאצ " מ  , /1 12 / 52ללא כל

שינויים  .ביקורתו של אוסישקין על חברת ' הכשרת היישוב ' ראתה אור עוד קודם  -לכן  ' :על עסקי הציונות '  ,השלח ,
יח ,

 6כמארס . 1908

במאמר זה הביע אוסישקין את התנגדותו ליצירת מוסד כספי חדש  .הוא ראה טעות בפיצול

הרב למוסדות  :קרן עצי  -זית  ,יער הרצל וחברת נטיעות  .לדעתו  .יש להסתפק בשלושה מוסדות כספיים

:

השקל ,

בנק אפ " ק והקרן  -הקיימת ולרכז את הסמכויות בידיהם  .יתר על כן  ,הוא ביטל לחלוטין את הבטחת חברת ' הכשרת
היישוב ' לחלק דיבידנדים וראה בכך תמימות בלבד .
54

ב ' כצנלסון בהקדמתו לכרך הראשון של ספרו ' פרקי חיי ' ( לעיל  ,הערה
לומר ללב

?

טובי הישוב נבאו רעות  .מתכנסת מועצה " ארץ ישראלית " של חשובי הישוב ומערערת  . . .למי נחוצה

עוד פקידות חדשה
לורבורג  ,הוא

?

למי נחוץ עוד משרד נוסף

י--4

? '  :וראה  :רופין  ,שם ,

כ  ,עמ '  . 22במכתבו השני של אוסישקין

אמר מפורשות שאין להאשים את ' המועצה הפלשתינאית ' בשלילת חברת ' הכשרת היישוב ' רק בשל

טעמים אישיים  .התנצלותו מורה כי התנגדות

יוקרה

 , 6עמ ' ) 11

כתב :

'

אמס ,

מה יכולה מלה זו

המועצה  ,כהתנגדות הוועד

האודסאי  ,לא היתה נקייה ממניעים של

ותחרות .

העמוד הראשון מתוך תזכיר ארגון ' החורש ' מיום כ  -ח חשוון

תר " ע

197

מנחם אוסישקין

' החייש

ארגת

ההצעה

'

בדבר יישוב

דלייקה

נגעה

בראש  -וראשונה

לפועלים .

ואמנם ,

לאחר

ש ' המועצה

הפלשתינאית ' ביפו  ' ,חובבי  -ציון ' באודסה וכמה אישי  -ציבור הביעו את התנגדותם לתכנית  ,הביע

גם ארגון פועלי הגליל את דעתו  .אף  -על  -פי שהיו בארץ שתי מפלגות פוליטיות של פועלים  ,לא
מצאנו עד לייסוד החווה כל פרסום על יחסן

לתכנית ' .

5

אפשר לשער  ,ששתיקתן מורה על הסתייגות

מסוימת ועל חשש מפני הלא  -ידוע  .חבורת הפועלים היחידה שהרימה קולה בעניין זה היתה קבוצת
הפועלים שהנושא נגע לה ישירות  -ועד פועלי הגליל  ' ,החורש '  .מספר פועלי הגליל בשנת 907נ

היה קטן  .קבוצה גדולה מכין פועלי הגליל עבדה בחוות ההכשרה של יק " א  -בסג ' רה  .בשנת

1907

ייסדו כמה מפועלי סג ' רה את הקולקטיב הראשון וכמה פועלים היו מפעילי קבוצת ' בר  -גיורא '  .הם
 התחתון ומההיטיבו להכיר את נושא חוות  -הלימוד  ,ידעו מה הן האפשרויות החקלאיות של הגליל

פירושה של עבודה בהשגחת איש  -מינהל .
שני תזכירים שעניינם הקמת חוות דלייקה חיברו חברי אגודת ' החורש ' וכל אחד מהם התרכז בנושא
אחר  .הראשון דן באורח כללי על תקציב החווה ועל מטרותיה  :ואילו השני התרכז בהתנגדות אישית
למנהל החווה ברמן  .התזכיר הראשון נכתב בכ " ה בניסן תרס " ח

,

6

'

והשני נכתב ערב העלייה לקרקע
7

על אדמת כנרת  .התזכיר הראשון חובר  ,כנראה  ,על רקע הוויכוח הציבורי שהיה נטוש על החוות ,

