מושבת

' בצלאל ' בבן  -שמן  ,סו9ו 3 -ו9ו

גדעון עפרת

בימי שהותו בפארים

( , ) 1895 - 1889

חלם בוריס ש " ץ על הקמת מוסד

אמנותי ,

שיגשים את חזון ' החיים הטבעיים '  ,מעין תשובה לחיי הבורגנות המנוונים של

' הפריסאים בני הבולווארדים '  .י

כשהקים  ,ב , 1906 -

הוגשם חזון ' החיים הטבעיים ' במידה מעטה

את ' בצלאל '

בלבד ,

הירושלמי ,

ולו רק בשל העובדה

שמקומו של המוסד היה בעיר  .פוחלצי  -ציפורים במוזיאון  ,גן  -חיות תנ " כי
בחצר  ,גינה קטנת  -ממדים וטיולים בחיק  -הטבע מדי כמה חודשים  -כל אלה
לא היו תשובה של ממש לחזונו של ש " ץ  .ניסיונו להקים מושבה ' בצלאלית ' ,

שתאחד חיים חקלאיים עם עשייה אמנותית  ,נעשה במידה רבה בהשפעת אותו
חלום .
מישבת

' בצלאל ' בבן  -שמן  ,כפי שנקרא היישוב החדש במכתבים שנשלחו ממנו  ,על יחסיה עם

החווה החקלאית ביער הרצל  ,היא הדגם הקרוב ביותר להגשמת חזונו של  . y " wמכאן שבחינת
בעיותיה של המושכה

הקטנה  ,סיפור הקמתה ונפילתה  ,ילמדונו על טיב החלום ה ' בצלאלי '  ,ועל

שורשי כישלונו וסגירתו בשנת  . 1929היחס בין חזונו הרומאנטי של ש " ץ  -שלילת הגלות ובריאת
יהודי חדש  ' ,טבעי ' וחזק  -ובין אופיים של התימנים  ,שאמורים היו להגשים חזון זה  ,וכן אי -
הכרתו הבסיסית את עולמם הרוחני  ,וכפיית חזונו עליהם  -כל אלה מגוללים לפנינו סיפור שהוא
טראגי וקומי כאחת .

לא מעט אירוניה יש בתולדות יחסי  -הגומלין שבין מושבת ' בצלאל ' ובין מוסד  -האם בירושלים  ,שכן
יחס  -גומלין כזה היה קיים אף בין המוסד הירושלמי ובין הוועד  -המפקח שלו בברלין  ,בראשותו של
אוטו וארבורג  .הפיקוח מרחוק  ,כפיית חזון אמנותי מסוים ואפיקי  -פעולה מסוימים עוד יותר מכיוון
ברלין

לירושלים ,

ובעיקר חנק כלכלי הדרגתי  -כל אלה הביאו  ,בין השאר  ,לסגירת ' בצלאל '

ב . 1929 -
סיפורה של מושבת ' בצלאל ' הוא אפיזודה מאלפת  ,ראשונה מסוגה בארץ  ,שעניינה גורלו של כפר -
אמנים ( גם אם מדובר באמנים העוסקים ברקמה בחוטי זהב וכסף  ,ולא

שבה עומתו מעמדות חברתיים  -כלכליים שהיו גם עדות

בציירים ) ,

וגורלה של חברה ,

שונות  .קורות מושבת ' בצלאל ' הן גם סיפור

עצוב  ,על גורלה של חברה שמגמותיה דתיות והיא נתמכת בפטרון .

' בצלאל ' והמושבות
חביבנו הפרופסור שב אתמול מנסיעתו באירופה  ,יחד עם אשתו הגברת  .וכל

' בצלאל '

עשה לו ולה קבלת  -פנים נהדרת שארכה עד שלוש כבוקר  .בנאומו הזכיר גם אתכם בתור
1

מ ' נרקיס

( עורך ) ,

ברוך שץ  -חייו ויצירתו  ,מונוגרפיה  ,א  ,ירושלים

תרפ " ה  ,עמ '

. 24

123

גדעק עפרת

בוני המושבות הבצלאליות  ,העתידות לכסות את פני כל ארץ ישראל . . .

2

דברים אלה של מ " בשן  ,מזכיר ' בצלאל '  ,במכתבו למושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן מיום ה -
בספטמבר

] 191

11

 ,מאירים את מגמתו החברתית  -האוטופית של ' בצלאל '  ,ואת חלקה בהקמת מושבת -

התימנים בבן  -שמן .
העיקרון

האוטופי  -שילובן של ציונות  -סוציאליסטית ושל אמנות  -שעמד ביסוד הקמת

' בצלאל '  ,הפך את המוסד הירושלמי למקור  -יניקה לריכוזים חברתיים יוצרים  ,שנועדו להעניק
לחברה הארץ  -ישראלית המתהווה איכות אמנותית  ,ולהפכה לחברה

הארמונית  ,יצירתית  ,כנה

ופשוטה  ,שחוט של יופי משוך עליה  .כוונתו היסודית של ש " ץ היתה להקים מושבות

חדשות ,

לחדור למושבות הקיימות ולשלב עשייה אמנותית בעשייתם החקלאית של האיכרים  .בדרכו אל
המושבות ביקש ' בצלאל ' בראש  -וראשונה להאציל מרוחו ומכוחו על ירושלים  .לא זו בלבד

ש ' בצלאל '  -ובעיקר חלקו החינוכי  -התיימר לשמור על רוח של שיתוף בהיותו מעין
מיקרוקוסמוס של חברת  -מופת שוויונית  -אמנותית  ,אלא הוא היה  ,עד לימי מלחמת  -העולם

הראשונה  ,הגדול שבמקורות התעסוקה של ירושלים  ,והקפיד על העברת תעשיית השטיחים
מ ' בצלאל ' אל בתי ירושלים  ,בשלחו בשנת

בבחינת ' תעשייה
המלאכה שבעיר
וכסף ) ;

במשך שנות העשרים המאוחרות אף העניק המוסד את חסותו לבתי -

 ' :מרבדיה ' ( לשטיחים ) ;

' מנורה '

הרברט לאוו

ביתית ' .

( לצילום ) ;

) ( Loewe

1911

עשרים בנות להמשיך וליצור שטיחים

בביתן ,

' קו ולבן '

( לצורפות ) ;

' כתר ' ( למלאכת הרקמה בחוטי זהב

ורבים אחרים  .במאמר על ' בצלאל ' והתעשייה בארץ  -ישראל כתב

באפריל

: 1912

קיימת מה שאוכל לכנות בשם ' שיטת הכוורת '

) ( Lechwokth

שלפיה מופרדות מושבות

קטנות של אמנים כלהקות  -דבורים מכוורת  -האם ומפוזרות על  -פני הארץ  .כך מונעים
צמיחתו של איזור חרושתי דחוס  ,ומאפשרים לכל מחוז לספק את צרכיו  -הוא  .במקרהו

של ' בצלאל ' יש כבר כמה דוגמאות  :ישנה מושבת אומני מלאכת הכסף התימניים בבו -
שמן  ,הפועלת ביישוב החדש  ,ושולחת את מוצריה המוגמרים למכירה ל ' בצלאל '  .אין בכך
כל

רע  ,באשר

' בצלאל ' יכול למכור כל מה שהוא מציע למכירה  .יתר על כן  ,מוצרי בית -

המלאכה לרקמה בחוטי כסף וזהב אין להם כמעט ביקוש בקרב אנשי המושבה העניים .
אין תינוקות יהודים במושבות נולדים כשבפיהם כפית כסף  .גם תעשיית התחרה הועברה

לידי  , Jerusalem Frauenverbandוהצלמים אף הם אורגנו כמוסד נפרד  .הללו יצרו
מאז שיקופיות יפות מאוד

לפנס  -קסם ,

וגלויות  -דואר ' .

ואכן  ,תעשיית שטיחים בכפריה השונים של ארץ  -ישראל היה חזון ' בצלאל ' בראשיתו  .כבר

ב 1905 -

סיפר א ' בן  -יהודה  ,כי בוריס ש " ץ הצליח מאוד לפתח את תעשיית השטיחים בבולגריה  ,והיא עתה
מקור מחיה לכפרים רבים ולאלפי משפחות ; ועתה בא האמן לארץ  ,כדי לכונן גם בה מפעל דומה .

והוסיף בן  -יהודה

:

' והדבר הזה יביא תשועה גם להמושבות  ,שיתן עבודה להאיכרים בשעות הפנאי

מעבודתם בשדה  ,ובזה תרבה הכנסתם '  4 .יחיאל יוסף לבונטין פרש בשנת

1910

תמונה מייאשת של

מצב העבודה והפרנסה בארץ  .הפתרון  -קואופראציות  ,התאגדויות של בעלי  -מלאכה  ,ו ' בצלאל '

2

3

המכתבים המצוטטים במאמר שמורים בארכיון ' בצלאל ' ובארכיון המשרד הארץ  -ישראלי .
912ן 26 . 4 .

.

 Worldג1ו 1ש

בלונדון  ' ,באזאר
4

השקפה ,

124

"

 . Theהמאמר ראה אור לרגל תערוכת ' בצלאל ' ובית  -הספר אוולינה דה  -רוטשילד

.

פלשתינה '~

גליון יט ( . ) 1905

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

הוא  -הוא המופת לכך  .לבונטין היתווה חזון אוטופי של ארץ  -ישראל  ,שבמרכזו מושבות  -אמנים

:

 . . .ורואה אני בדמיוני סביב ירושלים  . . .בתים מרווחים ונקיים הטובעים בים של ירק
ועשב  .ובהם יושבים חייטינו וסנדלרינו  ,אורגים ועושי שעונים  ,עושי צעצועים מעץ -
הזית  ,עושים מלאכת  -מחשבת בזהב ובכסף  -והאנשים האלה אמיצי כוח  ,וגובה להם
וקומה

להם ' . . .

לפיכך מובנת הידיעה שהופיעה בעיתון ירושלמי בראשית

: 1910

מפעל חשוב חדש  .המשרד הארצישראלי הציע לכונן שכונה קטנה מיוחדתעל אדמת
קרן הקיימת אצל לוד לעשר משפחות מהתימנים העושים עבודות החלף של כסף
בבצלאל  .בבצלאל עובדים עתה במחלקה זו חמישים איש  ,כולם תימנים  ,וכבר הגיעה
מלאכתם לרמה יפה של שלימות ויופי  ,וכל המלאכות הנעשות על ידם נמכרות כולן ומיום
ליום מתרבים הקופצים עליהן ואין ספק בדבר כי עוד הרבה משפחות יוכלו למצוא

פרנסתן במלאכה זו  ,והנה  ,במקום לבנות בתי  -מלאכה חדשים בתוך המכון של

בצלאל ,

החליט המוסד לכונן ישוב קטן  . . .בכוונת זה לנטוע החרושת הביתית בהכפרים היהודים .
גם ב ' הצפירה ' של אותה שנה

( ) 1910

6

נזכרת הקמת המושבה במונחים דומים  ,אף שהכותב ייחס

למושבה תעשיית מרבדים  .וכך נאמר שם

:

 . . .ואין ספק  ,כי בקרוב תווצרנה עוד קולוניות רבות כאלה  ,שמטרתן למנוע בעד ריבוי
התושבים העניים

בירושלים  ,ולהוציא את הכוחות הדלים הבאים מתימן ומתרכזים

בעיר  -לחוץ  ,אל השדה  ,כדי לעשות אותם רעננים ופוריים .
ובעיתון אחר נזכר ' בצלאל ' כמוסד שיקנה לאיכרי המושבות עבודות ביתיות

:

' שתהינה מקור

הכנסות צדדיות לאכרים ולפועלים העבריים  ,ותמציא להם עבודה בימות הגשמים ואפיסת העבודה

בשדה '  7 .בהמשך מתייחס הכתוב למושבת בצלאל בבן  -שמן

:

צעד חשוב מאוד עשה ' בצלאל ' בימים האחרונים  ,בגשתו לבניין כפרים חדשים בשביל

פועליו  .לע " ע [ לעת עתה ] נבנה כפר קטן של אי  -אלה בתים ובעתיד עומדים לבנות עוד
בתים רבים .
עוד קודם להקמת המושבה בבן  -שמן  ,תכנן בוריס ש " ץ הקמת שכונת  -אמנים בירושלים ( שכונת

יוסף יזרעאל ' ס  ,על  -שם האמן היהודי  -ההולנדי הנודע )  .בראשית

1910

ביקש להקים מושבת  -אמנים

ביריחו  ,ואף החל בהכשרת המקום  ,אולם מעבר לזאת לא הגיעו הדברים  .כשהוקמה מושבת בצלאל
חודשים ספורים אחר  -כך  ,היתה כבר פריו של דגם רעיוני מפותח  .בהרצאה שנשא

בבן  -שמן ,

וארבורג בברלין  ,אמר

:

ההתקדמות באה גם במקצוע התעשיה הביתית במושבות  .תעשית הסלסלות בעקרון עולה

יפה  .החזור של בצלאל בבן  -שמן תגדל עכשיו באמצעיה של הקרן הלאומית  ,כדי שתוכל
להתקיים ולעמוד ברשות
' בצלאל ' היה

ההתיישבות

עצמה ' .

קשור אפוא למפעל ההתיישבות בכללו  .מכאן קשריו המיוחדים עם אגודות

באירופה ,

ואפילו עם חברת

' כרמל '

ליינות  .מכאן אף הקריאה הנרגשת שהגיעה

5

דילולם  ,גליון לד  -לה ( . ) 1910

6

לא נתברר מקור הקטע שנמצא בארכיון ' בצלאל '  .אפשר שמקורו בעיתון ' האור ' .

ד

המבשר  ,גליון נב ( תרע " א ) .

8

. .

העולם  , 9 9 1912 ,עמ '

. 25
ל12

בוריס ש " ץ

מטבריה  ,באמצעותו של ליב יפה  ,מורה עברי בבית  -הספר לבנים של חברת ' כל ישראל חברים '

חושב אנוכי שכבר הגיעה השעה שכבודו ירחיב את חוג פעולותיו גם מחוץ
ולעבור ל ' גליל ' בפתיחת סניפים למוסד החביב שכב ' עומד בראשו . . .

גם את אוהל ' בצלאל '  ,בחגיגות שנערכו במושבה רחובות

ב , 1909 -

:

לירושלים ,

9

וכן את הזיווג של מוצרי

' בצלאל ' עם מוצרי החקלאות הארץ  -ישראלית  ,בתערוכה שנערכה באחד הקונגרסים הציוניים
שבבאזל  ,אפשר לראות בעקבות התפשטותו של המוסד .
השנים

ובהן

1911 - 1910

460

היו שנות  -שיא בהתפתחות ' בצלאל '  .במשך חמש שנות קיומו פיתח

 32מחלקות ,

עובדים ותלמידים  .האמון שרחשו לו המוסדות הציוניים בארץ ובאירופה ( ובראשם הוועד

הברלינאי והוועד האודיסאי ) עדיין היה גדול  .האופטימיות

ב ' בצלאל ' הרקיעה אפוא שחקים  .היתה

זו גם תקופת התערוכות הגדולות שערך המוסד באירופה ובארצות  -הברית

( . ) 1914 - 1909

לכן אין

תימה שבוריס ש " ץ החליט להקים מושבת ' בצלאל ' דווקא אז .

בחירתה של בן  -שמן
מקום המושבה בבן  -שמן לא נקבע כידי ' בצלאל '  .אחת מרכישותיה הראשונות של הקרן  -הקיימת
לישראל היתה האיזור הסמוך
 , 1904נעשתה בהסכמת

הרצל .

ללוד  ,שהוכשר
100

מיד כ ' יער

הרצל '  .ראשית רכישת השטח  ,בחורף

ב 1905 -

רוסיה  ,ועליהם הוקם

דונמים נמכרו

בית  -החרושת ' עתיד ' לעיבוד שיירי זיתים .

ליישב עליהם את פועלי בית  -החרושת .

120

ב 1905 -

לחברה של ציוני

דונמים אחרים נמכרו לוועד האודיסאי  ,כדי

הקים כאן י ' בלקינד את בית  -הספר החקלאי 0 .י גם

הסמיכות לווילהלמה  ,המושבה הגרמנית השכנה  ,תבעה להרחיב את היישוב היהודי כאיזור  .היה זה
יצחק ויליקנסקי  ,מנהל החווה הניסיונית ( גלגולו החדש של בית  -הספר
9

החקלאי ) ,

שהחליט על

במכתב  ,שהגיע בט " ז בטבת תרע " ב  ,ניתח ליב יפה באריכות את בעיותיה החברתיות של טבריה  ,והעמיד את
המושפעים
' כצלאל ' כסיכוי יחיד כמעט לגאולה כלכלית של יהודי טבריה  ,המתבוללים בשכניהם הערבים או
השפעה חזקה ממגמותיה הצרפתיות של חכרת ' אליאנס '  ,על בתי  -הספר שלה  .וכך כתב ליב יפה  ' :וכעיר כטבריה ,

הקטנה בכמות תושביה  ,יביא מוסד כזה במשך הזמן מהפכה בחיים היהודיים  . . .ובמוסד הזה נציל את הצעירים
בכמות ובאיכות  .בכמות  -שישארו בעיר ולא יעזבו את א " י  .וכאיכות  -יחד עם השארם בעיר יעשו גם
לאלימנט חי בעל הכרה לאומית ויביאו תועלת לישוב היהודי ' .
10

 -אביב

ראה להלן  ,בדיון על החווה הניסיונית  .לתולדות בית  -הספר ראה  :א ' ביין  ,תולדות ההתישבות הציונית  ,תל
, 1970

ומ12

עמ '  . 90 - 83אגב  ,ביין לא הזכיר כלל את מושבת ' בצלאל ' בתארו את תולדות ההתיישבות

בבן  -שמן .

מחטבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מיקרם מושבת ' בצלאל ' דווקא באתר זה  .להוציא קומץ פועלי החווה ובית  -החרושת  ,היה איזור בנ -
שמן ריק מיהודים .

מבחינת ' בצלאל ' הירושלמי היה בהקמת כפר  -אמנים בסמוך ליער משום הגשמת חזון החיים
הטבעיים  ,מעין זיווג האומנויות והטבע  .על אף כל המעלות הללו  ,התרעם מאוד מנהל מושבת
' בצלאל ' על מיקומה  ,אבל זה היה מאוחר יותר  .בסוף

1913

הוא כתב

:

האדמה שנתנו להם היא אדמת סלעים  ,ובכדי לסקל מגרש אחד ( בן
בשביל עיבוד ירקות צריך לעלות לערך

200 - 300

2

דונם ) ולהכשירו

פרנק ( לפי דברי ויליקנסקי  .הוא מודה

עכשיו ששגיאה גדולה עשה בזה שבחר את מקום המושבה בבן  -שמן כי אז התחשב רק עם
התועלת שנביא להחווה בישבנו על הגבול לשומרו ) ומובן שכל זה שהאדמה לא מוכשרה
אי אפשר כמעט לעשות ירקות  ,בפרט לאלמנט שלא רגיל לעבודה קשה ובמקום שאיננו
רואה שום משל או דוגמא שיתעורר בו החשק לחקות .

סיבה נוספת להסכמת ' בצלאל ' לשיכונם של האומנים התימנים באיזור בן  -שמן  ,למרות התנאים

הקשים  ,היתה צפיפות האוכלוסין ב ' בצלאל ' הירושלמי  .הצלחתו הגדולה של המוסד באותן שנים
לא תאמה את מבנהו .
בסוף

, 1905

ב 1910 -

הוקם בניין חדש  ,תוספת לשני בניינים תורכיים שניתנו ל ' בצלאל '

והוא שימש את פועלי המוסד  .מחלקת השטיחים עלתה על גדותיה משפע

וש " ץ העסיק רבות מהן במלונות  -קש שהתקין למענן
למלאכת  -כסף  ,שהיתה המחלקה השנייה בגודלה

בגן  ,או

ב ' בצלאל ' ,

תלמידות ,

שלחן לעבוד בבתיהן  .המחלקה

סבלה אף היא מחוסר מקום  .יי

ש " ץ ידע

גם  ,שהמוני תימנים עומדים להגיע ארצה  ,והיה עליו לפתור את בעיית המקום  .הצעת המשרד

הארץ  -ישראלי נתקבלה אפוא בלי היסוסים

' בצלאל

'

רבים 2 .י

והתימנים

כסקירתו על מצב היישוב בארץ  -ישראל בשנת

..

1910

כתב יוסף לוריא

:

 .את מקום הפועלים האשכנזים ירשו במידה מועטה פועלים תימנים  .מספר התימנים

הולך ועולה  .הם מתרגלים לאט לאט אל עבודת  -האדמה ועל  -ידי זה באות פנים חדשות
אל מושבותינו  .ובלי ספק עתיד מספר הפועלים התימנים להתרבות  .מבקשים פועלים
תימנים בכל המושבות  .בין התימנים אפשר למצוא גם אנשים כאלה המסוגלים לנטוע גני
ירקות  ,וגם לעבודות צדדיות  ,כגון תעשייה ביתית  .את הנסיון הראשון עשה בסוף השנה

הפרופסור שץ  ,שהושיב עשר משפחות של יהודים תימנים בלוד  .הקרן הלאומית נותנת

לעשר המשפחות האלה אדמה לגני ירק  ,וה ' שץ מספיק להם עבודה  -עשיית כלי כסף ,
שלמדו ב ' בצלאל '  .אם הנסיון הזה יצליח  ,אפשר יהיה להרחיב אותו במידה יותר
גדולה  -ולא רק על  -ידי יהודים תימניים  -גם בלוד וגם במקומות

אחרים  ' . . .י

11

 ,ירק

12

סמיכותה של מושבת ' כצלאל ' התימנית ליישוב הערבי היתה אולי מעין מענה להצעתו של אליעזר כן  -יהודה

במחלקות הפיליגרן והנחושת נרגש עדיין הדוחק '  -הפועל

( במאמרו ' בני תימן והרחבת

הישוב ' ) ,

הצעיר , ) 1910 ( 18 ,

עמ ' . 8

ליישב תימנים כערים ובכפרים בין הערבים  .בן  -יהודה סבר  ,שסבלנותם

הרבה של התימנים  ,כושר  -הסכל שניחנו בו והרגלם לחיות בין ערכים עוד מימי גלותם יקלו על מיזוג האוכלוסין .
עולי תימן

דחו  ,אמנם  ,הצעה

ההתיישבות בסמוך ללוד
תרמ " ב  -תרע " ד '  ,קתדרה 5 ,

13

העולם  ,גליון ב

נדיבה זו  ,אך אפשר שהקשר האמיץ בין בן  -יהודה ובין ש " ץ קידם את עניין

הערבית .
( תשרי

( , ) 26 . 1 . 1911

על הצעתו של בן  -יהודה ראה  :י ' ניני  ' ,עולי תימן בארץ ישראל בשנים

תשל " ח ) ,

עמ '  . 62יש להעיר  ,שבמאמרו המקיף אין ניני דן במושבת ' בצלאל ' .

עמ ' . 3

127

עבודות בסיליקת של אומנים תימנים

ב 'בצלאל '

בוריס ש " ץ הקים את ' בצלאל ' כיחידה תימנית  .המחלקה למלאכת  -כסף הורכבה רובה ככולה

מתימנים  ,ואך טבעי היה שמושבה  ,שהיא סניף למחלקה למלאכת  -כסף והמתמחה ברקמה בחוטי

זהב וכסף  ,תהא תימנית ביסודה  .לבן  -שמן העביר ש " ץ תימנים  -ילדים וזקנים  ,רווקים ובעלי -
משפחות  -שהתמחו ברקמה בחוטי זהב וכסף במחלקה למלאכת כסף שבירושלים  ,רובם יוצאי

שכונת ' משכנות '  .רבים מתימני ירושלים שעלו בשנת תרמ " ב השתלבו בעבודות שרתות שונות בבתי
האמידים

בערים ,

או בעבודות חקלאיות במושבות ארץ  -ישראל 4 .י חלקם הקטן הגיע ל ' בצלאל '

לאחר עבודה אצל צורפים שונים ברחבי העיר  ,והשתלב בעיקר במחלקה למלאכת  -כסף  ,כתום

תקופת  -התמחות  ,ללא תשלום משכורת  .ש " ץ הוקיר את התימנים  ,על שום כשרונם למלאכת -

מחשבת  ,בכסף ובנחושת  ,קיבלם לסדנאותיו ואף פתח במחזור שיעורים ללמדם את מלאכת הסיתות
באבן .

תימנים שעבדו ב ' בצלאל ' ולא השתלבו במוסד נשלחו למושבות בהשתדלותו של ש " ץ עצמו  ,אך
לא התקבלו ברצון 5 .י
אף מצבם הפיזי של התימנים לא היה שפיר באותם ימים  .יוסף לוריא  ,שדיווח על תימני

וירושלים  ,הדגיש את הטראגדיה של תמותת  -התינוקות הגבוהה

' בצלאל '

:

התימנים חלשים הם  ,אינם נזהרים בנקיון כלל וכלל  ,נושאים להם נשים רכות בשנים
ומזונם הוא רע מאוד  .אבל בתימן הם חיים עוד בתנאים יותר רעים ובכל זאת אין ילדים
מתים שם במספר נורא כל כך  ,כבארץ  -ישראל  .בין התימנים העובדים ב ' בצלאל ' יש גם
כאלה  ,שיראו להביא אתם את ילדיהם הקטנים והשאירום
14

בתימן 6 .י

כך כתב א ' רופין ביומניו  ' :רוב עולי תימן השתקעו בירושלים ( מתי  -מספר גם בתל  -אביב

ובחיפה ) ;

אולם חלק מהם

שמו פניהם לפתח  -תקוה  ,ראשון לציון  ,רחובות וחדרה  .כאן מצאו עבודת שכירי  -יום במטעי הגפנים והתפוזים ,
יתר על נקלה מעולי מזרח  -אירופה  ,שתבעו שכר עבודה גדול יותר והיו ציתנים פחותים מהם ' ( פרקי חיי  ,ב  ,תל -

אכיכ

 , 1968עמ '

 . ) 103מחזות ההתיישבות מראשית המאה  ,שעלילתם מתרחשת במושבת ארץ  -ישראל ,

העלו ,

אמנם  ,את דמותו הקבועה של התימני  .בניגוד ליפעת  -גבורתו של החלוץ הרוסי  ,מוצג התימני כדמות קומית של

.

משרת פשוט  -הליכות  ,חסר  -השכלה  ,המפזז ומזמר נעימות תימניות  .ראה  ,למשל  :ד ' שמעונוביץ לילה ככרם ,

. 1911
15

על  -פי מכתב ששלח ד " ר י ' טהון מן המשרד הארץ  -ישראלי לפרופ ' ש " ץ  ,ביום כ " ח בחשוון תרע " א  .יושב  -ראש
ועד אחת המושבות  ,שכמכתב לא נזכר שמה  ,אישר את אבחנותיו של טהון בדבר תימני ירושלים .

16

"

1 ,2

העולם  ,גליון א

(  , ) 19 . 1 . 1911עמ '

.8

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

ובעיתון אחר נכתב על תימני ' בצלאל ' בטון פטרוני ומתנשא עוד יותר  ,שגבל לא אחת אף בזלזול

וברצון לדכא  -מרכיבים שאיפיינו את היחס בין ' בצלאל ' ובין מושבת התימנים שהקים

.

:

 . .בצלאל אסף אל תוכו לרוב פועלות ופועלים מן הספרדים והתימנים  .המיעוט הוא מן

האשכנזים  ,ודבר זה נעשה לא במקרה  .החומר של הספרדים והתימנים בטוח יותר בעבודה

ומשמעת מחמת מיעוט התפתחותם  ,אף גם דרישותיהם לפרנסתם אינן ' גבוהות '

ביותר ,

ועם זה חשוב לנו מאוד איחוד הגוונים השונים של אומתנו אשר בבית הזה  . . .חומר זה
של התימנים

אשר

למשל ,

יבמה

נחשב '

היה .

כמה הוא הולך ומשתנה ומתפתח מיום

כניסתו לבצלאל ואילך  .הראיתם את המחזה המלבב בפתח התימנע את גופם המדוכא
והחלוש ,

בהתעמלם אחרי גמר עבודתם בכל מיני התעמלות הכל לפי נוסח

האשכנזים ,

ובהיות פאותיהם הארוכות והמסולסלות מושלכות לפניהם ואחריהם באויר בשעות
עבודה בעניין התרוממות הגוף וחילוץ העצמות

?

כל חיזוק גוף של תימני  ,כל התפתחות

רוחנית שהוא מקבל  -הרי כל כסף וזהב לא ישוו לזה
הכוחות הנרדמים האלה  ,את חלקי האומה העלובים

!

ומי ומי  ,חוץ מבצלאל  ,מעורר את

האלה ? ' י

ואולם  ,ש " ץ לא הסתפק בתימני ' בצלאל ' שעלו ארצה  .הוא נזקק לאומנים נוספים בני עדה

זו ,

ולפיכך תכנן לנסוע בעצמך לתימן  ,כדי להעלות אומנים תימנים  ,בעיקר לצורך יישובם במושבה
שחפץ להקים  .זאת אנו למדים ממכתב שהגיע מאודסה

ל ' בצלאל ' ,

ממש עם הנחת היסודות

למושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן  ,ומקורו ב ' ועד החברה לתמיכת בני  -ישראל עובדי  -אדמה ובעלי -

מלאכה בסוריא

ובארץ  -ישראל ' :

שמחתני בידיעותיך אודות התפתחות המוסד היקר לכולנו בצלאל ובפרט אודות יסוד

הכפר החדש  .מי יתן ותצליח בעבודתך זו  .אם הכפר יתפתח  ,בודאי ועדנו בחפץ לב יבוא
לעזרתו בהוצאותיו הציבוריות  .אודות התימנים כבר כתבתי למר בן  -יהודה שבאמת נחוץ
להשתדל בכל האופנים שיבואו לא " י במספר רב  ,אבל אינני מסכים ש א תה תסע לצורך
זה לשם  .נסיעתך תעשה רעש גדול וזה יוכל להזיק מצדדים שונים  .ראשית  ,מטעם הרשות
ושנית התחייבותך לפניהם תהיה גדולה יותר מדי  .יותר טוב שיסע לשם אחד משלהם מבני
ירושלים מבאי ביתם . . .
ש " ץ ויתר לבסוף על הרעיון לנסוע וחיפש מועמד תימני לתפקיד שליח ' בצלאל ' לתימן  .בחודש
חשוון תרע " א שלח ד " ר טהון הודעה סודית

בזה הננו מתכבדים להודיע

לש " ץ  ,בנושא המועמד לשליחות :

לכ ' הפרופ '

שץ  ,כי לפי שכותב לנו מר לדרר מתרצה החכם

התימני אברהם נדב לנסוע לתימן  .לפי דברי לדרר הוא היותר מוכשר לזה מכל יתר
התימנים  .הוא דורש שכר של מאה פרנק לחודש חוץ מהוצאות הדרך  .ובזה הננו מבקשים
את כב ' הפרופסור שץ שיחווה לנו את דעתו בזה  .אם א ין לפי דעתו תימני אחר המוכשר
ג " כ [ גם כן ] לתעודה זו ומתרצה לקבל שכר הרבה יותר נמוך  -אז אנו נכונים לקחת את
החכם אברהם נדב  .ויאבה גם לגמור אתו את הדבר הזה  .מר לדרר כותב כי החכם נדב נכון
לבוא הנה ביום ג ' בשבוע הבא  .ואולם שיבוא לא מאוחר מיום הראשון בשבוע הבא ,
משום שהאניה הולכת ביום השני ומפאת טעמים צדדיים קשה לנו לדחות את הנסיעה

לעוד שבוע  .למותר להעיר  ,כי כל הענין הזה לא ניתן להתפרסם בפומבי .
מכתב זה נשלח בכ " א בחשוון  .שבוע לאחר  -מכן  ,בכ " ט בחודש  ,שלח
17

הפועל הצעיר  , ) 1910 ( 18 ,עמ '

.8

ד" ר

טהון הבהרות אחרונות .

גדעון עפרת

מסתבר שההחלטה שונתה  .שמו של החכם אברהם נדב עדיין נזכר  .אך רק כמלווה וכספק

עתה

בגדים

וציוד ,

כמדריך ל ' התנהגות

וגם

תימנית '

לשליח אחר  .מסיבות כלשהן  -לא  -דווקא

תקציביות  ,כמסתבר לנו מאוחר יותר  ,אלא מחמת חוסר  -אמון בכישוריו של אברהם נדב  -נבחר

לתפקיד דווקא אשכנזי  ,שמואל ורשבסקי מהמשרד הארץ  -ישראלי  .הלה נזכר במכתב כמר

ו' ,

ואמור היה להתחפש לתימני  ,ליטול על עצמו זהות תימנית ולסייר כתימן  ,בחיפוש אחר עולים .

במשרד הארץ  -ישראלי התכוננו למבצע זה כמו למערכה צבאית לכל דבר

:

אדון ורשבסקי מחכה לביאתו של התימני ביום הראשון והננו מבקשים עוד פעם להכין
הכל בסדר ובדיוק  .העיקר נחוץ

מכתב מבית  -דין התימנים בירושלים בשביל התימני ובשביל הא ' ו  .ששמו הרשמי

א.

