שייד*

פרקים מזכרונות אליהו
צבי אילן

אליהו שייד  ,הממונה מטעם הבארון רוטשילד על מפעל ההתיישבות שלו בארץ בשנים

, 1899 - 1883

היה מן האישים הבולטים שהטביעו חותמם על תקופת העלייה הראשונה  .משום כך יש חשיבות
לזכרונותיו  ,שפרקים אחדים מהם מתפרסמים כאן לראשונה בתרגומו העברי של א ' עכר  -הדני .
בזכרונות שייד אנו מוצאים תיאור רחב של התקופה  ,ניסיון להסביר  ,ולעתים לתרץ  ,פעולות ועמדות
שנקט האחראי על פעולות הבארון בארץ במשך רוב תקופת התמיכה  ,כמעט מראשיתה ועד

סופה ,

במשך כשבע  -עשרה שנים .
מלכתחילה אפשר להקשות על מידת התאמתו של שייד  ,שהיה חסר כל ידע חקלאי  ,לנהל מפעל -

התיישבות בארץ זרה  ,שאת שפתה ותנאיה לא הכיר  .שייד איננו מהסס לציין נקודות  -חולשה אלו

ככר בתחילת זכרונותיו  .אולם אין בזכרונות מידע  ,שילמד אותנו מה היתה התכנית שעמה יצא
למשימתו  ,אלו הנחיות הוטלו עליו  ,מה היה הקו המנחה שהוביל להשקעת מיליוני פראנקים  ,לקבוע
גורלות אדם ויישוב .

'

שייד לבארון בפארים לקבלת

מהזכרונות מסתבר כאילו כלל לא היתה תכנית  .הפניות השונות של
הוראות נענות  ,כפי שהוא מספר  ,כשבחים או בהוראות סתמיות ללכת כדרך בה החל  .אמנם יתכן
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אליהו שייד

שבדבריו אלה רצה שייד לקחת על עצמו את האחריות לכל שנעשה בארץ ולהמעיט בערך הכוונתו
של הבארון .
שייד ידע היטב  ,ומציין זאת בזכרונותיו
בארץ ,

לא  -אחת  ,כמה

קשה היה אז ליישב אנשים בלתי  -מנוסים

שתנאיה החקלאיים לא היו ברורים והיה צורך ללמוד מכשלונות הניסויים החקלאיים

שנערכו  .אך מה ידעו על כל אלה האנשים שעל גבם נערכו הניסויים
רצונם הטוב  ,הבנתם  ,יוזמתם ומרצם

?

הלא היו  ,לפחות

?

%

-

מה נעשה כדי לרכוש את

בחלקם  ,חובבי  -ציון  ,או

נציגי אגודות של

חובבי  -ציון  .בארץ נקלעו למשטר בו נדרשו לציות עיוור  ,להיות נתמכים של בארון  ,שפקידיו לא
תמיד היו יהודים  ,והיהודים שכהם לא תמיד היו חובבי  -ציון  .לא יפלא  ,אפוא  ,שבזכרונותיו של

שייד אין מאום כמעט על מניעי המתיישבים  .יש אצלו הערכה ואהדה אליהם  ,למרות התנגשויות

וסכסוכים חריפים  .הוא גאה בטיפוס האיכר היהודי שנוצר בארץ  ,אך אין זו הערכה לחובב  -ציון
המגשים  ,אלא הערכה אנושית  -יהודית כללית וקריאת  -תגר כלפי המהססים שבין היהודים עצמם

וכייחוד כלפי האנטישמיים  .זאת ללא הדגשה שלחיים מעמל  -כפיים יש ערך סגולי על רקע
ההתיישבות בארץ  ,מקום השונה במהותו ממקומות אחרים בהם ניסו ליישב יהודים .
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אהרן עבר  -הדני

-

תודתי נתונה לאלה שעזרוני בטיפול בכתב  -היד והכשרתו לדפוס  -בראשונה לרחל עבר  -הדני  ,בתו של המתרגם ,
עובדת הארכיון הציוני  ,לאברהם אזדרכת  ,לשולמית למקוב ולשלמה שבא  .הוצאה חדשה של הזכרונות  ,המבוססת
על השוואת הנוסחאות השונות של כתבי היד  ,עומדת לראות אור בתרגום

א ' אמיר  ,בהוצאת יד

יצחק בן  -צבי .
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בינואר  , 1900הוא חיבור אפולוגטי  ,שנועד להסביר את מעשי הכותב ואת מפעל

של

אדם ,

הבארון  .זה חיבור

שלדבריו  ,ניצב במשך עבודתו בין הפטיש והסדן  .הוא עמד לא רק בין המתיישבים

והבארון אלא גם בין הבארון ופקידי האדמיניסטראציה  ,אדם שנחשב כל  -יכול  ,בעוד שכמעט כל
פעולה שלו  ,כפי שהוא מעיד  ,חייבה הסכמה ולפחות דיווח לבארון  .בכתיבה מצא דרך להציג את

הדברים מנקודת  -מבטו ולהגן על פעולותיו בסיום עבודתו הממושכת  .בזכרונותיו הוא מביע

לויאליות כלפי הבארון והפקידים הסרים למרותו  .במקרה אחד  ,של וורמסר  ,הפקיד של זכרון -
יעקב  ,מתח

ביקורת  ,אך זו היתה מתונה ומבינה .

ניכר בו שהיה רגיל בכתיבה  .דברים קריאים ופשוטים  ,ששזורה בהם פה ושם גם נימה של הומור .

מן הזכרונות עולים שרטוטים לקווי  -אופי אחדים של שייר  .הוא ניסה לשמש דוגמה למתיישבים
בעבודה ונימוסי  -שולחן  ,אף שהפקידים שתחתיו לעגו לו על כך  .הוא יצא נגד ההתגנדרות בלבוש
והגינונים הזרים הנהוגים

היה אחד הנושאים שהפקידות הואשמה כי החדירתם

במושבות  ,והלא זה

למושבות  .גם בעניין אחר שהאשימו בו את פקידות הבארון  -פזרנות בכספים  -סיפר  ,כי
במקרים אחדים פעל בחסכנות וקנה לו אויבים בשל כך .
לדבריו  ,סלד מביטויי הכבוד המופרזים כלפיו  ,דבר שהיה מקובל מאוד במושבות  ,ונאמר לא  -אחת
שהיה לרצון הפקידות  .סיפוריו על הקרבן האישי שהקריב בעבודתו בארץ והקשיים בהם נתקל -

מגעיו עם השלטונות  ,מסעות על גב סוס בחלקים נידחים של הארץ  ,בחום ובקור  ,המאלאריה
שדבקה בו  ,נפילתו בידי שודדים וכד '  -הם עדות לנעשה בארץ באותן שנים  ,אך יש בהם בהחלט
גם רצון לעורר אהדה כלפי הכותב .

הרבה נכתב  ,בין שאר דברי הביקורת על שייד ונוהגיו  ,על חולשתו ( וחולשת פקידים אחרים ) לנשים .
בין היתר הואשם שנהג שלא כהלכה בנערות שנבחרו להישלח לצרפת  ,ללמוד הוראה ולחזור

כמורות במושבות  .רבים ציינו כי משפחות הנערות הללו זכו להעדפה לא  -מוצדקת מצד שייד
והפקידים  .לדברים אלה אין זכר בזכרונותיו .
אליהו שייד

)  Scheidט) 1 % 11

נולד בעיר הגנוי שבאלזאס

ב 1841 -

ונפטר בצרפת ב  . 1922 -בילדותו

קיבל חינוך יהודי  -מסורתי וכללי  .מתוך ביקורת על המוסדות הפנימיים של קהילתו  ,יסד

ב 1863 -

בעירו את חברת ' עם סגולה '  ,בה שימש מזכיר ואחר  -כך נשיא  .מטרתה של האגודה היתה להכניס
שינויים בחיי הקהילה ולהתאימם לרוח הזמן  .במשך הזמן מילא תפקידים ציבוריים שונים  ,מהם
בעירייה

המקומית  ,עד

שנבחר לנשיא הקהילה היהודית בהגנוי  .יתכן שלמוצא השונה של שייד

ופקידים אחרים של הבארון  ,יוצאי אלזאס  ,האמונים על תרבות והשכלה יהודים וכללים  ,מתקדמים
יחסית  ,שנפגשו במושבות עם ' עמך ' יהודי ממזרח  -אירופה  ,היה חלק באי  -ההבנות ובתפישה השונה
של הדברים שאפיינה את ימי הפקידות .
מ 1879 -

פרסם שייד מחקרים אחדים על תולדות היהודים ומוסדותיהם בעירו  ,וכן ספר על תולדות

היהודים באלזאס שראה אור

ב  . 1887 -ב 1883 -

הזמין אותו הבארון רוטשילד לפארים לארגן את

חברת  -הצדקה ' גמילות חסד '  .לקראת סופה של אותה שנה בחר בו הבארון ' לארגן את המושבות
שנוסדו '  ,כלשונו של שייד  ,והוא יצא מיד לסיור  -עבודה בארץ  .ביקורו הראשון והדיו מתוארים
בפירוט בזכרונותיו  .מאז  ,בזמן שהחזיק בתפקידו  -עד סוף

- 1899

ביקר בארץ עשרים ושתיים

פעמים  ,מהן בביקורים שארכו שבועות אחדים ומהן ביקורים שנמשכו חודשים מספר  .כן ביקר

פעמים אחדות בחצר הסולטאן התורכי בקושטא  ,לצורך פעולות והשתדלויות שונות הקשורות
ביישוב הארץ  .במשך כמחצית הזמן שפעל
' גמילות חסד ' .
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כארץ  ,עד , 1891

המשיך לנהל בפארים את חברת

פרקים מזכרונות אליהו שייד
במשך פעילותו כמפקח הכללי על פעולות הבארון בארץ  ,היה הכוח החשוב והדמות הדומינאנטית
בכל הפעולות הללו  ,בייחוד במושבות שנמצאו בחסות

הבארון  .היות שכך זכה מצד אחד לכבוד

ולשבחים  ,אך מצד שני  ,גם לביקורת  ,לעתים קשה ביותר  ,על פעולותיו והתנהגותו ועל פעולת

לחלוטין  .י

פקידות הבארון  ,שעמה  ,כאמור  ,זוהה

לפי זכרונותיו חזר שייד והגיש לבארון את התפטרותו מתפקידו  ,בשל המחלות שנתקף בהן בארץ

מדי קיץ ( קדחת

ודיזנטריה ) ,

מהן נחלש מאוד  .לדבריו  ,החל בהגשת בקשות ההתפטרות בקיץ

, 1894

תוך בקשה לשוב לתפקידו בוועד הצדקה  .הוא מביא את תוכנם של מכתבי  -שידול ששלח לו הבארון
בבקשה שימשיך בעבודתו  ,ובאחד מהם אף רמז להגדלת שכרו  .לבסוף הוא כותב  ,ניאות הבארון
במאי

1899

לקבל את התפטרותו  -החל מראשית  . 1900היות ובראש קובץ הזכרונות אומר שייד

שהוא מגישו לבארון ולרעייתו  ,יש לשער שחייב היה לדייק בעניין זה  ,ומכל מקום כך הוצגו
הדברים כלפי חוץ .

עם זאת עולים מכמה מקורות רמזים שכתקופות מסוימות לא היה הבארון שבע  -רצון משייד  ,ראה

בו את הרע במיעוטו  ,ולבסוף אף פיטרו .

נראה שהפסקת עבודתו של שייד קשורה בהעברת הטיפול במושבות ליק " א  ,סמוך לשנת

. 1900

לאחר שבע  -עשרה שנות פעולה והשקעת אמצעים מרובים  ,עדיין לא הגיעו המושבות לעצמאות ,
והבארון החליט על החלפת הארגון האדמיניסטראטיבי והפקידים  .בעניין זה כנראה לא נועץ
הבארון בשייד שהורחק מן העבודה כמושבות .
לאחר הפסקת עבודתו בארץ חזר שייד לנהל את מוסדות הצדקה של בית רוטשילד בפארים ,

והמשיך לכתוב ולהתבטא בבעיות שונות הקשורות בארץ  -ישראל ויישובה  .מפעם לפעם כתב
רשימות ב ' וואכשריפט '  ,שיצא לאור באלזאס  .הוא חיבר עבודה גדולה ומפורטת על אוג ' ין

עמנואל ,

ממייסדי ' אליאנס '  .במאמריו בכתבי  -עת הוא חוזר ומגיב  ,בין השאר  ,בנושא היין ושיווקו  ,ותוקף
את עמדתם העוינת של רבני ה ' חלוקה '  ,אשר פסלו את יין המושבות  ,בעוד שאת יין הטמפלרים ,
' אויבינו המושבעים ביותר בארץ '  ,התירו  .בקשר לכך הוא מספר כיצד יסד  ,נוכח איום של קנאים

דתיים  ,את בית  -הספר בצפת  ,בשם הבארון רוטשילד  ,מוסד שעבר אחר  -כך לידי ' אליאנס ' .
הוא טוען נגד ' רעש ' שהציונות עושה על כל רכישת קרקע בארץ ושואל  :האם הרעשנו אנו כאשר

הרחבנו לכל מושבה שטחי  -קרקע ככל הדרוש לה

?