'

והתזכיר השני חובר לרגל ההתכנסות בימה של הפועלים שהתעתדו להתיישב בדלייקה  .התזכיר
הראשון דן תחילה בתקציב הלא מדויק של החווה  ,דיון שנעשה כבר באופנים שונים

קודם  -לכן ,

ובחלקו השני הועלה נושא חדש  -אופן הניהול של חוות  -הלימוד .
55

לאחר שפורסם חרם ' החורש ' הביעה מפלגת ' הפועל הצעיר ' את דעתה בנדון

פורסמו בעיתון ' הפועל הצעיר ' ( סיוון תרס " ח  ,גליון

 , 9עמ ' ) 2 - 1

;

ראה להלן  .ערב הקמת החווה

תביעות הוועד המרכזי  ( :א ) כל העבודה בחווה

חייבת להיעשות בידי פועלים יהודים  ( :ב ) העוסקים ביישוב הארץ חייבים לשבת כארץ  .ואולם  ,דעות אלה בוטאו
רק בסיומו של הוויכוח עם התממשות התכנית .
56

קק " ל

א . KKL 3 / 110על התזכיר נכתב התאריך  :ב " ה בניסן תתל " ט  ,דהיינו  ,למניין החורבן  .הסבר על

החורבן והטעויות שחלו בו ראה  :לוח לשש אלפי שנה מיסודו של א " א

עקביא  ,ערך

ד ' זכאי  ,ירושלים

מניין

תשל " ו  ,עמ '

. 652 - 650
57

ס ' פז ( זכרונות ,

ולביקורת עליה .
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חיפה

תשכ " ג  ,עמ ' ) 51

סיפר  ,כי אנשי ' החרש ' התייעצו עם קראוזה בכל הנוגע לתכנית ברמן

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

בניגוד לביקורות שקדמו לה היתה ביקורתה של אגודת ' החורש ' קונסטרוקטיבית

:

היא לא באה

לשלול את תכנית חברת ' הכשרת היישוכ ' אלא לתקנה ולבססה  ,כדי שלא תביא לאכזבה ולמפח -
נפש  .אגודת ' החורש ' חייבה את התכנית מעיקרה  ,אך ביקשה להצביע על טעויות שנפלו בה ועל
עניינים שלא נתבררו כל צורכם .
תזכיר ' החורש ' סוקר תחילה את טעויות החישוב שנעשו בכל הנוגע למשכורות הפועלים  .חישובו
של כרמן לשכר  -הפועלים היה

4 , 500

פראנק  .תחזית אנשי ' החורש ' היתה כי שכר  -הפועלים יעלה ל -

פראנק  ,כולל שכרם של השומרים  -שלא הובאו כלל בחשבון בתכניתו של ברמן ( כפי

8 , 500

שכבר ציינה ' המועצה הפלשתינאית ' )  .בתזכיר
' החורש ' במפורש ,

הנוסף  ,שנכתב

חודשיים לאחר  -מכן  ,ציינו חברי

כי התחזית בדבר משכורותיהם הנמוכות של הפועלים מרמזת על הכוונה

להעסיק גם פועלים ערבים .
לדברי ' החורש ' מוגזמות ביותר ציפיותיו של ברמן להכנסות כבר בשנה הראשונה  .ביקורתם של
אנשי ' החורש ' כוונה בעיקרה נגד תחזית הרווחים שתכניס הפלחה  ,שלדברי ברמן יהיו בשיעור של
39 , 500

פראנק  .אנשי ' החורש ' לא ' התייחסו כלל לתחזיותיו של ברמן על רווחים מן הצאן ומן

הבקר ,

מאחר שענפים אלה כמעט לא טופחו עד אז בידי יהודים .
אף לגבי התחשיב של מחיר הבניינים טענו אנשי ' החורש ' כי ברמן לא העריך את עלותם כראוי  .הם

הצביעו על הצורך בבניית גשר בין דלייקה לאום ג ' וני  ,שחסרונו היקשה מאוד על העבודה באום
ג ' וני .
אנשי ' החורש ' חישבו כי יהיה צורך