אליעז בן מרדכי מפתח  -תקווה אצל יפו .
אם במכתב צריך לבאר לאיזו מטרה הם באים  ,אז טוב לכתוב שהם סוחרים שרוצים

ב.

לקנות עבודות כסף וכו ' ועתיקות תימניות .
ג.

למטרה זו צריכים גם לקחת אתם דוגמאות שונות מעבודות האלו .

ד.

להתימני לא להוציא הרבה כסף בעד בגדים לה ' ו  .כי רוב הבגדים יש לו

כבר  -אולי יביא ליפו הדברים האלה כדי שאפשר יהיה להשיב אותם אם לא יהיו
נחוצים .
במקרה מ נחוץ בשביל ה ' ו  .טלית  ,סדך תתר דבתם שמשתמשים בהם

ה.

התימוים .
בסופו ו2ל דבר  ,לא נסע אברהם נדב  .ורשבסקי נסע בגפו והוא  -הוא יבנאלי רב  -העלילות  ,אשר יצא
ביחמתם  ,טל רבי בממין והמשרד הארץ  -כראלי  .יכנאלי הביא אל יהודי תימן איגרת ( כתובה בידי

"

ר ' בנימין והרב

קוק ) ,

וכתום שנה רבת  -דאגות וחששות בלב רופין ועוזריו  ,חזר ארצה  .הצלחתו היתה

רבה ביותר  .עד

1914

ל 15 -

עלו ארצה מתימן עוד אלפיים יהודים ,

וב 1940 -

כבר הגיע מספרם בארץ

אלף נפשות  .באיגרת שנשא עמו ורשבסקי  -יבנאלי לא הוזכר כלל עניין

' בצלאל '  ,או דבר עבודות -

אמנות  .אף  -על  -פי כן פעל יבנאלי רבות להבאתם של אומנים תימנים ל ' בצלאל '  .במכתבו מצנעה ( ה '
באייר

תרע " א )

ביקש לשלוח מירושלים חוברת על ' בצלאל '  .וכך סיפר בספרו

' מסע לתימן '

:

 . . .וחיתי ליה להחכם  -בשי מחברון שהוא מסביר להם שאנכי איני ' מקבל ' ואיני ' שליח '
( היינו  ,פושט

יד )  .אחר  -כך דיברנו עם החכם  -בשי עוד כשתי שעות  .הוא כיבד אותי

בפירות ודיבר אתי על עניינים שונים באופן שיכולתי לבאר לו יותר ויותר את התוכנית
שלי  ,שהנני הולך עוד לקנות חפצי כסף בשביל ' בצלאל ' ולשלוח לארץ  -ישראל אמנים

וגם פועלים לעבודת  -האדמה  ,והכל לשם חיזוק היישוב בארץ  -ישראל  . . :החכם  -בשי
שאל

אותי  ,מדוע

לא כתב הרב קוק על כל הדברים שאנכי מספר לו

חוששים לכתוב סתם בעניינים

?

אמרתי

לו  ,שאנו

כאלה  ,אלא שעכשיו אפשר יהיה להמציא מכתבי  -המלצה .

.

אני חושב שאם הרב קוק  ,או שלוש או הפרופסור ש " ץ וד " ר רופין יכתבו הנה  ,יהיה לזה
איזה ערך

בשבילי ' . . .

ן

בחיפושיו אחר אומנים ל ' בצלאל ' נכנס יבנאלי לפרטי  -פרטים  .במכתבו מא ' דחול  -המועד פסח ,
תרע " א  ,כתב לד " ר רופין

..
18

ש'

130

:

 .אתם כתבתם שהנכם מרשים

יבנאלי  ,מסע

לי להבטיח

לתימן  ,תל  -אביב תשי " ב  ,עמ ' . 75

20

פרנק לגולגולת לאלמנטים המתאימים

מחטבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

פרנקים לא לגמרי ברור לי  . . .גם איני יודע מה היא משמעות

ל ' בצלאל '  ,והנה הסכום 20

הדברים ' האלמנטים המתאימים ל " בצלאל "

?'

האמנם יכול אני לשלוח משפחות צורפים

עם נשיהם וטפם על  -מנת שילכו כולם לעבוד
?

 ,ובה

כחמישים נפשות הגיעה ארצה בראשית אלול

ואולם  ,האומנם הגיעו  ,לכסוף  ,התימנים ל ' בצלאל '

למושבות הוותיקות  .שיירה ראשונה של עולים

בבצלאל ? "

ממחבר שלא  .העלייה הגדולה מתימן הופנתה

תרע " א והופנתה ישירות לפתח  -תקוה  .מושבת בן  -שמן לא קלטה אפוא את העלייה

שהיתה אז בשיא התפתחותה ".
עם זאת  ,ברור שבשנים

התימנית  ,אף

2

1912 - 1911

היה המשרד הארץ  -ישראלי טרוד מאוד בתכניות להקמת

מושבות תימניות  ,וכן בתכניות לשילובם של התימנים העולים במושבות הקיימות  .י

:

נראה כי הקמת

מושבת ' בצלאל ' והתמיכה בה מצד הקרן  -הקיימת והמשרד הארץ  -ישראלי היו  ,בין השאר  ,חלק
מאותה מדיניות כ ול ל ת

טהון לפרופ '

 ,שבעקבות מסע

ש " ץ  ,שהובא

גיוס כספים למושבת
ב 21 -

ביולי

1910

יבנאלי  .מדיניות זו הולידה גם את מכתב התשובה של ד " ר

לעיל : : .

' בצלאל '

התכנסה אספה של בנק ' קופת מלווה ' כדי לדון בעניין מימון הקמת מושבת

' בצלאל '  .נוכחו בישיבה לבונטין  ,מרדכי בן  -הלל הכהן  ,ד " ר חיסין  ,ד " ר טהון  ,רוקח  ,דיזנגוף וספיר .
בפרטיכל הישיבה נאמר כי משתתפיה -

נשאו ונתנו בדבר הלוואה לבניין בתים לפועלי בצלאל בבית  -עריף  .הד " ר טהון מבאר כי
בבצלאל יש פועלים ואומנים במלאכת כסף  .העבודה הזאת הולכת ומתקדמת וכבר חיים
מזה ערך חמישים משפחות ואפשר עוד להרחיב הענף הזה ולהחיות ע " י זה משפחות
רבות  .כל משפחה מרווחת בערך  50פר ' ]  [ lwleלחודש ואפשר שירוויחו עוד יותר אחרי

בירושלם אין מקום להחזיק הפועלים האלה
שיתמחו בה  .אלה הם על הרוב תימנים  ,אך ~

ויותר טוב הוא להביאם באחוזה על פני השדה  ,שם יוכלו לחיות חיים יותר מרווחים ויותר
בריאים בהוצאות מעטות  .ולכן באה הצעה חדשה להושיב משפחות כאלה בבית  -עריף

,

לתת לכל משפחה בית ושני דונאמים אדמה  .האב יעבוד באמנותו והמשפחה תוכל
להרוויח עוד בעבודת השדה אצל אחרים או על חלקת אדמה שלהם וחושבים כי אח " כ

[ אחר  -כך ] יוכלו גם לכונן שם מחלקה למלאכת הטפטימן ? ]  .הצענו לנ " פ [ ? ] שיתן עשרים
אלפים פרנק לבניינים אלה .
חדש

הנ " פ מכבד את ההצעה הזאת  ,אך אינו חפץ לתת לזה קרדיט

 . . .ולכן בנדון זה צריך להיות רק שחברת בצלאל לווה הכסף לו ולא

היחידים  .היא

הלווה והיא הערבה  ,ולבנק יש עסק רק עמה . . .
רוקח הציע לחסוך כסף ; במקום להביא תימנים ולבנות להם בתים וללמדם את

המלאכה  ,בהוצאות

רבות למדי  ,מוטב לקחת את בני האיכרים  ,שיש להם כבר אחוזות ברחבי ארץ  -ישראל וללמד אותם
אומנות  .דעתו של רוקח לא נתקבלה  .למרות הסתייגויותיהם השונות של הנוכחים  ,שבעיקרן -
19

שם  ,עמ ' . 99

20

ראה העולם  ,גליון ח  -ט ( 1912

, ) 20 . 3 .

עמ '  . 28בעיתון הובאה רשימה מפורטת של השיירוח התימניות הראשונות

שהגיעו ארצה ושל המקומות שאליהם פנו  .אף לא באחת מהן נזכרת בן  -שמן .
21

ראה בעניין זה מכתבו של ד " ר רופין אל הנהלת הקרן  -הקיימת שבקלן  ,גרמניה ,
הערה

22

ראה

, ) 14

30

באפריל

: 1912

פרקי חיי

( לעיל ,

ב  ,עמ ' . 108 - 106

לעיל  ,עמ ' 129

.

131

החגיגה של חנוכת מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

חוסר הבהירות בדבר כדאיותה המסחרית של ההלוואה הנדונה  ,ופקפוקים ביכולת לגייס את הסכום ,

נתקבלה הצעת החלטה של מרדכי בן  -הלל

:

הבנק לא יוכל לעשות הדבר הזה על חשבונו וערבותו  ,הרי הוא מחזיר להנ " פ מהסכום של
מאה אלף פרנק שמסר לו להלוואה קופרטיבית  ,עשרים אלף פר ' כדי שהנ " פ בעצמו

ישתמש בו לבניין בתים בבית  -עריף על חשבון בצלאל ועל ערבותו בתנאים שהנ " פ ימצא
[ משא  -ומתן ]

לנכון ואין להבנק עוד מו " מ

ייסוד

בזה .

המושבה
וכמושבת בצלאל בבן  -שמן  ,אצל לוד  ,הולכים ונגמרים וגם מתקנים שני בורות

עתיקים ,

חצובים מאבותינו הקדמונים  ,ויביאו מים בצינורות מבית  -החרושת של קידרנסקי .
האגרונום יבוא ירושלימה הימים האלה לקנות זרעים לגינות שמכינים לפועלים  ,כדי
שיתחילו תיכף לעסוק בהם  .בתור עצי פרי כל אחד מקבל שני אתרוגים  .בחנוכה יחוגו את
חנוכת המושבה בשמחה והילולים כ ' מנהג

בצלאל ' ' .

2

אכן  ,אופטימיות רבה איפיינה את הימים הראשונים  .הנה כי כן  ,נמצאו שרידי אבותינו

הקדמונים ,

נמצאה דרך לשיתוף פעולה עם בית  -החרושת של קידרנסקי ( לימים  ,בית  -החרושת לשמן

' עתיד ' )

הסמוך  ,הגינות עומדות לפרוח  ,אתרוגים יספקו את צורכי הדת של התימנים  ,ועתה חסרה רק שמחת
הפתיחה  .ואמנם  ,לקראת חג החנוכה פרסמה הנהלת ' בצלאל ' ' מודעה במקום הזמנה '  ,ובה נאמר

ביום

א',

:

ר " ח טבת ( ז ' דחנכה ) יחנכו את ' מושבת בצלאל ' ביער הרצל  ,אצל לוד  .ומבקשים

מאת כל חובבי הישוב וידידי בצלאל לקחת חלק בשמחתנו .
החגיגה המרכזית נערכה דווקא ביום

ב'.

ש " ץ הגיע יום קודם  -לכן  ,כמתוכנן  ,אך רק ביום ב ' הגיעו

ללוד עובדי ' בצלאל ' והתימנים יוצאי ' בצלאל ' .

ביום

ב ' נסעו

בכ " ח

בכסליו נכתב באחד העיתונים

:

ללוד שתי עגלות טעונות מפועלי בצלאל ותמול יצאו לשם עוד עשר

משפחות להתיישב על אדמתם ובתיהם  .אשרי האנשים האלה ומה טוב חלקם בארץ

!

נסע

גם הפרופ ' ש " ץ להיות נוכח לחלוקת האדמה בין הפועלים ולחנוכת בתיהם ולכונן על
המקום כל מכשירי עבודתם .
23

קלן

האור  ,ל  ,גליון קיו ( תרע " א ) .

24

24

ארכיון ' בצלאל ' אינו כולל את פרטי מקור הידיעה .
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שירו של יוסף אלג ' מיל לכבוד חנוכת מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

ידועים עוד פרטים על חגיגת הפתיחה  ,שאליה הגיעו אף אורחים מעריה ומושבותיה של הארץ :
ביום האחרון של חנוכה היתה חנוכת הבתים שנבנו

ע"י

' בצלאל ' בלוד לתימנים  ,שיעסקו

בגננות ובעשיית כלי כסף  .אל החגיגה  ,שנערכה ברוב פאר  ,באו אנשים הרבה מירושלים ,

מיפו ומן המושבות  .ביפו הוזמנה רכבת מיוחדה  ,שעמדה מתל  -אביב ' ולקחה את תלמידי
הגימנסיה שנסעו עם התיזמורת שלהם ועם קהל גדול של ילדים וגדולים שנלווה

עליהם ' . . .

:

כאן נקרא ברבים שירו של המשורר התימני  ,איש המושבה  ,יוסף אלג ' מיל  ,אשר גם חיבר לשירו
מנגינה .
עתה החלה העבודה במושבה  ' ,והפועלים שנתאחזו שם עובדים במרץ

ובמסירות  -נפש ' : .

"

שיתוף -

הפעולה עם בית  -החרושת של קידרנסקי התחזק ביותר  ,כאשר החליטו תימני  -המושבה לפתוח

במשותף עם פועלי החווה החקלאית

חנות ,

ובית  -החרושת ,

וגם נאסף סכם הגון למטרה זו ע " י אקציות שנמכרו בין הפועלים עצמם  .גם נמצא אחד
שקבל עליו לפתוח שם בית  -מלון ' בצלאל ' לצורך המבקרים הרבים הבאים יום יום לראות
את מושבת

' בצלאל ' ' .

:

עוד נראה שהחנות לא נפתחה מעולם  ,גם בית  -המלון לא קם  ,אך ראשוני המקום ראו בעיני  -רוחם
בניינים רבים אחרים וחזו התרחבות בחומר וברוח .

עובדי המושבה
אנשי

מושבת ' בצלאל ' התמחו במלאכת הרקמה בחוטי זהב וכסף  ,ופטרונם הטבעי בירושלים היה

אפוא שמואל פרסוב  ,ראש המחלקה למלאכת  -כסף  .הוא שקבע מי יישלח לבן  -שמן .

התימנים שנשלחו לבן  -שמן אמורים היו להקים בה ' קבוצה '  .יש אומרים כי זו נועדה לעשר
משפחות  ,ויש הגורסים  -לתריסר
25

העולם  ,גליון א ( תרע " א ) .

;

אולם המציאות חייבה מספרים אחרים  ,שאף הם השתנו ללא
26

האור  ,יב בטבת תרע " א .

27

שם ,

שפ .

נב /

גדעון עפרת

הרף  .שכן  ,המושבה שימשה לעתים מקום  -מקלט למשתמטי גיוס מ ' בצלאל ' מאימת הצבא התורכי .
לא אחת הגיעו למושבה תימנים  -או אף אשכנזים  -חולים מ ' בצלאל '  ,כדי להבריא באוויר הטוב
שנתברכה בו

:

' המוכ " ז סעדיה חפשוש קודח והוא חפץ להחליף את

שבועות  .הוא יגור אצל יחיא עמר  .הוא מקבל

יש להבחין בין פועלים לתקופות

1 . 50

קצרות  ,שבאו

האויר  .יעבוד בלוד 1 - 2

ליום ' .
במושבה ,

מ ' בצלאל ' ירושלים והתארחו

ובין

תושביה הקבועים  .על ראשוני התושבים הקבועים אנו למדים מחשבון  -הוצאות להובלת חפצים

ברכבת מירושלים ללוד ' .

:

מרשימה זו עולה בבירור כי התיישבות משפחות שלמות בבן  -שמן היתה

מצומצמת  .שתי המשפחות  -עמר ( חיים
ואברהם )

ויחיא )

ונגר

( יוסף ,

שלמה  ,יוסף בן  -שלמה  ,סעדיה

תהיינה  ,למעשה  ,משפחות  -האומנים הוותיקות במושב  .לא לשווא נמצא אותן מיוצגות

בוועד פועלי מושבת  -בצלאל  ,המורכב מיחיא עמר  ,שלמה נגר ואברהם נדב  .מאוחר יותר  ,נמצא אף

את משפחות חשש ( האמנים דוד ואברהם ) ובנדש ( יצחק
הראשונים של
בן  -ציון בן  -אהרון ,
מנהל מושבת
בבן  -שמן

' בצלאל '

, 1911

וניסן ) .

לרשימה זו

הצטרפו  ,כבר

בחודשים

תימנים אחרים כגון אברהם תוויל  ,יוסף חפשוש  ,שלמה גספן  ,שלמה

אברהם חסן  ,שלמה ככרי

( כבארי ) ,

קרואני ,

שלמה בן  -יעקב .

בראש תימני מושבת ' בצלאל ' עמד המנהל  ,בן  -ציון בן  -אהרון  .הלה היה אשכנזי ודומה שבחירתו

מעידה על יחסם של אנשי ' בצלאל ' לתימנים  .ידוע  ,אגב  ,שתימני המושבה יראו מפני בן  -אהרון .
באחד המכתבים ששלחו לד " ר רופין בנושא סכסוכיהם הפנימיים  ,הם מציינים

:

וכשראה אותה בן  -אהרון אמר אין לי צורך בכם אלא בחרו לכם מי שישפוט והתימנים לא
רצו יען כי הוא מסתכל בהם בעיניים רמות והם מפחדים ממנו . . .
ואף  -על  -פי כן עבד בן  -אהרון כלוטש כסף לצד התימנים  ,ולימים התגלה כגדול הלוחמים למען
המושבה .
תולדות  -חייו של בן  -אהרון תאמו מאוד את תפקידו  .הוא נולד ברוסיה  ,בשנת

, 1887

ובישיבות ואף קיבל סמיכות לרבנות  .מנעוריו היה פעיל בעבודה לאומית  .בשנים

פרוץ

הפרעות  ,עמד בראש

למד בחדרים

, 1908 - 1905

לפני

ההגנה העצמית בבוהופול  ,והיה אחראי לכל פלך פודול ועל חלק מפלך

חרסון  .הוא עלה ארצה בתרס " ח  ,ובאותה שנה אף נשא אשה  .כבעל ניסיון בהנהגה ובארגון היה
מועמד אידיאלי לניהול המושבה  .הוא נעזר זמנית באשכנזים אחרים במלאכת הארגון .

דמויות ידועות אחרות הקשורות במושבה  ,אף שלא נמנו עם חבריה  ,היו ויליקנסקי  ,מנהל החווה
החקלאית הסמוכה  ,ששימש למושבה יועץ חקלאי  ,ואשת

ד"ר

טהון  ,שפרשה את חסותה על

המושבה  ,עסקה בהובלת סחורות וחומרים למושבה וממנה ל ' בצלאל '  ,ודאגה לעניינים רבים
ושונים  ,כגון חיפוש תופרת שהיתה נחוצה לאנשי המושבה .
להבדיל ממקומם המועדף של האשכנזים בהנהגת המושבה  ,נעשו כמה ניסיונות חריגים של
אשכנזים להשתלב
28

בקהילת האומנים התימנים ' .

2

אחד מהם קשור בפנייתה של רחל קלויצקי אל ד " ר

חשבון זה מתייחס ליוסף אלג ' מיל  ,חיים עמר  ,סעדיה ג ' מיל  ,יחיא עמר  ,יוסף נגר

( נגאר ) .

( נגאר ) ,

אברהם נדב ושלמה נגר

מעניין כי שמם של רוב הנזכרים ברשימה זו אינם מופיעים ברשימת שמות הפועלים במושכת ' בצלאל '

בלוד  ,שהתפרסמה ב ' האור '  ,שנה כ  .מצאנו ברשימה את השמות האלה בלבד  :יצחק ברנש  ,ניסן כדגש  ,ילד  ,בחור
מיותם  ,אברהם כן  ,ישראל  ,ישוע  ,אחיו של ישוע  .מיהו הילד  ,מיהו המיותם  ,מיהו אחי ישוע  -כל זאת אין
הרשימה הנדונה
29

מבהירה .

אין ברשותנו חשבונות  ,המעידים על רמת הכנסתם של הפועלים האשכנזים במושבה ואיננו יכולים אפוא לערוך
השוואה  .נזכיר עם זאת  ,שמקובל היה באותם ימים פער בין הכנסותיהם של הפועלים האשכנזים ובין אלה
הפועלים התימנים  .פועל אשכנזי בפתח  -תקוה קיבל  ,למשל  ,בין
גרושים ) ,

/ 34

ואילו פועל תימני קיבל

 7או  8גרושים

ליום בלבד .

 9ל 15 -

גרושים ליום ( פראנק אחד שווה לשישה

מחטבת ' בצלאל ' בבן  -שמן
רופין ,

וזה קיבל את אישורו של ש " ץ  ,שיקבלו את בנה בבן  -שמן  .ידוע אף מקרהו של הצעיר

גרשונוביץ  ,פועל במחלקות למלאכת צדף ונחושת ב ' בצלאל '  ,שחלה וביקש לנשום אוויר שפלה .

הוא שהה במושבה זמן קצר  ,כלוטש כסף  .כעיקרון  ,שמרה המושבה על צביונה התימני בכל הקשור

לעובדים  ,לדרך העבודה  ,לאופיה הדתי  ,לאורח  -חייה וכיוצא באלה .
לא תמיד התנהלו החיים על מי  -מנוחות  ,אולם זכות השיבה לירושלים לא היתה שמורה לעובדים ,
אלא אם כן נגזר הדבר בידי ההנהלה בירושלים  .אין פירושו של דבר שהתימנים נשמעו לצו זה  ,שכן

תחלופת התושבים איפיינה את המושבה למן הקמתה  .בשל תופעה זו  ,כתב ש " ץ לבן  -ציון בן  -אהרון
ב 18 -

כאוקטובר

1911

כדברים האלה

:

לפני ימים אחדים באו הנה שני פועלים מלוד  :סעדיה ג ' מיל ושלמה

נג ' ר  ,ומסרו לי כי

נשותיהם התקשרו נגדם ולא חפצות לשבת במושכה  .וככן  ,הם חפצים שאתן להם עבודה

פה  .אמרתי להם כי להפך זו טובה שעשיתי להם בשלחי אותם למושבה ונתתי להם בתים
בכפר במקום טוב ומבריא  ,אבל הם לא התרגלו עדיין לחיים טבעיים וחושבים זאת לרעה .
לכן סררנו פרנדפ כיבשום אופן לא נרשה למי שהוא להחליף מקומו  .אם

העם נרשה לאלה השמש לש ב ירושימה

לעבר אצלת  ,מחר ירצו כלם לעשות

חילופים מוטם הנה ומפה ' סמה  ,באופן ' טהעבודה תסבול מזה תדיר . . .
ואכ

"

ככל שקרב קצה וטל המושבה  ,מצאו רבים יותר מפועליה את דרכם חזרה ל ' בצלאל '

הירושלמק
מוצריה וטל המורטבה
מושבת ' בצלאל ' התמחתה ביצור המוט ' ןל עבודות  -כסף  .את מלאכת יצירת העבודות

ה ' אמנותעת '

יותר שמר פרסוב לעצמו וליקיריו מ ' בצלאל ' הירושלמי ( י ' שטארק  ,ואחר  -כך  -יחיא

ימיני ) .

בסיוון תרע " ג הודה איל אסתרמן  ,מנהל בתי  -המלאכה ב ' בצלאל '  ' :עבודתם היא פשוטה מעבודת

הפועלים בירושלם '  .כאשר כתב פרסוב לבן  -אהרון

:

' הדברים היותר נחוצים לנו עושים בלוד ' ,

כוונתו לכמות  ,ולא לאיכות אמנותית  .בבן  -שמן נוצרו מאות מגני  -דוד  ,המוני סיכות  -כובע וסיכות -
כותרות  ,אלפי קישוטים הקרויים ' פרפורים '  ,מזוזות  ,כפות בגדלים שונים  ,מדליונים  ,קישוטי -
' בצלאל ' מיוחדים הקרויים ' סכים '  ,או ' ברושים '  ,חפתים ועוד  .כל האביזרים האלה נוצרו בתמידות ,
ובכל הזמנה היו עשרות פריטים .

המבנים
 . . .גם נתנה [ הקרן  -הקיימת ] לו

[ ל ' בצלאל ' ] 27000

פרנק בהלוואה לכנות על קרקעה בבו -

שמן בתים מוקפי גנים לעשר משפחות מיהודי תימן ולכונן למענם אולם עבודה למלאכת
הפתוח  . . .הסך

27000

פרנק  ,שנתנה לו הקה " ל בהלוואה בשביל יישוב התימנים  ,יפרע

במשך מ " ט שנה [ במקום עשר שנים על  -פי החונה הראשון ]  .הדירות ובתי  -העבודה

במושבה זו יעברו לאחר מ " ט שנה לרשות הקה " ל ועליה יהיה אז לשלם ל ' בצלאל ' דמי

שוים עפ " י הערכת מומחים  . . .הנהגת הקרן הלאומית החליטה לסייע למשפחות יהודי

תימן בנטיעת גני ירקות על  -יד בתיהן בבן  -שמן  .על  -יד האולם למלאכת הפתוח כבר נטוע

גן ירקות כזה  ' .י '
30

האור ,

גליון

 ( 3תרע " ב )  ,עמ '

.3

135

מראה כללי של מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

המבקר במושב בן  -שמן היום יגלה בקצהו העליון שרידי חמישה בתים  ,שאחד מהם עדיין ניצב על
מכונו  ,אף אינו נטוש מאדם  .חמישה בתים אלה הם חלק מקבוצה בת שישה בניינים  ,חמישה בתי -

מגורים ובית  -מלאכה אחד ( היום  -מימין לשרידי

הבתים ) ,

שנבנו לאורך שדרת  -עצים  ,הקיימת אף

היא עד היום  .הקבוצה אמורה היתה להתרחב לכלל עשרה בתים בשלב הראשון  .ששת הבתים האלה

הם  -הם מושבת ' בצלאל ' .
בחודש אב

תר " ע ( חורף  ) 1910שלח ד " ר טהון מכתב ל ' בצלאל ' ובו הזכיר משלוח תכניות של בתי

התימנים על  -ידי מר ברסקי  .הקרן הקיימת החכירה למושבה

1 , 800

דונמים  ,ועל אלה צריך היה

לבנות  .אז החל החיפוש אחר קבלנים  ,ובאלול כבר בדק ד " ר טהון את המחיר שדרשו הקבלנים .
לבסוף הוא הפעיל קבלן מטעם המשרד הארץ  -ישראלי ( עד שזה העלה את מחיריו

למטר

ל 2 . 25 -

פראנק

למטר ) .

בחודש זה שלח ד " ר טהון  ,שהיה הממונה הישיר על הפעלת המושבה

מטעם המשרד הארץ  -ישראלי  ,תכניות לבניין חמישה בתים ובתי  -מלאכה
היה
16

30

מטרים על

60

מ 1 . 75 -

פראנק

מטרים  ,היה צריך לקום בניין באורך

14

:

על כל מגרש  ,ששטחו

מטרים  ,בין בית לבית מפרידים אפוא

מטרים  .לכל בית צמוד גן באורך שמונה מטרים  ,העתיד לשמש גן  -ירק .

ד " ר טהון הוא ששלח

לכאן גם בנאי ( הולצר שמו )  .החזקה על הבתים היתה בידי הקרן  -הקיימת  ,ולימים שילמו

התימנים ,

דיירי הבתים  ,שכר חודשי תמורת הזכות להתגורר בהם .
בתשרי תרע " א כבר היו שניים מן הבתים

המרחץ

( מקווה ) .

מוכנים  .י '

באביב תרע " א החלה בניית המטבחים ובית

מחוסר תקציב  ,נדחתה אז לפי שעה הקמת שירותים סאניטריים לתושבים  .כדי

לממן את הקמת הבניינים האלה החליטה הנהלת המשרד הארץ  -ישראלי להגדיל את ההלוואה
ל ' בצלאל ' מ 20 , 000 -

פראנק

ל 27 , 000 -

פראנק  .נוכחותן של משפחות שלמות במקום הגבירה את

הצורך במטבחים  ,ואילו אדיקותם של התימנים חיזקה את הצורך במקווה  ( .הודגשה העובדה  ,כי
במשך שנה לפחות אי אפשר יהיה להשתמש במקווה  ,עד שיתמלא במי  -גשמים ויהיה כשר  ) .וכך
כתב בן  -אהרון אל ש " ץ ( בט " ז בשבט

תרע " א ) :

' בכלל  ,ההתאוננות בגלל המקוה והמטבחים גדולה

מאוד  ,אף כי אני משקיט בכל כוחי '  .גמלים נושאי ברזלים  ,צינורות  ,מרצפות וקרשים שלחו מיפו
האחים שלוש והאחים שרתוק את איזמוזיק  .במקום מטבחים נפרדים נבנה בית  -תבשיל מרכזי  ,כיאה
לקבוצה .

עם סיומו של שלב בניין המושבה בא פרופ ' ש " ץ

לביקור  ,התרשם מאוד ,

אך תמה על הגנים

המוזנחים מסביב לבתים  .חלום ' החיים הטבעיים ' לא התיישב בתפיסתו עם הזנחת גני  -ירק  .לפיכך ,
הטיל על האומנים התימנים לנקות את סביבות בתיהם מקוצים ולכלוך  ,אולם מסתבר שתימני בן -
31

' לסוף הודיעוני כי בבן  -שמן נגמר בנין שני בתים של " מושבת בצלאל "  .שם מיד אחר חג הסוכות יבנו את שאר

הבנינים ובעוד שני חדשים תתישבנה בהם אחת  -עשרה משפחה '  .האור  ,גליון  ( 3ח ' בתשרי

135

תרע " א )  ,עמ '

.3

שמן לא כמהו

ש"ץ

לחיי  -טבע " .

במכתב מיום כ " ב בחשוון תרע " ב התלונן בן  -אהרון על כך לפני פרופ '

:

כברדו בהיותו פה הטיל על הפועלים לנקות את מגרשיהם עד יום השבת  ,והנה כולם כמעט

שגמרו  ,אחדים עדיין גומרים  . . .שני הפועלים

:

סעדיה גמיל ושלמה נגר בשום אופן לא

חפצים לנקות את מגרשיהם  .לכן יודיע נא לי כבודו מה עלי לעשות  .עצתי  :לקחת פועלים
ולנקות ואחרי

כן ,

כמה שיעלה  -לנכות להם ממשכורתם .

תהליך הקמת הבתים במושבת ' בצלאל ' לא הסתיים כל ימיה של המושבה  .בן  -אהרון תבע ללא  -הרף

בתים נוספים  ,אף שמצבו הכלכלי של ' בצלאל ' לא איפשר זאת  .לא אחת נזכרים במכתבי בן  -אהרון
ע ש ר ת בתי

מושבה  ,ונראה

כי חל אצלו בלבול בין חלומות ובין המציאות .

ע

עובדה היא  ,שתעודת

הביטוח של המושבה עניינה בשישה בניינים בלבד  .ומסתבר אפוא  ,שעל אף הלחצים לא התרחבה

המושבה במספר מבניה  .בן  -אהרון לא חדל לתבוע את הרחבת הבנייה  ,שהרי ראה בזאת אות

לתמיכה במושבה וסימן לסיכוייה לעתיד  .בה ' באדר תרע " ב כתב בן  -אהרון

:

' שמח אני מאוד

לבשורה  ,שיש תקוה שיבנו בתים אחרי הפסח '  .אלא שבתים לא נבנו  ,ובן  -אהרון יכול היה  ,לכל

היותר  ,לבצע עבודות  -שיפוץ ותיקונים  .כך  ,למרות אזהרות המשרד הארץ  -ישראלי
המשיך בן  -אהרון להפעיל בנאים במושבה  .באוקטובר
המתחנן לפני בן  -אהרון כי יחדל לבנות

1912

הגיעה שוועתו של

ו ' בצלאל ' ,

פרופ ' ~ y " w

:

וכעת אעריך על דבר אחד המסור לידיך

:

החשבונות החדשים שלך מראים יותר מדי

הוצאות  ,יותר ממה שיש ביכולתנו לשאת  .למשל בחודש אוגוסט יש על בניינים סך

33 , 67

פר ' והם עודפים בכלל  .לא צריך יותר להוציא אף פרוטה על הבניינים עד שניבנה עוד
פעם  . . .בתור הוצאות בית  -עבודה אתה חושב בטח את רחיצת הרצפה  ,ואתה זוכר כי
הסכמנו שזו תהיה עבודת השומר ועליה הוא לא מקבל כסף . . .
32

נזכיר  ,עם זאת  ,את הסתגלותם של עולי תימן לעבודת  -האדמה במושבות אחרות  .ראה על כך  :ניני ( לעיל  ,הערה
12

33

),

עמ '

. 64 - 60

פתרון אפשרי לסתירה זו בין חמישה לעשרה בניינים עולה מתוך סקירתו של א " ב ו  -ו ( האור  ,גליון קנז  ,תרע " ב ,
עמ '

: )2

'  . . .הלכתי הלאה  ,מזרחה  -צפונה אל מושבח בצלאל  .חמישה בניינים בשורה אחת מרהיבים הם כיופיכם

ובסדרם  ,חמישה שהם עשרה  ,כי כל בניין בן שני בתי  -דירה הוא  .הצדה  ,יותר מזרחה  -הבניין הגדול עם אשנבי
הזכוכית על כפתו  .זהו בית המלאכה שבו יושבים התימנים ועובדים בכסף ומרוויחים את לחמם ' .
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הוצאות הבנייה המתמשכות נבעו לא מעט מלחצם של האומנים התימנים ליתר נוחיות  .אלה לא

הבינו את דברי  -הנימוסין של ש " ץ  ,שהזמינם  ,כביקורו במקום  ,לפנות אליו בכל בעיה ודרישה .
ואכן  ,לא היססו לבוא אליו בדרישות

:

חפירת בורות לעצים  ,תשתית למשק חי ( הוכחה לסירובם

להשתלב בחזון החיים החקלאיים שהועיד להם

ש"ץ) ,

מעקה למרפסת  ,קיר מערבי מעץ ובו

ועז לכל תושב  ( .כיוון שדרישה זו עוררה צחוק

המערבי  -בן  -אהרון כתב על כך בבוז גלוי אל

גדול ,

מיהרו לוותר עליה

).