או האם הטמפלרים מכריזים על הקניות

העצומות שהם עושים בדרך חיפה  -נצרת או בדרך יפו  -עזה

?

הוא מדגיש את התחרות הקיימת בין

המדינות הנוצריות לבין עצמן  ,ולכן מונעות אחת מהשנייה לרכוש אדמות נוספות בארץ  -הקודש
ועל אחת כמה וכמה מקשות זאת על היהודים .
עולה מכל אלה ששייד לא ראה את פעילותו ככישלון  ,ושמר לעצמו זכות לבקר ולהעריך פעולות
הנעשות בתחום ההתיישבות בארץ .

הזכרונות נשתמרו בכתב  -יד בצרפתית  ,בשלושה כרכים  ,המכילים שישים עמודים בתבנית קטנה .
כותרותיו מעוטרות  ,וכלולים בו מספר תרשימים ומפות  .לספר שני שערים מצוירים  .בשער אחד
כתוב
1

:

זפק  Syrie ,מם

)

"

 Palestineמ

"

1 Ses Voyages

"

' Memoires Sur Les Colonies Juives

מעורבות משפחת שייד בנעשה בארץ וקשריה לפעולת הבארון גדולים מהמקובל  .מצאתי ששניים מבני
משפחתו  -סחמון שייד  ,יצואן  ,ואלברט לוי שייד  ,סוכן יינות וקוניאק מארץ  -ישראל  -היו קיטורים בעסקים

כמושבות בארץ  .התכתבות ארוכה שלהם עם מנהל זכרון  -יעקב ,

א ' שטרקמט  ,מ , 1898 -

מצויה בארכיון הציוני

המרכזי  15 / 3423 ,נ  .הכתובת על מכתביהם היא זר של אליהו שייד בפאריס  .כלומר לשייד היה גם אינטרס עיסקי -
משפחתי בדרך התפתחות המושבות  ,טיב גידוליהן וייצורן ( גפנים ויין  ,למשל ) .
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'  ' ( Elie Scheidאליהו שייר  -זכרונות על המושבות ומסעותיו בארץ  -ישראל ובסוריה ' )  .כותרת
השער השני היא

:

' זכרונות על המושבות היהודיות בארץ  -ישראל  ,מאת אליהו

שייד ' .

הכרכים היו בזמנו בארכיון פיק " א בחיפה  .הסופר א ' עבר  -הדני עשה בהם שימוש בכמה

פרטים מועטים ביותר מהם נכללו בספריהם של

מ'

מספריו : .

ניישטט וי ' קלויזנר ' .

לאחר שהארכיון הועבר לאנגליה  ,לא היתה לחוקרים גישה לזכרונות במשך שנים  .לא  -מכבר הופיע

ספר על בית רוטשילד ומפעלו בארץ  ,שנעשה בו שימוש בזכרונות .

4

לאחרונה הוחזר ארצה ארכיון פיק " א ובו אחד מטופסי כתב  -היד הצרפתי  .העתקים נוספים מן

הזכרונות נשמרו בידי צאצאיו בצרפת וצילומים מהם מצויים ברשות יד יצחק בן  -צבי .
כאן מתפרסמים קטעים מתוך תרגום שנעשה בידי א ' עבר  -הדני תוך השמטות לא  -גדולות ומתוך
רצון להיות נאמן למקור  .התרגום מכיל
הערות  ,ששולבו

הציוני

2

4

א  ,עבר  -הדני ,

210

תולדות אגודת

הכורמים ,

תרס " ו  -תשכ " ו ולייסוד מושבות הגפן חרמ " כ ,

תל  -אביב  ,תשכ " ו  ,עמ '

.

הנ " ל  ,משמר הירדן  ,תרמ " ב  -תש " ח  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ ' . 20 - 19

ביבא -

מ ' ניישטט  ,הגולן  ,תל אביב
London 1978
85 - 81

5

כאן בסוגריים מרובעים  .התרגום שמור  ,יחד עם שאר ארכיונו של

המנוח  ,בארכיון

המרכזי ' .

; 107 - 106
3

190

עמודי מכונת  -כתיבה  .עבר  -הדני צירף לתרגום מעט

בספר זה .

 , 1968עמ ' ; 168

י ' קלויזנר  ,בדרכי ציון  ,ירושלים

תשל " ח  ,עמ '

. 269

 . 5 . Schama , Two Rothschi/ds and the Land ofisraeהערכה על ומייד וזכרונותיו ראה עמ '

-

ארכיון עבר  -הדני  ,אצ " מ 302 / 26

)/

פרקים מזכרונות אליהו שייד

כאשר החמירו והלכו הרדיפות של שנות

1882 / 1881

ברוסיה

וברומניה ,

אלמלא החליט להעמיד את עצמו

לימינן .

וכיוון שקיבל החלטה ,

היהודים את עיניהם משם לעבר רחבי תבל חלחלו להגר  .בודדים

הבארון קרא לי והודיע כי הוא בחר בי לארגן את המושבות שנוסדו .

מהם שסברו כי בסכומי כסף קטנים יוכלו להתנחל בארץ  -ישראל

הדבר היה קל לאמרו  ,אך אני ידעתי לנהל חשבונות וקופה  -ותו לא .

זבת חלב

מעודי לא השתלמתי השתלמות מקצועית מיוחדת ואשר לחקלאות -

נשאו

,

כאכרים  ,פנו שמה  .לאחר שהארץ מכונה בספרי הקודש ' או
ודבש '  -היו מהגרים אלו משוכנעים כי חלקת קרקע תספיק להם כדי

מחיה שקטה  ,ללא זיעת אפיים יתירה  .הם הבינו את רברי המקרא
כפשוטם  ,אך מאוחר יותר נוכחו בטעותם  .בינתיים קמו ברומניה ועדים

שאספו קרנות  ,כדי לעשות בהם התחלה בייסוד מושבה גדולה

; מאידך ,

ידעתי עליה ככל שעירוני עשוי לדעת  ,כלי לעסוק בה בגופו .
הדבר אירע באוקטובר  , 1883כשמגיפת החולירע השתוללה
במצרים  .כל ידידי הניאו אותי מהנסיעה וניבאו לי כי לא אחזור ממנה

חי  .אני שנעשיתי כבר במקצת ' מזרחי '  ,עוד לפני היותי במזרח  ,דהיינו
פטאליסט  ,חשבתי בלבי כי אם נגזר עלי למות במגיפה  ,הרי שוב אין

שוב ברומניה וברוסיה  ,התאחדו בודדים שהיה להם קצת כסף  ,כדי
להגר בחבורה ולהתנחל ביחד באחד המקומות בארן  .היו שסברו  ,כי
מוטב שיעלו תחילה בעלי  -הון אשר יחיו מכספם וירכשו בינתיים

לעזרתם של אומללים  ,דינו כשליח  -מצווה שאינו ניזוק  .אף  -על  -פי  -כן

קרקעות כדי למכור אותן חלקות  -חלקות לבעלי אמצעים מצומצמים

הארץ  ,לאחר שהותקפתי בה

שיבואו

אחריהם .

ולא עוד אלא כל אחד יקבל אמצעים לבנין בית

וחלקה סמוכה לו  ,כדי להתקין לעצמו גינה ולנטוע גפנים מספר לצרכי

למנוע את רוע הגזירה  .אלא  -ניחמתי את עצמי  -אחד שהוא חש

מחובתי לציין  ,כי שילמתי מס כבד לטבע

במלאריה  ,אשר לא אוכל עוד להרפא ממנה

לעולם  .ואמנם גם עתה

,

שעה שאני מהרהר בה פחות מכל  ,מפתיעה אותי אחת ההתקפות אשר
אתה זוכר אותה לאחר מכן זמן רב  .לא שמעתי איפוא לשידוליהם של

ביתו .

כתוצאה מכל אלה נרכשה אדמת זמארין הקרובה לחיפה ע " י
מגלאץ

לציון  .י

נרכשו אדמות ראש  -פינה  ,יסור  -המעלה וראשון -

( רומניה ) ;

ה ' נוטמן

הוועד

ידידים וגמרתי בלבי לנסוע  ,למרות דמעותיהם של בני ביתי והעובדה
שגם לי היה הדבר קשה  ,שלא נפרדתי מעודי מאשתי ומילדי לזמן

רב .

ודאגה נוספת העיבה על שמי  .הייתי צריך לצאת את פארים למחרת

וחבריו הקדימו לרכוש את אדמת פתח  -תקווה עבור

במידה שאפשר  ,גם במושבות העצמאיות  - 3קאסטיניה  ,רחובות  ,ואדי

ראש  -השנה וכתוצאה מכן  -לבלות יום כפור באניה בלב  -ים -
עקב החולירע לא הפליגו האניות של ' מסאג ' רי מריטים '  : 0בימים הללו
למצרים  ,וכדי להגיע ליפו עקפו ועברו על פני סמירנה י ;  -ובאופן זה

אל  -חאנין  ,קטרה  ,הרטוב  ,יהוד  ,חדרה  ,משמר הירדן  ,עין  -זיתון 4וכן

המסע נתארך לשבועיים .

אנשים אשר יחליטו באין  -ברירה לקנות לעצמם אחיזה באדמת הארץ .

כעבור שנתיים נוספה על אלו שהזכרתי מזכרת  -בתיה  .להלן

2

יסופר ,

מטולה וגולן  5 .לכל אחת מאלו יוקדש פרק לחוד וקוראינו יכולים לבטוח

כי נהיה חסרי  -פניות .
בצרפת לא ידעו הרבה על המתרחש ברומניה וברוסיה  .בחודש יוני
1883

נסע המנוח פ .

איזרעליט

וונציאני 6 ,

חבר הוועד המרכזי של ' אליאנס

אוניברסל ' בפאריס  7 ,לבקר את

בתי  -הספר שלה בסוריה

ובדרכו מצא בחיפה את אכרי זמארין ו במצב שאין לתארו  .הם נראו לו

כיצד ?

התחלות  -זמארין
  - -באתי לחיפה בסוף אוקטובר (  . ) 1883האכרים של זמאריןחיכו לי בחוץ עם מר פראנק 2 ,י הואיל ובים

הסוער  ,לא התנדב אף אחד

מהם  ,ובצדק  ,לעלות אל

האניה לקבל אותי .

שומם  ,ללא עזרה  ,אמצעים

חיפה נעשתה עיר נקיה למדי בהשפעת המושבה הגרמנית שהוקמה

ותומך  .הם נקלעו נבוכים לתוך אוכלוסיה  ,שראתה בהם מהגרים זרים ,

בירכתיה וכן היה בה בזמנו בית  -מלון ' כרמל ' בבית של קומה אחת  ,בו

תקף אותם  ,בפרט לאחר שטעמו יסורי רעב  ,אף נפטרו לעולם האמת

קבעתי את מושבי  ; 3 .בבוקר התחלתי בפעולה  ,אך אם ציפיתי למצוא
אכרים חסונים  ,ראיתי לפני אנשים שבריאותם עורערה מחמת מחסור

כשלדים חיים או טרופי  -ים שהוטלו לאי

בלי שידעו את לשונה ונימוסיה  ,וראו את עצמם אובדי עצה  .היאוש
מבני משפחותיהם  ,מחמת מחלות שונות  .וונציאני שחזר לפארים  ,בא
אל הבארון אדמונד דה  -רוכהטילד לדבר עמו על גורל המסכנים הללו

ומלאריה  .כיצד הגיעו לידי

כך ?

כמסופר לעיל  ,נוסר בגלאץ ועד

בנשיאותו של בנקאי  ,יצחק לילך  :לאיסוף כספים כדי לשלוח מספר
משפחות מרומניה לארץ  .אף נמצאו רבים אשר התחייבו בכתב להכניס

והצליח לעניין אותו בכוח הסניגוריה שלו .
באופן זה נמשך הבארון לעסוק במושבות  ,בלי לשער כי ייתבע

במשך השנים סכומים מסויימים לטובת המפעל  .אחרים הכניסו כספים

אמנם אפשר להוסיף

לזכות עצמם  ,כדי לקבל אחר  -כך חלקת קרקע וככל האפשר גם משק

חרוץ ,

קטן  .מטעם הוועד יצאה משלחת לארץ לסייר מקום מתאים להתנחלות

מקפיד על סדר הזכרת המושבות לפי זמן ייסודן  .סדרן צריך

משפחות האיכרים של זכרון  -יעקב בחיפה  .הוא התעודד מהמצב במושבה

להקריב כל  -כך הרבה למענן במרוצת

השנים .

9

כאן כי בזכות זה הן קיימות  ,הואיל והן היו נדונות לכשלון

הכותב אינו

להיות  :ראשון  -לציון  ,ראש  -פנה ( בלי להביא כאן בחשבון את
זכרון  -יעקב  .ואוץ אל  -חאנין ( לימים נס  -ציונה )  ,פתח  -תקוה ( חידוש היישוב

.