ב 50 , 000 -

פראנקים נוספים על הסכום שחישב ברמן  ,והם אף

ציינו במפורש כי יש לצפות להפסד כלשהו בשנה הראשונה  .הם הביעו את כמיהתם להנהלה שלא
תבטיח את מה שאין ביכולתה לקיים

:

גם חפצנו  ,כי עם עבודת הסתדרותנו הציונית תחול תקופה חדשה בעבודתנו בארץ
נעבוד ברעש והבטחות מוגזמות  ,כי אם צנועה ושתקנית תהיה

אבות  .שלא

עבודתנו  .לא להבטיח הרבה

ואחרי כן להתבדות  ,כמו שהיו רגילים עד הנה  ,כי אם להגיד את הדברים כהויתם .
דווקא פועלי הגליל היו הראשונים שהיו פתוחים לחידושים ומוכנים להשתתף בניסיונות המשרד

הארץ  -ישראלי  .הם חייבו  ,עקרונית  ,את ייסודה של חוות  -הלימוד לפועלים וראו בכך את חיזוק
העבודה העברית בארץ  .עם

זאת  ,עמדו

אנשי ' החורש ' על הבעייתיות של יחסי ההנהלה והפועלים .

בניגוד לביקורת שהעלתה ' המועצה הפלשתינאית '  ,לא שללו אנשי ' החורש ' מראש חווה על יסוד
מינהלי  .הניסיון בסג ' רה והקואופראטיב שהונהג בדיוק שנה לפני  -כן ועלה יפה  ,הוכיחו כי מינהל
לא נדון מראש לכישלון בתנאי שלפועלים -

.

 . .תהיה דעה מיעצת בהנהגת העבודה ושיקחו חלק בהרווח  .ועד הנבחר מהפועלים שהמנהל

יתיעץ אתו בדכר סדור העבודה יוכל להועיל הרבה  .כי למען לקנות את לב הפועל אל העבודה
לא די בזה שיקח חלק ברווח וצריך גם לשתף אותו בסדור

העבודה  ,למען

לא יעשה את מעשיו

כמכונה  ,כי אם בהכרה ברורה  . . .כי איננו דומה מי שעושה דבר מאונס למי שעושה זה
מאהבה  ,ואל יהי הדבר הזה קל בעיניכם .
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מרגלית שילה

אנשי ' החורש ' הצביעו על עובדה שלא נדונה עד אז  -השכר אינו המניע העיקרי בעבודת הפועל .

הפועל רוצה להיות שותף בהנהלת העבודה ובסידורה  .הקולקטיב בסג ' רה הוכיח כי הפועלים רוצים
לשאת בנטל האחריות בעבודה  .אנשי ' החורש ' עמדו על הצורך שהפועל ייקח חלק בתכנון  .ועד

מייעץ לאגרונום יכול להפוך ברבות  -השנים למוסד עצמאי שאינו נזקק עוד לעורה מן החוץ .

מעניין לציין  ,כי תזכיר

' החורש '

בניגוד לביקורת המועצה ולביקורתו של

לא פורסם בעיתונות ,

אוסישקין  .ראויה לתשומת  -לב גם העובדה  ,שגם אם היה ידוע כי את התכנית חיבר ברמן  ,אף כי
הדבר לא צוין

ב ' די

ולט ' ולמרות שברמן עסק בשיפוץ הח ' אן והכשרתו  .למגורים  ,לא התייחס תזכיר

' החורש ' הראשון לאישיותו ושמו אף לא נזכר בו  .הייתכן שציבור פועלי הגליל לא ידע כי ברמן הוא
המיועד לנהל את החווה

?

האם חשבו

בכ " ה

בניסן שהם הם אלה שנועדו לעבוד בחווה הציונית

הגלילית הראשונה ולפיכך לא הזכירוהו כלל  ,כדי לא לקלקל את היחסים ביניהם מלכתחילה

?

על

שאלות אלה ורבות אחרות הקשורות בארגון ' החורש ' לא מצאתי תשובה  ,לפי שהחומר התיעודי
שנשתמר מקבוצה זו מועט ביחס ואין בו תשובות מספקות

לשאלותינו " ' .