חלונות ,

אשר לקיר

:

w

"

מה שנוגע להקיר  :הקיר הוא מערבי ובנוהג שבעולם  ,כשעושים מרפסת מבקשים דווקא
להשאיר את הצד המערבי פתוח מפני שמשם בא הרוח  .וזה הלא ידוע

:

' אוירה

דא " י '  -בלי זה אי אפשר להתקיים  .אלא שהם יוצאי ' משכנות ' עדיין לא יכולים
להשלים עם האויר

הזך ,

עם הרוח החופשי  ,וחפצים לגדר את עצמם בקיר [ כלומר

:

חומה  -נ " ע ] ' סינית ' . . .

בעיית המים
חוסר מים היה אחת מבעיותיה הקשות ביותר של מושבת ' בצלאל '  .באר לא היתה במקום  ,ויש

חשבונות המראים כי ביוני

1911

עדיין שילמו כסף עבור חמור שהוביל מים  ' -חמור למים '  -מן

החווה החקלאית  ,מבית  -החרושת או מלוד  .לצורכי המטבח ובית המרחץ החלו בחפירת שני בורות
גדולה ( 1 . 20
ן
מירושלים הובאה אבן
ן
המלאכה .
ן
לבית -
ן
מים  ,בעומק עשרה מטרים  ,אחד מהם בסמוך

מ ' על

1 . 20

מ ' ) לסתימת הכור  .בחצר בית  -המלאכה הועמדה גיגית גדולה  ,שאליה הובילו צינורות

מן הבור  ,וזו שימשה את פועלי המושבה לעיקר צורכיהם  .באדר תרע " ב נתגלו מים בבאר

שנחפרה ,

והחלו להפעיל לחצים על המשרד הארץ  -ישראלי שיממן התקנת צינורות להעברת מים מהבאר אל
הבתים  .מעקב אחר חשבונותיה של המושכה מגלה כי חלק ניכר מכספי הבנייה  ,מסוף
, 1912

1911

ועד סוף

הוצא על הבאת צינורות  -מים מיפו  .מכאן  ,שבעיית המים לא נפתרה לפחות במשך השנתיים

הראשונות לקיומה של המושבה  .מתקבל על הדעת שזו היתה אחת הסיבות לקשיי ההיקלטות
במקום  .עוד נראה להלן כיצד השפיעה עובדה זו על כישלון הנטיעות  .אין כל ספק  ,כי חזון ' החיים
הטבעיים ' של ש " ץ לא יכול היה להתגשם ללא מים .

הנטיעות במושבה

אם היה במושבת ' בצלאל ' מי שנענה בהתלהבות יתרה לחזון הטבע של  ~ y " wהיה זה דווקא בן  -ציון
בן  -אהרון ,

הלא  -תימני ' .
4

האיש היה כאחוז בולמוס של

נטיעות  ,עד

כי חרג מכל מסגרת תקציב

שאישרו המשרד הארץ  -ישראלי או ' בצלאל '  .עם זאת  ,היה רעיון הנטיעות חלק אורגני של רעיון
הקמת המושכה  .לצירופו של אגרונום  -ויליקנסקי  -למושבה נודעה משמעות רבה  ,שכן אמרו
34

כשלון החזון של החיים הטבעיים במושבת ' בצלאל ' מודגש מאוד בכל הקשור לשני דונם  ,שהקציבה הקרן -
הקיימת לכל משפחה לנטיעת גני  -ירק  .לגבי שני דונמים אלה יש עדוירת בכמה מקורות  .באחד מהם ( העולם גליון
ד,

, 12 . 2 . 1913

עמ '

) 16

נאמר  ' :לכל משפחה נתנו בית  -מושב ושני דונאם קרקע  ,לנטיעת גני  -ירק  .באפן כזה תקום

בא " י תעשיה ביתית שתהא קשורה בעבודת האדמה '  .על עיבודה של האדמה אין שומעים כלל בדינים  -וחשבונות

הרכים שנותרו בידינו מחיי תימני המושבה  .הללו עסקו רק בעבודות רקמה כחוטי זהב וכסף  ,ואת עבודת  -האדמה

הותירו מיותמת  .בעיתון גרמני פורסם אמנם תצלום של תימנים החורשים אדמה ליד בתי הפועלים בכן  -שמן

( והכיתוב מתייחס לחורשים כאל אומני

המושבה ) ,

אולם נראה כי תעמולה ומציאות שימשו באותו תצלום

בערבוביה  ,והחורשים אינם אלא פועלים מן החווה החקלאית הסמוכה .

1 38

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לנצלו לצורכי נטיעות  .ואכן  ,בראשית תרע " א  -בשעה שבעיית המים עדיין היתה רחוקה מאוד

מלבוא על פתרונה  -כתב ש " ץ על ויליקנסקי  ,שנשלח ירושלימה

:

' הוא קנה הרבה אלנות  ,והבטיח

לי להתחיל לחרוש תכף  ,כשרק תהיה היכולת  ,ולנטוע אחר  -כך '  .אולם זמן לא רב חחר כך ( בתשרי
תרע " א

)

הודיע ש " ץ לבן  -אהרון על אי  -הסכמתו -

להוציא אף פרוטה אחת לנטיעות .

300

עצי אקציה אקבל במתנה מאת ה ' בקר  ,בא  -כוחו

של ה ' גולדברג מוילנה  ,וכאשר אקבלם אשלח אליך  .את שני הדקלים שכתבת  ,צר לי כי
לא אוכל לקנותם תכף  ,אבל כאשר אבוא ואראה אולי אשתדל שתהיה לי היכולת לקנותם .

מספרי העצים שש " ץ מזכיר במכתבו נראים מגוחכים למדי לעומת חלומות הנטיעה החובקים  -עולם

של בן  -אהרון  .ובינתיים  ,במאי

, 1911

בעוד המושבה ללא מים  ,נשתלים עצי אקליפטוס רבים  .ביצות

לא היו  ,אך אקליפטוסים ניטעו משום  -מה  .הכסף לאלה בא מן המשרד הארץ  -ישראלי  ,אף  -על  -פי
שרופין התנגד לתשוקת הנטיעה חסרת  -המעצורים של בן  -אהרון  .רופין ביקש לחכות שתסתיים

התקנת הצינורות במקום  ,ורק אז ישלח את אנשיו לנטוע  .ואולם  ,בן  -אהרון לא ציית להוראותיו של
רופין  .בספטמבר

ן , 191

בהיותו מעודד אולי מגילוי הבאר  ,הוא רכש מן האגרונום טנצמן עצים

לנטיעה  ,בהקפה לחצי שנה  ,ואותם נטע לאורך רחובה האחד של המושבה  .הוא נאלץ לשכור

פועלים יומיים  ,כדי שיעסקו בעידור העצים  .תימני מושבת ' בצלאל ' לא נטלו חלק בשמחת הנטיעה .

באותם ימים רכש בן  -אהרון מטנצמן ארזים ותמרים ושלח אל ש " ץ תכנית מגובשת של נטיעת
שדרות עצים במושבה  .לא במקרה מזכירה צורתן מנורת  -מקדש ( ראה

בתשרי

תרע " ב תבע

תרשים ) .

בן  -אהרון לקבל קרקע בשביל עצמו  ,כדי שיוכל לטעת עליה עצים על  -חשבונו .

הוא היה מאושר על כך שד " ר רופין אישר נטיעת פרחים  ,לייפוי פני המושבה  .ואולם בינואר

1912

הופיעה בעיתון ידיעה לפיה ' הנהגת הקק " ל החליטה לסיע למשפחות יהודי תימן שהתישבו בבו -

שמן  ,כי יוכלו לנטוע גני  -ירק על  -יד

בתיהם ' " .

גם אם זכה לאישור חלקי מד " ר רופין  ,הצהיר בן  -אהרון נמרצות בחשוון תרע " כ על ' דחית ציווי
הראשון ' :

הוא לא יחכה עד ' שעת הרצון האגרונומים הנכבדים '  .כיוון שירד גשם  ,הוא לא ימתין

לקבלת רשיון הנטיעה  ,ואף יבלע את העלבון שבאי  -התייחסות הפרופסור ש " ץ לתכניות הנטיעה
ששלח לו  .בכאב

רב ,

אף באירוניה לא מעטה  ,הוא כתב ( באדר תרע " ב ) אל ש " ץ על הישגי

האגרונומים ובעצם  -על הישגיו  ,כביכול  ,של האגרונום ויליקנסקי

:

כידוע לכבודו הטיל המשרד על ה ' אגרו  .נום ' וויליקנסקי לנטוע במושבה  . . .וגם בין
הבתים  ,ללמד את התימנים לעשות ירקות  ,והוא עשה תוכנית יפה  . . .ושיצא ' איש תחת
גפנו ותחת תאנתו '

במושבתנו

:

()1

. etc .

הסוף  ,שעכשו לפני

רימונים אחדים בין הבתים  ,שיש עוד צל של תקוה

שורות בורות ריקים לאורך הרחוב .
( )4

הפסח  ,כשנגמר כבר

זמן הנטיעות  ,נמצאים

()3

שיעלו ) 2 ( ,

ארבע

שלוש שורות של סימנים לבורות בגן בית  -עבודה .

ו  . . .ארבע ' תאנות ' יבשות לכל תימני  .ס " ה של ' זול ומהירות ' .

באלול תרע " ב עדיין שקד כן  -אהרון על תכניות הנטיעה  .הוא שב ושלח לש " ץ תכניות  ,שבהן שולבו
אף בניינים ארעיים שהגה בעיני רוחו

( בית  -כנסת  ,למשל ) .

הוא העסיק פועלים לא  -תימנים בחפירת

תעלות  ,אף  -על  -פי שד " ר רופין שב והחריע נגד הוצאת כספים על הנטיעות  .בן  -אהרון נתקף יותר
ויותר בולמוס של נטיעות  .מעשי האומנות של רקמה בחוטי זהב וכסף עניינו אותו פחות ופחות .

35

העולם  ,גליון

 , ) 23 . 1 . 1912 ( 2עמ '

. 20
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בשבט תרע " ג שלח ל ' בצלאל ' פתק קצר  ' :סחורה תקבלו בעוד ימים אחדים  ,מפני שאני עסוק עכשו

בנטיעות  ,ואין לי זמן לגמרה '  .מיד לאחר  -מכן סיפר על הישגיו המדהימים

:

ובזה אתכבד להודיעכם  ,שקצרה רוחי לחכות עד שיבואו האגרונומים הנכבדים לנטוע
אצלנו ונטעתי את הרחוב העיקרי בארזים  ,מסביב לגדר בית  -העבודה בעצי אקציה ואת

השדירות בתוך גן  -בית  -העבודה בתמרים  .אבל את החלקה השנית של גן בית  -עבודה

השארתי ל ' שעת  -רצון ' של האגרונום וויליקנסקי  .עצי אקציה נטעתי

תמרים לערך

כעשרת  -אלפים ,

וארזים כשלש  -ארבע מאות  . . .את העשרת  -אלפים אקציה קניתי

, 160

מרחובות ויתר העצים לקחתי מהחווה .
עם זאת  ,יתמה בוודאי היום מי שיבקר בשרידי המושבה כלום לא הגזים בן  -אהרון במספר הנטיעות
שציין במכתבו  ,ושמא לא רצה אלא להכעיס את הממונים עליו ב ' בצלאל ' או אף את רופין עצמו  .אל

נשכח כי בן  -אהרון נטע לפי תכנית הנטיעות המקורית שלו .
תגובת ' בצלאל ' לא איחרה לבוא  .עם כל הרצון לשלב טבע באמנות הבהיל הפתק הקטן את אנשי
ירושלים ,

ושמואל פרסוב כתב

:

אתה כותב שאתה עסוק בנטיעות  .בשביל זה אין סחורה  . . .אף כי גם הנטיעות נחוצות ,
גזירה [ ? ]

אבל גמירת הסחורות למסירתן עכשיו

הקיום אצלנו  ,ולכן כדאי להזניח הכל

בשביל העקר .
אשר

לרופין  ,הוא

הודיע בניסן תרע " ג למושבת ' בצלאל '  ,כי לא יממן את נטיעותיו של

' וגם לעתיד לא נוכל לעשותן על חשבון

הקק " ל ' .

בן  -אהרון ,

ברמזו גם שאין ' בצלאל ' חייבת לממן את שיגיונו

של בן  -אהרון  ,הציע רופין למסור את עבודת הנטיעות לידי התימנים עצמם  .כנראה שרופין לא ידע
עד כמה גדולה הסתייגותם של אלה מן החקלאות  .לפי הצעתו יש לשחרר בימים לסירוגין כל תימני
לשעות אחדות מעבודתו בבית  -המלאכה ולהעסיק אותו בעבודת הנטיעות  ,ולא להגדיל את הוצאות

' בצלאל '  .ביומניו ציין רופין בבוז לא  -מועט את פרשת הנטיעות בבן  -שמן  ,אף  -על  -פי שייחס את
הכשלון  ,שלא בצדק  ,לש " ץ
בשנת

1911

:

גמר ש " ץ בדעתו לעקור כמה מבתי  -המלאכה שלו לבן  -שמן  .סבור היה  ,שאם

יטע ליד כל בית גפן ותאנה  ,יימצא מזווג את המלאכה והחקלאות  .סופו של מעשה היה
כשלון גמור  ,שכן מחוסר ידיעת הלכות החקלאות  ,אף מחוסר מים  ,לא יכלו הפועלים
לעשות כל עבודה מעבודות השדה . . .

5

'

החווה החקלאית הסמוכה
החווה הסמוכה היתה גלגולו של בית  -הספר החקלאי בבית  -עריף

לאחר פרעות קישינב

( , ) 1903

( בן  -שמן ) ,

ואשר בו התחנכו קצת מיתומי קישינב .

שייסד ישראל בלקינד

ב 1909 -

נסגר בית  -הספר

החקלאי בגלל העדר אמצעים  .באותם ימים עלה ארצה מגרמניה יצחק ויליקנסקי  ,שסיים את
לימודי החקלאות בקניגסברג  .ד " ר רופין מינה אותו לעמוד בראש חווה ניסיונית  ,שהקים המשרד

בבן  -שמן  .הקרן  -הקיימת סיפקה אדמה  ,ואילו הקרן לתרומות עצי הזית שתלה עצי זית בתחומי יער
הרצל  .תוך שיתוף עם המושבה הגרמנית הסמוכה  ,וילהלמה  ,הרחיב ויליקנסקי את החווה  ,בהוסיפו

רפת ולול  ,וזו עשתה חיל  ,להוציא כמה מחלות קשות שתקפו את החיות .

36
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פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

 , ) 14כ  ,עמ '
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בניין החווה בבן  -שמן ,

1910

סביר היה להניח שהזיווג של אמנות וחקלאות  ,פרי חזונו של ש " ץ יעודד ואף יחייב דו  -שיח בין
מושבת ' בצלאל ' ובין החווה הניסיונית  .מה רבה אפוא האירוניה כי דווקא החווה קיבלה לידיה את

בתי המושבה  ,לאחר פירוקה של זו בסוף

. 1913

עד אז היה ניתוק בין העשייה האמנותית של מושבת

' בצלאל ' לעשייתה החקלאית של החווה  .להוציא ייעוץ חקלאי  -חלקי מאוד -
מנהל החווה ,

של י ' ויליקנסקי ,

שאף היה למושבה לעזר בדרכים טכניות שונות  ,ולהוציא חלוקתם של לוחות פח

שנשלחו מירושלים לצורכי יצירת צינורות במושבה ובחווה  ,אין למצוא כל זכר לשיתוף  -פעולה

יוצר עד לשנת תרע " ג  ,שבה בא הקץ על המושבה  .בשנה זו שכרו המושבה והחווה במשותף את

שירותי אגודת ' השומר '  :אז אכלו חלק מהתימנים בבית  -האוכל של החווה  .יש גם עדות מאותה שנה
על ילדה תימנית  ,ה ' לומדת אצל המורה בחווה והוא דורש בעדה שכר
עתה החלה החווה לבלוע את אומני מושבת ' בצלאל '  ,אלה שטרם שבו

3

פרנק

לחודש ' ' .
7

ירושלימה " .

חזון החיים

הטבעיים הובס בידי כורח המציאות  .גם אם הגיעו  ,לבסוף  ,אומני ' בצלאל ' אל החקלאות  ,היה זה על
אפו ועל חמתו של החזון  .בתהליך זה עברה בסוף

תרע " ג

האחריות לנטיעות במושבה לידי אנשי

החווה  .בן  -אהרון לא ויתר על הנטיעות  ,למרות כל האזהרות  ,וראה את שתיליו מתייבשים בשמש ,

בלי שניתנה לו רשות לנטעם  .בי " א בתמוז תרע " ג הוא הציע למשרד הארץ  -ישראלי להעביר לחווה
את האחריות לנטיעת השתילים  ,ובי " ז בתמוז נתקבלה התשובה

:

' על מכתבו מי " א דנא הננו להשיב

לו  ,כי מסרנו את ההשגחה על הנטיעות להחווה על חשבון " בצלאל "  .וכפי אשר הודיעונו  ,כבר נגשו
לעבודה ' .
ד3

נציין כהזדמנות זו  ,שבעיית חינוכם של ילדי משפחות התימנים במושבת ' כצלאל ' נפתרה בעזרת בית  -הספר

שבלוד  ,שהיה משותף ליהודי האיזור  .וכך נאמר באחד העיתונים

:

' בבית  -הספר שבלוד

:

חמישה עשר ילדים

וילדות ומורה אחת  .כולם  ,כמובן  ,אינם בני גיל שוה  ,ולכן אין מצב בית  -הספר כמו בבתי ספר כני כתות ומחלקות

מסודרות  .ככל זה הילדים מתקדמים ומספיקים הרבה  .עבור ילדי החווה  ,כלומר  :ילדי הפועלים של יער הרצל ,
ועבור ילדי מושבת בצלאל משלמת שכר לימוד המועצה הארץ  -ישראלית  ,ובעד שאר הילדים משלמים ההורים

עצמם ' ( האור  ,גליון קנז  ,תרע " ב  ,עמ ' . ) 2
38

לא לשווא בלעה החווה את המושבה  .כנגד חברי המושכה הספורים  ,היו בחווה

ב 1913 -

בין שישים לשבעים

פועלים  .כאותה שנה אף נתקיימה בה הוועידה השנתית של חקלאי יהודה  ,עובדה המצביעה על חשיבותה של

החווה  .בסקירה ב ' העולם ' ( גליון

ב , ) 1913 ,

אנו קוראים על

תימנים  .האם היו התימנים האלה משרידי מושבת

67

פועלים ופועלות

54 :

אשכנזים ,

4

ספרדים

ו9 -

' בצלאל ' ?
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בין החזון הירושלמי והמציאות בבן  -שמן
חייהם של תימני מושבת ' בצלאל ' לא היו קלים  .לא הם בחרו במקום היישוב  .הם נשלחו לארץ לא -

נודעת  ,שוממה למדי  ,מנותקת ממרכז יהודי ( פתח  -תקוה היתה היישוב היהודי הקרוב

ביותר ) ,

ועיקר

העיקרים  -הם נאלצו להתרגל לניתוק מקהילותיהם  .נוסיף לכל אלה את הבתים הלא  -גמורים
( חנוכת הבתים נערכה רק בסוף שבט

תרע " א ) ,

את העדר המטבחים  ,את תנאי  -הרחצה הגרועים  ,את

בעיות בית  -הכנסת  ,ואפילו אי  -אלה מקרי  -ביש ( למשל  ,כלב עזוב נשך את אחד

התימנים ) -

ולפנינו חיים רצופי  -קשיים  ,שלא לשווא עוררו התמרמרות כבר בראשיתם  .גם החורף הקשה  ,שבו
נתקלו ראשוני המתיישבים  ,לא שיפר את מצב  -רוחם .

אכן  ,תימני מושבת ' בצלאל ' לא היו חלוצים  -גיבורים

 ,אלא

מעין אנטי  -גיבורים בדראמה רצופת

גבורה שחזה ש " ץ בדמיונו  .כך עולה מתוך מכתב  -העידוד  ,ששלח לבל  -שמן בח ' בשבט

תרע " א

:

לאדון בן  -אהרון  ,מכתבך קבלתי וצר לי מאוד על המאורע עם הכלב  ,אבל היום היה פה

ד " ר פנקהולץ והבטיח אותי כי הכלב לא היה שוטה  ,ואני אשמח מאוד שכן יהיה  .מצטער
אני מאוד כי בקבוצה הראשונה באו גם שני הכדגשים [ ניסן ברנש ואחיו -

ג "ע] ,

יהודים

כל  -כך גלותיים ומוגי לב  ,אבל העיקר צר לי כי השנה הזאת  ,שזה מזמן לא היתה כה
מרובה בגשמים  ,נפל בגורלכם לעשות ההתחלה הקשה הזאת  .אבל כנראה ימי הגשמים
הרעים כבר עברו ומעתה אכן יהיה יותר טוב  .וא ' וויליקנסקי וד " ר פנקהולץ אמרו לי כי

תכף אחרי הגשמים יתחילו לחרוש ולזרוע אצלכם  .בתי  -התבשיל בטח כבר התחילו

לעשות ומתפלא אני מאוד שאנשים שישבו פה בחורים במקום שגם בית  -תבשיל כטח לא
היה להם  -עושים עכשיו כל  -כך אי נעימות עד שבאשמתם נאחרה העבודה  .יספרו להם
העשירים בעלי המושבות איך חיו חודשים ושנים כאוהלים עד שהיה להם דבר  -מה  .אבל
אני בטוח כי האנשים לא התאוננו  ,ורק הנשים שנולדו והתרגלו לגיטו הירושלמי האפל
לא יכולות להתרגל בפעם אחת לחיי הכפר  .אסיר תודה אני לך מאוד שאתה מעודד את
רוחך ובטוח אני כי יבוא הזמן בקרוב שכולם יהיו לך אסירי תודה בעד זה  . . .מסור לכולם

רב שלום כשמי ואמור להם שיהיו חיילים  ,יהודים טובים  ,בצלאליים ולא גלותיים . . .
ש " ץ ראה את עצמו שולל גלות במעשיו  ,כמי שמגשים את חזונו הציוני של היהודי החדש  .תחת
הגיטו המרכז  -אירופי הוא ראה את הגיטו הירושלמי של שכונות העוני ; תחת יהודי הגיטו של פולין

הוא ראה את התימנים  ,ובמקביל לעלייתם של בני העלייה הראשונה והעלייה השנייה למושבות
הארץ  ,כפה

ש " ץ על התימנים עלייה מירושלים לבן  -שמן  .הוא לא הבין כיצד לא גילו התימנים את

עוז  -הרוח ותעצומות  -הנפש של ראשוני המושבות  .התימנים לא הבינו את חזונר של ש " ץ  ,ולכן היו
7רחוקים מהגשמתו  ,ולו רק מבחינה טכנית  .כשאנו עוברים על רשימת המלאי של המושבה מן ה

במאי

, 1912

כאשר כבר היה על המושבה לגלות ניצני ביסוס יחסי  ,אנו חודרים אל עמקי העוני

והמחסור  ,שבהם היו שרויים כאן התימנים

:

שני ספסלים גדולים

;

שישה ספסלים קטנים  :שני

שולחנות ; שולחן קטן אחד ; ארבעה כסאות ; ארון קטן אחד ; תנור  -שולחן אחד  :ארון  -קודש אחד

שעון  :מאזניים לשקילת
מהר ' ;

דברי  -הכסף  ,בעזרת

;

אבנים ועצמות ; ' כלי עבודה שונים שלא מתקלקלים

ארבע מכונות בסיסיות לעבודה  ,בעיקר למשיכת  -חוטים ; כלי נגרות שונים  ,אקדח ורובה -

ולא עוד .

בראשית שנת תרע " א עוד היתה תקווה לתנופה ולגאולה כלכלית  :כל הנוגעים בדבר

המשרד הארץ  -ישראלי
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ובן  -אהרון )

( ' בצלאל ' ,

דיברו על פתיחת חנות משותפת בבן  -שמן  .הם בחרו במר

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

פינסקר לתפקיד מנהל החנות  ,ובן  -אהרון אף קיווה שהחנות תפתור את בעיות הכספים במקום  ,בכך

שתאפשר מתן סחורה בהקפה לתימנים  " .י

אולם החנות לא קמה  .הסיבה לכך לא נתבררה  ,גם אם

אפשר לתלות את הקולר בחששות מוסד  -האם בירושלים מעצמאות  -יתר של המושבה  .מכל מקום ,

אין סיפורה של המושבה התגלמותה של טראגדיה קלאסית  -מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

:

ההצלחה מעודה לא האירה פניה למושבה .

שיטת העבודה בקבוצות
קשה היה להפעיל במושבה שיטות

עבודה מסודרות  ,גם אם ניסו לעשות זאת לא אחת  .ההגירה

המתמדת אל המושבה וממנה היקשתה על הארגון  ,וכך גם הרגלי המשמעת הלקויים של התימנים .
~
הם לא הסתגלו למסגרות אירופיות מחייבות  .כך  ,למשל  ,דיווח בן  -אהרון באוקטובר  , 1911על
הימצאותם במושבה של שבעה אנשים בלבד

:

' שלושה נמצאים עוד בירושלים  .גם השני פועלים

הרוקים לא באו עוד '  .שיטת העבודה היומית איפשרה לפועלי המושבה לבוא לעבודה ולהיעדר
ממנה ככל

שחפצו .

אומני בן  -שמן עבדו  ,בפקודת

ש " ץ  ,עשר שעות

ביום בימות הקיץ ".

החורף  ,ולכן הסתייג בן  -אהרון מרעיון עשר השעות

4

בחורף נתעוררה שאלת שעון -

:

אך בחורף אני חושב את זה לאי אפשר  ,מפני  :או שיצטרכו לעבוד מאוחר לאור הנר או
שימהרו לקום בבוקר  ,ואז ארוחת הבוקר ושתיית החלבה תקח אצלם את השעה הנ " ל  .לכן
אני חושב שכבודו יסכים שיעבדו יום פשוט  -תשע שעות .
כדי להתגבר על בעיית ארגון העבודה  ,לתרום לליכודם החברתי של התימנים ולהעניק להם אשליה
של ממשל עצמי  ,לנצל את מבנה המשפחות של חלק מאנשי המושבה  ,לשפר את רמת העבודה של

הפחות מנוסים בעזרת היותר מנוסים  ,וכדי לממש את חזון השיתוף החברתי  -הכלכלי פיתח ש " ץ את
רעיון העבודה בקבוצות  .אבל רעיון

זה  ,שנועד

להחליף את שיטת העבודה

אולי מאוחר מדי  .אמנם  ,הוא הועלה עוד באמצע תרע " ב ( בעקבות

תרע " ג דיווח בן  -אהרון לש " ץ

:

היומית  ,בא במאוחר ,

שביתה ) ,

אך רק בט ' בחשוון

' הודעתי ברכבת לכבודו  ,כי התימנים פה מסכימים לעבוד בקבוצות ,

או בקבוצה  ,כפי שיחליטו בירושלים  ,וכבר אינם מתחשבים עם " היום " ' .

רעיון העבודה בקבוצות יושם תחילה בבתי  -המלאכה שב ' בצלאל ' הירושלמי  ,ורק אחר  -כך הועבר

לבן  -שמן  .וכך ניסח אותו ש " ץ

:

הקבוצות צריכות לעבוד כפי שהם סדורים עכשיו  .ראש הקבוצה אחראי בעד העבודה
והעובדים תחת ידו מוכרחים לשמוע לו  .אחרי כל העבודה שנגמרת אצל כל קבוצה

וקבוצה  ,להודיע לנו אם הפסדנו וכמה הפסדנו  ,וגם להודיע להקבוצה מה ההפסד
ולהתרות שידעו שבפעם השנית ינכו להם משכרם אם יהיה

הפסד ,

ואם יהיה

רווח  -יוסיפו  . . .אתה לא צריך להיכנס אתם במשא ומתן ורק למלא את הכתוב במכתב
הזה ולהקריא אותו לפניהם .
39

נטפת תרע " א הוא כתב  ' :כל הפועלים כמעט גוועים כעת  .אין להם אף פרוטה  ,ומקום לקחת בהקפה  -אין  .כאשר
תהיה החנות אפשר יהיה תמיד לתת להם פתקאות החנות ' .
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עקרון עשר השעות  ,ולא תשע השעות המקובלות ביישוב  ,ראשיתו באפריל

, 1911

כאשר נאות ש " ץ להעלות את

שכר התימנים בעשרים סנט ליום  ,ואף איפשר להם לעבוד שעה נוספת  ,כדי להגדיל את שכרם  .בחווה החקלאית
הסמוכה ראו בדבר שערוריה  .ביוני

1911

הכריזו פועלי החווה שביתה  ' ,מפני שהפקידות דורשת מאת הפועלים  ,כי

יעבדו תשע שעות במקום שמונה שעות  ,כמו שהיה נהוג עד עתה '  ( .העולם  ,גליון

כב 22 ,

ביוני . ) 1911
743

גדעון עפרת

מאוחר יותר נוסף מימד הזמן  -זמן העבודה  -לחישוב שכרם של העובדים בקבוצות  ,כדי למנוע

סחבת או בטלה  ,שאיימו כבר אז על פריון  -העבודה הארץ  -ישראלי  .לא לשווא היה המשרד הארץ -

ישראלי תומך נלהב של שיטת העבודה החדשה  .הפעם העלה את הצעת השיפור שמואל
שכתב מירושלים אל בן  -אהרון

פרסוב ,

:

אנחנו עשינו תיקון בעבודה  ,והוא עזר הרבה להרווח של בית  -המלאכה  .אני כותב אצל כל
קבוצה וקבוצה על כל דבר שהיא עושה כמה זמן עבדה על זה  ,ואחר כך חושבים על פי
המשקל לפי מין העבודה כמה הרוויחו או כמה הפסידו בעבודה הזו  .ולפי זה מוסיפים
להם או מחסירים משכרם  .אני חושב שכדאי שגם אתה תנהיג את השיטה הזו ואז אולי

יהיה קץ לההפסד שבית  -המלאכה בלוד מפסיד .
יצוין  ,כי חיוב מושבת ' בצלאל ' בתקן הירושלמי פעל גם בכיוון ההפוך  .העיקרון של השוואת תנאי

עבודה  ,המוכר לנו כיום כבסיס לבעיות שכר במשק  ,עלה גם בבל  -שמן  .בדיווחי בן  -אהרון אל ש " ץ
שבות ועולות תביעות הפועלים התימנים להשוואת שכרם ותנאי עבודתם לאלה הנהוגים בבתי -

המלאכה שבירושלים  .באדר תרע " א הודיע ד " ר טהון לבן  -שמן  ,שבירושלים עובדים שעות

נוספות ,

ולכן הוא מאשר תוספת שתי שעות עבודה גם בבן  -שמן  .באלול אותה שנה שמעו התימנים כי
בירושלים שילמו שכר של יום וחצי עבור יום עבודה  ,והם תבעו להשוות את שכרם  .רק כשנסתבר

כי מדובר בשלושה ' צצלסטים ' ( כינוי גנאי

לסוציאליסטים ) ,

שראו בי " ד בתמוז יום חג  ,וניצלו את

מצבו הדחוק של ' בצלאל ' לפני התערוכה בבאזל כדי לסחוט כסף  ,רק אז נרגעו הרוחות בבן  -שמן .

וכך כתב מ " בשן  ,מזכיר ' בצלאל '  ,לבן  -אהרון  ' :ולכן יבחרו הפועלים שלך בעצמם  ,אם הם חפצים

להדמות לאלה הצצליסטים  ,ימת שמם  ,או לבצלאלים כשרים . ' . . .
ואולם  ,שיטת הקבוצות לא הצילה את מושבת ' בצלאל '  ,שכן איחרה להגיע  .ההתפוררות החברתית
גברה והעמיקה  ,מספר התושבים הלך והצטמצם ואת ההתמרמרות נגד ירושלים לא היה אפשר

לשכך עוד  .ייתכן גם שחלה טעות בכפיית רעיון הקבוצתיות על יחידה חברתית  ,שזיהתה קבוצתיות

עם מבנה משפחתי  .עקרון הקבוצה  ,כעיקרון חברתי  -כלכלי

אל  -משפחתי  ,עמד

בסתירה לעולמם

הרוחני של התימנים  ,ובכך נעוץ כישלונו .