עצמה אשר לאיכריה הגיש תמיכה

גיא  -אוני ) ,

במקום ) ,

עקרון

( מזכרת  -בתיה ) ,

.

שנעשה

ארמה ליד יריחו ( ' עמק

עכור ' )  .ביניהם היה

אירופה .

ב , 1878 -

כשלון נסיונם לרכוש

8

דוד נוטמן  ,יהודי עשיר שעלה

9

' פתח  -תקוה '  ,לאחר

חברה יהודית כללית  ,נוסדה

מהונגריה  ,והיה שותף לעוד יוזמות התיישבותיות .

המושבות שלא נתמכו על  -ידי הבארון רוטשילד  .זה הבינוי הקבוע בפי
שייד למושבות אלה .

זכרון  -יעקב .

שייד מסמיך כאן את ראשית פעולת הבארון בתחום ההתיישבות לתחילת
פעולתו  -שלו  .אולם כבר שנה קודם  -לכן נענה הבארון לתמוך בראשון -
לציון בעילום  -שם ( ומכאן כינויו ' הנריב הידוע ' )  .את זאת הוא מתאר
בעצמו בהמשך הזכרונות .

בו

חברת אניות .

1 1

איזמיר  ,עיר נמל בחוף המערבי של אנטוליה .

12

אמיל פראנק היה נציג

מוקדש לתיאורן .

13

על בתי  -מלון במושבה הגרמנית דאז ראה

תרמבנק באיסטנבול  .נעשה בא -
מנהל
אייר
והיה
ביום כ '
ארצה1825
נולד ב -
איטליה ,בא
הבארון הירש ,
יהודי יוצא
כוח

14

השמות העבריים של המהטבות הנזכרות  :קאסטיניה  -באר  -טוביה  :ואדי

אל  -חאנין  -נס  -ציונה ; קטרה  -גדרה ; עק זיתון  -עין  -זיתים .

ב גולן ' הוא מתכוון לאדמות בחורן .
'

ב 1860 -

ופעלה

בעיקר בתחומי החינוך הסיוע בריכוזי היהודים בארצות המזרח ובמזרח -

יסוד  -המעלה גדרה .

הכוונה לרכישת הקרקעות ולנסיון ההתיישבות הראשון במלבט

על  -ידי אנשי חברת

7

.

' בל ישראל רברים ' ( כי ח ) .

כלשהי .

שפרק בזכרונות  ,בעקבות סיור למקום ,

ונציאני ) Chevalier Emmanuel Felix Veneziani
'
עמנואל פנחס ( פליכס )

בארץ  -ישראל  ,ירושלים

(,

 -ג (  ) 27 . 5 . 1883ונחרד ממצב

יצחק לבל  ,בנקאי עשיר

' אליאנס ' והבארון

רוטשילד בביירות .

 :א'

כרמל  ,התיישבות הגרמנים

 , 1973עמ ' . 58

מבוקארשט  ,עמד בראש הוועד בגאלאץ  ,ועל שמו

נרשמו האדמות שנרכשו בזמארין ( וראה

להלן ) .

/2 1

צבי אילן
ולאחר סיוריה במקומות שונים החליטה
כ  50 -ק " מ מדרום לחיפה אחוזה של

המשלחת  ,לרכוש

 550הקטארר :

במרחק

ובכלל זה

כ 30 -

הבארון שלח פעמיים סכומי כסף לעזרת העולים  -אחד ע " י מר אמיל

פראנק מבירות ושני ע " י מר בראסר ,

י

9

אשר היה המתווך במקנה הקרקע

הקטאר מפוזרים בין השדות של הפלחים של טאנטורה 6 .י קנייה זו

ונשאר לשבת במקום מתוך תקווה להתנחל גם הוא ( אף שהדבר לא

אלף פראנק  ,הואיל ובנחלה נכללו כשני -

בינתיים התבואה הבשילה ואחד

נעשתה במחיר מופרז של

42

עלה בידו והוא עזב את

המקום ) .

האכרים הטירונים  ,ל  .הרשקו ,

החליט כי אין להניח את פרי עמלם

שלישים אדמת טרשים שאינה בת  -עיבוד  .הווי אומר  :רכישה לקוייה
מתחילה וקרוב ל  60 -משפחות עמדו להתחלק בקרקע הזאת  ,שהיא

הפקר  -והוא עלה לזמארין מחיפה עם אשתו ובנותיו  ,קצר ודש ומילא

 160מטר מעל פני  -הים  ,ובמקום

את התבואה בשקים  .אחריו באו האחרים לנטול את חלקם ובאופן זה

הנקרא בספר האחוזות הממשלתי בשם ' זמארין ' .
הצירים שלא הבינו בטיבה של קרקע ובו בזמן סמכו על המימרה
הכתובה בדבר הארץ שהיא ' זבת חלב ורבש '  ,לא העמיקו חקר מהו

משמים .

ערכתי את רשימת האכרים וכינסתי אותם ; הסברתי כי אם יהיו
נבונים ויעבדו את אדמתם  ,הבארון אדמונד דה  -רוטשילד יסכים לטפל

מספר ההקטארים אשר משפחה צריכה בה למחיה  .הם חישבו ומצאו

בהם  ,אך הוא ידרוש מהם ויתור על קנינם ומשמעת עיוורת וישמור

כי אחוזת קרקע כמות שהיא מספיקה ובלבד שיש בה כדי אחיזה לכל
אחד מהעולים  .על הנחלה נמצא בנין ערבי עם שני חדרים  ,בהם

לעצמו את הזכות להחזיר לרומניה את המתקוממים לסדר החדש  .בו

משתרעת על גבעות הכרמל  ,בגובה של

התגורר לרגל ביקוריו במקום מוכר הקרקע ובמרחק כמאתיים מטר
משם נמצאו כמה חושות ערביות ריקות שלא צלחו

למגורים .

איני יודע מה סיפרו  .הצירים לוועד בגלאץ בשובם
ההחלטה שנתקבלה שם  ,לשלוח בבת אחת שישים משפחה באניה
לחיפה  ,לא היתה שקולה ביותר  .כיוון שרואים בחוף המון  -עם כזה של

מדרכם  ,אך

20

יכלו להתקיים במסכנות  ,כאשר באתי אליהם לפתע כנופל

במקום ערכתי את דברי בכתב על הגליון אשר הכל נתבקשו לחתום
עליו כי מסכימים הם לתנאים  .הם היו במספר
המנימו לחתום  ,בעוד

נפש  .במשך הקיץ

ש 12 -

1883

54

גברים

ו 42 -

מהם

סרבו  .חמישים וארבע המשפחזת מנו

328

עד לבואי היו בהם עשרים ותשעה מקרי מוות

מקדחת ומחסור  -דהיינו  ,כמעט

תמותה וזה אחוז גדול למדי .

נו10

חקרתי מפיהם הם וכן בעיר למחירי המיצרכים ובהסכם עם הממונים

גברים נשים וילדים  ,כשהם יורדים כגל מעל אניה  ,נוטים פקידי הרשות

עלי ( בפארים ) שכרתי עבורם בעיר דירות למגורי המשפחות עד לשעה
בה יותקנו מגורים במושבה  ,אף קבעתי תמיכה בסך  12פראנק לנפש
לחודש .

שוטטה איפוא זמן  -מה לאורך החוף ומקץ שבועות מספר של ניסים

נפשות בסך  -הכל  ,קיבלה תוספת

לחשוד מיד כי כל אניה עתה  -ה להביא מכאן ואילך גלי עולים כאלה .
הרשות נבהלה ולבסוף אסרה את ירידתם של העולים לחוף 7 .י האניה

ומאמצים לא  -ישוערו אף תלאות אשר לשון חלא לתאר אותן -
התכנסו העולים על אף הכל

ע"י

ועד  -משנה

במקום שלא ידע לנהל את העניינים והיה חסר יזמה  ,פרט למאמרים
שהיה שולח לעתונים כדי לעורר את רחמיהם של אחיהם בגולה על
גורלם המר  .ויום אחד הודיע הוועד בגלאץ כי קופתו שהכילה בזמנו
למעלה

מ 200 -

אלף פראנק התרוקנה ומאז לא נעשה דבר במושבה .

הכסף כלה כעשן ובעלי ההתחייבויות הגדולות ברומניה לא עמדו
בהן  -כן שקע הגל אשר גאה בסימן של התלהבות

בחשבון של הנפשות ואשר לחולה או היולדת  -הללו קיבלו תמיכה

יוצאת מן הכלל ( וכן הוספתי בגדי עבודה לגברים )  .עם גמר החישוב

בחיפה .

הוועד בגלאץ שלח סכומי כסף לסידור העולים ,

משפחה שהיו בה פעוטות כדי

4

חודש  ,כולל לאלה שסרבו לחתום ,

חילקתי מקדמה של
שנקטתי בעבודתי היה לפעול בנועם ולא להגיע לכלל רוגז ; וכן להגיע
כי הכלל

למטרתי בלי להזקק לאמצעים קיצוניים  .לאחר שחילקתי את
המקדמות אמרתי לאנשים  :אכלו היטב ושתו  ,והתחזקו וכאשר אחזור

מדרכי לראש  -פינה ( המושבה השניה שנוסדה
העליון )  2 : ,אראה אם נוכל להתחיל בעבודה .

ע " י עולי רומניה בגליל

כן טילגרפתי לפארים בבקשה לשלוח לי רפואות ועד שיגיעו  ,שאלתי

רבה .

אף היו בין העולים הראשונים הללו טיפוסים מצויינים  ,מהם שהבינו

את הדרוש מבית  -המרקחת הקטן של הקהילה בחיפה  .שכרתי רופא

יפה משמעותו של חלוץ מהו  .הללו בנו מתחילה במו ידיהם בקתות

ורוקח שביקרו אצל החולים והיה לי העונג להווכח כי  ,חהן מקורלאנד

מאבנים ובוץ שמצאו במקום  ,אך הם היו בודדים והתעייפו ומהם

שמצבו היה אנוש  ,כל האחרים החלו להחלים  .קראתי לעזרתי את מר

שנסוגו וחזרו

לארץ  -מוצאם ,

תקוותיהם הנעלות

ביותר .

לאחר שהשאירו מאחורי גוום את

מאז החלו העולים לחיות בתחבולות ,

היגור  ,הגנן הראשי בראשון  -לציון ,

22

ומפאריס נשלח שמה במקומו

קוולאן נגנן ראשי  .נסעתי לראש  -פינה ושם ישבתי ימים אחדים כדי

כשהם פנו אל נדיבים באירופה יש ונענו ואלה אף שלחו אילו סכומים ,

לארגן את הפקידות במקום וחזרתי לחיפה  .במקום החולים והתשושים

בהם התקיימו העולים איכשהו  .מכספי הוועד שהוצאו לא נותרו

שהשארתי בצאתי לדרך  ,פגשתי בשובי אנשים שהעלו חיוך על פניהם
ורוחם התחזקה  .עם שנים או שלושה מהחסונים שבהם נסעתי לזמארין

בזמארין אלא שוורים אחדים  ,מחרשות וקצת חיטה .
העולים שישבו במקום החלו להעזר בעבודתם בערבי בשכר יומי

כדי לראות לראשונה במו עיני מה יש שם ומה ניתן

לעשות .

וחרשו וזרעו חיטה בחלקות הטובות שמצאו בין הטרשים  .בעוד המיזרע

מעתה פעלתי בלי שהיות  .חזרתי לחיפה וקניתי כלים ולוחות  ,אתים

נבט ולא נשאר להם אלא לייחל לחסדי שמים  ,ויצאו לשוטט בחיפה .

ומעדרים  ,כלי נגרות ומסגרות ושלחתי הכל לזמארין  .שלחתי שמה

רחמיו נתעוררו והוא חילק ביניהם כמה אלפי פראנקים  .הם העלוהו

מיצרכי מזון וכלי בישול  ,בקצרה  -כל הנחצן כדי להקים מחנה עבודה
מתוקן  ,אשר לא יסבול רעב  .לקחתי אתי את כל הגברים המוכשרים

מחיפה למושבתם והוא התרגש למראה החיטה שהוריקה אף החליט

לעבודה  ,חוץ לאלה שסרבו לחתום  -וזה היה עונשם  .חילקתי את

כי ניתן לעשותם לאכרים  .בדעה זו חזר לפארים ומסר על כך לבארון .

האנשים לקבוצות  -ומיד לבואנו למקום הוחל בעבודה  :הללו התקינו

ביוני ו  :בא המנוח ונציאני ( כמסופר לעיל ) והם תיארו לפניו את מצבם .

הקטאר  -כ 1דונאם .
כפר ערבי לחוף הים ממערב לזכרון  -יעקב  .אדמותיו השתרעו עד הגבעה
שעליה נוסדה המושבה .
על הנודדים בים וראשית ההיאחזות במקום ראה  :המגיד  ( 20 ,ט " ו באייר

תרמ  .ג .
)

עמ '

עמ '

161

להיות איכר במושבה  .מאידך ידוע כי יחסיו עם המתיישבים היו גרועים
ביותר  ,עד שעבת -תו במקום הופסקה  ,כעבור זמן קצר ,
20

21

( הועתק אצל ש ' יבנאלי  ,חבת ציון  ,ב  ,ירושלים תשב " א ,

22

ה ' בראסר

מחיפה  ,יוצא אלזאס שבצרפת  ,היה לפנים עובדו של

ומשהוטל על

א ' פראנק ,

פראנק מטעם הוועד בגאלאץ להיות ארראי על

זמארין .