בסיוון תרס " ח עלה ברמן עם קבוצת פועלים מיהרדה אל הגליל כדי ליישב את דלייקה  .קבוצת
הפועלים של ברמן כללה את המובחרים שבפועלים שהוכיחו את ידיעותיהם וניסיונם ביהודה .
הקבוצה נשארה בחג  -השבועות בימה  ,וכאן נפגשה עם אנשי ' החורש '  " ' .בפגישה זו נערכה אסיפה
של חברי

ואנשי דלייקה  .אנשי ' החורש ' החרימו בדרך של ' בניקוט פאסיבי ' את

' החורש '

ההתיישבות החדשה  .הנימוקים הגלויים לצעדם זה הובאו במכתבם אל רופין מיום

י'

בסיוון

תרס " ח  .י "
בתזכיר זה התרכזו אנשי

' החורש '

בנושא שכלל לא עלה בתזכירם הראשון  -אישיותו של

האגרונום ברמן  .הם שפטו את ברמן על  -פי עבודתו בארץ במשך שלוש שנות ישיבתו בה והסיקו כי
הוא התייחס לכסף ציבורי מתוך קלות  -דעת  .יתר על כן  ,העובדה שהעסיק פועלים ערבים ביער
הרצל מצביעה  ,לדעתם  ,על היעדר הבנתו את השאיפות הלאומיות היהודית בארץ  .אופן עריכתו את
תקציב החווה מורה על אי  -ידיעתו את תנאי המקום  .לדעתם  ,התנהגות ברמן כ ' פקיד ' תגרום לכך
שאף הפועלים הטובים לא יתמידו בדרכיהם הטובות ואין לצפות כי יעשו את מלאכתם נאמנה .
התנאים

שהעמידו אנשי ' החורש ' בתזכירם הקודם -

דהיינו ,

הימצאות מנהל טוב ופועלים

טובים  -כרוכים זה בזה  ,ובלי האחד אין לצפות לשני  ' ,כמו שראינו בחוות

חברי

' החורש '

יק " א ' .

לפיכך החליטו

לא לקחת חלק בחוות דלייקה והם כתבו כי ' הדבר קפץ עלינו בפתאומיות כל כך
אחרת ' .

גדולה עד שלא היה ספוק מידינו לעשות

למעשה  ,חברי ' החורש ' כלל לא התבקשו לקחת חלק בחווה ואף דבריהם על הפתאומיות שבה

אורגן הדבר אינם ברורים ; הרי היה ידוע להם שהחווה עומדת להיווסד  .האם היתה בהחלטתם משום
מורת  -רוח אישית על כי לא הם נבחרו לעבוד בחווה
58
59

התזכיר נשלח כדואר
על ' החורש '

לרופיי

ולורבורג  .ראה

ויחסו החיוכי להתאכרות ראה

:

:

?

האם היתה זו קנאה בפועלי יהודה שבאו

י ' גלעדי  ,השומר  .הוצאת ארכיון העבודה תרצ " ז  .עמ ' . 5

.

י ' שפירא  ,עבודה ואדמה  ,תל  -אביב  1961עמ ' 5א 9 -א  .הפרוגרמה של

' החורש ' מובאת בתוך  :הפועל הצעיר  ,כסליו תרס " ט .
60

שרה מלכיך  ' ,דרכי בארץ '  ,בתוך  :ברכה חבם ( עורכת )  ,ספר עליה שניה  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ '

ביבא -

החצר והגבעה  ,תל אביב
61

הצעיר  ,כ '  ,עמ ' 15
אצ " מ . ] 2 / 60 / 2
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;

תשכ " ט  ,עמ ' ; 10 - 9

השומר ( לעיל  ,הערה

הפועל הצעיר  ,תרס " ח  ,גליון

, 19

כרוניקה .

, ) 58

: 496 - 495

כרכה חבס ,

עמ '  : 5השעה הראשונה  ,פרקי הפועל

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

לעבוד במה שנראה

כגולת  -הכותרת של מפעלי הגליל ?  " :האם היתה כאן קנאת מפלגות והאם היו

רוב חברי ' החורש ' אנשי ' פועלי  -ציון '

?

בין הפועלים הראשונים שעלו עם ברמן היה חבר אחד

ממפלגת ' פועלי  -ציון '  ,ואילו השאר היו חברי ' הפועל

הצעיר ' " ' .