שביתות במושבה
התמונה הנפרשת לנגד עינינו  ,שבה פועלים תימני בל  -שמן כבובות  -מריונטות בחזונו האוטופי של

ש " ץ  ,היא חלקית בלבד  .התימנים היו נתונים להשפעות רעיוניות אחרות  ,ולמעשה מצאו את עצמם
אנטי  -גיבורים אלה ממלאים תפקיד גיבורים בדראמה הזרה להם  ,דראמת מאבקיה החברתיים של
העלייה השנייה  .באותן שנים התנהלו מאבקים קשים בין איכרי המושבות ובין הפועלים ממזרח -

אירופה  ,שראו באיכרי המושבות אויב מעמדי  .החווה החקלאית הסמוכה היתה מאוכלסת בפועלים
יוצאי מזרח  -אירופה  ,והללו ראו בתימני בל  -שמן בני  -ברית מבחינה מעמדית  .את בן  -אהרון  ,ובעיקר

את ש " ץ ואת הנהלת ' בצלאל '  ,ראו כ ' בעלי מושבות ' נצלנים  ,ודחקו בתימנים ובאשכנזים הספורים

שנמצאו במושבה לזמן מוגבל שימרדו במדכאיהם  ,כדי לזכות בתנאי עבודה טובים יותר ובשכר
גבוה יותר  .כך פרצה בפברואר

1911

השביתה הראשונה  .בן  -אהרון היה אובד עצות  ,ושלח לש " ץ

מכתבי  -בקשה להדרכה ולעזרה  .ש " ץ הי ' גיע אותו  ,במכתבו מיום

3

במארס

: 1911

אל נא יפול רוחך  .אנו לא יראים בעבודתנו מפני הגויים  .ועוד יותר אין לנו מה לפחד

מיהודים  .אצלם זה יותר טיפשות מרוע  -לב  ,ואחר  -כך הם לבדם יראו משוגתם אחרי שני
144

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

שבועות מגמר העבודה בחווה הם ילכו להם אל חיים ברוך או אל נציל זרח  ,ולכן אין
לשים לב להם .
מדובר כאן באותם פועלי חווה שהסיתו את פועלי המושבה לשבות  .אלא שש " ץ לא ישב בטל  .הוא
הסכים עם בן  -אהרון  ,שסירב למלא את דרישותיהם הלא  -צודקות של התימנים  ' -לבל תהינה מחר
דרישות אחרות '  .ש " ץ אף הזהיר במפורש

:

' אם נשמעו התימנים  -טוב  .ואם לא ישמעו  ,נאמר

כי הדור עוד לא מוכשר לזאת ונסגור את המושבה  .ונמתין עד שנשיג פועלים אחרים  ,יותר
מבינים ' .
התימנים שבו לעבודתם בלי להשיג דבר  .עתה העלו לפניהם פועלי החווה את רעיון דמי  -השביתה ,

ואף הכריזו על שותפות  -גורל  ,בהקימם משהו מעין קרן  -שביתה  ,המשותפת להם ולתימנים  .בג '
.

באדר כתב בן  -אהרון לש " ץ

:

אתמול ניגשו אלי התימנים ודרשו שאתן לכל אחד ואחד עשרה פרנק  .את כל הכסף הם
לא חפצים לקבל מפני שכבודו אמר לא לשלם להם בעד זמן הביטול  .יחייא הזקן אמר
שאם לא אתן את העשרה פרנק אז הם ילוו אצל הפועלים בחווה וכי הפועלים הבטיחו
להם לשלם בעד חצי חודש העבר  .התייעצתי עם וויליקנסקי ומצאנו שצריך למלא את
בקשתם בכדי להימנע משביתה כעת בעת שיש הרבה פועלים  .אני על פי ה ' טון ' שלהם

הכרתי שהם מוכנים ומזומנים לכרוז [ כך

מזה  . . .בנוגע לשילום [ כך

!]

!]

עוד פעם תיכף ומיד שביתה  ,ולכן מנעתי

הכסף בעד זמן השביתה  ,וויליקנסקי מייעץ לכבודו לוותר

על הסכום הקטן הזה ולהימנע כעת מסיכסוכים בעת שיש הרבה פועלים והם כועסים על

כבודו מפני הרבה טעמים  ,והעיקר על כי השילום נעשה בלי התערבותם  .אבל פה יש עוד
שאלה פרינציפיאלית  :הם לא חפצים לקבל את הכסף לא מפני שיש להם הפסד ( הלא הם
יכולים למלא את השעות ) אלא הם חפצים לנצח  . . .ולכן על כבודו לפתור את השאלה ,
אם המצב ישתבח בזה שיתנו להם לנצח או לאו .
ניצחון יוקרתי הוא כל שנותר לפועלי המושבה  .האשכנזים ויתרו עליו בהסכימם למילוי השעות .
תוצאתה הממשית היחידה של השביתה היתה עיכוב כספים  ,שהוקצבו במקורם לבניין בתים

במושבה  -נקמתו הפעוטה של המשרד הארץ  -ישראלי .
כשנה מאוחר יותר פרצה שביתה שנייה  .הסיבה הפעם  -אי  -נכונותם של התימנים לשלם לקרן -

הקיימת שכר דירה עבור השימוש בבתיהם  .י 4ברקע לשביתה זו אין אנו מוצאים עוד את אנשי
החווה .

ב 22 -

באפריל

לקרת [ כך
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1912

הודיעו פועלי המושבה התימנים לד " ר רופין

:

מעלת האדון הנכבד אדון רופין נודיע לך כי כשבאנו מירושלים ללוד לעבוד

פרטים מדויקים על גורמי שביתה זו מצאנו בסקירתו של א " ב ר  -ן על יישובי היהודים בלוד ( האור  ,גליון קנז ,

תרע " ב  ,עמ '  . ) 2הסוקר הגיע למושבת

' בצלאל ' כעיצומה של השביתה והוא כתב עליה בפירוט  ' :התימנים היו אז

כלם במצב של התרגזות  .באה ידיעה מאת פרופסור שץ לאמר  :מהיום והלאה ישלם כל בעל בית ששה פרנק לחדש

שכר  -דירה עבור ביתו  ,ודינו כדין דייר שאין לו על הבית כל זכות  ,אלא בשעה שהוא בבית והוא משלם את השכר
הקבוע הוא משתמש בבית ובאדמה שבקרבתו ( שני דונם  ,כנראה  ,לכל אחד ) ומיד כשהוא יוצא מהבית נתפקעה
ממנו כל זכות והריהו זר להבית לגמרה  .והם התימנים טוענים לאמר שלכתחילה היה המדובר אחר לגמרה :

לכתחילה היה התנאי כי התשלומים שמכניסים הם כתשלומים לשעורים על מחיר הכתים  ,ולא שכירות  ,ולפי זה אם
שלה ,

אחד מהם יוצא מן בית הרי יש לו עליו זכות כשעור הסכומים שהכניס עד צאתו  .להקרן הקיימת הנימוקים

הנימוקים של משה רבנו בתורת היובל  ,אבל התימנים אינם מבינים ואינם רוצים להבין אותם  ,ולפי הנראה זו " דין

תורה  . -הקרן הקיימת אומרת

:

האדמה אינה נמכרת  " .לא תמכר לצמיתות ולא תגאל כי לי הארץ "  .זהו ההגיון

הבריא של משה  ,אשר פרנץ אופנהימר קבע הלכה למעשה בישובנו החדש  .ובכן  ,על האדמה לא דברו

כלל ,

ג14

גדעון עפרת

כמלאכת הכסף באנו על פי הכטחות שהבטיח לנו אדון פרופסור הי " ו ועתה נהפכה עלינו
ההבטחה  .והוא הבטיח שכל אחד יהיה לו בית אחוזה וישלים כל חודש לפי חשבון

וכשיגמור לשלים [ כך

!]

יהיה שלו ועל זה אנחנו

בטוחים  .ועתה דרש ממנו שכירות ולא

נוכל לשלים  . . .ועתה הורו לנו הדרך איך לעשות  .והוא אמר לנו שהם יסגרו כית העבודה
ואנחנו היום בטילים מעבודה שמפני שאמך שבסוף החודש הוא ינכה עלינו שכירות  .אם
כן הוא אנחנו לא נוכל לסבול שכירות  .וכבר  . . .לנו זמן שלושה ימים ונצא

מהבתים  .אם

יישר בעיניכם זה אנחנו דורשים מכם מה שהפקדנו מיום בואינו עד עתה ואנחנו נצא ואם
לא לא נצא . .

.

ואולם  ,התוצאות היו כבעבר  :כישלון מוחלט .

לתנאיו של

פרופ ' ש " ץ

)1( :

ב 25 -

באפריל

1912

( אייר

לעבוד בקבוצות  ,כפי שנהוג בירושלים

של חמישה פראנקים לחודש .

42

תרע " ב ) הסכימו התימנים

; ( )2

לשלם שכר דירה בגובה

עתה ננקטה יד קשה  ,ודבריו של ד " ר רופין היו בוטים  :דמי שביתה

לא ישולמו  .נזקי השביתה ינוכו משכר הפועלים

:

הפועלים שאינם מסכימים להדרישות הנ " ל אסור להם להמשיך את העבודה בבצלאל
ועליהם לפנות את דירותיהם במשך של שמונה ימים  .אם כל הפועלים ימאנו למלאת את

הדרישות  . . .ולא ישובו לעבודה עד מחר בצהרים  ,הננו פוקדים על כבודו לסגור את בית -

המלאכה ולנסוע ירושלימה .

כוחם של תימני מושבת ' בצלאל ' היה דל מכדי להוות קבוצת  -לחץ של ממש  ,שתאיים על הנהלת
' בצלאל ' בירושלים  .לא היתה להם כל דרך להגיע לתמימות דעים עם שאר פועלי ' בצלאל ' בבתי
המלאכה שבירושלים  ,ולכן לא היוותה שביתתם איום של ממש  ' .הפועל הצעיר ' וההסתדרות עמדו ,
אמנם  ,לצד התימנים השובתים ,

(4

אך גם כוחם היה דל כנראה  .במכתביו ל ' בצלאל ' על השביתה לא

התייחס בן  -אהרון כלל לאיומי ' הפועל הצעיר ' .

והמכירה היתה רק על בניינים ואלה  ,לפי דברי בני סמך  ,אינם בני קימא אלא עד חמישים שנה  ,ולכן נעשתה
המכירה לתשע וארבעים שנה  .על הקרן הקיימת לקבל את מחיר הבתים בחמישה פרנק לחודש בהוספת פרנק אחד
לתיקונים  .והיות שאין קיום הבתים אלא עד חמישים שנה הרי כל שנה העוברת על הבתים מפחתת אותם מערכם
באותו הסכום שנקצב לשלם במשך השנה  .היינו  :עברה שנה להבית הריהו שוה בשישים פרנק פחות ; עברו שנתיים
נפחת ערך הבית במאה ועשרים פרנק  ,ובאופן זה אם התימני יוצא מן הכית באיזה זמן שיצא אין לו כל תביעה
מהקה " ק אחרי שהסך  ,שהכניס הוא  ,נזקף על חסכונה של הפחתת ערך הבית  .כשניסו להסביר להתימנים קפץ

תימני צעיר ארוך  ,חוור ורזה ויאמר  :אתם האשכנזים אינכם צריכים לבאר לנו  ,אנחנו מבינים בעצמנו למדי  .אנחנ -

מבינים כי כל עיקר העניין אינו אלא מעשה ערמומיות מצד פקחיכם האשכנזים
לרגלי האדונים
42

ן

לא

ן

לא נתן את עצמנו למרמס

האשכנזים ' .

בה ' באייר תרע " ב הציע ד " ר רופין לתימני המושבה עוד אפשרות  :לשלם

15

פראנקים מדי חודש שכר

דירה ,

ולאחר  15שנה ( רופין עדיין היה אופטימי כדבר עתיד המושבה ) יעבור הכית לרשותם  ,בתוספת  5פראנקים מדי

שנה כתרומה לקרן  -הקיימת  .התאנים דומים לאלה שהוצעו לכל העולים מתימן כעקבות מסעו של יבנאלי .
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באחד מיומוני התקופה  .הירושלמיים ( הקטע נמצא בארכיון

' כצלאל ' ,

בלי סימון

המקור )

נאמר

:

' התימנים

שהתיישבו במחלקת " בצלאל " קראו  ,ברוך השם  ,ג " כ [ גם כן ] " שכיתה "  ,כשביל שלא השביעו רצון המנהל בן -
אהרון  .המנהל הזה שייך אל ההסתדרות של " הפועל הצעיר " והוועד המרכזי של הסתדרות זו שלח לו התראה

אחרונה  ,ואם לא תכנע  ,אזי יוציאו אותו מן ההסתדרות '  .יש לזכור  ,עם זאת  ,את יחסן הדו  -ערכי של מפלגות

,

' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון ' לעולי תימן  .במאבק על העבודה העברית  ,שובצו התימנים ועבודתם הזולה כין
הפועלים ממזרח  -אירופה ובין הפועלים הערביים  .בנושא זה ראה  :ניני ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 77 - 74

מ14

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

התלות המקצועית בירושלים
תלותם של תימני מושבת ' בצלאל ' במוסד  -האם בירושלים היתה מוחלטת  .היתה זו בראש  -וראשונה
תלות כספית  ,אבל היתה זו גם תלות מבחינה מקצועית  .בבן  -שמן ביצעו הוראות שהגיעו

מירושלים ,

על  -פי הדגמים ששלח שמואל פרסוב  ,הן בצורת אלבום  -תצלומים של עבודות  -כסף שיוצרו

ב ' בצלאל ' ( הצילומים נעשו כידי י '

בן  -דב ) ,

והן לפי תיאור מילולי מדוקדק של הדגם המבוקש .

שרשראות  ,למשל ,

 . . .נעשים באופן כזה  :עושים ממנו שני עיגולים שהם אחד  .באמצעיתם טבעת קטנה

מחוט דק מנוקד  . . .חוליות אלו מתחברות על  -ידי טבעות של חוט פשוט  .אבל כמו
שכתבתי כמה שאפשר יותר דקות  .תעשה מהם

3

מטר ואחר כך נראה אם כדאי לעשות

עוד .

פיקוחו המקצועי של פרסוב הגיע עד הפרט האחרון  ,והוא נהג לשלוח מכתבי  -ביקורת מדוקדקים
בעקבות כל

משלוח  ,ובהם

ביקר עניינים כגון אופן חיבור הקצוות או אי  -דיוקים במידות  ' ( .תשים לב

שכל הדברים שעושים שם יהיו ממש כמו המודל '  ) .פרסוב אף קבע מי מן התימנים יבצע מה

שולח לך תיבה קטנה עגולה  .שלמה נגר יודע לעשות
או

:

' הנני

אותה ' .

:

יחייא רצבי יעשה כפות  . . .אין דבר אם יחייא עמר או אברהם נדב יעשה אותם  .תוכל גם
להרכיב

2

קבוצות יחד  ,אם רק שלמה נגר יוכל לעשות את החלק החיצוני  .הסכות של יוסף

חפשוש לא תעשה יותר בשום אופן  .כל הסכות  -כובע ששלחת נשברים השפופרות מהם
והיינו מוכרחים לעשות יותר עבים .
על הפועלים התימנים נאסר להתחרות בתוצרת בצלאל שבירושלים  .בי " ז בתמוז תרעיב כתב בן -

אהרון לירושלים

:

נודע לי ששלמה נגר עובד עבודות שונות ומוכר בלוד  .היום נפלה בידי טבעת  .באופן כזה

אי אפשר לעשות שום ביקורת  . . .הם סומכים פה על זה שבירושלים גם  -כן הרי שעובדים
בבית  -הספר עובדים בביתם במלאכת הכסף  . . .ואני מבקש למהר להודיעני איך להתייחס

לזה  . . .עוד עלי להעיר שזה לא המקרה הראשון  ,רק לי זה נודע עכשיו .

שלמה נגר  ,האומן ה ' כוכב '  ,כבר נחשד פעם בגניבת כסף  ,בעת שעבד בבית  -המלאכה בירושלים .

לפיכך נערכה חקירה  ,שאילו היתה מגלה כי טבעת הכסף הטהור שנמצאה בלוד מקורה בחומר
מ ' בצלאל '  ,היה נגר מגורש מן המוסד מיד  .למזלו של נגר

הסתבר  ,שהכסף

נקנה ביושר  ,והוא רק

ננזף בשל חומרת מעשהו  .שמואל פרסוב הכחיש כי פועלי ירושלים עסקו בעבודות פרטיות  ,אבל
נראה  ,שלא דייק בהכחשתו זו  .ש " ץ ניסח את חוקת איסור העבודה העצמאית  ,בכתבו

בנובמבר

) 1912

בסגנון של ' תורה

( ב 10 -

מסיני ' :

ובנוגע לעבודתנו ומחוץ לבית  -המלאכה תקרא לפניה פועלים שלנו את השורות הללו  :כל
העושה

עבודת  -כסף

מלבד

עבודת

בצלאל

ועל

חשבון

בצלאל

ומבית  -המלאכה

שלנו  -אחת דתו להיגרש מהמושבה וגם לירושלים לא יקובל יותר .
תלותה של מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן ב ' בצלאל ' הירושלמי הגיעה לשיאה בכל הקשור לציוד
לצורכי עבודה  .להוציא פרטים שוליים שנקנו ביפו  ,הובא כל הציוד מירושלים .

44

המכונות וכלי

העבודה הובאו מגרמניה או מצרפת ואנשי המושבה בבן  -שמן לא יכלו לרכשם בכוחות עצמם  .יתר
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ראה תצלום רשימת המלאי המובאת כאן  ,עמ ' . 148

שרשימה

ג 4ו ,
11י
"'
:

4

;

'

ל

""

יון
של ציוד שלקח בן  -ציון בן  -אהרן מירושלים עבור בית המלאכה בבן  -שמן

'

.

נ

,

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

על כן  ,אנשי ירושלים הצליחו לשמור על תלותה המתמדת של בן  -שמן בהם בשל העובדה שהציוד

היה משומש ומצבו  -גרוע ביותר  .לפיכך נעשה חלק מן העבודה בדרכים מיושנות  -למשל ,
במקום במכונה השתמשו במקבת  -יד  -ומתוך רעב מתמיד ל ' מתנות ' מירושלים .

מברשות  -נחושת ,

צבתות  ,אבני  -משיכה  ,קדרות להתכה ושאר מכשירים  -כל אלה חסרו לפועלי בן  -שמן  ,והם

התחננו שוב ושוב במכתביהם כי ישלחום אליהם  .חומרי  -גלם יקרים  ,ככסף או כאבנים יקרות

למחצה  ,ניתנו להם אך במשורה  .עבודות התעכבו  ,משום שירושלים שלחה חומרי  -גלם רק
כשהשתכנעו אנשיה שאכן לא נותר מאומה מחומר  -הגלם הקודם  .פיקוח חמור זה היקשה על עשיית

עבודות פרטיות  ,שמהן חשש ' בצלאל ' הירושלמי .
בנים חורגים
' הדברים שיכולתי לתת לך נתתי בעת נסיעתך  .מה שיש אצלי בצמצום לא אוכל לתת לך אפילו אם

תכתוב להפרופסור כמה שתחפוץ '  .כך כתב בכעס שמואל פרסוב אל בן  -אהרון  ,והסגיר בהם את טיב
היחסים שבין ' בצלאל ' הירושלמי למושבתו בבן  -שמן  .אף שמוסד  -האם התחייב לספק לבן  -שמן
ציוד  ,דורגה המושבה בעדיפות

פטרוהו מעולה של זו

שנייה בלבד  .פרסוב  ,שהיה הממונה הטכני על בן  -שמן  ,היה שמח לו

:

בכלל הייתי מייעץ לך להשתדל להשיג הכל לבדך ולא להיות תלוי בנו עד שנשלח לך .
הייתי רוצה להיות נקי מן המעצורים שיש בלוד בהעבודה  .יש לי די עבודה ודאגות
בירושלים .

לא לשווא התפתחה אפוא בקרב תימני בן  -שמן ההכרה כי בנים חורגים הם לירושלים  .ש " ץ הגיע
לביקורים אך לעתים נדירות  ,וגם העיכובים בהיענות לצורכיהם הבסיסיים של אנשי המושבה

( דוגמת המקווה והמטבח ) הוכיחו להם כי איש אינו מתעניין בגורלם  .כשגברה תחושת תסכול

זו ,

נזעק ש " ץ לעודדם  ,בהעתירו עליהם אהבה רבה  .ככל אוהב  ,הבטיח להם ( במכתב מיום ג ' בשבט
תרע " א )

מתנה  -בית מרחץ והזעה

:

שמעתי שהפועלים מתאוננים שאין להם מקווה ובית  -תבשיל  .אמור להם כי הכל יהיה  ,רק
הגשמים ומחלתי הפריעוני לבוא שמה ולסדר את הכל  .אני חפץ לעשות לכם ג " כ מרחץ
של זעה  .הגידה להם כי לא שכחתים ולא הזנחתים  .להפך  ,אהבתים יותר מאלה העובדים

פה  ,כי המה פרי הביכורים שלי ואשתדל שיהיה להם רק טוב וישגשגו ויצליחו  .אמנם לכל
דבר חדש צריך חבלי  -לידה  ,אבל המאמינים מאושרים וקווי בד ' לא יחסרו כל  ,ויזכו
לאושר ולכל טוב .

דברים אלה לא הביאו ישועה  ,אף כי הרגיעו מעט את הרוחות משגבר המתח  .החשדות והיחס
הספקני כלפי ירושלים הלכו ונתחזקו בבן  -שמן  .בן  -אהרון בא בטרוניות אל ש " ץ בגלל איכות
האנשים הנשלחים אליו

:

' שלחתם לנו ארבעה אנשים חדשים שלא יודעים בעבודה

תרע " ב התפרץ בן  -אהרון בגלוי  ,וקרא לילד בשמו

כלום '  .בחשוון

:

היחס שלכם אלינו כמו לבנים חורגים  .אני אראה פה רק על אי  -אלה עובדות  :כמעט כל
הזמן

הנ " ל

לא

היו

לנו

כלי  -עבודה

הנצרכים .

()1

חצי שנה

עבדנו בלי נלס

[ = מכבש  -נ " ע ] ומה שאפשר היה לעשות על המכונה במשך חמישה  -עשר רגעים ,
צריך היה לעבוד ביד מרבע עד חצי יום .

( )2

אבנים למשיכה שלחתם לנו את אלה

שצריכים הייתם שם כבר להשליך ואנו מוכרחים היינו לעבוד אתם  .זאת אומרת להפסיד
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גדעון עפרת

עליהם זמן רב במשך שמונה חודשים .

( )3

זה כבר יותר משני חודשים שאני מבקש בכל

מכתב ומכתב מברשות של נחושת ואפילו לא עונים על זה  .ועוד ועוד .
בין ירושלים ובין כ - 7שמ 7התנהל דו  -שיח של חירשים  :זה לא השיב על משאלותיו של זה ; חשבונות

שנשלחו מכאן לא התאימו לסיכומים שנעשו שם  .באדר תרע " א נדרש בל  -אהרון להפסיק לנהל את

ספרי המושבה מירושלים  ,שכן הדבר גרם סרבול ובלבול  .מעתה ואילך ירכז הוא את הספרים  ,ומדי
שלושה חודשים ידווח לשליח שיבוא מירושלים  ,או שהוא עצמו יעלה ל ' בצלאל '  .הדבר לא הביא

לפתרון הבעיות הכספיות שבין ירושלים ובין בן  -שמן  :התשלומים לפועלים הגיעו רק כאשר באו
מים עד נפש ( ובן  -אהרון אף נכנס לחובות אישיים כדי לשלם לפועליו )  .ואולם  ,כאשר רעבו

בבו -

שמן ללחם ( ' ישנם פועלים אחדים שאין להם ממש מה לאכול ' )  ,וגם ערביי לוד סירבו למכור להם
בהקפה  ,האשימה הנהלת ' בצלאל ' את כן  -אהרון  ,שהוא מפזר כספים לפועליו ביד נדיבה מדי  .אנשי

בן  -שמן האשימו את ירושלים בחוסר  -יושר

הם חשדו שהחפצים הנוצרים במושבה נמכרים

:

בירושלים במחיר גבוה מזה שננקב לפועלים .

45

אי  -האמון ההדדי היה הרסני  ,ונמנה ללא ספק  ,עם הגורמים שהביאו להתפוררות המושבה  .ש " ץ היה
ער לסכנה שבאי  -האמון  ,ובתרע " ג טרח לרדת לכן  -שמן יחד עם הצלם בן  -דב והאמן הצורף
מ ' בצלאל '  ,י ' שטארק  ,שבא עם רעייתו  ,ושהה עמם במושבה כשבוע ימים  .הדבר תרם  ,כנראה ,

להעלאת מצב  -הרוח

;

שכן בטבת של אותה שנה השיב בל  -אהרון להאשמותיו של פרסוב בביטחון

עצמי ובגאווה של השתייכות למקום  ,שכמותם לא פגשנו קודם  -לכן

:

בנוגע לכפות  ,כתבתי לכם לא פעם שמפסידים להם  .מירושלים אין ראייה שעושים אותם .
ראשית  ,מפני שהכפות שעושים בירושלים הרבה יותר גרועים בעבודה מהכפות שעושים

אצלנו  .שנית  ,יש להם ילדים

העוזרים  .שלישית  ,גם אתם מפסידים ! רביעית  ,בעת שכ '

הפרופסור עשה חוזה עם פועלי לוד  ,דיבר בפירוש לא לעשות כפות בלוד .

ביטחון עצמי זה לא היה דבר של מה בכך  .לבן  -שמן לא היה היתרון הירושלמי של יחסי  -ציבור
בינלאומיים ושל תיירות יום  -יומית מיפו  .בסיוון תרע " א אמנם דיווח בן  -אהרון על בואם של

אורחים רבים  ,יהודים ולא  -יהודים  ,שקפצו גם לקנות חפץ כלשהו למזכרת .
שירמן שמו ,

46

סוחר פאריסאי אחד ,

הציע למושבה עסקה מושכת  .אי  -אלה מכובדים ( אחד  -העם  ,הצלם סוסקין ,

שתצלומיו  ,יחד עם אלה של בן  -דב  ,הנציחו את

המושבה  ,ואחרים ) ,

אף טרחו לבוא לביקור קצר .
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מדי חנוכה נהגו תלמידי הגימנסיה העברית מתל  -אביב לבוא לשמח את לב התימנים  ,ואולם  ,כל
אלה היו אך טיפות בים  .תימני המושבה חשו עצמם מנותקים וחסרי  -אב  .עזיבתם את המקום נראית

אפוא מובנת  ,ואף צפויה .

עם זאת  ,יש לציין כי לש " ץ היה כל העת מעמד מיוחד במינו בלבם של תימני המושבה  .היחס אליו
גבל בהערצה  .למושג ' הפרופסור ' נלוו אהבה ויראה  ' .מתי יבוא הפרופסור

ונשנתה לא אחת  .כאשר חזר ש " ץ
המושבה

ממסע  -תערוכות בחוץ  -לארץ  ,בירכו אותו אנשי

:

וכך כתב
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ב 1912 -

?'

היתה שאלה שחזרה

במקום

3

בן  -אהרון לפרסוב  ' :שמעתי שאת הסכות  -כובע עם מגיני  -דוד גדולים פתוחים אתם מוכרים

שהקצבתי כהיותי בירושלם  .האמת

ב 3 . 50 -

פרנק

?'

אופיינית גישתו של ש " ץ  ,שאסר על בן  -אהרון באיסור מוחלט מכירת חפצים למפקרים במקום  .לא נודע אם גזר

46

כך מפני שלא סמך על איכות העבודה במושבה או מפני שביקש לשוב ולהבטיח את המונופול הירושלמי .
ב ' העולם '  ,מיום  21באוגוסט  ( 1912עמ '  , ) 18הובא דין  -וחשבון על ביקורו של הפאשה התורכי כמושבות ארץ -

47

ישראל  .הביקור כלל אמנם את בן  -שמן  ,אך מושבת ' בצלאל ' לא נזכרה .

( 0נ
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

שמענו היום שכב ' שב מנסיעתו לחו " ל  ,והננו מברכים אותו לשובו ומאחלים לו שיעבוד
עוד ביותר כוח ומרץ בשביל המוסד היקר לו ולכולנו  ,ויראה ברכה בו ושיזכה עוד לבנות

עם היבצלאלים ' את בית  -מקדשנו .

במידת  -מה זיהו רבים מן התימנים  ,בפרט ה ' בצלאלים '  ,את פעמי המשיח עם דמותו של ש " ץ  ,ואף
ובכתביו  ,ועוד

הוא התייחס אל עצמו בביטויים כמו משיחיים  .עובדה זו בולטת מאוד ביצירותיו
נדון בה לפרטיה .
ביטחון ושמירה

מיד עם הקמת הבתים הראשונים נבנתה חומת  -מגן למושבה  ,נקנו רובה ואקדח ומלאי של מאה
כדורים לרובה וחמישים לאקדח  ,והובא שומר כדי להבטיח את שלום המתיישבים  .שם השומר היה
פישר  ,והוא נרשם בתולדות המושבה בשל ריב שנתגלע בינוובין התימנים  .הסיבות לריב לא

אך לאחר שישה שבועות של שמירה התבקש פישר לעזוב  ,וקיבל

87

נתבררו ,

פראנקים כפיצוי  .כעניין היה

קשור אף משפט שקורותיו לוטות בערפל  .אולם פישר נשאר באיזור והפחיד בלילות את התימנים .

באייר תרע " ב כתב בן  -אהרון לש " ץ

:

אחרי שהלך השומר פישער  ,היו אצלנו איזה מקרים של פחד ( מצאנו סמנים שונים אצל
הבתים ) ,

אבל אני בארתי לתימנים והם הבינו שיד השומר פישער

באמצע  ,והפחד עבר

מעליהם .
כך נותרה המושבה ללא שומר  .התימנים עצמם פחדו ליטול על עצמם את התפקיד ונמנעו מלמלאו .
ש " ץ סבב בין העדות בירושלים  ,בחפשו אחר מועמד  ,אלא שהנסיעה ל ' גלות ' בבן  -שמן לא קסמה

לאיש  .לבסוף  ,באפריל
עד

1913

הבתים .

, 1911

שלח לבן  -שמן את חזקיהו  ,משרת זקן ב ' בצלאל ' .

שרר שקט במושבת ' בצלאל '  ,להוציא אי  -אלה מקרים של גנבות שגנבו ערביי הסביבה מן

ואולם  ,ב , 1913 -

כאילו לחזק את תהליך ההתפוררות במושבה  ,החלו מקרי  -ביש רודפים זה

את זה  .לאחר מתקפה לא  -מאורגנת של ערבים  ,סיפר בן  -אהרון על המקרה הבא

:

ביום השישי ( י " ר אדר ) היתה עוד פעם התנגשות גדולה אצל מושבתנו בין היהודים
והערבים בני ' חדידה '  .הפעם היו הערבים מאורגנים מקודם  ,וגם כלי  -נשק הכינו להם

ודווקא מצד היהודים לא חכו לזה  ,אבל התוצאות היו  :אני ועוד אחד נפגענו באבנים
וערבי אחד פצעתי ברגלו מהרובה  .אחרי זה נתפזרו הערבים שהיו במספר כשישים .
ערביי הכפר חדירה לא נרגעו  .החווה ביער הרצל ומושבת ' בצלאל ' היו אתגר מושך למעשי שוד
חוזרים ונשנים  .בו ' באדר ב תרע " ג הודיע בן  -אהרון לש " ץ

:

ביום שלישי העבר היתה התנגשות גדולה בין שומרי ועגלוני החווה ובין הערבים בני

הכפר ' חדידה '  .התוצאות היו

:

הערבים שדדו שני סוסים והשומרים העברים פצעו ערבי

אחד פצע אנוש  .תיכף הביאו את הממשלה  .גם שלחו בחשאי לקרוא לעזרה את השומרים

מפתח  -תקווה ורחובות  .ארבעה אנשים שהערבים הראו עליהם שהם ירו  ,מוכרחים היו

תיכף לברוח  .המצב לעת  -עתה הוא כך  :הערבי עודנו חי וכל זמן שהוא חי לא יהיה כלום .
אבל אם ימות בודאי תהיה התנפלות גדולה מכל הכפר  .עד כמה שאפשר אנחנו מוכנים

לזה  .אבל חסרים לנו אנשים  .לזאת אם ישנם ב ' כצלאל ' ארבעה  -חמישה צעירים אשכנזים
שילכו הנה לעבוד ( זאת אומרת  ,ש ' בצלאל ' יתן להם עבודה הנה על שבועיים או יותר ) טוב
היה שיבואו הנה  ,אבל מובן שהם צריכים להיות ' יונגלעך '  .גם יביאו אתם נשק  .מקום
ללון יימצא להם .