מינה את בראסר כנציגו במקום  .לא ידוע ממקור אחר כי בראסר ביקש

מנהיגם ומנהל העבודה של זמאו ~ ן בראשיתה .
להיותקצר
נוסדה זמן
המתיישבים
ראש  -פנה
ידי
לפני זכרון  -יעקב על  -ידי חברי אגודה ליישוב
ארץ  -ישראל במוינשטי שברומניה  .היא קמה על אדמות ' גיא  -אוני ' ,

.

. ) 102 - 101

. 1883

מאיר ליב הרשקו בא בקבוצה הראשונה של העולים מרומניה ונבחר על -

מושבה בקרבת צפת ( ג ' עוני )  ,שקמה בשנת תרל ח ונעזבה כעבור זמן  -מה .
ג ' דיגור )  . Dugourdט  ,נוצרי  .גנן  -מומחה  ,ולמעשה הפקיד הראשון
באדמיניסטראציה של הבארע  .הוא נשלח להרריך את מתיישבי ראשון -

.

לציון  ,בשנה לפני בואו של שייר אוצה ופעל תחילה בפיקוחו של שמואל

הירש  ,מנהל מקוה  -ישראל .

מייסדי זכרון  -יעקב ,

ע

,.

ען

ג
,.

" ,
,
ל

י

'

1869

צבי אילן
ולמר דיגור  .אף היה אתנו שלישי לחדר  ,אחד בשם מורגנשטרן  ,אשר

סיד שנמצא בקרבת מקום והללו מדפים למשכב  ,הללו אספו אבנים
לגידור תנור וכן לבניית מטבח ואולם אובל  ,והללו התקינו מריצות

הממשלה הטילה אותו עלינו  -מסיבה דלקמן  .מאז בואי ערכתי

להסיע בהן את האבנים  .הבעיה היתה כיצד להכשיר למגורים את

השונות  ,תורכים ואירופים  ,והצגתי

ביקורים רשמיים לפקידי הרשויות

עצמי בפניהם כמזכיר ועד הצדקה היהודי

בפאריס  ,אשר באתי

החושות העזובות אשר תקרותיהן התמוטטו מכבר  ,באופן שהפנים היה

את

מלא מפולת ואשפה  .היה הכרח לשפצן ולסייד אותן  ,כדי להתקין בהן

לפעול כאן בשמו  .באותו זמן התגוררו הקונסולים של מדינות אירופה
בעכו  ,אך כיוון שהאניות הפסיקו מעט  -מעט לעגת שם ונסעו לחיפה ,

את ספסלי השינה  .בו בזמן עבדנו בבניית אורווה מלוחות כדי לכלוא
בה את השוורים שנותרו במקום  ,אשר אמרתי להחזיר אותם מהעיר ,
שם לא יכלו עוד לעמוד על רגליהם  .עם זה מאמצי לא הועילו  ,כי
הע1וררימ מתו בזה אחר זה .
התקנו סולמות והצעתי לאנשים לעלות בהם ולפנות את שרידי

הגגות ההרוסים אך הללו סרבו  ' - .אין אנו מומחים לפינוי גגות .

' -

ממנה התחבורה לפנים הארץ היתה נוחה יותר  ,יצאו הקונסולים מעכו
והשתכנו

בחיפה .

אני השתדלתי לרכוש לי את חסד הקיימקאם של חיפה ואמנם הוא
הזהיר אותי מפני נזקם של אנשי תככים  ,אשר הגדל שבהם הוא

לדבריו מורגנשטרן דנן  .הוא הסביר לי  ' :כל מה שייעשה במושבה יימסר

אמרו  - .יפה  - .עניתי  -ושוב איני זקוק לכם כי בעצמי אעשה את

לי למחרת היום ולמרות רצוני הטוב כלפיך  ,אהיה נאלץ לגרום לך
צרות לנוכח המסירות האלה  .מוטב איפוא למנות את האיש כמפקח

אך זה התחלתי לפנות את המפולת והללו ביקשו ממני לרדת והם יעשו

במקום גופו ולאסור עליו את הנסיעה העירה  -בכך תיפטר

את המלאכה  .כן הוחל בפינוי גג אחר גג והעובדים במריצות הוציאו את

קיבלתי את הנימק ולא היתה לי סיבה להתחרט  .אמנם האכרים
התלוננו לפני על המשגיח שהועמד על גבם  ,אבל באשר רמזתי לאחדים
מהם על הסיבה הבינו כי הדבר הוא לטובתם  .הממשלה העותמנית לא

המלאכה  .סמכתי דיבור למעשה ועליתי על סולם כשמעררי על כתפי .

האשפה ושפכו אל הבורות מסביב  .גם הסיד הוכן וסיידנו בו את הקירות
ובלוחות אשר הובאו מחיפה קרינו את התקרות ושפכנו עליהן עפר אף
הידקנו כמעשה

מצרה ' .

יכלה להתרגל לרעיון כי כאן נעשה מעשה צדקה ולפיכך עודדה אנשי

הערבים 23 .

בפנים התקינו העובדים בערות את מדפי השינה  ,דוגמת אלה

תככים לתקוע לנו טריזים בגלגלים כאשר יכלו  -וזו רעה שלא יכולתי

שבמשמר צבאי והאנשים הטילו עליהם את כלי המשכב שלהם  .לא

להבין את טעמה במשך שש  -עשרה דבונים הרצופות להיותי עוסק

שעות והיה לנו מספר חדרי מגורים מספיק לכל  ,כי ביחד עם

ובקושטא בענינינו  ,בשנים הללו הספקתי להכיר קצת את דרכי

עברו

48

בני האכרים נמת כ  100 -איש  ,אשר חולקו עשרה  -עשרה בחדר  .בכל
חדר נמצא מיחם לשפות בו תה  ,אשר האנשים שתו אותו כל היום  ,כי

חששתי מאוד למי השתייה .
וזה דבר המים  :היה לנו מעין אחד  ,אשר לימים הותקן אצלו המרחץ .
מים אלו שהוזנחו מאות בשנים היו עכורים ומלאים עלוקות ; הייתי
צריך לחלק לאנשים ח תיבות בד לסינון המים ואני עצמי מהלתי את מי
השתייה ביין  .אמנם עובדה מופלאה היא שאף אחד מאתנו לא נפל
למשכב בחורף זה  ,בשל אמצעי הזהירות האלה  .מקור המים היה
מרוחק כדי קילומטר מזמארין מקום מושבנו  .כיתן שבינתיים יצאו
האנשים לסקל אותם השדות  ,אשר נראו כי ניתנים הם להכשרה
למחרשת האירופית  ,הוחל בסלילת דרך לעגלות מהאבנים המסוקלות ,
מהמטבח אל המעין  .איש אחד הופקד על עגלת המים וזו סובבה הלוך

למטבח .

ושוב בדרך זו וסיפקה מים

מלאכת המטבח והתמר נשלמה גם היא ובסמוך להם חדר

אוכל .

ביום השלישי כבר בישלה לנו את ארוחותינו הטבחית הזריזה

שלנו ,

באו

,

הפקידות העותמנית  ,ואסביר את הדברים במספר

דוגמאות .

יש לך אויב המעליל עליך כי אתה מתקין אבק  -שריפה ( שזה אסור
לפי

החוק ) ,

ואתה מובא למשפט  ,שם עליך להוכיח כי אתה חף מפשע ,

אך בו בזמן אינך יכול לפעול מאום נגד המעליל עליך  . . .ואמנם כן

אירע כאשר ניגשנו לבנות את היקבים ושלחו לראשון  -לציון כמה מאות
טונות מלט  .זה אירע בחודש פברואר כאשר הגשמים ירדו ואמרנו
לפועלים לגלגל את חביות המלט למרתפים  .כעבור ימים אחדים נסע
אחד מפקידינו הזוטרים  ,שעמד מאיזו סיבה לפיטורים  ,לירושלים ושם
הלשין על ההנהלה שלנו  ,כי היא מחביאה במרתפיה כמויות עצומות
של

אבק  -שריפה  ,בו

היא מתכוונת להשתמש במלחמה נגד הממשלה

המקומית כדי לכבוש את הארץ  . . .המושל שלח קצין עם

חייל

20

והללו ערכו חיפושים בכל  ,ובבתים הפרטיים של אכרי ראשון  -לציון
בכלל  ,כדי לגלות את אבק  -השריפה וכמובן לא גילו מאום .
אך  -המעליל עמד להתמנות לז ' נדארם כפרס על מעשהו הרב .
וכן עובדה שניה

ב , 1887 -

כאשר הבארון אסף בזכרון  -יעקב

כ 60 -

כדי להכשירם לאכרות  .הצעירים התגוררו באים

רחב  -ידיים ,

לכך  .והנה אחד מהם שנפסל

מלהתקבל ,

אמא של אחד האכרים  ,בעזרתו של אחד הצעירים אשר קלף את

צעירים

הירקות  .כל ימות השבוע בישלה מרק ירקות פעמיים ביום  ,אך ביום

אשר נבנה והותקן במיוחד
הלך בערב

יום הכיפורים לחיפה להודיע לרשות  ,כי האדמיניסטראציה

השישי לא הוגש בצהריים תבשיל חם  ,כי הטבחית טרודה היתה בהכנה
של ארוחות השבת  -העובדים אכלו איפוא ביום שישי גבינת כבשים ,
זיתים או נתח דג מלוח  ,מאלה שיובאו מן הים השחור  .ואמנם בערב -

ברובים ,

שבת הובא לנו בשר מהעיר כדי ארוחה לליל השבת ולמחרת  .ארבעה

התקוממות נגד הממשלה המקומית  .גם כאן נשלח כוח מזויין אל

אופים חילקו ביניהם את עבודת האפייה וכל אחד מהם אפה שבוע

המושבה להשבית עליה את היום הקדוש  ,אך הללו מצאו במקום רובים

ימים בתורו  .מיהן טוחן מהסביבה הביא בכל יום שני בשבוע כדי

ק "ג

( 200

500

רוטל ) קמח ואני השתדלתי שיהיה תמיד מאגר קמח מוכן

אשר לבנין הישן עם שני החדרים  -בו התקנתי בחדר האחד מחסן
למיצרכים והחדר השני היה לי למשרר  ,אסם לזרעים וכן חדר שינה לי
אישור מלא הכולל אף פרטים הנוגעים למעורבותו האישית של שייר

בעבודה  ,כפי שעוד יסופר להלן  ,מצף בכתבה ששלח ל ' אוליפנט
 Chronicleבלמדת  .המכתב הועתק ל ' המגיד ' ,

 . 91הכותב מתואר שם

28

( י  -ז באדר

ל Jev~ ish -

תרם  -ד ) ,

עמ '

כישר וגדול נוצרי היושב זה כמה בקרבת הקולניות

דרכיהם ' .

שהם

מחביאים

תחת

מיטותיהם

ושוב  -לשם

מעדרים וכלי  -עבודה  ,אשר הצעירים שמרו אותם מתחת למיטותיהם
כמצווה

עליהם 24 .

מעשה שלישי אירע בראש  -פינה שהביאו שמה צינורות ברזל למערכת

מראש  ,כדי למנוע מחסור .

23

של המושבה קראה לגדוד חיילים

אותם

צרפתיים  ,להתאמן

כל

הימים

המים .

גם

כאן

נמצא

מיד

האדמיניסטראציה הביאה

24

אחד

תותחים ,

שהעליל

לרשות

בצפת ,

כי

ובאה ועדה לבדוק ולחקור אם

מנעירים הללו היו במעין ' בית  -ספר חקלאי ' שמזע בפי אנשי המקום
ארבייטער שוללע '
בכינוי 'פרשת
יעקב ,

( בית  -הספר לפועלים )  .ראה

:

א ' סמסתוב  ,זכרון

דברי ימיה  ,תרמ  -ב  -תש " ב  ,זכרון יעקב [ ללא
הרצאה ]  ,עמ ' , 186 , 180 , 150 , 145

193 - 190

צית

ש3ח

[ להלן  :סמסונוב  ,זכרון יעקב ] .

אוליפנט היה קשור נאמנה בסיוע לנסיונות

מסתבר שלא הוכנה תכנית  -הוראה והשתלמות לחניכים  ,ובתחילת

ההתיישבות הראשונים והכיר מקרוב את המושבות ובעיותיהן  .הוא סייע

עבודתם עסקו ב ' עבודות ציבוריות ' שונות  ,לעתים מפרכות ; כעבור זמו -

הרי לתמוך בהם  .אף אם בוודאי נשען
הבארון
משייר ,
שקיבלהחל
מידע בטרם
המושבה
בדבריו על
לאנשי

מה הם נהיו לאיכרים בבת  -שלמה  ,בשפיה ובזכרון  -יעקב גופא .