תמיכה בהשערה זו אפשר למצוא

גם בהצהרת מפלגת ' הפועל הצעיר ' מיום ה ' בתמוז תרס " ח המדברת על התנגדותם לחרם האמור " .
4

במציאות לא היתה לחרם כל משמעות והוא הוסר כחודשיים לאחר מכן " ' .

ואולם  ,אפשר לומר

בביטחון ייואנשי ' החורש ' היטיבו לחזות מראש את בעיותיה העקרוניות והמעשיות של החווה .
ביקורת ציבורית רחבה

זו ,

שנטלו בה חלק אישי ציבור בארץ

ובחוץ  -לארץ " "

וקבוצת פועלים

מאורגנת ובעלת ניסיון התיישבותי  ,זכתה לא רק לתשובה בצורת מערכת טיעונים נגדית  ,אלא היתה
לה אף השפעה ממשית על התכניות בדלייקה .
תשובות ורבורג ורופין על הביקורת
את התשובה הפומבית הראשונה על הביקורת פרסם ורבורג בעיתון ' די ולט ' והיא נושאת את
התאריך

במאי " 7. 1908

24

בתאריך זה כבר החליט רופין  ,שעלה בינתיים ארצה  ,להתחשב בביקורת

ולשנות את תכניתו של ברמן  " ' .רופין העיד על עצמו ביומנו כי פקפק בתחזית הכלכלית

המוצעת ,

ומחשש שהתכנית אינה רנטאבילית הוא החליט לצמצמה לכדי שליש  .ורבורג היה האיש שהשיב על

דברי  -הביקורת שהועלו  ,ואילו רופין פעל מאחורי הקלעים והשפיע על ' המועצה

שלא תפרסם את תזכירה ב ' די

הפלשתינאית '

ולט ' עד למציאת פשרה בנושא  .דרך פעולתו של רופין בנדון טיפוסית

לכל דרכיו  .רופין לא שש להשיב לדברי  -ביקורת ועם זאת לא אטם את אוזניו משמוע אותה והשתדל
לשקול מהו עיקר ומהו טפל .
במכתבו הפומבי הראשון על הביקורת 69השיב ורכורג לטענות אוסישקין כסדרן  .הוא חזר על
טיעוניו  ,וביתר תוקף  ,במכתבו השני

לאוסישקין  ,שנכתב ככר

לאחר ייסוד החווה  7 " .לדברי

ורבורג ,

לא הבין הציבור את המטרה שביקשה ' הכשרת היישוב ' להשיג  .היא לא ביקשה לייסד רק חוות -
62

ר ' בנימין  ' ,מן השעה הראשונה '  ,פרקי הפועל הצעיר  ,ב ,

תרס " ח  ,עמ '  : 15ר ' בנימין  ,על הגבולין  ,עמ '

השערה זו מעלה גם י ' שפירא  ,הפועל הצעיר  ,תל  -אביב
63

שרה

מלכין  ' ,מזכרונות של פועלת '  ,פרקי הפועל הצעיר ,

, 1967

עמ '

ג  ,עמ ' : 313

. 207 - 204

. 193 - 191

' המו " מ בשאלה זו עשה עלי רושם קשה  .היה

לי ולאחרים רושם שהוכוח לא היה נקי ממפלגתיות צרה שהרי בקבוצה שעלתה לדלייקה היה רק חכר אחד של

פועלי ציון '  .הערה זו בדבר המתח שבין שתי המפלגות כגורם להתנגדות ' החורש ' להתיישבות בדלייקה הובעה גם

כדברי סמילנסקי  ,פרקים בתולדות הישוב  ,ג  ,תל  -אביב תש " כ  ,עמ ' . 57
64

כהחלטה נאמר

:

' אנו מוצאים שהטעמים האלו המובעים כפרטיכל של החורש אינם מכריעים ועל יסוד הטעמים

האלו אין אנו מתאחדים כעת להחלטתם ונותנים אנו רשות לחברינו שבדלייקה " כנרת " לעבד עד שיתברר הדבר די
צרכו '  .מכתב לרופין מטעם ' הפועל הצעיר '  ,חתום בידי המזכיר רפאל סודלום ( אצ " מ
65

66

ש ' דיין  ,על גדות ירדן

וכנרת ,

תלא -
ביב

אביב  ,עמ '

. 18

אישי ציבור שונים בארץ שלחו את חוות  -דעתם כנדון  .ראה מכתבו של רופין אל ורבורג ,
 , ) ] 1 /96שבו נקב בשמו של האגרונום ד " ר לוטר מאיר מברלין ; ראה מכתבו  ,מיום  25כמאי
1

1 / 96

])

.