גדעון עפרת

רק לאחר שהתנפלו שלושה ערבים על השומר נעתר ש " ץ ושלח
צעירים אשכנזים למשך

15

יום .

( ב 18 -

במרס

1913

למושבה חמישה

ש " ץ רודף השלום לא רצה בכל ' סיפורי המערב הפרוע ' הלו  ' ,כי

שונא הפרופסור את המשחק המר הזה '  .לפיכך צייד את

ה ' יונגרלעך ' האשכנזים בשוטי  -ברזל ,

' שיוכלו להשאיר זכר אצל המוכה  ,מבלי להרוג ולשפוך דם '  .על השומרים הצעירים הוטלה עבודת
רקמה בחוטי זהב

וכסף  ,כעל

כל שאר התושבים  ,אך הם לא זזו בלי השוט .

ואולם  ,נוכחותם

לא

הרגיעה כנראה את תימני המושבה  ,אף לא את חלוצי החווה  .הצעירים עם השוט בידם נראו להם
מגוחכים  ,ובאותו חודש  -אדר ב  -פנו אנשי המושבה והחווה במשותף לאגודת ' השומר ' ושכרו
את שירותיה למשך שישה

סכסוכים

חודשים ' .

4

כשחלף זמן זה  ,לא היו עוד תימני מושבת ' בצלאל ' במקום .

פנימיים

הסכסוכים עם השכנים הערבים היו כאין וכאפס לעומת המאבקים הפנימיים שפשו בין אנשי
המושבה  .נעמוד על שניים מהם .
הסכסוך הראשון אירע בחודש סיוון תרע " ב  ,ויסודו בחוב שחב יוסף חפשוש לשלום נספן -

16

נאפוליונים  -זהב  .חפשוש לא החזיר את חובו ואילו בן  -אהרון היסס לנכות משכרו עשרה פראנקים
לחודש  ,כעצת שמואל פרסוב  .לאחר שנספן ' צווח נעל חפשוש ] ככרוכיא '  ,וגם אזהרתו של פרסוב

לא הועילה  ,פנה בן  -אהרון אל בית  -הדין התימני בירושלים ודייניו סמכו את ידי בן  -אהרון להוריד
משכרו של חפשוש

פראנקים לחודש .

10

אולם הסכסוך הממשי אירע בין משפחות טוויל ונדב
בסיוון תרע " ב

( נדאף ) .

וכך דיווח אברהם שלמה נדב בי " ג

:

לכבוד ומעלת כבוד ה ' בן  -ציון בן  -אהרון  .להודיע לך שאנחנו חוסים בצל ה ' ובצל בצלאל
ובצלך  .היום לנו לא פחות משנה וחצי ואנחנו סובלים כמה קלקולים וכמה מחלוקות .
מפני שלא נקרא בשם רע  . . .אברהם טוילי ואשתו  .בכל יום דמינו בנפשנו מהם הוא
ואשתו  .וקבלנו פעם ראשונה ושניה  . . .ולא הועיל ולא הציל וקבלנו עליו איך כמה
פעמים

למשפט  ,משפט

אמת  ,ולא עלתה בידינו  . . .עד היום הזה והלכה לה אשתי לבקש

לה מעט עצים  .עד שאקנה לה מעט והלכה הביתה עד שהגיעה לפני הבית של אברהם
טוילי ורדפה אשתו אחר אשתי והכתה אותה מכות עצומות . . .
באותו יום  ,י " ג בסיוון תרע " ב  ,שלחו שלמה בן  -יעקב ואברהם חשאש מכתב נוסף  ,שהופנה אל ד " ר
רופין  ,ובו

חזרו על פרטי התלונה נגד אברהם טוויל ואשתו  ' ,שבכל יום ויום מתנפלים עלנו ועל

אנשי ביתנו כמעט  . . .לאכול אותנו ' .

המתח היה רב והגיע לשיאו במשפט  ,אך לא לפני שהתחוללה בין שתי המשפחות עוד מריבה
גדולה  .במשפט שנערך בדבר המהלומות שהוחלפו בין הנשים

בי " ס בסיוון תרע " ב יצאו הכל

אשמים  .גם את הגברים האשים השופט דוד בן  -ישי  ,על שלא הפרידו בין הניצות  .כל אחד מן
הגברים חויב בקנס של פראנק אחד  ,קודש לקרן  -הקיימת  .תגובת המושבה כולה היתה  -עוינות
כלפי משפחת טוויל  .כעין חרם הוכרז על המשפחה אפילו בבית  -הכנסת .

48

יצוין ,

שאגודת ' השומר ' שימשה עילה להתקפות ערבים  .בראשית

1913

פורסמה הידיעה שלהלן

:

' בבן  -שמן

וברחובות היו מקרי התנפלות מצד הערביים על חברי " השומר " שעברו בשלום  . . .מקרי התנפלות אלו אינם

.

מסודרים בכוונה תחילה אבל יש לשער שישנו  ,כי מקורן בהתחרות השומרים הערביים עם " השומר " '

גליון ד . ) 12 . 2 . 1913 ,

1 2
~

( העולם ,

תימנים בפתח אחד מבתי המגורים במושבות ' בצלאל ' בבן  -שמן

עתה הגיעה שעתו של אברהם טוויל לפעול  .נראה כי חש שחרב תלויה מעל

ראשו  ,והוא קם ועשה

מעשה  .באלול של אותה שנה שלח מכתב לד " ר רופין  ,ובו הציג את עצמו כאומלל שבאומללים

:

הנה אני פונה אליך במכתבי זה בבקשה להתעניין על מצבי במושבה בצלאל בלוד בין אחי
התימנים אשר התקוממו עלי על דבר הריב אשר היה בין אשתי ובין אשת אברהם נדאף
אשר הכתה את אשתי והפילה עוברה מבטנה וזה דבר מפורסם ועקמו הדין ועוותו המשפט
והחזירו הדין עלי ועל אשתי ואנוכי חף מפשע וגם מנעו את השוחט מלשחוט עופות

לאשתי  . . .כשהפילה עוברה גם ביקשו להוציא אותי מבית  -הכנסת מלהתפלל ועוד ידם
נטוייה לגרש אותי מעבודה ומהשכונה ואנוכי מטופל באשה ובנים חמש נפשות וירדו עד
לחיי . . .

לבקשת ד " ר רופין שלח לו בן  -אהרון מכתב הסבר להתנהגותם של יוצאי  -תימן בבן  -שמן

:

 . . .כי ד " ר טהון היה פה בזמן שהתחילה כבר המריבה והחלט שבשום אופן לא נתן להם
להתערב בגבול זכויותינו אבל גם בגבול זכויותיהם אין אנחנו צריכים להתערב  .זה עניין
פנימי שלהם

:

יחיו עם התימני ההוא ברוגז או בשלום  ,הכל אחד לנו  ,ובלבד שבזמן

העבודה לא נדע מזה כלום  .בכלל הסכסוכים שלהם הם תמיד בגלל דברים כל כך פעוטים
עד ש ' לנו ' ה ' אשכנזים ' אין אפילו מושג קל מזה  .ולו שם המשרד לב רק פעם אחת

לאחד המכתבים שהם  ,או אז היו ממטירים עליו מבול של מכתבים  ,כאלו התינוקות שבכל

דבר קטן ואי  -ערך רצים ל ' אבא '  .אם יגיע הדבר לרצינות ולא יהיה בכוחי להשקיט  ,מובן
שאפנה תיכף להמשרד .
בעקבות מכתב זה הבטיח ד " ר רופין לתימני המושבה לגרש ממנה את האשמים ; אולם כל משאלתו

היתה כי במקום ישררו שקט ושלווה  .שקט זה לא השתרר  .ידוע לנו על תביעה אחרת  ,שהגיש
אברהם טוויל בכסליו תרע " ד נגד שלמה נגר  ,סעדיה גמיל ויוסף נגר  ,ובעקבותיה נערך משפט בפני

ועד  -הפועלים של בן  -שמן  .בתקופה זו עבדו הפועלים התימנים בחווה  ,ושופטיהם עתה היו -

להבדיל מן התימנים ששפטו אותם בעבר  -אשכנזים  :אביגדור משל  ,איזיקוב וגלוזמן .

עדיין לא נרגעו הרוחות  ,כפי שעולה מפסק  -הדין

בתרע " ד

:
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ג

גדעון עפרת
אברהם

טוילי ושלמה

נג ' ר חרפו והכו זה את זה ושניהם אשמים

בדבר  .בשביל כך אנחנו

מענישים כל אחד לשלם שני פרנק לקרן הלאומי ושני פרנק לקופת  -חולים של הסתדרות
פועלי יהודה החקלאים  .סעדיה נמיל אשם בדבר שלא בא רק להפריד כי אם עזר עוד
לשלמה נג ' ר  .ובשביל כך הוא נענש לשלם פרנק לספריית הפועלים בבן  -שמן  .יוסף נג ' ר

יצא זכאי  ,אחרי שאין שום ראייה לדבר שהוא התערב בהכאות .

סכסוכי תפילה
במושבת ' בצלאל ' נשמרו דיני ישראל  .בימי שבת ומועד שכתה כל מלאכה  ,ואפילו ש " ץ התבקש
להגיע לביקור רק בימי  -חול  .ואולם  ,רוב הסכסוכים במושבה פרצו דווקא על רקע הוויכוח בדבר

נוסחי התפילה  .אף שנוסח תימן היה מקובל על הכל  ,לא הסכימו התושבים על נוסח תימני א ח י ד .
הנהן למשל  ,תלונה שהעלו אברהם נדב  ,חיים עמר ואברהם טוויל לפני

בן  -אהרון ,

נגד נוסתי

התפילה של אברהם בן  -יפת  ,שדרש לשנות את הנוסח של תפילת ט ' באב  .הם כתבו על כך

ואף הזכירו סכסוכים קודמים באותו נושא

בזעם ,

:

נודיע לך ממצבנו בבית  -הכנסת כי נתחדשו לנו אויבים חדשים עם ישנים והוא אדון בל -

יפת  . . .כי אנחנו הולכים עמו בתומה והוא הולך בעורמה בקש להפוך את הערמה ולא עוד
אלא שמסית לאחרים הידועים כמו שהסית הנחש לחווה ומבקש לחדש דברים שלא היו
בעולם ולא שמעגום לא מפי חכם ולא מפי תנא  .ועתה נחלה פני האדון לטקס לנו עצה איך
לעמוד באלו האויבים שעמדו עלינו כי אין בנו כוח לסבול אלו  .באנו לכתוב לך את
שאירע מיום תשיעי באב עד עתה לא יכיל הנייר ובראש כל מרע האדון בן  -יפת הנ " ל . . .
לפיכך הישג גדול היה ההסכם שהושג ברוב  -דעות ובאורח דמוקראטי בה ' בתמוז תרע " א  .על מסמך

זה חתומים ראשי תימני המושבה  ,ובהם גם אברהם בן  -יפת

:

אנחנו ח " מ מעידים בזה שאחרי מנית הדעות יצא שבמושבת ' בצלאל ' נתפלל מהיום

והלאה במנהג ערוני ( כלדי ) ומי שיבוא אחרי היום הזה מוכרח להתפלל לפי המנהג הקבוע

הנ " ל .
הסכם זה התקיים במשך כל ימיה של המושבה  .הוא איבד את תוקפו החוקי כשנתמזגה המושבה עם
החווה

החקלאית  ,ועל

עמאר  ,שלמה
קדום  ,בנוסח

כך מעידים מסמכים מה ' בחשוון תרע " ד  .שוב  ,לפנינו מחלוקת בין חיים

נגר  ,אברהם

תוויג וסעיד ג ' מיל  .השאלה היתה אם לערוך את התפילה בנוסח תימני

ספרדי או בנוסח שחציו תימני קדום וחציו ספרדי  .הדבר הועלה לפני בית  -הדין התימני

בירושלים  ,וזה

קבע כי יש להפיל גורל  .כך עשו  ,והפור נפל על נוסח עץ  -חיים  .שלמה נגר וסעיד

ג ' מיל  ,שסירבו לקבל עליהם את הדין  ,חויבו לציית  ,כדי שלא ' תהיה המושבה היקרה הזאת ללעג
ולקלס ח " ו בין שאר המושבות  . . .ולא ידעו ולא הבינו שהמחלוקת ושנאת  -חנם היא מחרבת

המושבה '  .סדר הזה הציל את תימני המושבה מהתפוררות קהילתם  .שכן  ,עד שהגיעו

להסדר ,

התפלל כל אחד בחדרו ונמנע מלבוא בציבור  .עתה אף מונו אכרהם נדב ושלמה נגר להיות אחראים

לבית  -הכנסת  ,ושימשו בתפקידם לסירוגין  ,כל אחד מהם שבוע  ,ואילו סעיד ג ' מיל נבחר להיות
ממונה על סדר המברכים  .הנהגתו הראשית של בית  -הכנסת נמסרה בידי חיים עמאר  .ככל הנראה ,

סברו בבית  -הדין התימני כי באותו בית כנסת שבבן  -שמן מתפללים המוני תימנים .

1 4
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

חילוקי  -דעות בדבר הפסדים כספיים
כתקציב משוער שהכין ד " ר טהון למחצית השנה הראשונה לקיומה של מושבת ' כצלאל '  ,העריך כי
הוצאותיה יסתכמו
גירעון  ,הוא

ב 625 -

פראנקים ואילו הכנסותיה תהיינה

5 , 200

פראנקים  .גם אם סבר שיהיה

לא צפה מראש את גודלו  .וכך כתב ש " ץ אל בן  -אהרון בנובמבר

: 1911

אחרי גמר חשבונות דאשתקד יוצא כי הפסדתם במשך תשעה חדשים שלשת אלפים
פ רנק

!

לכן דע כי לא נכון ואי אפשר לנו להסכים לזה הלאה שתחלק כסף  ,ואוואנסים

[ מקדמות  -נ " ע ] לפועלים ביד רחבה . . .
בן  -אהרון ניסה להוכיח כי מדובר רק בהפסדים של

1 , 200 - 1 , 000

פראנקים וכי גם בירושלים יש

הפסדים  .הסיבה להפסדי בן  -שמן היתה נעוצה  ,לדבריו  ,בזלזול של אנשי ירושלים  .מעניין אפוא
לציין כי למרות הפסדי הפתיחה ולמרות המשך ההפסדים בירושלים וזלזולם הבלתי  -פוסק של
הירושלמים  ,לא היו בשנה השנייה לקיום המושבה הפסדים  ,אם כי גם רווחים לא היו  .בשבעת
החודשים הראשונים של שנת

1913

כבר נמסר על רווח של

השינוי במעבר משבעה פועלים קבועים בשנה הראשונה49

1187 . 90

ל 15 -

פראנקים  .ככל הנראה קשור

פועלים קבועים בשנה השלישית .

שורשי בעייתה של מושבת ' בצלאל ' לא היו נעוצים אפוא בצד הכספי  ,גם אם כך סבר ד " ר רופין

:

לא היתה כל ברירה אלא לסגור  ,לאחר זמן קצר  ,את בתי  -המלאכה  ,הואיל והוצאות הייצור

בבן  -שמן הנידחת מרובות היו מבירושלים  .כך ירד ממון רב לטמיון  .בקשתי להציל כל
שניתן להציל על  -ידי שיכון פועלי חוות הנסיון בן  -שמן בבתי  -המלאכה של

w

iO

~

נטישת המושבה
הסכסוכים שאינם פוסקים בשל סוגיות שונות  ,המתח בין בן  -שמן לירושלים  ,תנאי החיים שאינם
משביעי  -רצון  ,וריחוקם של התימנים מקהילותיהם שבירושלים  -הם שהביאו  ,בסופו של דבר ,
לנטישת המושבה  .גם הקשיים בנושא התברואה בוודאי לא היה בהם כדי לעודד את התימנים
להמשיך ולשבת במקום  .אף שאין לנו עדויות ישירות על
של תימנים בפתח  -תקוה הסמוכה

( 40 - 30

כך  ,ב 1913 -

נפש במשך הקיץ בלבד

! ),

היתה תמותה מבהילה למדי

וביולי אותה שנה נודע על

ריבוי מקרי קדחת בבן  -שמן  .לאמיתו של דבר  ,עמדה מושבת ' בצלאל ' כל העת על גבול האין  :מספר
הפועלים היה זעום  ,ונע בין

 15ל , 10 -

על משפחותיהם  .בעתות מצוקה היתה המושבה ריקה כמעט

מאדם  .מבחינתו של ' בצלאל '  ,היתה המושבה ' גורם

בעייתי ' ,

יותר משהביאה תועלת  ,בעיקר משום

שאיכות העבודה בה היתה ירודה  .התלונות על איכות הביצוע היו רבות  .בקיץ
אהרון

1912

כתב פרסוללבן -

:

בכלל ע " פ הרשום שקבל הפרופ ' בנסיעתו בא לידי החלטה שאם נעשה עבודה כזו

שעשינו עד עכשיו לא נחזיק מעמד  .צריכים לתת את כל תשומת  -הלב שהעבודה תוכל
לצאת להשוק לאירופע  .בכל מקום היתה הסבה הראשונה לאי  -הצלחה ה ע ב ודה ה רע ה
של בצלאל  .אני כותב לך את זה כדי שתדע ותרגיש מה שאנחנו מרגישים פה .
אם יש ספק כלשהו למי יוחסה האיכות הירודה  ,באו מכתבים רבים שהסגירו את האשם

;

למשל

המכתב -

49

לפי עדותו של כן  -אהרון  ,העומדת כסתירה לדין  -וחשבון השנתי של ' כצלאל '  ,המזכיר

50

פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

 , ) ! 4ב  ,עמ '

. 169

14

פועלים קבועים .

גדעון עפרת

הנני שולח לך בחזרה

10

סכינים מאלה ששלחת לנו לפני הפסח  ,ע " מ לתקנם  .כדי

שתרגיש גם אתה אחת מאלף מיסורי גהינום שאנחנו מרגישים פה עד שמקבלים איזה

חתיכת עבודה מבית  -המלאכה .
היו חוסר  -דיוקים בהלחמה  ,בחיבור  ,בהתאמה למידות המדגם

;

סיכות לא נסגרו

;

תכשיטים היו

עקומים  :הפח לא התאים למזוזות  ,והרשימה עודנה ארוכה  .פרסוב ואנשי צוותו נאלצו לשוב
ולהקדיש שעות רבות לתיקון מוצרי המושבה ואף ניכו שכר תיקונים אלה משכר פועלי המושבה .
תיבות  -כסף שבן  -אהרון ביקש מאוד ליצרן בבן  -שמן  ,לא נסגרו  ,ולפיכך  ' -לא תעשו יותר תיבות ' .
ב 17 -

בדצמבר

1912

זעם פרסוכ  ' :עד מתי תעשו את הסכות  -כובע שאין בהם יופי ולא מלאכה '  .לא

עוד היה פרסוב מוכן לתקן בירושלים את קלקולי בן  -שמן

:

שים לב לא רק להרווח והפסד של לוד  ,אלא גם להרווח וההפסד של המכירה ב ' בצלאל ' .
מה שאתה שולח סחורה אלינו וחושב את זה בהכנסה אין זו הכנסה עדיין  .ההכנסה יכולים
לקרוא את הסחורה הטובה שראוייה להימכר .
כך נמשכו התלונות במשך כל שנות קיומה של המושבה .

ב 10 -

באוגוסט  ,למשל  ,כתב פרסוב

החזרנו לך אע " פ שאינן הגרועות מכלן  ,כי אמנם יש עוד הרבה כמוהן . .

:

' כפות

 . ' .בכיו באלול תרע " ג  ,ערב

ההחלטה לנעול את שערי המושבה  ,כתב ש ' ברוכוב  ,בשם הנהלת בתי  -המלאכה ב ' בצלאל '

..

:

 .גם בסחורה שקבלנו ממך בסוף שבוע העבר היה חלק גדול שהעבודה היא גרועה

מאוד מאוד  .סחורה כזו אין אנחנו יכולים לקבל בשום אופן  .אי אפשר לך להוציא סחורה
כזו אל השוק  .הפועלים שאינם יכולים לעבוד עבודה יפה ונקייה אינם ראויים לעבודה זו .
הודיעה נא  ,מה אתה חושב בדבר טיב העבודה לעתיד .
המסקנות היו ברורות  .לאחר איומים רבים וניסיון של שלוש שנים  ,נפל הפור  .לאמיתו של

דבר ,

היתה זו החלטה משותפת לשני הצדדים  ,שכן תימני בן  -שמן הלכו ונשרו ביוזמתם  -הם  .בתשרי

תרע " ג חסר לנשארים מניין לימים  -הנוראים  .בטבת של אותה שנה שלח ערבי
לתימני המושבה בהקפה  ,מכתב לבן  -אהרון
,

מלוד  ,שנהג למכור

:

 . .באתי להודיע כי שמעתי כי היהודים העובדים בבית  -החרושת של בצלאל נוסעים

מפה  ,איזה מהם לירושלים ואיזה מהם למקום אחר  .ועתה אדון נכבד תעשה חסד עמי
שתקח לי בכסף אשר הם חייבים לי . . .

בכ " ד בתמוז הודיע אסתרמן  ,שמונה אותה שנה למנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  ,כי לא יוכל עוד
לשלוח פועלים לכן  -שמן  ,עדות להזדקקותה של המושבה לאנשים ולמצבה הירוד  .אולם יש כאן גם

עדות להחלטה שנפלה בירושלים  .אסתרמן השיב במכתבו זה לפניית המשרד הארץ  -ישראלי באותו
נושא  .בא ' בתמוז דחה ד " ר טהון מן המשרד הארץ  -ישראלי את פנייתו של בן  -אהרון  ,ובה קריאה
נואשת  -התראה אחרונה  ,לפני שיסיק מסקנות ויעזוב  -להרחבת המושבה  .וכך כתב ד " ר טהון
בתשובה על מכתבו מכ " ח סיון

:

:

הננו משערים  ,כי הודיע את אשר בלבו גם להנהלת

' בצלאל ' כירושלים הדואגת לקיום המושבה אשר בבן  -שמן  .אבל כ ' יבין בעצמו  ,כי עוד
לא הגיעה השעה לדבר על הרחבת המושב בו בזמן ש ' בצלאל ' כלו לא עבר עוד את
המשבר  ,ועוד

לא הוכח במספרים  ,כי יש לעצמו שוק בטוח  .רק אחרי שמצב ' בצלאל '

בכלל יהיה איתן יהיה אפשר לדבר על הרחבת

סניפיו  ,ואז

ימצאו גם דרכי התקון הרצויים

אשר ישביעו רצון גם את הפועלים  .אבל הטעמים שמנה כ ' אינם מצדיקים את בריחת
התימנים מהמקום וביחוד את התרשלותם בעבוד המגרשים שלהם  .התייחסות זו לעבודה

"

נ
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מביאה לידי הרעיון כי לא הצליח הנסיון  ,והמטרה אשר שאפו אליה לא תושג  :ומזה סבה
לרפיון ההשתדלות בהרחבת המושב  .על כל פנים נחוץ לעמוד עתה על המשמר שלא יקטן
המושב מאשר בתחילת יצירתו ויתקיים לכל הפחות בצורה הנוכחית עד שיבואו ימים
טובים מאלה  .לכך נחוץ להושיב את פועלים אחרים במקום אלה אשר עזבו את

המקום ,

וכתבנו בנדון זה למר אסתרמן  .וגם על כ ' להשתדל כי לא יעזוב את המקום מתושביו או כי
יבואו מיד אחרים במקומם .

לאנשי המשרד הארץ  -ישראלי היו סיבות למכביר לכעסם על אנשי מושבת ' בצלאל '  .אלה חדלו

לשלם שכר דירה לקרן  -הקיימת  ,ולא תאמו את המזג הגרמני שכולו ארגון
אנשי המשרד הארץ  -ישראלי ( רופין  ,טהון  ,אוליצקי  ,ואחרים היו יוצאי

וסדר  ,אשר

איפיין את

גרמניה ) .

בסוף סיוון שלח בן  -אהרון אל ש " ץ מכתב ובו הזעקה האחרונה  ,שבעקבותיה באה ההתפוררות .
במכתב זה  ,שרובו יובא

להלן ,

ניתח בן  -אהרון את הסיבות להתפוררותה של המושבה

לכ ' מורי הנכבד אדון פרופ ' שץ

:

!

חושב אנוכי ומאמין שכ ' אף כי באופן רשמי הסתלק ולי מבית  -המלאכה שלנו  ,אבל מצב
המושבה בכללה עדיין מעניינת אותו  ,ולכן אתאר לפניו את המושבה כמו שהוא  .מכתבים

כאלה  ,בתאור המצב  ,שלחתי אחד למנהל בתי  -המלאכה אסתרמן ואחד להמשרד הארצי -

ישראלי  ,שבידם היכולת לשפר את מצב המושבה  . . .לזאת מצאתי לנחוץ לתאר גם לפניו
את המצב  ,שברצונו הטוב אינני מסופק  .המצב הוא ככה  :הפועלים נואשו כבר מהתקווה
שהמושבה תגדל באחד הזמנים והם כמעט בטוחים או שיסגרו אותה לגמרי או שתשאר
במצב קפאון ( שזה אולי יותר גרוע מסגירה ) ובכך לא רק שפועלים חדשים לא רוצים ולא

ירצו למלא איזה מקום כשחסר ( נחסרו שלושה  ,אחד מת ושניים עזבו את המושבה
מרצונם ) ,

אלא גם הפועלים שעד עכשיו סבלו במושבה בתקווה שלעתיד המושבה תגדל

ואז ייטב להם  ,ג " כ [ גם כן ] עומדים לעזוב לאט לאט  ,ויגע בנפשו  :מה יש להפועלים פה

במצבה של המושבה עכשיו  ( :א ) האדמה שנתנו להם היא אדמת סלעים  ( . . .ב ) הבתים הם
רק בשכירות ולעולם לא יהיו שייכים להפועלים  ,ואם במקרה מות או מקרה אחר אחד
הפועלים יעזוב את המושבה  ,עליו לעזוב את הבית עם כל מה ששם עליו בין בעבודה בין
בכסף ומי שהוא שרוצה להניח את מעותיו וטרחתו על קרן הצבי  ( .ג ) המושבה רחוקה
מהעיר ובכדי להשיג איזה דבר קל  -ערך  ,כמו  . . .שמן וכדומה  ,הוא צריך לכתת את רגליו

שעתיים ( העירה

ושוב )

ולבטל שליש יום מהעבודה  ,שזה עולה לפעמים פעמיים

מהחפצים שהוא קונה בעיר .

(ד)

כמו כל בעלי  -חיים  ,גם התימנים שואפים להסביבה

שלהם והסביבה הזו לא רק שלא נגדלת  ,אלא הולכת וכלה  ,בימים טובים

למשל  ,כמעט

שאין להם מניין להתפלל  ,ובחג שבועות העבר  ,מפני שאחדים נסעו ליפו ולירושלים

לבלות ימי החג בקרב משפחותיהם  ,התימנים שנשארו התפללו ביחידות וצריך להבין
אותם במצב זה  ,מובן מנקודת מבטם הם .

המעלה היחידה שישנה גם עכשיו להמושבה  ,היא אוירה המצויין  .כשבאו הנה הביאו אתה
ששה ילדים כולם חולים ורק אחד מהם נברא פה והנשארים מתו עוד בחודשים הראשונים
לבואם הנה  .לעומת זה  ,נולדו להם פה ששה ילדים וכולם בריאים ויפים  .גם התימנים
עצמם שבירושלים קדחו לפעמים שבועות תכופות לא קדחו פה אף יום אחד  ,אבל דווקא

לזה לא נותנים התימנים שום ערך  ,כי לפי דבריהם

' זה

מהשם

!'

( וכמדומני ששאלת

גדעון עפרת

הבריאות אצל התימנים חשובה מאוד ,

אף כי הם בעצמם אדישים מאוד בעניין זה ) .

אי  -לזאת  ,מצב הרות של הפועלים מדוכא מאוד  ,והרוב מהם אחרי כל החלאות שעברו
עליהם במשך שלוש שנים עומדים לעוזבה לאט לאט .
מצב החומרי של המושבה זאת אומרת של בית עבודה הוא דוקא טוב  .בשנה הראשונה
כשעבדו רק

7

פועלים  ,כידוע לכ ' היה גרעון גדול  .בשנה השניה הפסד לא היה כבר אבל

גם רווח לא היה ובשבעה החודשים האחרונים לפי הבילנס [ מאזן  -ג " ע ] של
( כפי העתקת הבילנס הרצוף פה ) הרוחנו כבר סכום של

בית  -עבודה קטן של

בשביל
יוצא

:

40

30

אפריל

פרנק  .רווח יפה מאוד של

1187 . 90

פועל  ,אחרי זה שיש לנו הוצאות גדולות שיכולות היו גם להספיק

15

פועל  ,כמו שמירה  ,מנהל תנור  ,אינוונטר  ,שכר  -דירה ועוד .

מצד אחד מצב בית  -עבודה כמעט מזהיר ומהצד השני מצב הפועלים רע מאוד .

ובכן לפי דעתי שאלת המושבה צריכה להפתר באחת מאלה

:

 . ) 1או להגדיל את המושבה בבתים אחדים  . . .ואז  ( :א ) ירימו תיכף את מצב רוחם של
הפועלים ; ( ב ) הסביבה שלהם תגדל

;

( ג ) הבתים החדשים יבנו נגד אלה ושם כבר אדמה

טובה  . . .ואז הם ישפיעו גם על הראשונים ( אבל צריך יהיה למסור את הבתים לרשותם

של הפועלים ליובל שנים בתנאים ידועים  ,בכדי שיביט על זה כמו על הונו הפרטי ואז לא
יחוס על טרחה ולפעמים גם על הוצאה של

במושבה ולא יסבלו מרחוק במקום

;

כסף ) ;

( ד ) תהייה אפשרות לפתוח חנות

( ה ) עיקר העיקרים  :כשיגדל מספר הפועלים  ,מובן

שזה יותר טוב כשביל בית  -הספר מצד המסחרי  .ובטוח אני שאף אחד לא ירצה לעזוב אז
את המושבה  ,אדרבה  ,עוד חדשים ירצו לבוא הנה .
וכן אין לשכוח שבעונת הקדחת בירושלים  ,זה יהיה כעין מקלט לפועלי בצלאל ירושלים
שיהיה להם מקום להחליף את האויר מבלי לעזוב את העבודה שזה מביא לידי הפסד גם

את בתי  -המלאכה גם את הפועלים .
. )2

או לסגור את המושבה ואז נפטר פעם אחת מכל הצרות וה ' כאב  -ראש ' שהמושבה

הביאה להקרן  -קיימת  ,לבצלאל ולהפועלים ויד עם זה מכל התקוות היפות שתלו במושבה
זו .

בטוח אנוכי שכ ' ישתדל בכל כוח השפעתו במקומות הנחוצים לשים קץ לשאלת המושבה
ולפתרה בפעם אחת ' לחדול או לקיים

!'

תלמידו
כאמור  ,היתה ההחלטה לחדול

!

המכבדו "

תימני המושבה שעדיין נותרו במקום עברו  ,בהדרגה  ,לעבודה

בחווה  .מ ' בצלאל ' לא הגיעו הזמנות חדשות  ,אף לא נשלח חומר  -גלם  .בעבודתם בחווה שמרו

התימנים על מסגרת חברתית מצומצמת  .בתרע " ד חתומים על הסכם תפילה אברהם נדב  ,יוסף

נגר ,

חיים עמאר  ,סעיד ג ' מיל  ,אברהם חסן  ,אברם תוויל  ,סעיד נגר  ,ואחרים  .גם חתימת בן  -אהרון הופיעה
שם  .ואולם  ,בשנה זו עזב בן  -אהרון את המקום  ,בהותירו את פועליו המעטים בספינה הטובעת .
במרם

51

1914

כתב ל ' בצלאל ' מחדרה  ' :משרה אין לי עוד  ,אבל יש לי פה עבודה עוד

לעשרה  ,או

העתק מדויק של מכתב זה שלח בן  -אהרון אל המשרד הארץ  -ישראלי  ,אלא שאת פתיחתו שינה במקצת  ' :זה זמן רב
שאינכם מתעניינים במושבתנו ולא שמים כלל אליה לב  .אבל מצב גסיסתה של המושבה מכריחני פ ע ם א ח ת
להזכירכם ע " א קיומה של עלובה זו ' .

"

נ/

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לשנים  -עשר יום '  .זמן קצר לאחר  -מכן חזרו גם אחרוני האומנים התימנים לירושלים  .מושבת
' בצלאל ' סופחה לחווה  ,ומאוחר יותר  ,הופקרה להתפוררות ועזובה .
אסתרמן ותפקידו בנטישה
מי מילא בדראמה של מושבת ' בצלאל ' את תפקיד ' האיש הרע '

?