ומתבונן על

"

לשפתו את מהימנות הכתוב אצל שייד .ש לדבריו ערך רב כאשר באים

214

הבתים והצריפים הראשונים

אמנם הצינורות הללו אינם

למשפט

נאמר

,

בזכרון  -יעקב 1885 ,

תותחים  .ואם רצית לתבוע את המעליל

להיאמר כי היו בין האנשים נרפים ושוב צריך הייתי לשמש דוגמה ,

לטובת

כאשר יצאנו עם דיגור ומעדרים על כתפינו ביחד עם האכרים  -למחצה ,

לך במשרד

הממשלה

:

אבל

הלה

פעל

הממלכה  -ומה עוד תבקש ! -

האדמה .

לצפת ,

כדי לברא את הבתה של שיח הלוט
כמה מפקידינו ששמעו על המעשה לאחר מכן לגלגו לי  ,כי לא ידעתי

אך אני ידעתי את שמו של ראש הכנופיה שהוא ' אישיות ' בעכו ואשר

האכרים  ,אך אני לא נעלבתי ואילו

אף סיפרתי לעיל  ,כי
הכפר

ב 1893 -

) ( Ahis

שודדתי בהיותי בדרכי בין עכו

השוכן בין שתי הערים הללו  ,היה שייך לו  .כאשר הובא

סג ' ור 75 ,

למשפט בבירות הוא טען

ל ' אליבי ' והוכיח

בעדים  -פלחים מכפר

שכן  -כי הוא בילה אצלם אותו יום ולילה  .הוא כבר עמד לצאת זכאי ,
אך למזלי גילו אצלו כמה בגדים שלי ומלתחה  .נמצא  ,כי עדיו נשבעו
לשקר  ,רובל אף אחד לא טרח להביאם לדין  ,כי זה ממנהגי המקום .

ואחרון  -אחרון

:

בזמנו הופצה שמועה כי אני נשלחתי

ע" י

ממשלת

צרפת כדי להפוך מעט  -מעט חבל  -ארץ זה של סוריה למחוז צרפתי

לקיים את המרחק הנכון ביני ובין

אשר כיסה את

צריך הייתי להתחיל מחדש  ,הייתי חוזר ונוהג בדרך שנהגתי .
למותר לומר  ,כי לא כל האנשים נוצרו לחיות חיי אכרים והדבר היה
מתמיה אילו קרה להיפך  ,ובפרט כשהמדובר בתנאים כאלה  ,כאשר גם
הטובים מתקלקלים מסיבת העבודה במשותף  .עם זה יש לומר לשבחם
של אכרינו שלא העלו תלונה על פיהם על התנאים בהם חיו והמזון
בכלל  .בענין זה הריני נזכר בעוברה אפיינית ומברחת  ,כאשר קניתי
בשביל המטבח שמן זית  .המוכר שנחשב לאדם ישר רימה אותי ומכר לי

מובהק  .אף גילה לי לאחר זמן אחד מיודעי  -סוד  ,שהחלו להתחקות אחר

שמן מקולקל  -ובצהריים השתמשו בשמן זה למרק עדשים  .אך זה

צעדי בפארים  ,כדי להווכח אם אין לי קשרים עם אחד המיניסטרים - .

ישבנו לאכול ומשלחת באה אלי להגיד לי כי מוטב לשפוך את העימן
שהתחמצן במידה כזאת  ,שאי  -אפשר לבלוע את המרק . . .

זו פרשת התקלות שהיינו צפויים להן מצד הרשות .
עתה נשוב אל חדרי  ,בו תפס אותו מורגנשטרן את המשכב השלישי .
לפני החלון היחיד שבחדר העמדתי שידה  ,אשר מבפנים סידרתי בה
מעין בית  -מרקחת ; בנוסף לכך היו לי שולחן קטן וכיסא  ,מעליהם הייתי

עורך את מכתבי לבארכן אשר דרש ממני דוחות מפורטים על העבודה
הנעשית  .למותר לומר כי המכתבים הראשונים ששלחתי מפארים לא
היו מעודדים ביותר  .במשך ימים רבים סיירתי את האחוזה ברגל
וברכיבה  ,בלווית דיגור  ,ומצאנו לצערנו כי אין בה אלא טרשים וסלעים
עם סבכים של זיתי בר וכן חורשים קטנים של חרובי בר  .בנובמבר

1883

כתבתי איפוא כי האדמה אינה טובה למיזרע תבואה ואין בה כדי מספר

הנחלות הדרוש לאכרים הנמצאים במקום  -ולפיכך אין ברירה אלא
לקנות אדמה נוספת  .והוספתי  ' :הארין היתה תמיד ארץ הזית ולפי מה
שמצאתי בזמארין עץ הזית יגדל כאן יפה  .דעתי איפוא כי בכל מקום ,
שיש בו כדי מטר מעוקב עפר יתקעו שתיל זית וכן הנני להרכיב את
החרובים העשויים להניב מזון טוב לבקר '  .הבארון השיב על כך
בדצמבר
יותר .

:

' -

' לעת  -עתה אין אנו יכולים לקבל החלטה ונראה במאוחר

ואני רשמתי לי את הדברים לזכרון .

אמרתי  :טוב מאוד  ,תביאו לי ולמר דיגור שתי צלחות מרק ואם
אמנם הוא כל  -כך רע כדבריכם נשפוך את השמן  .הם הלכו ואני לחשתי

לדיגור  :יהיה אשר יהיה ואנו נשבח את המרק  ,כי קשה לי להסכים
לשפוך את השמן  .בינתיים חזרו שני אכרים עם צלחות מרק והאחרים
הלכו אחריהם לראות במתרחש  .בלעתי כף ראשונה שהיתה עשוייה
לצרוב את הגרון  ,אך קראתי לדיגור בקול רם  :נו  ,מה אתה אומר ? -
אשר לי  -אילו ניתן כל יום מרק כזה הייתי מבריא והולך  - .וכן גמרנו
קראו האכרים בפליאה  -כיוון שמרשייד
את צלחת המרק  ' - .או
טועם טעם במרק  ,שוב אין להתלונן עליו '  . . .ולא דובר עוד בשפיכת
השמן  .אך לי ניתנה הזדמנות להבין מה היה טיבו של מרק העדשים
אשר היו מאכילים בו במאה השש  -עשרה את הנדונים לעבודת  -פרך

-,

בצרפת .
בדרך כלל  ,לא אכלנו  ,אני ודיגור  ,מזון משובח יותר משל האחרים ,
כי חשוב היה לי להוכיח לאכרים כי אין בתוכנו מיוחסים  ,בין לגבי
האוכל ובין לגבי המגורים  -וכן במשך חדשים רצופים  .ואמנם אציין
בזה כי במשך עשר השנים הראשונות לעבודתי כמפקח על המושבות ,

בינתיים תריסר הסרבנים החלו משתעממים בחיפה ובזה אחר זה

עמד לרשותי רק חדר של ארבעה על ארבעה מטרים ובו הייתי מסתדר

באו לחתום על הגליון  .לימים  ,ערך לי ביקור אחד מהם  ,יוסף גראף 26 ,
ואמר לי  ' :איני רוצה כי תסע בלי לדעת מדוע לא חתמנו יחד עם

עם משכבי ושולחן העבודה שלי  .ב  , 1893 -כאשר הבארון ביקר כפעם
השניה בזכרון  -יעקב  ,הסכים לבנות בה בית פקידות חדש ,

האחרים  .לפניך בא לבקר אצלנו מר ונציאני שהיה בעל קומה גדול

נחת רוח לבנשימול ( מנהל המושבה ) שהיה חולה מאוד .

קומה וגם אותו הולכת שולל  ,וכן מר בראסר שהוא בעל נוף  ,אך אנו

ראשון  -לציון  ,זכה לכך  ,בעוד שבראש  -פינה הבנין הקיים הונדל  .מאז
רווח גם לי ומדי בואי לביקורי פונו למעני חדרים לשינה ולעבודה  .ברי ,

והערמנו עליו במקצת  .אחריו בא לביקור פראנק ( מבירות ) אף הוא בעל -
היינו מתלוצצים על חשבונו  .כאשר עמדנו בחוף ביום בואך וראינו כי
קטן

הנך

מהם  ,אמרנו בינינו

מפאריס - ,

:

' האמנם

כגון

זה

שולחים

אלינו

נוכל לו בנקל  ' . . .ולאחר מכן נוכחו לדעת כי אין אני קל

כאשר סברו  ,וקיבלו את הדין .

בכל  ,לא

27

כדי לגרום

גם חזן  ,מנהל

כי תיירים שבאו לאחר זמן ומצאו רווחה
כיצר היו פני הדברים בהתחלה .
כבר ציינתי כי חליפת המכתבים ( עם מאריס ) העסיקה אותי מאוד

יכלו לתאר לעצמם

ואילו אנית הדואר היתה באה ביום שישי ומפליגה בשבת  .כיוון שלא

כל הקהל התכנס איפוא לזמארין ואני דרשתי מהם לעזק את השדות

היה לי שמש או שליח  ,יש והייתי רוכב על סוס ביום שישי בבוקר

במקום שאפשר כדי שנוכל להיפטר מהמחרשה הערבית  .ואמנם סוקלו

העירה כדי לשלח את הדואר שלי  .אמנם לא הייתי פרש מובהק  ,אך

כמעט כל האבנים והמחרשה האירופית יכלה לחרוש  .העבודה נעשתה

באין ברירה רכבתי  .ובאחד הימים נכנסתי העירה בדהרה כשסוסי נבהל

במשותף  ,כי לא היה טעם לעשות חלוקה של מעט הקרקע ולמסור לכל
אחד חלקה קטנה שלא יהיה בה כדי לפרנס אותו  .ניתנה האמת

מערימת אשפה שבדרך ונעצר פתאום ואני הוטלתי לפנים מעל

25

סג ' ור  ,מצפון לכביש עכו  -צפת דהיום  ,וממערב לכפר רמה .

26

הגיע לזמארין בקבוצה השלישית של המתנחלים שהגיעה מרומניה .

21

יעקב בן  -שימיל  .קרוי

לראשו  -אך לפלא היה בעיני כי קמתי בריא ושלם  .הללו הנוסעים
שמואל '  .הצליח יפה בעבודתו בראש  -פנה וכן בזכרון  -יעקב  .איכרי
המושבה ראו בימי שירותו תקופה חדשה  ,יפה  ,לעומת הימים של קודמו ,

בדרך -כלל בפי האיכרים ובעיתונית הזמן ' בן

215

בזכרון  -יעקב  ( 1886 ,מימין  ,במגבעת נראה

רחוב

פקיד הבארון
י "ל

וורמסר )

היום בקרון מחיפה לזכרון  -יעקב לא יבינו לקשיי התחבורה באותו

זמן ,

 .אשר על אחדים מהם אספר בזה .
יום אחד באמצע נובמבר היינו רוכבים לאיטנו  ,דיגור ואני  ,והלילה
ירד עלינו  ,אף התנים השמיעו מסביב את יללתם  - .אותה שעה נתנו
את דעתה כי אמנם תעינו בדרכם ונכנסו לכפר שאין אנו מכירים אותו .

שלנו בהר  .החשיכה יו-דה עלינו ואני נשארתי לשמור על

הקרץ  ,בעיד

שאוסובצקי ושלום הלכו לכפר הערבי ברייקי  ( 2 ,מהלך חצי  -השעה
משם  ,נדי למצוא סוסים כתגבורת לסוסים שלנו  .הם הפצירו ואיימו על
הערבים עד שהצליחו לשכור זוג סוסים  ,כי בסביבה עניין לא הכירו

אותנו .

שלום נשאר עם העגלה למטה ואני עם אוסובצקי רכבנו

השיבו

למושבה  ,בה העירונו אכרים אחדים  ,שירדו לקראת שלום עם סוסיהם

לנו מפנים הבית ואז חזרנו על עקבותינו והגענו בשלום לזמארין  .לא כן

והחישו לו עזרה  .לבסוף עלו למושבה  ,לאחר שהקיפו את ההר מצד

ואני  ,בסוף דצמבר לאחר

מדרום .

הקשנו על חלון ושאלנו איפה אנחנו ? -

' אתם

בפעם אחרת  ,כאשר שוב חזרנו מהעיר  ,דיגור

בטאנטורה ' - .

פראדיס  ,עם שחר  -אך היום יש כבר דרך סלולה למושבה גם

גשמים עזים  .שטפי המים ירדו בקצף מההרים וגאו כנחשול

ונחזור לסדרי חיינו במושבה הצעירה  .כל ימות השבוע התפלל כל

מנאן הציפו את העמק עד

אכר בפני עצמו  ,אך בליל שבת ובשב ת ביום היה חדר  -האוכל הופך לנו

ואמנם במאוחר יותר

לבית -כנסת ואפשר לומר כי אותו יום קרנו כל הפנים מהמנוחה  .גם

היתה העבודה הראשונה של האדמיניסטראציה לחפור תעלה ארוכה

כינוס העדה לתפילה לא היה כפשוטו  ,כי הדבר היה כרוך במאמץ

שירדו

בנחל של פראדיס ( הקרובה

לזמארין ) ,

לגבעות טאנטורה והפכו אותו לאגם

כדי

4

ק " מ  ,בעומק

4

גדול .