1908

( אצ " מ

) 12

התפרסם מכתב בחתימת מ ' ש  -ן ( מנחם

שיינקין ) ובו טען הכותב  ,כי החלטת הקרן  -הקיימת להחכיר את אדמותיה לחברת
לחברת חלוקה
67

די

68

מכתבו הראשון

69

די ולט ,

די

במאי

1908

( אצ " מ

שבו נקב בשמותיהם של פסקל ואפלבאום מפתח  -תקוה וקראוזה מסג ' רה  .הללו ביקרו בעיקר את התחזית

הכלכלית של החווה  .ב ' הפועל הצעיר ' ( שבט  -אדר תרס " ח  ,עמ '

70

. ) ] 2 / 588

ולט , 1908 ,

24

מודרנית .

גליון

, 21

עמ ' . 5 - 3

של רופין בנדון המופנה לורבורג הוא מתאריך

במאי

ולט , 1908 ,

' הכשרת היישוב ' הופכת אותה

, 1908

גליון

גליון

 , 27עמ '

 , 21עמ '

1

במאי . 1908

. 5 -3

 . 6 - 4המכתב נושא את התאריך

3

כיולי . 1908
201

מרגלית שילה

לימוד  ,אלא לנגד עיניה עמדה תכלית רחבה יותר וארוכת  -טווח  .ורבורג אף שלל את הביקורת
המוחצת על השיטה המינהלית  .הוא חזר על דעתו ש ' הכשרת היישוב ' לא היתה חברה פילאנטרופית

מעיקרה ורק החווה תעבוד בהדרכת איש  -מינהל  ,שיטה שהונהגה בהצלחה בגרמניה  .דבריו של
ורבורג לא נשמעו משכנעים דיים ונראה כי הסברו של

רופין  ,שנכתב בשנת  , 19 1 3הבהיר טוב

למה היתה כוונתם של מקימי החווה בשיטה המינהלית המוצעת

יותר

:

 . . .היה ערבוב המושגים ששלט אז בכל א " י  .מזמן הבקורת של אחד העם קשרו למושג אל
אדמיניסטרציה גם את המושג אפוטרופסות ; לא הכירו כי אדמיניסטרטור שעליו מדבר אחד
העם הינו מין פרוטקטור ומתווך בין נדיב רחוק ובין איכרים עומדים  ,כביכול  ,ברשות
הוא שונה לגמרי מן אדמניסטרטור המנהל איזו חווה ומעסיק פועלים

עצמם ,

בשכר  .יי

לדעת ורבורג  ,יכולה חברת ' הכשרת היישוב ' לפתור גם את שאלת האשראי החקלאי  .אשר לטיערן
כי יוזמת ההתיישבות צריכה לבוא מן המתיישבים  ,טען ורבורג טענה ניצחת כי המתיישבים ניסו
ליזום  ,אך יוזמתם נחלה כישלון ויש לבוא לעזרתם  .בכך התכוון ורבורג לניסיון ההתיישבות של
' פועלי  -ציון '  .במכתבו של ורבורג

לרופין ' : ,

ובתשובתו השנייה לאוסישקין  ,הסכים ורבורג עם

הביקורת כי קשה לחזות מראש את הרווחיות של משק לפי תקציב של שנה אחת  .לטענות אנשי
' החורש '

השיב  ,כי חישוביהם מסתמכים על ניסיונם בסג ' רה  -ואין להסיק מן התוצאות שהושגו

על אדמת סג ' רה על התוצאות הצפויות מאדמת כנרת  .ורבורג התקיף את אוסישקין על כי בביקורתו
המוחצת על תכנית חברת ' הכשרת היישוב ' הפריע לגיוס הכספים עבורה וחיבל בהתפתחותה .
בתחילת מאי