רק עיון בארכיון המשרד הארץ -

ישראלי יגלה לנו מי האיש  :אסתרמן  ,מנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  .אותו ' סוחר מומתה '  -כפי
שכינוהו בלעג עיתוני הפועלים בארץ  ,שלא חדלו לתקפו  -נשלח -

ב 1913 -

מברלין בידי אוטו

וארבורג  ,כדי שיטול לידיו את ניהולם הכושל של בתי  -המלאכה  .וארבורג קץ בהזיות חיי היופי
והאחווה של ש " ץ כשנגעו אלה בענייני מסחר  .לפיכך  ,שלח איש ניהול ומסחר ומשולל חזון  .אין
צריך לומר  ,כי בואו של אסתרמן ירד על מושבת ' בצלאל ' כענן כבד  ,לפי שזו קמה והתקיימה בעיקר

בכוח חזונו של  . y~ wלא לשווא שנא ש " ץ את אסתרמן  ,ולא מחל לו מעולם על
בנובמבר

1913

מעשיו  .ננ

החל אסתרמן לפעול במלוא המרץ  ,כדי לסלק את המטרד הקרוי ' מושבת

בצלאל '

מעל דרכו  .בחודש זה סירב לאשר מימון לחומרי בנייה שהזמין בן  -אהרון ביפו  .באותו חודש החל
בפיטורי עובדים תימנים מן המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .ידו הקשה ניחתה על תימני

ירושלים לפני שניחתה על תימני בן  -שמן  ,ואפשר שהיה בכך משום שיקול פוליטי  :מגמתו היתה
לצמצם את המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  ,משום שזו ' לא יכלה למצוא קונים להכלים אשר

נעשו בה '  ,כדברי ההסבר שנתן המשרד הארץ  -ישראלי לפועלים המפוטרים  .עתה לא עמדו עוד
מכשולים לפניו להנחתת המכה על בן  -שמן .
ב 13 -

בנובמבר

, 1913

דיווח ד " ר טהון לברלין על מניעיו של אסתרמן לנטישה

:

א ' אסתרמן מסביר שמחלקת בצלאל בבן  -שמן רק גורמת לבתי  -המלאכה הוצאות
מיותרות  .והוא רוצה לפיכך לחסל את המחלקה

ב 15 -

להוצאות המחלקה מגורם אחר  .ההוצאות הללו הן

משכורת למנהל

150

פראנק לחודש

שכר  -דירה לקרן הקיימת

50

פראנק לחודש

מושך  -החוטים

50

פראנק לחודש

הוצאות משרד

1

פראנק לחודש

לנובמבר  ,אם לא יקבל כיסוי

:

שליש מהמשכורת של

ההוצאות הללו יתבטלו אם כל פועלי בן  -שמן יעברו לירושלים  .ד " ר חיסין  ,שגם אליו פנה
א ' אסתרמן ,

מסביר שהוא מוכן להעביר חלק מהוצאות חשבון זה לאוריסה לוועד

האודיסאי  ,אך זאת הוא יוכל להחליט סופית רק לאחר קבלת התשובה מאוריסה  ,מה
שיצריך שישה שבועות  .בינתיים מסביר א ' אסתרמן שאין לו אפשרות ליטול על עצמו את
ההוצאות הללו הוא מוכרח לסגור את המחלקה מיד  ,אם לא יקבל את הכספים הנדונים .

לפיכך  ,אני מצהיר שאני נכון לקבל על עצמי את ההוצאות על בית  -המלאכה של ' בצלאל '

בבן  -שמן למשך

6

שבועות  ,כדי למנוע את סגירת המחלקה . . .

ד " ר טהון נכנס לפרטים כספיים שונים  ,שאמורים היו להיות הצעה לפתרון  .הוא אף הציע להקטין
52

בעיתון ' החרות ' משנת

1914

הובא ראיון שערך א ' הרדוף ( מלנט ) עם פרופ '  ~ y " wשדיבר סרה כאסתרמן  ' :לא אנכי

הזמנתיו  ,וגם את פי לא שאלו ' .

159

ג,* ,

עפו ו נ

1

את שכר פועלי המושבה לעומת זה של פועלי ירושלים ' וזאת במידה שעדיין לא הוקטנה
משכורתם '  .אלא שכל הצעותיו נפלו על אוזניו האטומות של אסתרמן .
ב9-

בדצמבר

המושבה

1913

שלח אסתרמן מכתב אל המשרד

הארץ  -ישראלי  ,ובו הודעה על כוונתו

לפרק את

:

בתשובה למכתבכם מיום ה ' כסלו אנו מודיעים לכם  ,שאין אנחנו מוצאים שום אפשרות
להמשיך את עבודת הפיליגרין בבן  -שמן  .מתחילה חשבנו  ,שאפשר יהיה לנו להושיב שמה
עוד פועלים טובים אחדים וה ' פרסוב  ,מנהל עבודת הפיליגרן אצלנו ישב שם זמן  -מה
ואח " כ יבקר את הקבוצה לעתים קרובות עד שתסודר שם קבוצה  ,שאפשר לסמוך עליה

ולמסור לה חלק מן העבודות שלנו  .עפ " י הרצאת ה ' פרסוב  ,שבקר בבן  -שמן לפני

שבוע ,

נתברר לנו שזה אי  -אפשר  .והקבוצה היושבת עכשיו בבן  -שמן יכולה לעבוד רק חפצים
אחדים וגם את אלה אינה יכולה להוציא יפים ומתוקנים כדרוש  .אבל העיקר הוא  ,שאלה
הם חפצים שאין מוכרים אותם בכמות מרובה . . .

ליב אסחרמן
ן
אריה

כוונות הפירוק נודעו ברבים  .הלשכה הראשית של הקרן  -הקיימת לישראל קישרה את פיטורי
למלאכת  -כסף בירושלים עם כוונות הפירוק בבן  -שמן  .היא  ,שהשקיעה כסף רב
ל
ל
בפיתוח המושבה  ,שלחה אל המשרד הארץ  -ישראלי מכתב ממשרדה שבקלן  ,מיום

10

בדצמבר

: 1913

יש קוראים בעתונות הא " י דו " חות המעוררים תשומת  -לב רבה על פיטורין של מספר גדול
של פועלים מבתי המלאכה של בצלאל  .נראה לנו שתוך כדי כך גם תימנים רבים מאוד ,
שהועסקו בעיקר במחלקת הכסף  ,איבדו את לחמם  .המשבר נראה גם מתפשט למושבת
התימנים בבן  -שמן  ,ופרופ ' וארבורג רואה סיכוי גם לביטול בית  -המלאכה לכסף בבו -

שמן  .תבין שהתפתחות זו ממלאת אותנו דאגה רבה  .הקק " ל אישרה להתיישבות זו הלוואה
ניכרת בתקווה ומתוך ציפייה שאין מדובר רק בניסיון מלא תקוות לאחד תעשייה עם
חקלאות  .אם כעת נשברת מושבה זו  ,מתבטל ניסיון חברתי חשוב  ,עשר משפחות עובדים

נמסרות לעתיד בלתי ידוע והקק " ל תיחשב כאחראית למשבר זה  .בנוסף לכך  ,תעמוד אולי
גם שאלת החזרת ההלוואה שניתנה לצורך זה  .לכן אנחנו מתעניינים מאוד במה שמתרחש

בבצלאל בירושלים ובבן  -שמן ומבקשים ממך למסור לנו דו " ח מפורט על המצב ולהציע
הצעותיך אשר יוכלו לעזור לעניין או לפחות להקל . . .

שישה ימים קודם  -לכן שלחו אומני המושבה  ,המבוהלים מן הקץ המאיים

לבוא  ,הצעה

למשרד הארץ  -ישראלי  .לפי הצעתם  ,הם יקבלו עליהם לעסוק יומם בחקלאות  ,בחווה

מהפכנית

החקלאית ,

ולהקדיש עצמם למלאכת ' בצלאל ' כשלוש ארבע שעות  ,מדי לילה  .גישה חדשה זו העדיפה בבירור

את החקלאות על  -פני מלאכת ' בצלאל '  .אסתרמן דחה את ההצעה באורח מוחלט  .היתה זו גם שלילה
מוצהרת של שיטת העבודה בקבלנות שהנהיג אסתרמן ב ' בצלאל '  ,ולפיה מצאו התימנים כי שכרם
פתת

:

' אנחנו

בעלי משפחות  ,ובאנו ללוד לחיות ולא למות ' .

אכן  ,אסתרמן היה אויבה הגדול של המושבה  .הוא לא אישר את דברי בן  -אהרון על רווחיה

המזהירים  ,אף  -על  -פי שנתבקש להגיב על הערכה זו  .הוא לא שלח למושבה פועלים חדשים  ,למלא

את מקום אלה שעזבו או מתו  .הוא אף סטה מן הצו של ש " ץ שלא לקבל בירושלים את נוטשי בו -
שמן  ,וכדי לפתות את מעט הפועלים שנותרו במושבה לעזוב קיבל את הנוטשים חזרה לבתי -
המלאכה בירושלים .
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שבועות מגמר העבודה בחווה הם ילכו להם אל חיים ברוך או אל נציל זרח  ,ולכן אין
לשים לב להם .
מדובר כאן באותם פועלי חווה שהסיתו את פועלי המושבה לשבות  .אלא שש " ץ לא ישב בטל  .הוא
הסכים עם בן  -אהרון  ,שסירב למלא את דרישותיהם הלא  -צודקות של התימנים  ' -לבל תהינה מחר
דרישות אחרות '  .ש " ץ אף הזהיר במפורש

:

' אם נשמעו התימנים  -טוב  .ואם לא ישמעו  ,נאמר

כי הדור עוד לא מוכשר לזאת ונסגור את המושבה  .ונמתין עד שנשיג פועלים אחרים  ,יותר
מבינים ' .

התימנים שבו לעבודתם בלי להשיג דבר  .עתה העלו לפניהם פועלי החווה את רעיון דמי  -השביתה ,

ואף הכריזו על שותפות  -גורל  ,בהקימם משהו מעין קרן  -שביתה  ,המשותפת להם ולתימנים .
באדר כתב בן  -אהרון לש " ץ

בג '

:

אתמול ניגשו אלי התימנים ודרשו שאתן לכל אחד ואחד עשרה פרנק  .את כל הכסף הם
לא חפצים לקבל מפני שכבודו אמר לא לשלם להם בעד זמן הביטול  .יחייא הזקן אמר
שאם לא אתן את העשרה פרנק אז הם ילוו אצל הפועלים בחווה וכי הפועלים הבטיחו
להם לשלם בעד חצי חודש העבר  .התייעצתי עם וויליקנסקי ומצאנו שצריך למלא את
בקשתם בכדי להימנע משביתה כעת בעת שיש הרבה פועלים  .אני על פי ה ' טון ' שלהם

הכרתי שהם מוכנים ומזומנים לכרוז [ כך
מזה  . . .בנוגע לשילום [ כך

!]

!]

עוד פעם תיכף ומיד שביתה  ,ולכן מנעתי

הכסף בעד זמן השביתה  ,וויליקנסקי מייעץ לכבודו לוותר

על הסכום הקטן הזה ולהימנע כעת מסיכסוכים בעת שיש הרבה פועלים והם כועסים על
כבודו מפני הרבה טעמים  ,והעיקר על כי השילום נעשה בלי התערבותם  .אכל פה יש עוד
שאלה פרינציפיאלית  :הם לא חפצים לקבל את הכסף לא מפני שיש להם הפסד ( הלא הם

יכולים למלא את השעות ) אלא הם חפצים לנצח

...

ולכן על כבודו לפתור את

השאלה ,

אם המצב ישתבח בזה שיתנו להם לנצח או לאו .
ניצחון יוקרתי הוא כל שנותר לפועלי המושבה  .האשכנזים ויתרו עליו בהסכימם למילוי השעות .
תוצאתה הממשית היחידה של השביתה היתה עיכוב

כספים ,

שהוקצבו במקורם לבניין בתים

במושבה  -נקמתו הפעוטה של המשרד הארץ  -ישראלי .
כשנה מאוחר יותר פרצה שביתה שנייה  .הסיבה הפעם  -אי  -נכונותם של התימנים לשלם לקרן -

הקיימת שכר דירה עבור השימוש בבתיהם  .י 4ברקע לשביתה זו אין אנו מוצאים עוד את אנשי
החווה .

ב 22 -

באפריל

לקרת
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[

כך ,

]

1912

הודיעו פועלי המושבה התימנים לד " ר רופין

:

מעלת האדון הנכבד אדון רופין נודיע לך כי כשבאנו מירושלים ללוד לעבוד

פרטים מדויקים על גורמי שביתה זו מצאנו בסקירתו של א " ב ר  -ן על יישובי היהודים בלוד ( האור ,

תרע " ב  ,עמ '  . ) 2הסוקר הגיע למושבת

גליון קנז .

' בצלאל ' בעיצומה של השביתה והוא כתב עליה בפירוט  ' :התימנים היו אז

כלם במצב של התרגזות  .באה ידיעה מאת פרופסור שץ לאמר  :מהיום והלאה ישלם כל בעל בית ששה פרנק לחדש

שכר  -דירה עבור ביתו  ,ודינו כדין דייר שאין לו על הבית כל זכות  ,אלא בשעה שהוא בכית והוא משלם את השכר

הקבוע הוא משתמש בבית ובאדמה שבקרבתו ( שני

דונם  ,כנראה ,

לכל אחד ) ומיד כשהוא יוצא מהבית נתפקעה

ממנו כל זכות והריהו זר להבית לגמרה  .והם התימנים טוענים לאמר שלכתחילה היה המדובר אחר לגמרה

;

לכתחילה היה התנאי כי התשלומים שמכניסים הם כתשלומים לשעורים על מחיר הבתים  ,ולא שכירות  ,ולפי זה אם
אחד מהם יוצא מן בית הרי יש לו עליו זכות בשעור הסכומים שהכניס עד צאתו  .להקרן הקיימת הנימוקים

שלה ,

הנימוקים של משה רבנו בתורת היובל  ,אבל התימנים אינם מבינים ואינם רוצים להבין אותם  ,ולפי הנראה זו " דין

תורה "  .הקרן הקיימת אומרת

:

האדמה אינה נמכרת  " .לא תמכר לצמיתות ולא תגאל כי לי הארץ "  .זהו ההגיון

הבריא של משה  ,אשר פרנץ אופנהימר קבע הלכה למעשה בישובנו החדש  .ובכן  ,על האדמה לא דברו

כלל ,

145

גדעון עפרת

במלאכת הכסף באנו על פי הבטחות שהבטיח לנו אדון פרופסור הי " ו ועתה נהפכה עלינו
ההבטחה  .והוא הבטיח שכל אחד יהיה לו בית אחוזה וישלים כל חודש לפי חשבון

וכשיגמור לשלים [ כך

!]

יהיה שלו ועל זה אנחנו בטוחים  .ועתה דרש ממנו שכירות ולא

נוכל לשלים  . . .ועתה הורו לנו הדרך איך לעשות  .והוא אמר לנו שהם יסגרו בית העבודה
ואנחנו היום בטילים מעבודה שמפני שאמך שבסוף החודש הוא ינכה עלינו שכירות  .אם
כן הוא אנחנו לא נוכל לסבול שכירות  .וכבר  . . .לנו זמן שלושה ימים ונצא מהבתים  .אם
יישר בעיניכם זה אנחנו דורשים מכם מה שהפקדנו מיום בואינו עד עתה ואנחנו נצא ואם
לא לא נצא . . .
ואולם  ,התוצאות היו כבעבר  :כישלון מוחלט .
לתנאיו של פרופ ' ש " ץ

)1( :

של חמישה פראנקים לחודש .

ב 25 -

באפריל

1912

( אייר תרעיב ) הסכימו התימנים

לעבוד בקבוצות  ,כפי שנהוג בירושלים
42

; ( )2

לשלם שכר דירה בגובה

עתה ננקטה יד קשה  ,ודבריו של ד " ר רופין היו בוטים  :דמי שביתה

לא ישולמו  .נזקי השביתה ינוכו משכר הפועלים

:

הפועלים שאינם מסכימים להדרישות הנ " ל אסור להם להמשיך את העבודה בבצלאל
ועליהם לפנות את דירותיהם במשך של שמונה ימים  .אם כל הפועלים ימאנו למלאת את
הדרישות  . . .ולא ישובו לעבודה עד מחר בצהרים  ,הננו פוקדים על כבודו לסגור את בית -

המלאכה ולנסוע ירושלימה .

כוחם של תימני מושבת ' בצלאל ' היה דל מכדי להוות קבוצת  -לחץ של ממש  ,שתאיים על הנהלת
' בצלאל ' בירושלים  .לא היתה להם כל דרך להגיע לתמימות דעים עם שאר פועלי ' בצלאל ' בבתי -
המלאכה שבירושלים  ,ולכן לא היוותה שביתתם איום של ממש  ' .הפועל הצעיר ' וההסתדרות
אמנם  ,לצד התימנים

השובתים ' ,

4

עמדו ,

אך גם כוחם היה דל כנראה  .במכתביו ל ' בצלאל ' על השביתה לא

התייחס בן  -אהרון כלל לאיומי ' הפועל הצעיר ' .

והמכירה היתה רק על בניינים ואלה  ,לפי דברי בני סמך  ,אינם בני קימא אלא עד חמישים שנה  ,ולכן נעשתה
המכירה לתשע וארבעים שנה  .על הקרן הקיימת לקבל את מחיר הבתים בחמישה פרנק לחודש בהוספת פרנק אחד
לתיקונים  .והיות שאין קיום הבתיפ אלא עד חמישים שנה הרי כל שנה העוברת על הבתים מפחתת אותם מערכם
באותו הסכום שנקצב לשלם במשך השנה  .היינו  :עברה שנה להבית הריבו שוה בשישים פרנק פחות ; עברו שנתיים
נפחת ערך הבית במאה ועשרים פרנק  ,ובאופן זה אם התימני יוצא מן הבית באיזה זמן שיצא אין לו כל תביעה
מהקה " ק אחרי שהסך  ,שהכניס הוא  ,נזקף על חשבונה של הפחתת ערך הבית  .כשניסו להסביר להתימנים קפץ

תימני צעיר ארוך  ,חוור ורזה ויאמר  :אתם האשכנזים אינכם צריכים לבאר לנו  ,אנחנו מבינים בעצמנו למדי  .אנחנ -

מבינים כי כל עיקר העניין אינו אלא מעשה ערמומיות מצד פקחיכם האשכנזים

ן

לא

!

לא נתן את עצמנו למרמס

לרגלי האדונים האשכנזים ' .
42

בה ' באייר תרע " ב הציע ד " ר רופין לתימני המושבה עוד אפשרות  :לשלם
ולאחר

15

15

פראנקים מדי חודש שכר

שנה ( רופין עדיין היה אופטימי בדבר עתיד המושבה ) יעבור הכית לרשותם  ,בתוספת

5

דירה ,

פראנקים מדי

שנה כתרומה לקרן  -הקיימת  .התאנים דומים לאלה שהוצעו לכל העולים מתימן בעקבות מסעו של יכנאלי .
43

באחד מיומוני התקופה  .הירושלמיים ( הקטע נמצא בארכיון ' כצלאל '  ,בלי סימון

המקור )

נאמר

:

' ותימנים

שהתיישבו במחלקת " בצלאל " קראו  ,ברוך השם  ,ג " כ [ גם כן ] " שביתה "  ,בשביל שלא השביעו רצון המנהל בן -
אהרון  .המנהל הזה שייך אל ההסתדרות של " הפועל הצעיר " והוועד המרכזי של הסתדרות זו שלח לו התראה

אחרונה  .ואם לא ייכנע  ,אזי יוציאו אותו מן ההסתדרות '  .יש

לזכור  ,עם

זאת  ,את יחסן הדו  -ערכי של מפלגות

.

' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון ' לעולי תימן  .במאבק על העבודה העברית שובצו התימנים ועבודתם הזולה בין
הפועלים ממזרח  -אירופה וכין הפועלים הערביים  .בנושא זה ראה  :ניני ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 77 - 74
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התלות המקצועית בירושלים
תלותם של תימני מושבת ' בצלאל ' במוסד  -האם בירושלים היתה מוחלטת  .היתה זו בראש  -וראשונה
תלות כספית  ,אבל היתה זו גם תלות מבחינה מקצועית  .בבן  -שמן ביצעו הוראות שהגיעו

על  -פי הדגמים ששלח שמואל

פרסוב ,

ב ' בצלאל ' ( הצילומים נעשו בידי י '

שרשראות ,

מירושלים ,

הן בצורת אלבום  -תצלומים של עבודות  -כסף שיוצרו

בן  -דב ) ,

והן לפי תיאור מילולי מדוקדק של הדגם המבוקש .

למשל ,

 . . .נעשים באופן כזה  :עושים ממנו שני עיגולים שהם אחד  .באמצעיתם טבעת קטנה

מחוט דק מנוקד  . . .חוליות אלו מתחברות על  -ידי טבעות של חוט פשוט  .אבל כמו
שכתבתי כמה שאפשר יותר

דקות  .תעשה מהם  3מטר ואחר כך נראה אם כדאי לעשות

עוד .
פיקוחו המקצועי של פרסוב הגיע עד הפרט

האחרון  ,והוא

נהג לשלוח מכתבי  -ביקורת מדוקדקים

בעקבות כל משלוח  ,ובהם ביקר עניינים כגון אופן חיבור הקצוות או אי  -דיוקים במידות  ' ( .תשים לב
שכל הדברים שעושים שם יהיו ממש כמו המודל '  ) .פרסוב אף קבע מי מן התימנים יבצע מה  ' :הנני
שולח לך תיבה קטנה עגולה  .שלמה נגר יודע לעשות אותה ' .
או

:

יחייא רצבי יעשה כפות  . . .אין דבר אם יחייא עמר או אברהם נדב יעשה אותם  .תוכל גם
להרכיב

2

קבוצות יחד  ,אם רק שלמה נגר יוכל לעשות את החלק החיצוני  .הסכות של יוסף

חפשוש לא תעשה יותר בשום אופן  .כל הסכות  -כובע ששלחת נשברים השפופרות מהם
והיינו מוכרחים לעשות יותר עבים .
על הפועלים התימנים נאסר להתחרות בתוצרת בצלאל שבירושלים  .בי " ז בתמוז תרע " ב כתב בן -

אהרון לירושלים

:

נודע לי ששלמה נגר עובד עבודות שונות ומוכר בלוד  .היום נפלה בידי טבעת  .באופן כזה

אי אפשר לעשות שום ביקורת  . . .הם סומכים פה על זה שבירושלים גם  -כן הרי שעובדים
בבית  -הספר עובדים בביתם במלאכת הכסף  . . .ואני מבקש למהר להודיעני איך להתייחס
לזה  . . .עוד עלי להעיר שזה לא המקרה הראשון  ,רק לי זה נודע עכשיו .

שלמה נגר  ,האומן ה ' כוכב '  ,כבר נחשד פעם בגניבת כסף  ,בעת שעבד בבית  -המלאכה בירושלים .

לפיכך נערכה חקירה  ,שאילו היתה מגלה כי טבעת הכסף הטהור שנמצאה בלוד מקורה בחומר

מ ' בצלאל '  ,היה נגר מגורש מן המוסד מיד  .למזלו של נגר הסתבר  ,שהכסף נקנה ביושר  ,והוא רק
ננזף בשל חומרת מעשהו  .שמואל פרסוכ הכחיש כי פועלי ירושלים עסקו כעבודות פרטיות  ,אבל
נראה  ,שלא דייק בהכחשתו זו  .ש " ץ ניסח את חוקת איסור העבודה
בנובמבר

) 1912

בסגנון של ' תורה מסיני '

העצמאית  ,ככתבו ( ב 10 -

:

ובנוגע לעבודתנו ומחוץ לבית  -המלאכה תקרא לפניה פועלים שלנו את השורות הללו  :כל
העושה

עבודת  -כסף

מלבד

בצלאל

עבודת

ועל

חשבון

בצלאל

ומבית  -המלאכה

שלנו  -אחת דתו להיגרש מהמושבה וגם לירושלים לא יקובל יותר .

תלותה של מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן ב ' בצלאל ' הירושלמי הגיעה לשיאה בכל הקשור לציוד
לצורכי עבודה  .להוציא פרטים שוליים שנקנו ביפו  ,הובא כל הציוד מירושלים .

44

המכונות וכלי

העבודה הובאו מגרמניה או מצרפת ואנשי המושבה בבן  -שמן לא יכלו לרכשם בכוחות עצמם  .יתר
44

ראה תצלום רשימת המלאי המובאת כאן  ,עמ '
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בן  -אהרן מירושלים עבור בית המלאכה בבן  -שמן

,

.

4

,

ייו

,

.

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

על כן  ,אנשי ירושלים הצליחו לשמור על תלותה המתמדת של בן  -שמן בהם בשל העובדה שהציוד
היה משומש ומצבו -

גרוע ביותר  .לפיכך נעשה חלק מן העבודה בדרכים מיושנות  -למשל ,

במקום במכונה השתמשו במקבת  -יד  -ומתוך רעב מתמיד ל ' מתנות ' מירושלים .

מברשות  -נחושת ,

צבתות  ,אבני  -משיכה  ,קדרות להתכה ושאר מכשירים  -כל אלה חסרו לפועלי

בן  -שמן  ,והם

התחננו שוב ושוב במכתביהם כי ישלחום אליהם  .חומרי  -גלם יקרים  ,ככסף או כאבנים יקרות
למחצה  ,ניתנו להם אך במשורה  .עבודות

התעכבו  ,משום

שירושלים שלחה חומרי  -גלם רק

כשהשתכנעו אנשיה שאכן לא נותר מאומה מחומר  -הגלם הקודם  .פיקוח חמור זה היקשה על עשיית

עבודות פרטיות  ,שמהן חשש ' בצלאל ' הירושלמי .
בנים חורגים
' הדברים שיכולתי לתת לך נתתי בעת נסיעתך  .מה שיש אצלי בצמצום לא אוכל לתת לך אפילו אם
תכתוב להפרופסור כמה שתחפוץ '  .כך כתב בכעס שמואל פרסוב אל בן  -אהרון  ,והסגיר בהם את טיב

היחסים שבין ' בצלאל ' הירושלמי למושבתו בבן  -שמן  .אף שמוסד  -האם התחייב לספק לבן  -שמן
ציוד  ,דורגה המושבה בעדיפות שנייה בלבד  .פרסוב  ,שהיה הממונה הטכני על בן  -שמן  ,היה שמח לו
פטרוהו מעולה של זו

:

בכלל הייתי מייעץ לך להשתדל להשיג הכל לבדך ולא להיות תלוי בנו עד שנשלח לך .
הייתי רוצה להיות נקי מן המעצורים שיש בלוד בהעבודה  .יש לי די עבודה ודאגות
בירושלים .

לא לשווא התפתחה אפוא בקרב תימני בן  -שמן ההכרה כי בנים חורגים הם לירושלים  .ש " ץ הגיע
לביקורים אך לעתים נדירות  ,וגם העיכובים בהיענות לצורכיהם הבסיסיים של אנשי המושבה

( דוגמת המקווה והמטבח ) הוכיחו להם כי איש אינו מתעניין בגורלם  .כשגברה תחושת תסכול

זו ,

נזעק ש " ץ לעודדם  ,בהעתירו עליהם אהבה רבה  .ככל אוהב  ,הבטיח להם ( במכתב מיום ג ' בשבט
תרע " א )

מתנה  -בית מרחץ והזעה

:

שמעתי שהפועלים מתאוננים שאין להם מקווה ובית  -תבשיל  .אמור להם כי הכל יהיה  ,רק
הגשמים ומחלתי הפריעוני לבוא שמה ולסדר את הכל  .אני חפץ לעשות לכם ג " כ מרחץ
של זעה  .הגידה להם כי לא שכחתים ולא הזנחתים  .להפך  ,אהבתים יותר מאלה העובדים

פה  ,כי המה פרי הביכורים שלי ואשתדל שיהיה להם רק טוב וישגשגו ויצליחו  .אמנם לכל
דבר חדש צריך חבלי  -לידה  ,אבל המאמינים מאושרים וקווי בר ' לא יחסרו כל  ,ויזכו
לאושר ולכל טוב .
דברים אלה לא הביאו ישועה  ,אף כי הרגיעו מעט את הרוחות משגבר המתח  .החשדות והיחס

הספקני כלפי ירושלים הלכו ונתחזקו בבל  -שמן  .בן  -אהרון בא בטרוניות אל ש " ץ בגלל איכות
האנשים הנשלחים אליו  ' :שלחתם לנו ארבעה אנשים חדשים שלא יודעים בעבודה כלום '  .בחשוון

תרע " ב התפרץ בן  -אהרון בגלוי  ,וקרא לילד בשמו

:

היחס שלכם אלינו כמו לבנים חורגים  .אני אראה פה רק על אי  -אלה עובדות  :כמעט כל
הזמן
[=

הנ " ל

מכבש -

לא
ג "ע ]

היו

לנו

כלי  -עבודה

הנצרכים .

()1

חצי שנה עבדנו בלי נלס

ומה שאפשר היה לעשות על המכונה במשך חמישה  -עשר

צריך היה לעבוד ביד מרבע עד חצי יום .

()2

רגעים ,

אבנים למשיכה שלחתם לנו את אלה

שצריכים הייתם שם כבר להשליך ואנו מוכרחים היינו לעבוד אתם  .זאת אומרת להפסיד
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גדעון עפרת

עליהם זמן רב כמשך שמונה חודשים .

( )3

זה כבר יותר משני חודשים שאני מבקש בכל

מכתב ומכתב מברשות של נחושת ואפילו לא עונים על זה  .ועוד ועוד .

בין ירושלים ובין בן  -שמן התנהל דו  -שיח של חירשים  :זה לא השיב על משאלותיו של זה  :חשבונות

שנשלחו מכאן לא התאימו לסיכומים שנעשו שם  .באדר תרע " א נדרש בן  -אהרון להפסיק לנהל את

ספרי המושבה מירושלים  ,שכן הדבר גרם סרבול ובלבול  .מעתה ואילך ירכז הוא את הספרים  ,ומדי
שלושה חודשים ידווח לשליח שיבוא

מירושלים  ,או שהוא עצמו

יעלה ל ' בצלאל '  .הדבר לא הביא

לפתרון הבעיות הכספיות שבין ירושלים ובין בן  -שמן  :התשלומים לפועלים הגיעו רק כאשר באו
מים עד נפש ( ובן  -אהרון אף נכנס לחובות אישיים כדי לשלם

שמן ללחם ( ' ישנם פועלים אחדים שאין להם ממש מה

לפועליו ) .

לאכול ' ) ,

ואולם  ,כאשר רעבו בבו -

וגם ערביי לוד סירבו למכור להם

בהקפה  ,האשימה הנהלת ' בצלאל ' את בן  -אהרון  ,שהוא מפזר כספים לפועליו ביד נדיבה מדי  .אנשי

בן  -שמן האשימו את ירושלים בחוסר  -יושר

הם חשדו שהחפצים הנוצרים במושבה נמכרים

:

בירושלים במחיר גבוה מזה שננקב לפועלים ~ .

4

אי  -האמון ההדדי היה הרסני  ,ונמנה ללא ספק  ,עם הגורמים שהביאו להתפוררות המושבה  .ש " ץ היה
ער לסכנה שבאי  -האמון  ,ובתרע " ג טרח לרדת לבן  -שמן יחד עם הצלם בן  -דב והאמן הצורף
מ ' בצלאל '  ,י ' שטארק  ,שבא עם רעייתו  ,ושהה עמם במושבה כשבוע ימים  .הדבר תרם  ,כנראה ,

להעלאת מצב  -הרוח

שכן בטבת של אותה שנה השיב בן  -אהרון להאשמותיו של פרסוב בביטחון

;

עצמי ובגאווה של השתייכות למקום  ,שכמותם לא פגשנו קודם  -לכן

:

בנוגע לכפות  ,כתבתי לכם לא פעם שמפסידים להם  .מירושלים אין ראייה שעושים אותם .
ראשית  ,מפני שהכפות שעושים בירושלים הרבה יותר גרועים בעבודה מהכפות שעושים
אצלנו  .שנית  ,יש להם ילדים העוזרים  .שלישית  ,גם אתם מפסידים

!

רביעית  ,בעת

שכ '

הפרופסור עשה חוזה עם פועלי לוד  ,דיבר בפירוש לא לעשות כפות בלוד .

ביטחון עצמי זה לא היה דבר של מה בכך  .לבן  -שמן לא היה היתרון הירושלמי של יחסי  -ציבור
בינלאומיים ושל תיירות יום  -יומית מיפו  .בסיוון תרע " א אמנם דיווח בן  -אהרון על בואם של
אורחים רבים  ,יהודים ולא  -יהודים  ,שקפצו גם לקנות חפץ כלשהו למזכרת  4 ~ .סוחר פאריסאי אחד ,
שירמן שמו  ,הציע למושבה עסקה מושכת  .אי  -אלה מכובדים ( אחד  -העם  ,הצלם סוסקין ,

שתצלומיו  ,יחד עם אלה של בן  -דכ  ,הנציחו את

המושבה  ,ואחרים ) ,

אף טרחו לבוא לביקור קצר ~ .

4

מדי חנוכה נהגו תלמידי הגימנסיה העברית מתל  -אביב לבוא לשמח את לב התימנים  ,ואולם  ,כל
אלה היו אך טיפות בים  .תימני המושבה חשו עצמם מנותקים וחסרי  -אב  .עזיבתם את המקום נראית

אפוא מובנת  ,ואף צפויה .