28

מטרים  ,כדי להוריד את מי השטפונות

לים .

29

בינתיים אנו התנהלנו בתוך האגם אשר מימיו הגיעו עד לחזה הסוס
ולא ביקשנו דבר אלא למהר ולהגיע למטרתם  ,כאשר סוסו של דיגור
כרע לפתע יחד עם רוכבו במים  -ופעם אחרת רכבתי לבדי מהעיר ,
כשלפני מוטל על עורף הסוס שק מלא מג ' ידיות ( מטבע תורכי בכסף ,
שערכו כדי  4 . 25פראנק ) לצורך תשלום של שכר העבודה  :תוך חיכוך

בעור הסוס נפרמה קרקעית השק בלי שהשגחתי בכך ובאותו מישור של

פראדיס נתפזרו מטבעותי על פני הדרך . . .
לחברי הפקידים שבאו במאוחר יותר .

הרי תקלות אשר לא נודעו

ובמידת סבלנות להשכין שלום בין האנשים לבין עצמם  .דברי ריב היו
נופלים בין שכנים ואחד היה מוכן לספר בגנותו של חברו  .יש והדברים
הגיעו לכלל בוררות  ,כשאני יושב בערב אחרי הארוחה על מיטתי

והיריבים מגישים לפני את עצומותיהם  .יכולני לומר כי לא שמעתי
אותם אומרים לאחר מכן כי שגיתי בהכרעתי  ,אף שהחמרתי לעיתים
לגבי שגיאות שנעשו  - .הדבר היה מכאיב גם לי כאשר הייתי נאלץ
להעניש אחד מהם  ,אך ראיתי את עצמי כאב לבנים אשר טובתם הם
לעד עיני ותו

לא .

כאן יש לזכור כי היו אכרים שמהקיעו מכספם בנחלה ולפיכך היו

ואם כך ברכיבה  ,הרי הנסיעה בקרון לא היתה קלה יותר  .האכרים

סבורים כי הם בעלי זכויות מיוחדות  ,אף אינם חייבים לעבוד בגופם

היו נוסעים בעגלות  -הסולמות שלהם העירה לעיתים קרובות לצרכי

כאחרים

מהם שהביאו עמהם מרומניה בחורים לעבודה הגסה ,

המושבה והתייגעו לאין  -שיעור כדי להחלץ ממהמורות בדרך  .פעמים

לעשות את עבודתם גם פה .

רבות היו מעירים אותי בחצות לילה בבקשה לשלוח סוסים לתגבורת
לעגלות  ,שלא יכלו לעלות בהר המושבה  .כגון זה אירע לי בעצמי ,

תריסר בחורים כאלה והלכו  -אל המיסיון הפרוטסטאנטי האשלי

נאשר הייתי ביפו והוצרכתי לחזור לזמארין  .לא רציתי להמתין לאניה

שתפליג מיפו לחיפה  -ואז נמצא ביפו עגלון בשם שלום שהיה נשכר
לנסיעות  .התתי יחד עם אוסובצקי

30

ושאלנו את שלום  :האם מוכן הנך

להסיענו בדרך השדות לזמארין ?  -ודאי  - .השיב בקצרה .
ואמנם שלום זה לא היה נרתע מפני קושי או סכנה  ,ואנו לא
התחשבנו בתושבי הכפרים בדרך  ,אשר עדיין לא ראו קרונות אלא
לעיתים נדירות  - .מטורפים

! -

קראו אחרינו מדי עברנו על פני כפר .

ובקלקליה קיבל הענין צורה גרועה משנה  ,כי פרחחי הכפר רדפו אחרי

;

(3

והנה בעת המחסור  ,לפני בואי  ,קמו

בירושלים לבקש את עזרתו  .כאשר באתי והדבר נודע לי  ,טלגרפתי אל

מר שווארץ  ,מנהל בית  -החולים רוטשילד
את

בירושלים  ,בבקשה לשלוח

הבחורים בחזרה למושבה  .ואמנם אחד  -עשר צעיפים

שמחו לחזור

מיד  ,אך השנים  -עשר העדיף להשאר שם ולא שמעתי עליו

מאז .

34

כאשר הבחורים חזרו  ,כינסתי אסיפה כללית ואמרתי  :חסל סדר

משרתים ואין לסבול כי נוהג כגון זה יתקיים בינינו  .איש שווה לכמהו
ואני אתיחס למי שנחשב ' משרת ' כאל אכר  ,בתנאי שהוא יעבור במיטב
מצפונו  .הצעירים שמחו  ,אף  -על  -פי שאחדים מבעלי  -הבתים נכזבו

בפנים לבם .

הקרון ויידו אבנים עלינו  .י 3הייתי נאלץ לשלוף את אקדחי ולירות

בו בזמן סידרתי עבור המשפחות שהתגוררו בעיר כיתת לימוד  ,כדי

באוויר כדי להפחידם  .לצערי  ,רוח זו של יריבות מצד הערבים לא רפתה

שילדיהן לא יהיו משוטטים בחוצות  ,עד בוא היום והן תוכלנה לעלות

לחיות במושבה הבנוייה  .ואשר לבניית המושבה  -הרי הרמה עליה

במשך השנים באווירה המורעלת שגברה בכפרים .
יצאנו איפוא בשעה ארבע בבוקר ברתימה לשלושה סוסים  ,דוגמת

עמדו בנינינו הארעיים לא נראתה לי מרווחה למדי  ,כדי לבנות עליה

הנוהג של האירופאים בארץ והגענו בשעה שמתה בערב לגשר שהיה

ורחבת  -ידיים  ,אשר נשקף

באחוזת סלים כורי דרוכנה לזמארין  .אבל אם מצד צפון למושבה כבר
סללו האכרים דרך לנסוע בה לחיפה  ,עדיין לא עלה על הדעת לסלול
דרך גם מצד דרום  -והבהמות העייפות לא יכלו עוד למשוך את הקרון

28

29

פווידיס  ,כפר לרגלי הכרמל  ,מצפון לזכרון  -יעקב  .בינו ולבין גבעת
המושבה עובר נחל תות  -דליה ( ואדי מילח ) .

את הכפר העתיד  .ממול היתה רמה שניה
ממנה מראה על הים שאינו רחוק משם והוא נראה מלמעלה קרוב מאוד
לרגלי ההרים  .אמנם אותה גבעה היתה תכוסה חרשי  -בר ובתה  ,בהם
שוטטו בהמון חזירי בר  ,אך אנו יצאנו להכשרת המקום והאורחים

32

ברייקה  ,כפר קטן מדרום  -מזרח לזכרון  -יעקב .

33

על פרשה זו  ,של הבאת הצעירים מרומניה  ,שלא שמו אליה לב עד  -כה

במחקר  ,כותב אחד המתיישבים בזכרון  -יעקב

התעלה נחפרה  ,ככל הנראה  ,לכיוון נחל התנינים  ,דרכו הוזרמו המים לים .

בשנות העשרים למאה הנוכחית נעשה על  -ידי פיק " א מפעל גדול לייבוש
הביצות באזור  ,שתדעו בכימי ביצות כבארה ( ממזרח למעגן  -מיכאל ) .
30

יהושע אוסובצקי (  . ) 1929 - 1858מונה פקיד ראשי של הבארת בראשון -
לציון ב  . 1883 -הסתכסך עם האיכרים ולאחר ה ' מרד ' ב 1887 -

נאלץ לעזוב

את המהנבה .
31

.

34

בעבודתמ '  .המגיד  ( 3 ,י  ,ט בטבת תרמ ד)  ,עמ '  . 23על
גם ע  -פ ונציאני  ,וראה  :ש ' יבנאלי  ,חבת ציון  ,ב ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ ' . 139
ב ' המגיד '  ( 3 ,י  -ט בטבת תרמש )  ,עמ '  , 21מספר ד ' בוימגרטן מירושלים ,

.

שד ר שואוץ הוציא לבקשת שייד

לפי הזכרת קלקיליה  ,עולה שנסעו בציר הקדום של ' דרך הים '  ,לרגלי הרי
שומרון .

"

21

 ' :מודעת זאת

בי בעת ענינו

ורחקת עזבונו רבים ממשרתינו שהביאנו עמנו מרומעניען להיות בעזרנו
הבאת הצעירים כותב

14

מהקולוניסטים ' מידי המסיתים

ויושיבום על אחוזתם '  .אצל סמסומב ( זכרע
, 12

יעקב  ,עמ '  ) 91מובא המספר

בפי שנוקב שייד  ,אלא ששם נאמר כי שייד טילגרף בעניין לנסים בכר .

פרקים מזכרויות אליהו שייד
הבלתי  -רצויים לנו מבעלי  -החיים נאלצו לחוש להם מפלט במקום אחר .
באתי לכלל הרשאה שבשתיקה לבנייה עם קיימקאם חיפה וכן
התחלנו עם דיגור  ,ומספר אכרים אתנו  ,לסמן בתמרורים את הרחובות
והבתים  .המסתתים באבנים מצאו להם את החומר מן המוכן על ההר
למכביר והעבודה התקדמה  .הבנאים כבר החלו להקים

בתים  ,כאשר

לאורך הירך ואל תוך המגפיים  .וכן ישבתי כרי

8

שעות רצופות על

הסוס בלי ניע  ,מתחת למבול  ,כשהטוס התנהל לאיטו  .בבית -המלון

צריכים היו שניים לחלוץ אל מגפי מעל רגלי  .הייתי צריך לחולל
נפלאות כדי להספיק להתאושש ולעלות למחרת על האניה המפליגה ,
כשהדבר לא עלה בידי אלא בעזרת באקשיש  -הכל  -יכול בארץ ואשר

אלינו שמועה כי מר לבל ( הבנקאי ברומניה אשר על שמו

הכל יודעים את כוחו .
למעשה  ,אמצעי זה ידוע קצת ברוב אושות תבל  ,אך הוא מתבטא

עכו לברר את המצב והוא אמר לי  :אתה באת לחיפה ליישב אברים

והכרחי ,

לפתע הגיעה

נרשמה אדמת זמארין עם קנייתה ) הלך לעולמו  .מיד נסעתי אל מושל

בצורות שונות  -לא כך הבאקשיש כאן שהוא מובן מאליו

בזמארין ללא תעודה כלשהי מאת בעל הקרקע  ,המייפה את כוחך לכך .

ואלמלא היה קיים לא היתה קיימת ממשלה ופקידות שלה מעיקרה .

אתה טוען כי הנך מזכיר ועד הצדקה בפאריס וכי יצירת המושבה היא

זה  -עקב הדלדול באוטר הממלכה שאינו יכול לשלם לפקידים אלא

מעשה של צדקה  .כליזה יתכן  ,אבל הכרחי שאתה תהיה בסדר  ,שאם

משכורת זעומה  .וכיוון שהדבר נוגע לחיפה אביא בזה אילו דוגמאות

לא כן לא ארשה לך להמשיך את הבנייה .

אפייניות  .מנהל המכס שהוא בסוף  -דבר בעל משרה חשובה  ,משכורתו

הבטחתי לו להפסיק את המלאכה  ,אלא ירשה לסתתים בלבד
להמשיך את עבודתם  ,כדי שיהיה לי חומר לבנייה מן המוכן -

החדשית לכל היותר היא מאה פראנק

שהוא חייב להיות איש משכיל ולדעת לשונות  ,אונו מקבל יותר

והסכים  .ולמעשה היה הצדק עם המושל  ,כי נסיעתי מפארים בזמנו

מהקודם  .קצין משטרה משתכר כדי

פראנק וז ' נדארם אשר עליו גם

היתה כה נחפזת  ,שלא עלה בדעתי להצטייד אף בתעודה אחת  .עתה

כלכלת סוסו מקבל כדי

טילגרפתי מיד לבארון
' אכר

בינואר

( ב 12 -

מת  .לבל יתן רשות

42431950

העברה כדין  .דאגו למיסמכים

, 1884

07933098

.