1908

הציע רופין  ,שלא רצה בוודאי להתחיל את עבודתו בארץ במריבות ובסכסוכים ,

לשנות את היקפה של התכנית ולהעמידה על שליש בלבד  .צעדו זה מצביע על זהירותו ועל אי  -רצונו
להתחיל את עבודתו בארץ בהפסדים  .רופין לא שינה את הרעיונות שעמדו ברקע התכנית  .חברת
' הכשרת

היישוב ' הוקמה והחווה בדלייקה נוסדה על בסיס מינהלי  ,על  -פי התכנית הראשונה  .הן

' המועצה

הפלשתינאית ' והן תזכירו של אוסישקין הטעימו בביקורתם שלא הטעויות הכלכליות

הצפויות הן שעוררו את מורת  -רוחם  ,אלא השיטה המינהלית שעמדה ברקע  .ביקורת זו לא זכתה

לתשובתו של רופין  .וכבר הערנו  ,שבניגוד לדברי ' המועצה הפלשתינאית '  ,ניכר שדווקא ההפסדים
הכספיים הצפויים הם שגרמו להתנגדותה הרבה לתכנית .
במכתבו אל ורבורג מיום ה -
אופטימית מדי

כתביעות ; "

;

(ג)

1

במאי

' , 1908

7

העלה רופין את הטענות נגד הצעת ברמן  ( :א ) התחזית

( ב ) אם הקרן  -הקיימת תיתן אשראי לחווה  ,תהיינה לפועלים יומרות והם יבואו
עדיף לחנך פועלים במשק

קטן ; "

( ד ) הקמת מבנים גדולים תעלה ממון רב .

הטענות שהזכיר רופין זהות לאלה שאליהן התייחסו תיקוניו  .מן האחרות התעלם .
71

פרקי הפועל הצעיר  ,ח  ,תרע " ג .

72

מיום

73

אצ " מ . ] 1 / 96

74

טיעון זה שלל ורבורג בתשובתו מיום

13

במאי

1908

( אצ " מ 1 / 96

].

מכתב זה נכתב לאחר הצעת רופין לשנות את תכנית המשק .

13

במאי

1908

( אצ " מ  . ) ] 1 / 96מעניין  ,שטיעון זה לא התכר כלל בתזכירים

שהבאנו לעיל ונראה שדעה זו הביעו אנשים פרטיים שביקרו את ההצעה  ,אך דבריהם לא נשתמרו  .החשש בדבר

השימוש בכספי הקרן  -הקיימת הועלה דווקא על  -ידי
סיכון כספי
75

' המועצה הפשלתינאית '  ,אך בהקשר אחר  :היא הצביעה על

הקרן .

רופין ציטט בנדון את דברי האגרונום ד " ר לוטר מאיר מברלין .

202

התכניות להקמת חוות  -הלימוד החקלאית הציונית הראשונה

בהתאם להצגת הביקורת הוצע התיקון

:

( א ) לעבד רק שליש מן השטח

הקרן  -הקיימת  ,אלא בכספיה של חברת ' הכשרת

יותר בשביל הכשרת פועלים

; (ד)

היישוב ' ; ( ג )

;

( ב ) לא להשתמש ככספי

לייסד חווה בהיקף קטן  ,שתהיה יעילה

לחסוך בהוצאות על הקמת מבנים .

רופין שיער  ,שהוצאות החווה המוקטנות יגיעו לכדי

הוא הצביע על חסרונה היחיד של התכנית  ,לדעתו

:

68 , 000

פראנק  ,כמחצית הסכום שנקב ברמן .

ברמן יקבל אותו סכום שעליו סוכם

מראש ,

למרות שהוא ינהל משק קטן בהרבה .

רופין היה מלא אופטימיות והביע דעה כי שנה לאחר  -מכן  ,לאחר שהמשק יוכיח את

רווחיותו ,

אפשר יהיה להגדיל את היקפו  .הוא ציין כי לתכניתו המוצעת קיבל כבר את הסכמת

' המועצה

הפלשתינאית ' וכי כימים הקרובים ייצא לדלייקה כדי לסיים את ההכנות  .השטח שברמן לא יעבד

יוצע לחכירה ליהודים " .