עם זאת  ,יש לציין כי לש " ץ היה כל העת מעמד מיוחד במינו בלבם של תימני המושבה  .היחס אליו
גבל בהערצה  .למושג

' הפרופסור ' נלוו אהבה

ונשנתה לא אחת  .כאשר חזר ש " ץ

המושבה
45

ממסע  -תערוכות

בחוץ  -לארץ ,

בירכו אותו אנשי

:

וכך כתב בן  -אהרון לפרסוב  ' :שמעתי שאת הסכות  -כובע עם מגיני  -דוד גדולים פתוחים אתם מוכרים ב  3 . 50 -פרנק
במקום

46

ב 1912 -

ויראה  ' .מתי יבוא הפרופסור

?'

היתה שאלה שחזרה

3

שהקצבתי

בהיותי בירושלם " .

אמת

?'

אופיינית גישתו של ש " ץ  ,שאסר על בן  -אהרון באיסור מוחלט מכירת חפצים למבקרים במקום  .לא נודע אם גזר
כך מפני שלא סמך על איכות העבודה במושבה או מפני שביקש לשוב ולהבטיח את המונופול הירושלמי .

47

כ ' העולם '  ,מיום

21

כאוגוסט  ( 1912עמ '

, ) 18

הובא דין  -וחשבון על כיקורו של הפאשה התורכי במושבות ארץ -

ישראל  .הביקור כלל אמנם את בן  -שמן  ,אך מושבת ' בצלאל ' לא נזכרה .

. 0
~~

מושבת
שמענו

היום

שכב ' שב

מנסיעתו

לחו " ל  ,והננו

' בצלאל '

בבן  -שמן

מברכים אותו לשובו ומאחלים לו שיעבוד

עוד ביותר כוח ומרץ בשביל המוסד היקר לו ולכולנו  ,ויראה ברכה בו ושיזכה עוד לבנות
עם ה ' בצלאלים ' את בית  -מקדשנו .

במידת  -מה זיהו רבים מן התימנים  ,בפרט ה ' בצלאלים '  ,את פעמי המשיח עם דמותו של  ~ y " wואף
הוא התייחס אל עצמו בביטויים כמו משיחיים  .עובדה זו בולטת מאוד ביצירותיו ובכתביו  ,ועוד
נדון בה לפרטיה .
ביטחון ושמירה

מיד עם הקמת הבתים הראשונים נבנתה חומת  -מגן למושבה  ,נקנו רובה ואקדח ומלאי של מאה

כדורים לרובה וחמישים לאקדח  ,והובא שומר כדי להבטיח את שלום המתיישבים  .שם השומר היה
פישר  ,והוא נרשם בתולדות המושבה בשל ריב שנתגלע בינווכין התימנים  .הסיבות לריב לא

אך לאחר שישה שבועות של שמירה התבקש פישר לעזוב  ,וקיבל

87

נתבררו ,

פראנקים כפיצוי  .בעניין היה

קשור אף משפט שקורותיו לוטות בערפל  .אולם פישר נשאר באיזור והפחיד בלילות את התימנים .
באייר תרע " ב כתב בן  -אהרון לש " ץ

:

אחרי שהלך השומר פישער  ,היו אצלנו איזה מקרים של פחד ( מצאנו סמנים שונים אצל
הבתים ) ,

אבל אני בארתי לתימנים והם הבינו שיד השומר פישער

באמצע  ,והפחד עבר

מעליהם .
כך נותרה המושבה ללא שומר  .התימנים עצמם פחדו ליטול על עצמם את התפקיד ונמנעו מלמלאו .
ש " ץ סבב בין העדות בירושלים  ,בחפשו אחר מועמד  ,אלא שהנסיעה ל ' גלות ' בבן  -שמן לא קסמה

לאיש  .לבסוף  ,באפריל

עד

1913

, 1911

שלח לבן  -שמן את

חזקיהו  ,משרת

זקן ב ' בצלאל ' .

שרר שקט במושבת ' בצלאל '  ,להוציא אי  -אלה מקרים של גנבות שגנבו ערביי הסביבה מן

הבתים  .ואולם ,

ב , 1913 -

כאילו לחזק את תהליך ההתפוררות במושבה  ,החלו מקרי  -ביש רודפים זה

את זה  .לאחר מתקפה לא  -מאורגנת של ערבים  ,סיפר בן  -אהרון על המקרה הבא

:

כיום השישי ( י " ר אדר ) היתה עוד פעם התנגשות גדולה אצל מושבתנו בין היהודים
והערבים בני ' חדידה '  .הפעם היו הערבים מאורגנים מקודם  ,וגם כלי  -נשק הכינו להם

ודווקא מצד היהודים לא חכו לזה  ,אבל התוצאות היו  :אני ועוד אחד נפגענו באבנים
וערבי אחד פצעתי ברגלו מהרובה  .אחרי זה נתפזרו הערבים שהיו במספר כשישים .
ערביי הכפר חדירה לא נרגעו  .החווה ביער הרצל ומושבת

' בצלאל ' היו אתגר מושך למעשי שוד

חוזרים ונשנים  .בו ' באדר ב תרע " ג הודיע בן  -אהרון לש " ץ

:

ביום שלישי העבר היתה התנגשות גדולה בין שומרי ועגלוני החווה ובין הערבים בני
הכפר ' חדידה '  .התוצאות היו  :הערבים שדדו שני סוסים והשומרים העברים פצעו ערבי
אחד פצע אנוש  .תיכף הביאו את הממשלה  .גם שלחו בחשאי לקרוא לעזרה את השומרים
מפתח  -תקווה ורחובות  .ארבעה אנשים שהערבים הראו עליהם שהם ירו  ,מוכרחים היו
תיכף לברוח  .המצב לעת  -עתה הוא כך  :הערבי עודנו חי וכל זמן שהוא חי לא יהיה כלום .
אבל אם ימות בודאי תהיה התנפלות גדולה מכל הכפר  .עד כמה שאפשר אנחנו מוכנים
לזה  .אבל חסרים לנו אנשים  .לזאת אם ישנם ב ' בצלאל ' ארבעה  -חמישה צעירים אשכנזים

שילכו הנה לעבוד ( זאת אומרת  ,ש ' בצלאל ' יתן להם עבודה הנה על שבועיים או יותר ) טוב

היה שיבואו הנה  ,אבל מובן שהם צריכים להיות ' יונגלעך '  .גם יביאו אתם נשק  .מקום
ללון יימצא להם .

גדעון עפרת

רק לאחר שהתנפלו שלושה ערבים על השומר נעתר ש " ץ ושלח
צעירים אשכנזים למשך
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במרס
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למושבה חמישה

יום  .ש " ץ רודף השלום לא רצה בכל ' סיפורי המערב הפרוע ' הלו  ' ,כי

שונא הפרופסור את המשחק המר הזה '  .לפיכך צייד את ה ' יונגרלעך ' האשכנזים

' שיוכלו להשאיר זכר אצל המוכה  ,מבלי להרוג ולשפוך

דם ' .

בשוטי  -ברזל ,

על השומרים הצעירים הוטלה עבודת

רקמה בחוטי זהב וכסף  ,כעל כל שאר התושבים  ,אך הם לא זזו בלי השוט  .ואולם  ,נוכחותם לא
הרגיעה כנראה את תימני המושבה  ,אף לא את חלוצי החווה  .הצעירים עם השוט בידם נראו להם
מגוחכים  ,ובאותו חודש  -אדר ב  -פנו אנשי המושבה והחווה במשותף לאגודת ' השומר ' ושכרו
את שירותיה למשך שישה

סכסוכים

חודשים ' .

4

כשחלף זמן זה  ,לא היו עוד תימני מושבת ' בצלאל ' במקום .

פנימיים

הסכסוכים עם השכנים הערבים היו כאין וכאפס לעומת המאבקים הפנימיים שפשו בין אנשי
המושבה  .נעמוד על שניים מהם .
הסכסוך הראשון אירע בחודש סיוון תרע " ב  ,ויסודו בחוב שחב יוסף חפשוש לשלום גספן -

16

נאפוליונים  -זהב  .חפשוש לא החזיר את חובו ואילו בן  -אהרון היסס לנכות משכרו עשרה פראנקים
לחודש  ,כעצת שמואל פרסוב  .לאחר שנספן ' צווח [ על חפשוש ] ככרוכיא '  ,וגם אזהרתו של פרסוב
לא הועילה  ,פנה בן  -אהרון אל בית  -הדין התימני בירושלים ודייניו סמכו את ידי בן  -אהרון להוריד
משכרו של חפשוש

10

פראנקים לחודש .

אולם הסכסוך הממשי אירע בין משפחות טוויל ונדב ( נדאף )  .וכך דיווח אברהם שלמה נדב
בסיוון תרע " ב

בי " ג

:

לכבוד ומעלת כבוד ה ' בן  -ציון בן  -אהרון  .להודיע לך שאנחנו חוסים בצל ה ' ובצל בצלאל
ובצלך  .היום לנו לא פחות משנה וחצי ואנחנו סובלים כמה קלקולים וכמה מחלוקות .
מפני שלא נקרא בשם רע  . . .אברהם טוילי ואשתו  .בכל יום דמינו בנפשנו מהם הוא
ואשתו  .וקבלנו פעם ראשונה ושניה  . . .ולא הועיל ולא הציל וקבלנו עליו איך כמה
פעמים

למשפט  ,משפט

אמת  ,ולא עלתה בידינו  . . .עד היום הזה והלכה לה אשתי לבקש

לה מעט עצים  .עד שאקנה לה מעט והלכה הביתה עד שהגיעה לפני הבית של אברהם
טוילי ורדפה אשתו אחר אשתי והכתה אותה מכות עצומות . . .
באותו יום  ,י " ג בסיוון תרע " ב  ,שלחו שלמה בן  -יעקב ואברהם חשאש מכתב נוסף  ,שהופנה אל ד " ר

רופין  ,ובו חזרו על פרטי התלונה נגד אברהם טוויל ואשתו  ' ,שבכל יום ויום מתנפלים עלנו ועל

אנשי ביתנו כמעט  . . .לאכול אותנו ' .
המתח היה רב והגיע לשיאו במשפט  ,אך לא לפני שהתחוללה בין שתי המשפחות עוד מריבה
גדולה  .במשפט שנערך בדבר המהלומות שהוחלפו בין הנשים בי " ס בסיוון תרע " ב יצאו הכל
אשמים  .גם את הגברים האשים השופט דוד בן  -ישי  ,על שלא הפרידו בין הניצות  .כל אחד מן

הגברים חויב בקנס של פראנק אחד  ,קודש לקרן  -הקיימת  .תגובת המושבה כולה היתה  -עוינות
כלפי משפחת טוויל  .כעין חרם הוכרז על המשפחה אפילו בבית  -הכנסת .

48

יצוין ,

שאגודת ' השומר ' שימשה עילה להתקפות ערבים  .בראשית

 1913פורסמה

וברחובות היו מקרי התנפלות מצד הערביים על חברי " השומר " תיעברו בשלום

הידיעה שלהלן

...

:

' בבן  -שמן

מקרי התנפלות אלו אינם

מסודרים בכוונה תחילה  ,אבל יש לשער שישנו  ,כי מקורן בהתחרות השומרים הערביים עם " השומר " ' ( העולם ,
גליון ד . ) 12 . 2 . 1913 ,

152

'

תימנים בפתח אחד מבתי המגורים במושבות ' בצלאל ' בבן  -שמן
עתה הגיעה שעתו של אברהם טוויל לפעול  .נראה כי חש שחרב תלויה מעל ראשו  ,והוא קם ועשה
מעשה  .באלול של אותה שנה שלח מכתב לד " ר רופין  ,ובו הציג את עצמו כאומלל שבאומללים :
הנה אני פונה אליך במכתבי זה בבקשה להתעניין על מצבי במושבה בצלאל בלוד בין אחי
התימנים אשר התקוממו עלי על דבר הריב אשר היה בין אשתי ובין אשת אברהם נדאף
אשר הכתה את אשתי והפילה עוברה מבטנה וזה דבר מפורסם ועקמו הדין ועוותו המשפט
והחזירו הדין עלי ועל אשתי ואנוכי חף מפשע וגם מנעו את השוחט מלשחוט עופות

לאשתי  . . .כשהפילה עוברה גם ביקשו להוציא אותי מבית  -הכנסת מלהתפלל ועוד ידם
נטוייה לגרש אותי מעבודה ומהשכונה ואנוכי מטופל באשה ובנים חמש נפשות וירדו עד
לחיי . . .

לבקשת ד " ר רופין שלח לו בן  -אהרון מכתב הסבר להתנהגותם של יוצאי  -תימן בבן  -שמן

 . . .כי

:

ד " ר טהון היה פה בזמן שהתחילה כבר המריבה והחלט שבשום אופן לא נתן להם

להתערב בגבול זכויותינו אבל גם בגבול זכויותיהם אין אנחנו צריכים להתערב  .זה עניין
פנימי שלהם

:

יחיו עם התימני ההוא ברוגז או בשלום  ,הכל אחד לנו  ,ובלבד שבזמן

העבודה לא נדע מזה כלום  .בכלל הסכסוכים שלהם הם תמיד בגלל דברים כל כך פעוטים
עד ש ' לנו ' ה ' אשכנזים ' אין אפילו מושג קל מזה  .ולו שם המשרד לב רק פעם אחת
לאחד המכתבים שהם  ,או אז היו ממטירים עליו מבול של מכתבים  ,כאלו התינוקות שבכל
דבר קטן ואי  -ערך רצים ל ' אבא '  .אם יגיע הדבר לרצינות ולא יהיה בכוחי להשקיט  ,מובן
שאפנה תיכף להמשרד .

בעקבות מכתב זה הבטיח ד " ר רופין לתימני המושבה לגרש ממנה את האשמים ; אולם כל משאלתו

היתה כי במקום ישררו שקט ושלווה  .שקט זה לא השתרר  .ידוע לנו על תביעה אחרת  ,שהגיש
אברהם טוויל בכסליו תרע " ד נגד שלמה נגר  ,סעדיה גמיל ויוסף נגר  ,ובעקבותיה נערך משפט בפני
ועד  -הפועלים של בן  -שמן  .בתקופה זו עבדו הפועלים התימנים בחווה  ,ושופטיהם עתה היו -

להבדיל מן התימנים ששפטו אותם בעבר  -אשכנזים  :אביגדור משל  ,איזיקוב וגלוזמן  .בתרע " ד

עדיין לא נרגעו הרוחות  ,כפי שעולה מפסק  -הדין

:
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אברהם טוילי ושלמה נג ' ר חרפו והכו זה את זה ושניהם אשמים בדבר  .בשביל כך אנחנו

מענישים כל אחד לשלם שני פרנק לקרן הלאומי ושני פרנק לקופת  -חולים של הסתדרות
פועלי יהודה החקלאים  .סעדיה נמיל אשם בדבר שלא בא רק להפריד כי אם עזר עוד
לשלמה נג ' ר  .ובשביל כך הוא נענש לשלם פרנק לספריית הפועלים בבן  -שמן  .יוסף נג ' ר

יצא זכאי  ,אחרי שאין שום ראייה לדבר שהוא התערב בהכאות .

סכסוכי תפילה

במושבת ' בצלאל ' נשמרו דיני ישראל  .בימי שבת ומועד שבתה כל מלאכה  ,ואפילו ש " ץ התבקש
להגיע לביקור רק בימי  -חול  .ואולם  ,רוב הסכסוכים במושבה פרצו דווקא על רקע הוויכוח בדבר
נוסחי התפילה  .אף שנוסח תימן היה מקובל על הכל  ,לא הסכימו התושבים על נוסח תימני א ח י ד .
הנהן למשל  ,תלונה שהעלו אברהם נדב  ,חיים עמר ואברהם טוויל לפני ב - 7אהרון  ,נגד נוסחי

התפילה של אברהם בן  -יפת  ,שדרש לשנות את הנוסח של תפילת ט ' באב  .הם כתבו על כך

ואף הזכירו סכסוכים קודמים באותו נושא

בזעם ,

:

נודיע לך ממצבנו בבית  -הכנסת כי נתחדשו לנו אויבים חדשים עם ישנים והוא אדון בן -

יפת . . .

כי אנחנו הולכים עמו בתומה והוא הולך בעורמה בקש להפוך את הערמה ולא עוד

אלא שמסית לאחרים הידועים כמו שהסית הנחש לחווה ומבקש לחדש דברים שלא היו
בעולם ולא שמענום לא מפי חכם ולא מפי תנא  .ועתה נחלה פני האדון לטקס לנו עצה איך
לעמוד באלו האויבים שעמדו עלינו כי אין בנו כוח לסבול אלו  .באנו לכתוב לך את
שאירע מיום תשיעי באב עד עתה לא יכיל הנייר ובראש כל מרע האדון ב - 7יפת הנ " ל . . .
לפיכך הישג גדול היה ההסכם שהושג ברוב  -דעות ובאורח דמוקראטי בה ' בתמוז תרע " א  .על מסמך

זה חתומים ראשי תימני המושבה  ,ובהם גם אברהם בן  -יפת

:

אנחנו ח " מ מעידים בזה שאחרי מנית הדעות יצא שבמושבת ' בצלאל ' נתפלל מהיום

והלאה במנהג ערוני ( כלדי ) ומי שיבוא אחרי היום הזה מוכרח להתפלל לפי המנהג הקבוע
הנ " ל .
הסכם זה התקיים במשך כל ימיה של המושבה  .הוא איבד את תוקפו החוקי כשנתמזגה המושבה עם
החווה החקלאית  ,ועל כך מעידים מסמכים מה ' בחשוון תרע " ד  .שוב  ,לפנינו מחלוקת בין חיים
עמאר  ,שלמה נגר  ,אברהם תוויג וסעיד ג ' מיל  .השאלה היתה אם לערוך את התפילה בנוסח תימני

קדום  ,בנוסח ספרדי או בנוסח שחציו הימני קדום וחציו ספרדי  .הדבר הועלה לפני בית  -הדין התימני
בירושלים  ,וזה קבע כי יש להפיל גורל  .כך עשו  ,והפור נפל על נוסח עץ  -חיים  .שלמה נגר וסעיד

ג ' מיל  ,שסירבו לקבל עליהם את הדין  ,חויבו לציית  ,כדי שלא ' תהיה המושבה היקרה הזאת ללעג
ולקלס ח " ו בין שאר המושבות  . . .ולא ידעו ולא הבינו שהמחלוקת ושנאת  -חנם היא מחרבת
המושבה '  .סדר הזה הציל את תימני המושבה מהתפוררות קהילתם .

שכן ,

עד שהגיעו להסדר ,

התפלל כל אחד בחדרו ונמנע מלבוא בציבור  .עתה אף מונו אברהם נדב ושלמה נגר להיות אחראים

לבית  -הכנסת  ,ושימשו כתפקידם לסירוגין  ,כל אחד מהם שבוע  ,ואילו סעיד ג ' מיל נבחר להיות
ממונה על סדר המברכים  .הנהגתו הראשית של כיח  -הכנסת נמסרה בידי חיים עמאר  .ככל

סברו בבית  -הדין התימני כי באותו בית כנסת שבבן  -שמן מתפללים המוני תימנים .
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הנראה ,

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

חילוקי  -דעות בדבר הפסדים כספיים
בתקציב משוער שהכין ד " ר טהון למחצית השנה הראשונה לקיומה של מושבת ' בצלאל '  ,העריך כי
הוצאותיה יסתכמו
גירעון  ,הוא

ב 625 -

פראנקים ואילו הכנסותיה תהיינה

5 , 200

פראנקים  .גם אם סבר שיהיה

לא צפה מראש את גודלו  .וכך כתב ש " ץ אל בן  -אהרון בנובמבר

: 1911

אחרי גמר חשבונות דאשתקד יוצא כי הפסדתם במשך תשעה חדשים שלשת אלפים

פרנק ,

לכן דע כי לא נכון ואי אפשר לנו להסכים לזה הלאה שתחלק כסף  ,ואוואנסים

[ מקדמות -

ג "ע ]

לפועלים ביד רחבה . . .

בן  -אהרון ניסה להוכיח כי מדובר רק בהפסדים של

1 , 200 - 1 , 000

פראנקים וכי גם בירושלים יש

הפסדים  .הסיבה להפסדי בן  -שמן היתה נעוצה  ,לדבריו  ,בזלזול של אנשי ירושלים  .מעניין אפוא
לציין כי למרות הפסדי הפתיחה ולמרות המשך ההפסדים בירושלים וזלזולם הכלתי  -פוסק של
הירושלמים  ,לא היו בשנה השנייה לקיום המושבה הפסדים  ,אם כי גם רווחים לא היו  .בשבעת
החודשים הראשונים של שנת

כבר נמסר על רווח של

1913

השינוי במעבר משבעה פועלים קבועים בשנה הראשונה49

1187 . 90

ל 15 -

פראנקים  .ככל הנראה קשור

פועלים קבועים בשנה השלישית .

שורשי בעייתה של מושבת ' בצלאל ' לא היו נעוצים אפוא בצד הכספי  ,גם אם כך סבר ד " ר רופין

:

לא היתה כל ברירה אלא לסגור  ,לאחר זמן קצר  ,את בתי  -המלאכה  ,הואיל והוצאות הייצור
בבן  -שמן הנידחת מרובות היו מבירושלים  .כך ירד ממון רב לטמיון  .בקשתי להציל כל
שניתן להציל על  -ידי שיכון פועלי חוות הנסיון בן  -שמן בבתי  -המלאכה של ש " ץ .

0

'

נטישת המושבה
הסכסוכים שאינם פוסקים בשל סוגיות שונות  ,המתח בין בן  -שמן לירושלים  ,תנאי החיים שאינם
משביעי  -רצון  ,וריחוקם של התימנים מקהילותיהם שבירושלים  -הם שהביאו  ,כסופו של דבר ,
לנטישת המושבה  .גם הקשיים בנושא התברואה בוודאי לא היה בהם כדי לעודד את התימנים
להמשיך ולשבת במקום  .אף שאין לנו עדויות ישירות על כך ,

של תימנים בפתח  -תקוה הסמוכה

( 40 - 30

ב 1913 -

נפש במשך הקיץ בלבד

! ),

היתה תמותה מבהילה למדי

וביולי אותה שנה נודע על

ריבוי מקרי קדחת בבן  -שמן  .לאמיתו של דבר  ,עמדה מושבת ' בצלאל ' כל העת על גבול האין  :מספר
הפועלים היה זעום  ,ונע בין

 15ל , 10 -

על משפחותיהם  .בעתות מצוקה היתה המושבה ריקה כמעט

מאדם  .מבחינתו של ' בצלאל '  ,היתה המושבה ' גורם בעייתי '  ,יותר משהביאה תועלת  ,בעיקר משום
שאיכות העבודה בה היתה ירודה  .התלונות על איכות הביצוע היו רבות  .בקיץ
אהרון

1912

כתב פרסוללבן -

:

בכלל ע " פ הרשום שקבל

הפרופ '

בנסיעתו בא לידי החלטה שאם נעשה עבודה כזו

שעשינו עד עכשיו לא נחזיק מעמד  .צריכים לתת את כל תשומת  -הלב שהעבודה תוכל
לצאת להשוק לאירופע  .בכל מקום היתה הסבה הראשונה לאי  -הצלחה ה ע ב ו ד ה ה ר ע ה
של בצלאל  .אני כותב לך את זה כדי שתדע ותרגיש מה שאנחנו מרגישים פה .

אם יש ספק כלשהו למי יוחסה האיכות הירודה  ,באו מכתבים רכים שהסגירו את האשם

;

למשל

המכתב -

49
50

לפי עדותו של כן  -אהרון  ,העימדת בסתירה לדין  -וחשבון השנתי של ' בצלאל '  ,המזכיר
פרקי חיי ( לעיל  ,הערה

. ) 14

ב  ,עמ '

14

פועלים קבועים .

. 169

ננס

גדעון עפרת

הנני שולח לך בחזרה

10

סכינים מאלה ששלחת לנו לפני הפסח  ,ע " מ לתקנם  .כדי

שתרגיש גם אתה אחת מאלף מיסורי גהינום שאנחנו מרגישים פה עד שמקבלים איזה

חתיכת עבודה מבית  -המלאכה .

היו חוסר  -דיוקים
עקומים

;

בהלחמה  ,בחיבור ,

בהתאמה למידות המדגם

;

סיכות לא נסגרו

;

תכשיטים היו

הפח לא התאים למזוזות  ,והרשימה עודנה ארוכה  .פרסוב ואנשי צוותו נאלצו לשוב

ולהקדיש שעות רבות לתיקון מוצרי המושבה ואף ניכו שכר תיקונים אלה משכר פועלי המושבה .
תיבות  -כסף שבן  -אהרון ביקש מאוד ליצרן בבן  -שמן  ,לא נסגרו  ,ולפיכך  ' -לא תעשו יותר תיבות ' .
ב 17 -

בדצמבר

1912

זעם פרסוב  ' :עד מתי תעשו את הסכות  -כובע שאין בהם יופי ולא מלאכה '  .לא

עוד היה פרסוב מוכן לתקן בירושלים את קלקולי בן  -שמן

:

שים לב לא רק להרווח והפסד של לוד  ,אלא גם להרווח וההפסד של המכירה ב ' בצלאל ' .
מה שאתה שולח סחורה אלינו וחושב את זה בהכנסה אין זו הכנסה עדיין  .ההכנסה יכולים
לקרוא את הסחורה הטובה שראוייה להימכר .
כך נמשכו התלונות במשך כל שנות קיומה של המושבה .

ב 10 -

באוגוסט  ,למשל  ,כתב פרסוב

:

' כפות

החזרנו לך אע " פ שאינן הגרועות מכלן  ,כי אמנם יש עוד הרבה כמוהן  . ' . . .בכ " ו באלול תרע " ג  ,ערב

ההחלטה לנעול את שערי המושכה  ,כתב ש ' ברוכוב  ,בשם הנהלת בתי  -המלאכה ב ' בצלאל '

:

 . . .גם בסחורה שקבלנו ממך בסוף שבוע העבר היה חלק גדול שהעבודה היא גרועה
מאוד מאוד  .סחורה כזו אין אנחנו יכולים לקבל בשום אופן  .אי אפשר לך להוציא סחורה
כזו אל

השוק  .הפועלים שאינם יכולים לעבוד עבודה יפה ונקייה אינם ראויים לעבודה זו .

הודיעה נא  ,מה אתה חושב בדבר טיב העבודה לעתיד .
המסקנות היו

ברורות  .לאחר איומים רבים וניסיון של שלוש שנים  ,נפל הפור  .לאמיתו של דבר ,

היתה זו החלטה משותפת לשני הצדדים  ,שכן תימני בן  -שמן הלכו ונשרו ביוזמתם  -הם  .בתשרי

תרע " ג חסר לנשארים מניין לימים  -הנוראים  .בטבת של אותה שנה שלח ערבי
לתימני המושבה בהקפה  ,מכתב לבן  -אהרון

מלוד  ,שנהג למכור

:

 . . .באתי להודיע כי שמעתי כי היהודים העובדים בבית  -החרושת של בצלאל נוסעים
מפה  ,איזה מהם לירושלים ואיזה מהם למקום אחר  .ועתה אדון נכבד תעשה חסד עמי
שתקח לי בכסף אשר הם חייבים לי . . .

בכ " ד בתמוז הודיע אסתרמן  ,שמונה אותה שנה למנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  ,כי לא יוכל עוד
לשלוח פועלים לבן  -שמן  ,עדות להזדקקותה של המושבה לאנשים ולמצבה הירוד  .אולם יש כאן גם

עדות להחלטה שנפלה בירושלים  .אסתרמן השיב במכתבו זה לפניית המשרד הארץ  -ישראלי באותו
נושא  .בא ' בתמוז דחה ד " ר טהון מן המשרד הארץ  -ישראלי את פנייתו של

בן  -אהרון  ,ובה

קריאה

נואשת  -התראה אחרונה  ,לפני שיסיק מסקנות ויעזוב  -להרחבת המושבה  .וכך כתב ד " ר טהון

בתשובה על מכתבו מכ " ח סיון

:

:

הננו משערים  ,כי הודיע את אשר בלבו גם להנהלת

' בצלאל ' בירושלים הדואגת לקיום המושבה אשר בבן  -שמן  .אבל כ ' יבין בעצמו  ,כי עוד
לא הגיעה השעה לדבר על הרחבת המושב בו בזמן
המשבר  ,ועוד לא הוכח במספרים ,

כי יש לעצמו שוק

ש ' בצלאל ' כלו לא עבר עוד את

בטוח  .רק אחרי שמצב ' בצלאל '

בכלל יהיה איתן יהיה אפשר לדבר על הרחבת סניפיו  ,ואז ימצאו גם דרכי התקון הרצויים
אשר ישביעו רצון גם את הפועלים  .אבל הטעמים שמנה כ ' אינם מצדיקים את בריחת
התימנים מהמקום וביחוד את התרשלותם בעבוד המגרשים שלהם  .התייחסות זו לעבודה

"

נ
~

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מביאה לידי הרעיון כי לא הצליח הנסיון  ,והמטרה אשר שאפו אליה לא תושג  :ומזה סבה
לרפיון ההשתדלות בהרחבת המושב  .על כל פנים נחוץ לעמוד עתה על המשמר שלא יקטן
המושב מאשר בתחילת יצירתו ויתקיים לכל הפחות בצורה הנוכחית עד שיבואו ימים
טובים מאלה  .לכך נחוץ להושיב את פועלים אחרים במקום אלה אשר עזבו את

המקום ,

וכתבנו בנדון זה למר אסתרמן  .וגם על כ ' להשתדל כי לא יעזוב את המקום מתושביו או כי
יבואו מיד אחרים במקומם .

לאנשי המשרד הארץ  -ישראלי היו סיבות למכביר לכעסם על אנשי מושבת ' בצלאל '  .אלה חדלו

לשלם שכר דירה לקרן  -הקיימת  ,ולא תאמו את המזג הגרמני שכולו ארגלן

וסדר  ,אשר

איפיין את

אנשי המשרד הארץ  -ישראלי ( רופין  ,טהון  ,אוליעקי  ,ואחרים היו יוצאי גרמניה ) .
בסוף סיוון שלח בן  -אהרון אל ש " ץ מכתב ובו הזעקה האחרונה  ,שבעקבותיה באה ההתפוררות .
במכתב זה  ,שרובו יובא להלן  ,ניתח בן  -אהרון את הסיבות להתפוררותה של המושבה
לכ ' מורי הנכבד אדון פרופ ' שץ

:

!

חושב אנוכי ומאמין שכ ' אף כי באופן רשמי הסתלק ולי מבית  -המלאכה שלנו  ,אבל מצב
המושבה בכללה עדיין מעניינת אותו  ,ולכן אתאר לפניו את המושבה כמו שהוא  .מכתבים

כאלה  ,בתאור המצב  ,שלחתי אחד למנהל בתי  -המלאכה אסתרמן ואחד להמשרד הארצי -

ישראלי  ,שבידם היכולת לשפר את מצב המושבה  . . .לזאת מצאתי לנחוץ לתאר גם לפניו
את המצב  ,שברצונו הטוב אינני מסופק  .המצב הוא ככה  :הפועלים נואשו כבר מהתקווה
שהמושבה תגדל באחד הזמנים והם כמעט בטוחים או שיסגרו אותה לגמרי או שתשאר
במצב קפאון ( שזה אולי יותר גרוע מסגירה ) ובכך לא רק שפועלים חדשים לא רוצים ולא
ירצו למלא איזה מקום כשחסר ( נחסרו
מרצונם ) ,

שלושה ,

אחד מת ושניים עזבו את המושבה

אלא גם הפועלים שעד עכשיו סבלו במושבה בתקווה שלעתיד המושבה תגדל

ואז ייטב להם  ,ג " כ [ גם כן ] עומדים לעזוב לאט לאט  ,ויגע בנפשו  :מה יש להפועלים פה

במצבה של המושבה עכשיו  ( :א ) האדמה שנתנו להם היא אדמת סלעים  ( . . .ב ) הבתים הם
רק בשכירות ולעולם לא יהיו שייכים להפועלים  ,ואם במקרה מות או מקרה אחר אחד

הפועלים יעזוב את המושבה  ,עליו לעזוב את הבית עם כל מה ששם עליו בין בעבודה בין
בכסף ומי שהוא שרוצה להניח את מעותיו וטרחתו על קרן הצבי .

(ג)

המושבה רחוקה

מהעיר ובכדי להשיג איזה דבר קל  -ערך  ,כמו  . . .שמן וכדומה  ,הוא צריך לכתת את רגליו

שעתיים ( העירה

ושוב )

ולבטל שליש יום

מהעבודה ,

שזה עולה לפעמים פעמיים

מהחפצים שהוא קונה כעיר  ( .ד ) כמו כל בעלי  -חיים  ,גם התימנים שואפים להסביבה

שלהם והסביבה הזו לא רק שלא נגדלת  ,אלא הולכת וכלה  ,בימים טובים

למשל  ,כמעט

שאין להם מניין להתפלל  ,ובחג שבועות העבר  ,מפני שאחדים נסעו ליפו ולירושלים

לבלות ימי החג בקרב משפחותיהם  ,התימנים שנשארו התפללו ביחידות וצריך להבין
אותם במצב זה  ,מובן מנקודת מבטם הם .