- ' 82813384

פראנק בחודש  .וכל זה ' על תנאי '  ,כי למעשה

):

כל הפקידים באים על משכורתם לעיתים נדירות והממשלה מפגרת

כאשר תסורר

תמיד כלפיהם בכמה חדשים  .אנשים אלו הם בעלי משפחות שצריכות

לפי צופן מוסכם בינינו
2011

20

60

;

מנהל הדואר והטליגראף ,

והפירוש  ' :המושל הכללי

לאכול ומאין

יקחו ? -

יודע על פטירתו של לבל  .הוא יתן הרשאה בכתב לבנייה לאחר

והנה אתה בא לבקש שירות והם דורשים כי תשלם להם עבור

כחוק  .הואיל להשיג את

עבודתם  -מה תוכל להשיב על כך ? אף שיקול נוסף  :פקיד זה  ,יהיה מי
שיהיה  ,ושוב מהטעמים שפורטו בזה  ,היה מוכרח בזמנו לתתבאקשיש

לא יכולתי לשלוח יותר משלוש טליגראמות עם צופן סודי  ,כי הללו

לפלוני כדי לקבל את משרתו  -הוא שואף איפוא להחזיר לעצמו את
אשר הוציא  .אמנם פה ושם ישנם כאלה אשר מצבם החמרי מרשה

הנוגע לעבודתי  .בצאתי לדרכי  ,לא אמר לי הבארון  ,כהוראה לעבודתי

להם להיות בלתי תלאים בשכרם וישרים  -וזה לשבחם  .מובן שכל זה

שתיעשה

העברת הקרקע ( משם

לבל )

המיסמכים בלי איחור ולשלוח אותם אלי מיד .
נאסרו עלי  .ובהיותי צופה לתשובה  ,נשארתי כמגשש בסנוורים בכל
אלא מילים אלו

:

' תראה במקום '  .מאז שלחתי דוחות בזה אחר זה  ,אך

היה נעלם אילו אוצר הממלכה היה עשיר יותר  -אך האם דבר זה

מסיבת החולירע במצרים הדואר נתעכב והתשובות הגיעו אלי לאחר

אפשרי

הפסקות ארוכות  .בינתיים נשלח מר וורמסר מפאריס לנהל את עבודת

לפסוק של הקוראן .

?

אמנם כן אך הדברים אמורים  ,אלמלא היו אדוקים כל  -כך

אף  -על  -פי

הכנסות האוצר העיקריות נובעות ממס ' העושר ' 6 ,נ אשר לגבי דידו

שהייתי שרוי באי  -ידיעה גמורה מה חושבים בפאריס על עבודתי -

הפלח היחיד אינו קיים  ,כי הכפר הוא הנושא במס עם הגוץ  .וראש

המושבה זמארין ואני צריך הייתי להכניס אותו

לעניינים 5 ,נ

האם צריך אני לעמסיך במגמה שהתחלתי ? האם פעלתי נכון בכל

הכפר  ,המוכתאר  ,חייב לבוא העירה אל המושל ולהציע לו סכום כולל

אשר התחלתי ? שמא צריך הייתי להתחיל אחרת ? לא ידעתי מטוב ועד

עבור המס  .לרוב אינם מגיעים לכלל הסכם  ,כי האחד דורש סכום גדול
יותר מכפי שהשני יכול לשלם  .ואז אחת מן השתים

רע .

:

או שאחד

במבוכה זו מה עלי להורות לוורמסר ?  -בכל מכתב לפארים

המלווים בריבית  ,השורצים לרוב בארץ  ,מוסיף למושל על הצעת

ביקשתי תשובות  ,רמז כלשהו  ,כדי להנחות אותי  .אף פניתי לאחד

המחסל ,

שהיה מקורב לבארון  ,בספקותי  -עד

מהבארון

מסכים לחתום על הסכום  .לכאורה  ,זה שרירותי  -אך למי תתלונן ?

מידידי הוותיקים בפארים ,
שלבסוף הגיעו אלי טליגראמות בזו אחר זו  .ב  9 -בינואר

בלשון זו  ' :קיבלתי מכתב אחרון מ -
האחרונים ,

1 1

( ) 1884

במכתבך ' .

למחרת

טליגראמה שניה  ' :קיבלתי המכתבים  . . .מרוצה  .יכול להמשיך  .מסכים
טליגראמות

:

תפעל באותה רוח

דוגמה

בדצמבר  ,מרוצה מהראפורטים

תוכל להמשיך במגמה שהותוותה

עמך בכל . . .

המוכתאר ובאופן זה מעמיד את עצמו כלפי הכפר במקום

לגביית העושר על חשבונו ; או המוכתאר מושלך לבית  -הבלא עד שהוא

בראש  -פינה ' .

' מרוצה מאוד מהמכתבים ומניהול

ב 26 -

בינואר שוב

העבודה ' - - -

מעתה יכולתי למסור לוורמסר הוראות לפי ראות עיני  ,כדי שיקבל
עליו את ניהול המושבה  .נשארתי לשבת אתו כמה שבועות והצגתי

:

הכפר אשר המוכתאר שלו נקרא לבוא אל הרשות  ,צריך

פראנק כמס העושר  ,בעוד שהתבואה כולה שווה כרי

לשלם

4000

20 , 000

פראנק  .אבל

4000

הפראנק אינם בנמצא ומאין המוכתאר יקח

אותם ? ילך אל המלווה בריבית  ,הלוקח

מ 30 -

עד

50

אחוז ריבית והכפר

לא יוכל לעולם לסלק את הריבית  .נמצא  ,כי כעבור שנים מספר הכפר
כולו יהיה שייך למלווה בריבית והפלחים יהיו לעבדיו או ינטשו את
נחלתם וייהפכו לנוודים .
ועוד

אותו בפני השלטונות בחיפה ובעכו  ,הכנסתי אותו לפרטי העניינים

:

אם המלווה בריבית חוכר את העושר מהממשלה  ,הוא מקבל

העומדים על הפרק וחזרתי לפאריס  .כדי להפליג באניה מחיפה  ,רבבתי

לעזרתו שני חיילים לפקח על הגורן והכפר חייב לכלכל אותם ואת

בלווית אכר אשר הוביל את מזוודתי  .בהיותנו עם פראדיס החל לרדת

סוסיהם במשך חדשים  ,כי החוכר עצמו אינו נחפז לבוא  .אם הכפר

גשם  -וגשם בעונה זו פירושו מבול  . . .בדרך כלל  ,הגשמים בארץ

מתלונן לרשות  ,שולחים אליו ועדה שהוא חייב לאכסן  ,לכלכל ולטפל

יורדים בסדר זה  :בחדשים ממאי עד סוף נובמבר אינה יורדת אף טיפת

בה ובסוף  -דבר  -החוכר זוכה והכפר נחרב והולך  .יש והפלח ממשיך

מים  :הכלל הוא כי הגשמים יורדים בחדשים דצמבר  ,ינואר פברואר ,

לעבד את אדמתו  ,אך יש והוא נוקט דרך אחרת  :תוך היותו רעב בעצמו

מארס ואפריל  ,בסך  -הכל כדי ארבעים ימי גשם  -ותוך תקופה קצרה זו

הוא מחליט ' להרעיב ' גם את הממשלה  -הוא לא יזרע אלא כדי צרכי

מד  -הגשם מראה כמות מים שווה לזו היורדת בלונדון תוך שנים  -עשר

ביתו בדיוק ויתר השדה משאיר בור  .באופן זה אין לממשלה לגבות

חודש  .הגשם הוא צפוף ויורד בדליים  -אמנם מעיל הגומי שלבשתי

אלא מעט  .ואמנם משום כך תיקנה הממשלה כי אדמות שנוטשו שלוש

הגן יפה על גופי אך לא על הרגליים  ,אשר המים חדרו אליהן בקילוחים
35

שנים רצופות נעשות

וורמסר התפטר משירותו אצל הבארון .

יהודה ליב וורמסר  ,יוצא אלזאס שבצרפת  .הפקיד הראשון של זכרון  -יעקב .
שהה בה שנים אחדות ויחסיו עם האיכרים היו גרועים  ,עד כדי  -כך שמרדו
בו ב  . 1 ese -עם סיום הסיכסוך המרעזבו עשר משפחות את המושבה ואילו

' מחלול ' ,

דהיינו  -הופכות לנכס האוצר  .משיב

36

ה ' עושר '  -מס המעשר מן היבול  .גבייתו היתה נעשית לעתים על  -ידי
חוכרים מבין העשירים המקומיים שפעלו בתקיפות יתירה .
277

צבי אילן

סידורם בקלות יתר - .

גם הפלח ב תכסיס משלו  :הוא מחלק את אדמתו לשלושה חלקים וזורע

כל דברי היו לשוא  ,כי הבארק החליט לשמור

דווקא על נחלה זו וזה משום העקרון שבדבר .

בכל שנה חלק בחורו  -ובכך מונע את החרמתה לאוצר הממלכה  .כן

39

עלי הוטל איפוא ללכת

לקושטא ולפעול בענין זה .
כתוצאה מכן  ,בדיוק אחרי עשרה שבועות לשובי מהארץ  ,ב  4 -במאי

יש לדעת כי הפלח חייב לשלם על כל עץ פרי וירק וזו הסיבה שאין
מגדלים אותם אלא בנדירות  ,הואיל וגם כאן צפויים תככי הרשות

 , 1884יצאתי שוב לדרך וסרתי תחילה לגלאץ  ,שם התגוררה משפחת
לבל המנוח ושם יכולתי לקבל את המיסמכים הדרושים לי  .שם

ונציגיה .

הכינותי חשדות לידה של הבנים  -היורשים וכל זה חתום ומאושר
בגושפנקא של הקונסול האוסטרי  ,כי משפחת לבל נתינותה היתה

הפקעה
הטלגראמה שלי לבארון

מ 12 -

אוסטרית .

בינואר בדבר נחיצות המיסמכים לאחר

אמנם הקונסול התורכי במקום סירב תחילה לקבל את

המיסמכים הללו  ,אך לבסוף אישר  ,ומצוייד בהם נסעתי לקושטא  ,בה

פטירת לבל ברומניה פעלה והבארון הבין כי אי  -אפשר יהיה להתקדם

לא הכרתי אף אחד ולא ידעתי את לשונה .

בבניית ומארין אלא אס נוציא משהו ממשי מאת הוועד בגלאץ  .הבארון

40

ברצינות  ,כשהבארון

עשיתי מיד כמה ביקורים ונגשתי לעבודתי
שלח לי הוראה נוספת לנסוע לחיפה ולתהות שם על מקור התככים .

החליט לקבל את הבעלות על הקרקע ולפטור את הוועד בגלאץ מכל

דאגה  ,אבל לצורך זה היה דרוש שטר  -קנין  .אמנם בנו של מר לבל
המנוח בא לפארים כשהוא מצוייד ביפוי  -כוח של אחיו  ,והעביר על

הפלגתי לחיפה ( בראשית יוני ) וברדתי בבירות ציפתה לי הודעה ,
להופיע בפני הקאדי ( השופט הדתי ) בעיר זו  ,על שום תביעה של פלוני

אשר נאות להשאיל את שמו לצורך

על סכום מסויים מהנחלה זמארין  .אותו תובע טען  ,כי לאחר שזמארין
הופקעה כעת ע " י הרשות  ,שוב אינו יכול להגיש תביעה על הנחלה

גליון ניר פשוט אך מבוייל את נחלת זמארין משמו של אביו המנוח על
שמו של מר מיכאל

ערלאנג ' ר 37 ,

זה  .ברם  ,בעיני הרשות העותמאנית היתה העברה כגון זו נטולת ערך ,

אלא לתבוע את המגיע לו ממני  .בהזדמנות זו העמדתי בפני הקאדי

ואמנם התככים הוחלו  ,דהיינו  :הופצה שמועה כי לבל נפטר בלי
שהשאיר אחריו ילדים יורשים  .אף זאת לדעת  ,כי תורכי שנפטר בלא

כעדים את וורמסר ובראסר  ,שאמנם לבל השאיר אחריו בנים יורשים

בן  ,האשה והבנות אינן נעשות יורשות והממשלה מקבלת לרשותה את

והקאדי אישר במיסמך ארוך ומנומק בי הבנים חיים  ,לשמותיהם
ולגילם  ,ככל הכתוב והחתום בתעודות  .מיסמך זה שימש לי יפה

העזבון .
כן היה החוק גם לגבי אירופאים הדרים במדינה  ,אלא בתוקף
הקאפיטולאציות יכול האירופי למנוע את הרעה  ,כאשר כתב צוואה
לטובת מישהו  .איזאק לבל המנוח שלא ידע את החוקים האלה  ,לא

בהמשך פעולתי  ,אך כאשר הגשתי את החלטת הקאדי למושל דמשק ,
השיב הלה כי הוא אינו יכול לפעול מאומה למעני ואין להסדיר את
הדבר אלא בקושטא ( שם נמצא

השייח '

אל  -איסלאם ) .

העלה על דעתו שיש להשאיר צוואה בענין הנחלה של זמארין  ,אף לא

היה צריך לכך  -כי היו לו שני

בנים  .ו3

מי יכול היה איפוא להעלות על

דעתו  ,כי הממשלה תנסה להתעלם ממציאותם של הבנים

ן -

על יסוד

משא  -ימתן בקונסטאנטינופול

הנחה מופרכת זו תפסה הממשלה את הבעלות על זמארין מתוך
הסתמכות על זכותה השרירותית  ,וכיוון שהאדמה היתה לפני הימכרה
'

ואקף ' .