7

מן המכתב נראה  ,שרופין הגיע למסקנותיו על דעת עצמו  ,ורק לאחר  -מכן הודיע עליהן לורבורג
וקיבל את הסכמתו  .אף צעדו זה אופייני לכל דרכו ומצביע על עצמאותו בקבלת החלטות .
החלטתו של רופין פורסמה  ,לאחר הקמת החווה  ,ב ' די ולט ' ובה הודיעו

ורופין יחד על התכנית החדשה .

7

'

' המועצה הפלשתינאית '

דברי רופין בפרסום זה כלליים יותר  .הוא חזר על מה שנאמר

במכתבו לורבורג והוסיף פסקה על השיטה המינהלית  .רופין הבטיח כי החווה לא תנוהל לפי שיטת

יק " א ולא תשותק יוזמת הפועלים  .כמה פועלים יעזרו להנהלה לנהל את החווה  .הרווח המוצע  ,לפי
התכנית החדשה  ,היה בגובה של חמישה אחוזים וחצי כלבד .
רופין הגיע לידי שיתוף פעולה עם ' המועצה הפלשתינאית ' והיה מלא אופטימיות בכל הנוגע לחווה

החדשה " .

7

אף ה ' בויקוט הפאסיבי ' של ' החורש ' לא ערער אופטימיות זו והוא לא ייחס

הביקורת הארץ  -ישראלית על ההסתדרות הציונית " "

לו חשיבות " .

7

זכתה לאוזן  -קשבת אצל רופין והשפיעה על

עיצוב מדיניותו של המשרד הארץ  -ישראלי  .ואולם  ,תחזיותיו שלרופין בכל הנוגע למינהל המתוכנן
ולרווחים המיועדים  -לא התגשמו  .רווחי החווה לא היו חומריים אלא אנושיים

;

' כנרת ודגניה

שמשו שער לכניסת דם רענן לתוך החקלאות בא " י  ,שעורר אותה מהתאבנותה אל חיים
שיתוף  -הפעולה המיוחד שבין רופין והפועלים הוליד שיטה יישובית חדשה

:

חדשים '  .י "

' אין אנו מחסידי

המשרד  ,מפני שחסרה לו שיטה יישובית מסויימת  ,אך העדר השיטה נותן לו את זכות הקיום .
המשרד מחפש דרכים ולפיכך הוא מקשיב לקולנו

76

אנו ' ' .
2

רופין העלה את חששו של מר פרנק מיק " א  ,שאם יינתן השטח גם להבא לחכירה לערבים יטענו הללו כי לפי החוק

המוסלמי הוא שייך להם  .עיין גם במכתבים מימים

25

במאי

ו 28 -

כמאי

1908

( אצ " מ  . ) ] [ / 96במכתבים אלה

הובאו עוד פרטים על התכנית המוצעת .
77

78

די ולט ,

17

ביולי

, 1908

הצעיר  ,ניסן  -אייר

הפועל

גליון

 , 28עמ '

 . 11 - 9המאמר נושא את התאריך

תרס " ח  ,גליון  , 8 - 7עמ '

21

ביוני . 1908

 . 29ידיעה בדבר שינוי תכנית החווה  ' .הפועל הצעיר ' קידם את

השינוי בברכה  ,בנמקו זאת כשמירת כספי הקרן  -הקיימת ובהימנעות מסיכונם שלא לצורך  .הוא גם ציין לשבח את
היענותו של רופין לדעת  -הקהל .
79

מכתב רופין לורבורג  ,מיום

80

ביקורת על הביקורת כתב

:

25

ביוני

ר ' בנימין ,

1908
'

( אצ " מ . ) ] 1 / 96

שאלה גלויה .
'

הפועל הצעיר  ,אלול תרס " ח  ,גליון  , [ 2עמ '  . 7 - 6ביקורת זו

זכתה אף היא לביקורת מפרי  -עטו של  :י ' אהרונוביץ  ' ,החטא ועונשו  -תשובה גלויה לשאלה גלויה '  ,הפועל

.

הצעיר תשרי תרס " ט  ,גליון

,1

81

רופין  ,ההתישבות החקלאית

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

82

ב ' כצנלסון  ,האחדות  ,טבת תרע " ד  ,גליון

עמ ' . 8
.8

. 12
203