המעלה היחידה שישנה גם עכשיו להמושבה  ,היא אוירה המצויין  .כשבאו הנה הביאו אתה
ששה ילדים כולם חולים ורק אחד מהם נברא פה והנשארים מתו עוד בחודשים הראשונים
לבואם הנה  .לעומת זה  ,נולדו להם פה ששה ילדים וכולם בריאים ויפים  .גם התימנים

עצמם שבירושלים קדחו לפעמים שבועות תכופות לא קדחו פה אף יום אחד  ,אבל דווקא

לזה לא נותנים התימנים שום ערך  ,כי לפי דבריהם

' זה

מהשם ,

'

( וכמדומני ששאלת

דעת עפרת

אף כי הם בעצמם אדישים מאוד בעניין זה ) .

הבריאות אצל התימנים חשובה מאוד ,

אי  -לזאת  ,מצב הרוח של הפועלים מדוכא מאוד  ,והרוב מהם אחרי כל החלאות שעברו
עליהם במשך

שליש

שנים עומדים לעוזבה לאט לאט .

מצב החומרי של המושבה זאת אומרת של בית עבודה הוא דוקא

טוב  .בשנה הראשונה

כשעבדו רק  7פועלים  ,כידוע לכ ' היה גרעון גדול  .בשנה השניה הפסד לא היה כבר אבל
גם רווח לא היה וכשבעה החודשים האחרונים לפי הבילנס [ מאזן  -נ " ע ] של
( כפי העתקת הכילנס הרצוף פה ) הרוחנו כבר סכום של
בית  -עבודה קטן של

בשביל
יוצא

:

40

15

30

אפריל

פרנק  .רווח יפה מאוד של

1187 . 90

פועל  ,אחרי זה שיש לנו הוצאות גדולות שיכולות היו גם להספיק

פועל  ,כמו שמירה  ,מנהל תנור  ,אינוונטר  ,שכר  -דירה ועוד .
'

מצד אחד מצב בית  -עבודה כמעט מזהיר ומהצד השני מצב הפועלים רע מאוד .

ובכן לפי דעתי שאלת המושבה צריכה להפתר באחת מאלה

 . ) 1או להגדיל את המושבה בבתים אחדים  . . .ואז
הפועלים

;

( ב ) הסביבה שלהם תגדל

;

:

:

( א ) ירימו תיכף את מצב רוחם של

( ג ) הבתים החדשים יבנו נגד אלה ושם כבר אדמה

טובה  . . .ואז הם ישפיעו גם על הראשונים ( אבל צריך יהיה למסור את הבתים לרשותם

של הפועלים ליובל שנים בתנאים ידועים  ,בכדי שיביט על זה כמו על הונו הפרטי ואז לא
יחוס על טרחה ולפעמים גם על הוצאה של
במושבה ולא יסבלו מרחוק במקום

;

כסף ) ;

( ד ) תהייה אפשרות לפתוח חנות

( ה ) עיקר העיקרים  :כשיגדל מספר הפועלים  ,מובן

שזה יותר טוב בשביל בית  -הספר מצד המסחרי  .ובטוח אני שאף אחד לא ירצה לעזוב אז

את המושבה  ,אדרבה  ,עוד חדשים ירצו לבוא הנה .
וכן אין לשכוח שבעונת הקדחת בירושלים  ,זה יהיה כעין מקלט לפועלי בצלאל ירושלים
שיהיה להם מקום להחליף את האויר מבלי לעזוב את העבודה שזה מביא לידי הפסד גם
את כתי  -המלאכה גם את הפועלים .

 . ) 2או לסגור את המושבה ואז נפטר פעם אחת מכל הצרות וה ' כאב  -ראש ' שהמושבה

הביאה להקרן  -קיימת  ,לבצלאל ולהפועלים ויד עם זה מכל התקוות היפות שתלו במושבה

זך .
בטוח אנוכי שכ ' ישתדל בכל כוח השפעתו במקומות הנחוצים לשים קץ לשאלת המושבה
ולפתרה בפעם אחת

' לחדול או

לקיים

!'

תלמידו המכבדות

כאמור  ,היתה ההחלטה לחדול

!

תימני המושבה שעדיין נותרו במקום עברו  ,בהדרגה  ,לעבודה

בחווה  .מ ' בצלאל ' לא הגיעו הזמנות חדשות  ,אף לא נשלח חומר  -גלם  .בעבודתם בחווה שמרו

,

התימנים על מסגרת חברתית מצומצמת  .בתרע " ד חתומים על הסכם תפילה אברהם נדב  ,יוסף נגר
 אהרון הופיעהחיים עמאר  ,סעיד ג ' מיל  ,אברהם חסן  ,אברם תוויל  ,סעיד נגר  ,ואחרים  .גם חתימת בן
.
שם  .ואולם  ,בשנה זו עזב בן  -אהרון את המקום  ,בהותירו את פועליו המעטים בספינה הטובעת
במרס

1914

כתב ל ' בצלאל ' מחדרה

:

' משרה אין לי עוד  ,אבל יש לי פה עבודה עוד

לעשרה  ,או

במקצת  ' :זה זמן רב

51

העתק מדויק של מכתב זה שלח בן  -אהרון אל המשרד הארץ  -ישראלי  ,אלא שאת פתיחתו שינה
שאינכם מתעניינים במושבתנו ולא שמים כלל אליה לב  .אבל מצב גסיסתה של המושבה מכריחני פ ע ם א ח ת
להזכירכם ע " א קיומה של עלובה זו ' .

"

ע/ .

מחשבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לשנים  -עשר יום '  .זמן קצר לאחר  -מכן חזרו גם אחרוני האומנים התימנים לירושלים  .מושבת
' בצלאל ' סופחה לחווה  ,ומאוחר יותר  ,הופקרה להתפוררות ועזובה .
אסתרמן ותעקידו בנטישה
מי מילא בדראמה של מושבת ' בצלאל ' את תפקיד ' האיש הרע '

?

רק עיון בארכיון המשרד הארץ -

ישראלי יגלה לנו מי האיש  :אסתרמן  ,מנהל בית  -המלאכה של ' בצלאל '  .אותו ' סוחר מומחה '  -כפי
שכינוהו בלעג עיתוני הפועלים בארץ  ,שלא חדלו לתקפו  -נשלח -

ב 1913 -

מברלין בידי אוטו

וארבורג  ,כדי שיטול לידיו את ניהולם הכושל של בתי  -המלאכה  .וארבורג קץ בהזיות חיי היופי

והאחווה של ש " ץ כשנגעו אלה בענייני מסחר  .לפיכך  ,שלת איש ניהול ומסחר ומשולל חזון  .אין

צריך לומר  ,כי בואו של אסתרמן ירד על מושבת

' בצלאל ' כענן כבד ,

לפי שזו קמה והתקיימה בעיקר

בכוח חזונו של  . y" wלא לשווא שנא ש " ץ את אסתרמן  ,ולא מחל לו מעולם על

בנובמבר

1913

מעשיו ' .
2

החל אסתרמן לפעול במלוא המרץ  ,כדי לסלק את המטרד הקרוי ' מושבת בצלאל '

מעל דרכו  .בחודש זה סירב לאשר מימון לחומרי בנייה שהזמין בן  -אהרון ביפו  .באותו תודש החל
בפיטורי עובדים תימנים מן המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .ידו הקשה ניחתה על תימני

ירושלים לפני שניחתה על תימני בן  -שמן  ,ואפשר שהיה בכך משום שיקול פוליטי  :מגמתו היתה
לצמצם את המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  ,משום שזו ' לא יכלה למצוא קונים להכלים אשר

נעשו בה '  ,כדברי ההסבר שנתן המשרד הארץ  -ישראלי לפועלים המפוטרים  .עתה לא עמדו עוד
מכשולים לפניו להנחתת המכה על בן  -שמן .
ב 13 -

בנובמבר

, 1913

דיווח ד " ר טהון לברלין על מניעיו של אסתרמן לנטישה

:

א ' אסתרמן מסביר שמחלקת בצלאל בבן  -שמן רק גורמת לבתי  -המלאכה הוצאות
מיותרות  .והוא רוצה לפיכך לחסל את המחלקה

ב 15 -

להוצאות המחלקה מגורם אחר  .ההוצאות הללו הן
משכורת למנהל

150

פראנק לחודש

שכר  -דירה לקרן הקיימת

50

פראנק לחודש

לנובמבר  ,אם לא יקבל כיסוי

:

שליש מהמשכורת של

מושך  -החוטים

50

פראנק לחודש

הוצאות משרד

1

פראנק לחודש

ההוצאות הללו יתבטלו אם כל פועלי בן  -שמן יעברו לירושלים  .ד " ר חיסין  ,שגם אליו פנה
א'

אסתרמן  ,מסביר שהוא מוכן להעביר חלק מהוצאות חשבון זה לאודיסה לוועד

האודיסאי  ,אך זאת הוא יוכל להחליט סופית רק לאחר קבלת התשובה מאוריסה  ,מה
שיצריך שישה שבועות  .בינתיים מסביר א ' אסתרמן שאין לו אפשרות ליטול על עצמו את
ההוצאות הללו הוא מוכרח לסגור את המחלקה מיד  ,אם לא יקבל את הכספים הנדונים .
לפיכך  ,אני מצהיר שאני נכון לקבל על עצמי את ההוצאות על בית  -המלאכה של ' בצלאל '

בבן  -שמן למשך

6

שבועות  ,כדי למנוע את סגירת המחלקה . . .

ד " ר טהון נכנס לפרטים כספיים שונים  ,שאמורים היו להיות הצעה לפתרון  .הוא אף הציע להקטין
52

כעיתון ' החרות ' משנת

1914

הורא ראיון שערך א ' הרדוף ( סלנט ) עם פרופ ' ש " ץ  ,שדיבר סרה באסתרמן  ' :לא אנכי

הזמנתיו  ,וגם את פי לא שאלו ' .

1 9
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גדעת עפרת

. _ 1 , 1,

,,

,

ן את שכר פועלי המושבה לעומת זה של פועלי ירושלים

' וזאת במידה שעדיין לא הוקטנה

משכורתם '  .אלא שכל הצעותיו נפלו על אוזניו האטומות של אסתרמן .
ב  9 -בדצמבר
המושכה

1913

שלח אסתרמן מכתב אל המשרד הארץ  -ישראלי  ,ובו הודעה על כוונתו לפרק את

:

בתשובה למכתבכם מיום ה ' כסלו אנו מודיעים לכם  ,שאין אנחנו מוצאים שום אפשרות

להמשיך את עבודת הפיליגרין בבן  -שמן  .מתחילה חשבנו  ,שאפשר יהיה לנו להושיב שמה
עוד פועלים טובים אחדים וה ' פרסוב  ,מנהל עבודת הפיליגרן אצלנו ישב שם זמן  -מה

ואח " כ יבקר את הקבוצה לעתים קרובות עד שתסודר שם קבוצה  ,שאפשר לסמוך עליה
ולמסור לה חלק מן העבודות שלנו  .עפ " י הרצאת ה ' פרסוב  ,שבקר בבן  -שמן לפני שבוע ,

נתברר לנו שזה אי  -אפשר  .והקבוצה היושבת עכשיו בבן  -שמן יכולה לעבוד רק חפצים
אחדים וגם את אלה אינה יכולה להוציא יפים ומתוקנים כדרוש  .אבל העיקר הוא  ,שאלה
הם חפצים שאין מוכרים אותם בכמות מרובה . . .

ליב אסתרמן
ן
אריה

כוונות הפירוק נודעו ברבים  .הלשכה הראשית של הקרן  -הקיימת לישראל קישרה את פיטורי
למלאכת  -כסף בירושלים עם כוונות הפירוק בבן  -שמן  .היא  ,שהשקיעה כסף רב
ל
ל
בפיתוח המושבה  ,שלחה אל המשרד הארץ  -ישראלי מכתב ממשרדה שבקלן  ,מיום

10

בדצמבר

: 1913

יש קוראים בעתונות הא " י דו " חות המעוררים תשומת  -לב רבה על פיטורין של מספר גדול
של פועלים מבתי המלאכה של בצלאל  .נראה לנו שתוך כדי כך גם תימנים רבים מאוד ,
שהועסקו בעיקר במחלקת הכסף  ,איבדו את לחמם  .המשבר נראה גם מתפשט למושבת
התימנים בכן  -שמן  ,ופרופ ' וארפורג רואה סיכוי גם לביטול בית  -המלאכה לכסף בבו -

שמן  .תבין שהתפתחות זו ממלאת אותנו דאגה רבה  .הקק " ל אישרה להתיישבות זו הלוואה
ניכרת בתקווה ומתוך ציפייה שאין מדובר רק בניסיון מלא תקוות לאחד תעשייה עם
חקלאות  .אם כעת נשברת מושבה זו  ,מתבטל ניסיון חברתי חשוב  ,עשר משפחות עובדים
נמסרות לעתיד בלתי ידוע והקק " ל תיחשב כאחראית למשבר זה  .בנוסף לכך  ,תעמוד אולי
גם שאלת החזרת ההלוואה שניתנה לצורך זה  .לכן אנחנו מתעניינים מאוד במה שמתרחש

בבצלאל בירושלים ובבן  -שמן ומבקשים ממך למסור לנו דו " ח מפורט על המצב ולהציע
הצעותיך אשר יוכלו לעזור לעניין או לפחות להקל . . .

שישה ימים קודם  -לכן שלתו אומני המושבה  ,המבוהלים מן הקץ המאיים לבוא  ,הצעה מהפכנית

למשרד הארץ  -ישראלי  .לפי הצעתם  ,הם יקבלו עליהם לעסוק יומם בחקלאות  ,בחווה

החקלאית ,

ולהקדיש עצמם למלאכת ' בצלאל ' כשלוש ארבע שעות  ,מדי לילה  .גישה חדשה זו העדיפה בבירור

את החקלאות על  -פני מלאכת ' בצלאל '  .אסתרמן דחה את ההצעה באורח מוחלט  .היתה זו גם שלילה
מוצהרת של שיטת העבודה בקבלנות שהנהיג אסתרמן ב ' בצלאל '  ,ולפיה מצאו התימנים כי שכרם
פחת
אכן ,

:

' אנחנו

בעלי משפחות  ,ובאנו ללוד לחיות ולא למות ' .

אסתרמן היה אויבה הגדול של המושבה  .הוא לא אישר את דברי בן  -אהרון על רווחיה

המזהירים  ,אף  -על  -פי שנתבקש להגיב על הערכה זו  .הוא לא שלח למושבה פועלים חדשים  ,למלא

את מקום אלה שעזבו או מתו  .הוא אף סטה מן הצו של ש " ץ שלא לקבל בירושלים את נוטשי בו -
שמן  ,וכדי לפתות את מעט הפועלים שנותרו במושבה לעזוב קיבל את הנוטשים חזרה לבתי -
המלאכה בירושלים .

1 0

"

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

לקראת סוף דצמבר פקד אסתרמן על בן  -אהרון לפרק את המושבה  .על החלטתו הנחושה של

אסתרמן כתב כן  -אהרון במכתב  -תגובה ששלח אל המשרד הארץ  -ישראלי ב -

11

בינואר

לפני ימים אחדים קבלתי פקודה מאדון אסתרמן לסגור את המושבה ביום
[ ינואר ] ,

: 1914

לינבר

1

אבל אח " כ פעלתי עליו והסכים להמשיך את העבודה עד שיבוא אדון ד " ר רופין .

בכל אופן  ,אנוכי מבין שמר אסתרמן רצונו חזק לסגור את

המושבה  ,והוא בטוח

שאדון

ד " ר רופין יסכים לזה  .כדברי עם מר אסתרמן ע " א ההצעה שהפועלים יעבדו ביום בעבודת

האדמה וכערב יעבדו בעבודת הכסף  ,היה עיקר ניגודו לזה  ,מפני שהפועלים  ,בהיותם

עסוקים כל היום בעבודת האדמה  ,לא יוכלו למלאת את ההזמנות שהוא צריך להם בזמנם
ולכן את עבודת ה ' הזמנות ' יצטרך לעשות בירושלים  ,ולהם לתת רק עבודה הנמכרת
' ממילא ' בשוק  ,וסחורה כזו ההולכת בשוק כמעט אין . . .

לאמיתו של דבר  ,ידע בן  -אהרון כי כלו כל הקצין  ,ולפיכך העלה הצעה מדהימה ביותר  :הוא עצמו

ימשיך במפעל המושבה  ,ויממנו מכיסו  -הוא  .במכתבו  ,שהבאנו לעיל  ,מן ה -

11

בינואר

, 1914

סיפר

בן  -אהרון שפגש בפוגלסון ושמע מפיו שהמשרד הארץ  -ישראלי חיפש פטרון אחר למושבה והוא
הציע לפוגלסון לקבל עליו את העבודות במקום  .פוגלסון  ,שלא ראה את עצמו בקי דיו בעניין  ,הציע

לבן  -אהרון הלוואה של ' איזה אלפים פרנקים על שנה בלי רבית '  ,בתנאי שהאחרון יקבל על עצמו
את ניהול המושבה על  -חשבונו  .תחילה סירב

בן  -אהרון ,

אבל בימים האחרונים  ,כשימי המושבה כבר ספורים  ,אנוכי מרגיש איזה כאב נורא בלבי

:

אבל לא על אותן שלש השנים שאיבדנו חינם  ,על כל אותן הצרות וההרפתקאות שעברו
עלינו עד שבססנו קצת את המושבה ; חס אנוכי על ה ' נסיון ' שנקבר לו מפני ש ' לא עלה ' .
הרגש הפנימי אינו יכול בשום אופן להסכים לסגירת המושבה  .אגב  ,עלי להעיר  ,שגם
התימנים שחלמו כל הזמן לשוב לירושלם  ,כיון שנודע להם בבירור שסוגרים את

המושבה  ,חושבים ( ודווקא מאלה שמר אסתרמן רוצה להעבירם

לירושלם ) ,

להשאר

במושבה  ,לו נתנו להם עבודה פה  .כואבים הם לחורכן המושבה  .לכן  ,אם תסכימו לעזור
לי בקיום המושבה  ,הנני נכון לקבל את עבודות המושבה על חשבוני הפרטי  ,ועל אחריותי .
בן  -אהרון היה אופטימי  .הוא האמין שהמושבה יכולה להכניס כשנים  -עשר עד שלושה  -עשר אלף

פראנקים לשנה  .מן המשרד הארץ  -ישראלי ציפה להלוואה של חמשת אלפים פראנק לשנה  ,ללא
ריבית  .מ ' בצלאל ' ציפה שתתחייב להזמין מדי שנה סחורה בשווי של שנים  -עשר אלף פראנקים ,

תמורת דמי  -תיווך של עשרה אחוזים  .בן  -אהרון זכר היטב את הטענות בדבר רמת הביצוע

ולכן הוסיף

:

במושבה ,

' ומובן שהרשות בידו לא לקבל סחורה שנעשתה יותר גרועה מהדוגמה שיתן לו ' .

היתה זו ' הצעת התאבדות '  ,ואיש לא התייחס אליה ברצינות  :שהרי הבטחת רווח על  -ידי הבטחה של
קנייה מראש אינה הפתרון  .יתר על כן  ,קם עוד גורם שהחל להפעיל לחץ לפירוק המושבה

:

ויליקנסקי  ,מנהל חוות בן  -שמן  .הלה התבקש על  -ידי המשרד הארץ  -ישראלי להמציא תכנית עבודה
ותקציב  ,לשם הכשרת הקרקעות ( שני הדונם  ,שהוקצו לכל משפחה ולא נוצלו ) לגידול ירקות

ונטיעות  .המשרד הארץ  -ישראלי אף הציע  ,שאם הקרקע אינה ניתנת לעיבוד  ,יקצה ויליקנסקי
לתושבים רצועות  -אדמה מן השטח שמול בתיהם  .ככל הידוע  ,לא השיב ויליקנסקי לפנייתו של
המשרד  .לא זו בלבד  ,אלא

שב 20 -

בינואר

1914

ביקש ממשרד זה עצמו להעביר את בתי מושבת

' בצלאל ' לחווה  ,כיוון שזו סובלת ממחסור בבניינים  .ואמנם ,

ב 15 -

בפברואר נתבקש בן  -אהרון

להעביר את הכלים והרכוש לרשות החווה  ,וארבעה ימים לאחר מכן הודיע אסתרמן למשרד הארץ -

/ 61

גדעת עפרת

ישראלי כי קיבל כמעט כל מה ששייך היה ל ' בצלאל '  ,להוציא ספסלים  ,שאותם הוא מוכן למכור

לחווה  .שמונה ימים אחר  -כך דיווח בן  -אהרון כי כל הדירות כבר מיושבות בפועלי החווה  .את
האמבט  ,דוד  -התימום ושאר מכשירי בית  -המרחץ קנה בן  -אהרון עצמו .
ב 16 -

בפברואר

ובה נאמר

1914

נשלחה הודעה מן המשרד הארץ  -ישראלי אל הוועד  -הפועל הציוני בברלין

:

אנחנו חייבים להודיעכם כי לצערנו הרב החליט א ' אסתרמן בכל  -זאת לסגור את בית -

המלאכה של כסף בבן  -שמן  ,מפני שהאירגון מחדש של בתי  -המלאכה בירושלים איפשר

לו למצוא מקום לפועלי בן  -שמן בירושלים  .וגם מפני שלפי חשבונו הוא יכול לחסוך בכל
חודש כמה מאות פרנקים אם הוא נותן לפועלי בן  -שמן לעבוד בירושלים  .אנחנו הכנו את
הבתים בשביל דירות לפועלים נשואים מהחווה  ,אבל השארנו לעצמנו את הזכות
להשתמש בבתים בכל עת למטרות אחרות  .פינוי הבתים בשביל הפועלים הנשואים של
החווה הקל על חוסר הדירות שם בצורה

כיצד הגיבו התימנים

ניכרת .

?

הישארותם באיזור למשך זמן  -מה מצביעה על כך שציפו להתפתחות חיובית  .יש אף עדות על
ניסיונותיהם לגייס למושבה פועלים חדשים  ,אף מקרב בני  -משפחותיהם שבירושלים  ,בתקווה
לשוב וליישבה  .בא ' כאייר תרע " ה שלח שלום יוסף אלשיך  ,רבו וראשו של הוועד הרוחני של
קהילת התימנים בירושלים  ,מכתב ובו המליץ על קבוצת תימנים שביקשו לחיות ולעבוד במושבת
' בצלאל '  .האומנים המוצעים פנו אל ש " ץ אך איחרו את המועד  .על מושבת ' בצלאל ' בא הקץ .

אחרית דבר
מה עלה בגורלם של המושבה ואנשיה

?

למושבת ' כצלאל ' לא היתה עוד תקומה  .ידוע רק על הצעה אחת שהעלה ש " ץ ליישב את המושבה
באומנים וסופרי סת " ם  .הצעה זו התעלמה לחלוטין מתולדות המושבה ומן הסיבות

להתפוררותה .

מובנת אפוא תשובת המשרד הארץ  -ישראלי  ,אולי מעטו של ד " ר רופין  ,שנכתבה

באפריל

ב 24 -

: 1915

אני מאשר בזאת קבלת מכתבך המכובד מן ה  , 18 . 4 -שאת תוכנו הבאתי לתשומת  -לבי .
מיותר להזכיר את הסיבות הרבות לאי  -יכולתנו לחשוב על תכניות מעין אלה  .אתה שוכח ,
אגב  ,שתכנית יישוב הפועלים התימנים ( אומני הרקמה בחוטי זהב וכסף ) בבן  -שמן נכשלה
מכל הבחינות  ,משום שלתימנים אין כל חשק לעבד גינות ולעסוק בעבודות חקלאות

כלשהן  .אתה עצמך ציינת לפני זמן  -מה שהפועלים התימנים גרו בעיר עת ממושכת

מדי ,

ולפיכך אין הם מתאימים לעבודות חקלאיות  .כיצד יצליחו כותבי ספרי תורה יותר מאומני
רקמה בחוטי זהב וכסף

?

על כל פנים  ,לא זו העת לתכניות מעין אלה .

מנהל המושבה  ,בן  -ציון בן  -אהרון  ,שב לתל  -אביב ופנה לעיסוקים

נ5

.

אחרים ' .

5

תיאור מפורט של מעשיו בשנים שאחר כך מצוי אצל  :ד ' תדהר אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,ד ,

עמ ' : 1860

' מתרע " ד חבר בועד תל  -אביב  .למד משפטים בבית  -הספר למשפטים ( מהתלמידים הראשונים ) אשר בירושלים
והוסמך כשנת
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כעורך  -דין מאז עובד במקצועו בירושלים  .ממייסדי סניף ברית ויצה " ר בירושלים ואת

מושבת ' בצלאל ' בבן  -שמן

מה עלה בגורלם של תימני המושבה

?

אין בידינו פרטים מדויקים  ,ובוודאי לא שמות  ,אך ברור כי

חלקם נתקבל לעבודה במחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .כאן לא תמו צרותיהם  .אסתרמן המשיך
במגמת הקיצוצים והפיטורים  ,וידו הקשה ניחתה גם על המחלקה למלאכת  -כסף ב ' בצלאל '  .באחד
העיתונים מסופר על פיטורי מחצית מפועלי ' בצלאל ' ביום אחד .

54

בעקבות ההפרדה בין בית  -הספר

לאמנות ובין בתי  -המלאכה  ,התחזק מאוד מעמדו של אסתרמן במוסד  .מעתה היה הוא הכל  -יכול
בבתי  -המלאכה  .לעומת כארבע  -מאות העובדים שהיו ב ' בצלאל '

כמאה וחמישים

בלבד ,

ומהם שרדו לאחר החגים כשמונים  .עתה ניצבו אלה לעומת אלה -

' הגרמנים ' ( אסתרמן וגולדברג  ,שעמדו בראש בתי  -המלאכה )

המפוטרים .

ב 1912 -י

נותרו בראשית

1914

והתימנים  ,שהיו רוב מניינם של

ארבעים ילדות ממחלקת השטיחים נשלחו הביתה בידיים ריקות ובעיניים דומעות

( פועלי המחלקה לרקמה בחוטי זהב וכסף קיבלו פיצויים )  .העיתון

' האחדות ' קרא למרד הפועלים

נגד אדוניהם הגרמנים  .התימנים המגורשים פרסמו ' מכתב גלוי לקהל העברי '  ,ובו הצהירו נואשות
כי ' כפשע בינינו ובין המות '  ,וזעקו לעזרה בהשגת עבודה  .בכנס שהתקיים בבית  -העם נבחרה ועדה ,
שתפקידה היה ללחום נגד גירוש הפועלים מ ' בצלאל '  .פועלי המחלקה לרקמה בחוטי זהב וכסף
ניהלו את המאבק העז ביותר  .הם הגישו להנהלה מכתב  ,ובו תבעו ממנה לחזור לנהליו הקודמים של

המוסד  .אסתרמן תקף את הפועלים והאשימם בחוסר  -נכונות להקרבה  ,ובכניעה ללחצי הוועדה של

בית  -העם .

דבריו  ,עזבו

למשמע

פועלי המחלקה לרקמה בחוטי כסף וזהב את האולם  .ראשי

המותקפים בעיתונות הפועלים דאז  ' -האחדות ' ו ' הפועל הצעיר '  -היו אסתרמן  ,גולדברג וש " ץ .
האחרון הותקף על הזיות האחווה הרומנטיות שלו  ,שניסה להגשימן  ,ועל כך שהוא חסר כל הבנה
בעניינים חומריים  .הוא הואשם אף בבזבזנות  ,וכדוגמה מובהקת לכך הובאה הקמת מושבת

' בצלאל ' .
משבר

, 1914

- 1919

וכסף

כמו משברים רבים אחרים שעברו על ' בצלאל '  ,חלף  ,ובהרצאה שנשא ש " ץ ב -

' האינדוסטריה הביתית '  -הוא סיפר על גורל התימנים  ,אומני מלאכת הרקמה בחוטי זהב

:

 . . .בעבודה הזאת ( פיליגרן ) עשיתי נסיון לסדר אותה בעבודת בית  :ב ' בן שמן ' בנינו בתים
ועבדו שם כעשרים פועלים

;

הם עבדו את העבודה היותר זולה מה שכמובן נותן

להפועלים הרוח היותר קטן ; בכל זאת  ,למרות שהיו להם הוצאות יתירות ( להחזיק אמן
ושומר ; והוצאות התלויות בתנאי המקום בתור מושבה

( היא התקיימה שלוש שנים
הכסף 80

חדשה ) ,

נתנה בשנה האחרונה רוח

וה ' אסתרמן סגר אותה )  .חוץ מזה השבנו להם את העבודה עם

סנטים כל דרהם ובירושלים  . 1 . 20 -ועתה נוסדה קבוצה

קואופרטיבית 13 ,

פועלים ושני אמנים  ,שהם חברי הקבוצה  ,ועוד ארבעה פועלים שנותנים להם עבודה
בבית

;

הקבוצה נוסדה לפי התוכנית ששמתי לי בכלל בעד עבודת בצלאל עוד קודם

שבאתי לירושלים ושמח אני לראות בפועל אמיתות הרעיון שלי  .כל פועל נהיה ליותר
ההסתדרות האזרחית " התושב " (  . ) 1930כתב מאמרים רבים על נושאים משפטיים בעיתונות הכללית וכירחון
" המשפט "  .בשנים תר " צ  -תרצ " ד הוציא את השבועון " כמערכה "  .פרסם שני ספרים

הדתיים

היהודיים "

:

" יסוד וסמכות בחי  -הדין

( תרפ " ז )  .ובימי מלחמת המחתרת העברית כשלטון הבריטי הוא מוציא את הספר " המחתרת

העברית בתקופת התלמוד "  ( . . .תש " ח ) .

כשם שהוא נאה דורש  ,הוא גם נאה מקיים  .למרות גילו המבוגר  ,הוא

משתתף בפועל כהגנת ירושלים כצלף  ,כמ " מ ובמחלקת המודיעין של צ  .ה  .ל  .הצטיין כצלף מומחה ממדרגה
ראשונה ופגע ברכים מצלפי האוייב שלא זכו להמשיך
54

האחדות  ,גליון

 ( 4ז'

בעבודתם . .

.'.

כחשוון תרע " ד ) .
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פרודוקטיבי סמה שהיה קודם כבית  -המלאכה בצלאל תחת השגחת פקידים

בכלל יוצאת מתחת ידיהם יותר אמנותית  ,יען אשר להאמנים יש יותר

 ,והעבודה

אינטרס

בזה ,

והצד

ומשתמשים הם בעצות ובהוכחות שיכולים לתת להם האמנים של ביה " ס ' בצלאל ' .
מה שהם
המסחרי מתנהג אצלם באופן היותר טוב  . . .לא רק שהם מוכרים תיכף כל
 עבודה וקרןעושים  ,כי גם יש להם הזמנות על יותר מסך  6000פר ' ולו רק היו להם כלי
לקבל
מסחרית חשובה ( ככל התחילו בקרן של  100לירות טורקיות )  ,כי אז כבר היו יכולים
עובדים שם ,
גם את יתר הפועלים  ,מאלה שגרשו מבצלאל ואלה המעטים שעודם
הסובלים עתה

ממחסור " . . .

אכן  ,באורח פאראדוקסאלי ביותר  ,היה הניצחון ב ' בצלאל ' ניצחונם של

התימנים  ,אומני מלאכת
רעתם .

הרקמה בחוטי זהב וכסף  .הם ניחנו ביכולת התמדה ובכוח סבל  ,שעמדו כפני כל דורשי
זהב וכסף ,
לימים  ,כשנסגר ' בצלאל ' ( 935 - 1928נ )  ,המשיכו התימנים  ,אומני מלאכת הרקמה בחוטי
בצלאל ' ליצירותיהם ,
לשכון במוסד המתפורר  ,ולעסוק באומנותם ( אף כי חטאו בצירוף השם '

ועובדה זו חוללה שערוריה עם פתיחת ' בצלאל ' החדש ב  . ) 1935 -שנים רבות

המשיכו במלאכתם
עוד פעלו

המסורתית  ,ואף לאחר שנעלמו שרידי ' בצלאל ' הישן כלא היו  .עד סוף שנות החמישים
 ,ואת מרכולתם סיפקו
בין כתלי ' בצלאל ' אומנים תימנים  ,שעסקו כמלאכת הרקמה בחוטי זהב וכסף
העובדה שכאשר
לחנויות לממכר עתיקות ולממכר מתנות בירושלים  .ביטוי מובהק לניצחונם היא
 ,מתכוונים ,
מזכירים כיום בחנויות למזכרות ולמלאכת מחשבת יהודית את המונח ' עבודת בצלאל '
בעיקרו של דבר  ,לעכורת הרקמה בחוטי זהב וכסף של התימנים .
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לפרקים  ,סניף האזרח  ,ירושלים

ו/ 5 ,

תרע " ט  ,עמ '

. 24 - 23