דהיינו הקדש דתי  ,נעשתה החרמת הנחלה לזכותו של שייח ' -

לאחר בזבוז של חמישה  -עשר יום בחיפה  ,חזרתי לבירה

; -

עם זה זמני

בחיפה לא יצא לריק  ,כי עוד בחורף שעבר  ,לרגל ביקורי בדואר של
חיפה  ,הכרתי שם בעל נכסים גדול  ,אשר אחיו היה וזיר בממשלה  .איש

אל  -איסלאם ( ראשם הדתי של המוסלמים בקושטא ) .
בינתיים חזרתי לפאריס ( בפברואר  , ) 7884ובאפריל דרתן הפקיד

זה היה גם עתה אדיב מאוד כלפי וצייד אותי במכתב המלצה אל אחיו

וורמסר מזכרון  -יעקב טלגראפית עזרה  ,כי זמארין הופקעה ויש לחוש

הווזיר בקושטא  .הגעתי שמה בחום המעיק של יולי ורק הנוסע לאורך

לקושטא כדי לבטל את ההפקעה  .לצורך זה  ,הוסיף  ,יהיה די בחתימה
של השייח ' אל  -איסלאם  .הבארון קרא לי  ,ובנוכחותם של הרב צדוק

החופים האלה בחדשי החום יודע מה טעמה של דרך זו  ,כאשר

כהן ומר ערלאנג ' ר אמר לי  ,בהראותו על הטליגראמה של וורמסר

:

' עליך לנסוע לקושטא  ,אך הריני אוסר עליך ללבת אצל השייח ' אל -

איסלאם  ,כי הוא לעולם לא יתן לך את

חתימתו ' -

- -

אותה שעה ראי תי לעד עיני את סלע זמארין  ,אשר לעולם לא יהיה
בו כדי לכלכל את האכרים  . . .מאידך  ,השלטונות של קושטא אשר
יבקשו לבלוע אותי חי  . . . .כיצד אחלץ ממבוך זהו אעשה

מאמצים ,

וקרוב לוודאי ללא תועלת  ,כדי להוציא מהממשלה במחיר יקר  ,שטח
זה של אדמת סלעים
עלתה בזמנו 42

! -

פניתי לבארון ואמרתי לו

אלף פראנק והיא שווה לכל היותר

:

5000

אדוני  ,זמארין

פראנק  .עכשיו

עלי לנסוע לקושטא ולהוציא כסף תועפות  ,כדי לקבל בחזרה משהו
שאינו שווה בטורח  .תיטיב איפוא לעשות  ,אם במקום לשלחני
לקושטא  ,תניח את זמארין לתורכים ובכסף אשר עלי לבזבז בקושטא

התיאבון ניטל ממך והשינה נודדת  .למרבה הרעה נכנסתי לקושטא
בעיצום הרמדאן  ,כאשר מהצית היום המשרדים סגורים ואם אתה
ררנה לראות את מישהו עליך לעשות מאמצים מיוחדים כדי להתקבל

בשעות שלאחר  -הצהריים בביתו  .בבוקר הכל ישנים כדי להתאושש
מהסעודה שנערכה בלילה ולהיות מוכן לצום ביום  .הלכתי איפוא מיד

לבואי למסור את מכתב ההמלצה שניתן לי אל האישיות שהוזכרה
לעיל והוא הבטיח לי לעמוד לימיני  .לשמח תי  ,הכרתי יהודי נעים מאוד
אשר ניהל אותי בעצתו והוא שערך את הבקשות אשר כתבתי
בצרפתית ותורגמו לתורכית  .הוא הראה לי על הדלתות אשר עלי
להידפק עליהן ואשר יש סיכוי כלשהו להצליח בהן  ,בעוד שהוא עצמו
נשאר מאחורי הקלעים  .ואני הבאתי אתי את פסק  -הדין של הקאדי

מבירות  ,כדי לקבל עליו את האישור של שייח '  -אל  -איסלאם  ,אעפ " י
שהבארון ( כאמור לעיל ) אסר עלי לפנות אליו במישרים .

בהוצאות שונות  ,תקנה כמה אלפי הקטארים אדמה טובה ובת  -עיבוד

כן הייתי רן ממשרד אל משנהו עם מיסמכי הלידה האוסטריים

בקרבת מקום או במקום אחר  .אתה תעשהעסק טוב והאכרים יבואועל

שבתיקי וכעבור חודש עדיין עמדתי במקום שהייתי בו ביום בואי  .הייתי

מנהל פעולות

העיקרך הוא שלא להוציא בשום מחיר אדמה שהיתה כבר בידי יהודים .

י3

.

מ ' ארלאנגר (  , ) 1892 - 1827ממייסדי ' כל ישראל רברים '
הצדקה של בית רוטשילד בפארים  .סייע לק ' נטר בייסוד
ביקר בארץ והשתדל הרבה למען יישובה  .היה המקשר בין הבארון לבין

39

עמדה זו של הבארון אושרה גם במקרה אחר ( האדמות בגולן ) .

מקוה  -ישראל ,

חובבי  -ציון ברוסיה .
38

י'
לו יורשים  ,היתה תואנה להשתלט על הקרקע  .היו לו חמישה צאצאים -
יורשים  ,מהם שני בנים  .ראה  :סמסונוב  ,זכרון יעקב  ,עמ ' . 95

לבל נפטר ביום ט " ז באייר תרמ " ג נ . ) 23 . 5 , 7883טענת התורכים  ,שלא היו

"
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בדרך  -כלל פוטרים את פעולתו ( המוצלחת  ,כפי שנראה להלן ) של שייד
בקושטא בעניין הקרקעות בכמה מלים  .תמורו הנרחב כאן הוא עדות על
עצם הפעולה וכן דוגמה לסוג הקשיים שהיו למתיישבים עם משלטון

העות ' מאני .

פרקים מזכרונות אליהו שייד
יכול למלא כרך בתיאור הריצות חסרות  -התכלית שעשיתי כאן במשך

ההצלחה האירה לי איפוא פנים ועתה היה אסור לי לקלקל בפזיזות

את

לצאת מקושטא  .כי בינתיים הוציא בית  -הדין הדתי בעכו פסק  -דין אשר
לפיו עמדה ומארין למכירה פומבית ועלי היה להמשיך לפעול בזה
לביטול פסק  -הדין  -שוב קושי אשר למעשה באירופה הוא מצוי יותר

יימשך בלי סוף  .בדרך בלל הייתי מחונן בסבלנות  ,אך הפעם הייתי קרוב

מאשר בתורכיה  .ואני לא היתה לי אלא עקשנותי  -ואם פעלתי כה

שישה שבועות  ,כשאני מוטרד ע " י נוכלים אשר העתירו עלי

עצותיהם ושידלו אותי להזקק לעורכי  -דין  .אני אמרתי לעצמי כי אם
אוציא את הענין מידי  ,שוב לא אהיה חפשי לפעול כהבנתי והענין
' לצאת מכלי ' והללו שאינם מכירים את קושטא ואת המימרה השגורה

יפה בהשגת הח תימה  ,הרי לא נאה לי להכשל בשאר הטיפולים  .ואמנם

בה ' בקאלם ' ( נראות  ,אשר משננים לך אותה עד לזרא  ,אינו יכול לתאר

לא בלבד שאומץ  -לבי לא רפה אלא המחמאות והברכות של הבארון
גרמו לי להכפיל אותו .

לעצמו מה עבר עלי  .אף  -על  -פי  -כן שמרתי על מנוחת נפשי והמשכתי

שוב הלכתי אל ידידי היהודי  ,הוא האחד ששירותו היה לי להועיל .

בטיפול .
בביקורים שערכתי לאישים שהכרתי  ,בין האירופאים המתאררים

הראיתי לו את המיסמך החתום בידו של השייח '  -אל  -איסלאם והוספתי

שם  ,כבר יעצו לי הכל להשתקע בעיר  ,כי לדעתם ירחק היום בו אגיע

כי אני רוצה להשיג את ביטול פסק  -הדין של עכו  -ומה עלי לעשות

לתוצאה כלשהי  .מאירך  ,הבארון גם הוא לא עודד את מצב  -רוחי

וב 5 -

כדי להשיג אותו ?

' אני מחכה באי  -סבלנות רבה

' עכשיו  -אמר  -מסור לי את המיסמכים שלך ובוא אתי  .אני

לתוצאות של טיפולך ונראה לי כי כאן נתקלנו בענין פסיכולוגי  ,אשר

אשמש לך מורה  -ררך ומתרגם

בוועדה של דפטר  -ה  -חאנה ( ספר

לבסוף תגיע בו לפתרך טוב או רע  .אני מודה כי אהיה מופתע מאוד אם
הפתרון יהיה חיובי ובמקרה זה  -בכל ידיעתי את זריזותך  ,אחשוב

האחוזה )  ' .שם ישב בראש הוד מעלתו ס  .פשה ויועצי הסביר לו בשתי

בספטמבר קיבלתי ממנו מכתב דלקמן

:

אותך לאחד שיש לו מזל רב  .הניחוש הקרוב לוודאי שלי הוא איפוא -

כשלון  .זו דעתי אני וזו גם דעתו של מר

ונציאני - ' .

' יהי

כן - ' .

אמרתי

קירות ' .

לעצמי  ' -ועור נווכח עם מי הצדק ואפילו אצטרך להבקיע
מעתה נקטתי צעדים נועזים ביותר ורציתי להשפיע ממרצי על כל
אותם הפקידים אשר ידעו לשמור על אדישותם וראו בי משהו יוצא -
דופן  .לבסוף  ,כאשר רוחי קצרה  ,חזרתי בביקור אל האישיות  ,אשר אליו
הבאתי את מכתב ההמלצה של אחיו מחיפה בבואי .

מילים את ענייני וסיכם  :אם כבודו מסתפק בעדויות אירופאיות  ,הריהן
במיסמכים האוסטריים  -שמא כבודו מעדיף אסמכתאות מוסלמיות ?
הרי

פסק  -דין של הקאדי מבירות אשר אושר ונחתם ע " י

השייח '  -אל -

איסלאם -
לנוכח ברירה זו נאלצה הוועדה להיכנע ולהכריע לזכותי  .אלא -

כדי לבטל את פסק  -הדין היה צורך לכתוב לעכו ולבקש משם את נוסח
פסק  -הדין  .משום המרחק ניתן היה לחשוב כי התשובה תגיע מעכו
כעבור שישה שבועות  ,בעוד שטליגראפית היה די ב  8 -ימים  .הפצרתי

' הי ן  -קרא מיד לכניסתי  -ואנה הגעת ? '

בהם כי יבקשו את פסק  -הדין טליגראפית על חשבוני  .האם ניתן לקבל

' הגעתי לכך שדעתי קרובה להיטרף  .ואם לא תושיט לי ידך כדי

את הצעתי ?  -עיינו ודנו בדבר במשך ארבע שעות עד שנאותו לי
להיזקק לטליגראמה  .עריכת הטליגראמה נמשכה יומיים ועוד יומיים
עברו עד שנחתמה ע  -י נשיא הוועדה  .ברם  ,למדתי שאסור להתרגז

להשיג את חתימת השייח '  -אל  -איסלאם  ,הריני להביא הנה את אשתי
וילדי ואני ארעיש כל יום לפתח ביתך בלווית כל הפמליה שלי  .או אז
המיצר ' .

אולי תרחם עלי ותחלץ אותי מן
חייך ואמר לי  ' :מחר בבוקר

( בשעה

שתים

לפי

השעון

העותמני  -תשע אירופי ) תבוא אל השייח '  -אל  -איסלאם ואני אהיה
שם ואעזור לך לקבל את החתימה המציקה לך ' .

הרי שניתנה לי הבטחה סופית

ולא יכולתי עוד להבליג על שמחתי .

וצתי אל מכרי היהודי כדי להתחלק אתו  ' - .או !  -קרא כאשר סחתי
לו  -מה צעיר ואירופאי הנך  .אתה מכיר אך מעט את העותמני .

מעיכובים כאלה  ,אף  -על  -פי שבפארים לא יכלו להעריך אותם .
בינתיים הגיעוני מהבארון הדברים דלקמן  ' :חיכיתי למכתבך לפני
שאשיב לך ואני עושה לך את המחמאה הכנה ביותר על מידת התבונה
בה ניהלת את המשא  -ומתן  .מכתבי הקודמים לא היו אלא עצות
למקרה שהפתרק יידחה '  -ופסק  -הדין מעכו בושש לבוא  .שלחתי
שמה טליגראמה שניה ודחופה יותר מהראשונה  -ועדיין חיכיתי -

ולשוא - ,

וורמסר צריך היה להקדים להודיע לי אם ה ' עילאם ' ( פסק -

הנאה ?

הדין ) נשלח משם וגם ממנו לא נתקבל דבר  .וכל אלה שראו אותי מטייל

אף  -על  -פי  -כן הקדמתי למחרת בבוקר להימצא במקום וכדי להיטיב

אולי קינאו בי על הבטלה שאני נהנה ממנה  ,אך הללו לא ידעו מה ניקר
אותה שעה בראשי  .רציתי לחזור לביתי ולא להעדר משם בראש  -השנה

לראות במתרחש עמדתי בשער בו נכנסות המרכבות ( לחצר המשויים

הממשמש ובא  ,אך בעל  -כרחי נשארתי יושב בקושטא לבלות את החג .

האמנם תאמין כי אותו איש ישכים לקום רק כדי לגרום לך
לעולם

לא  .הוא ושה להיפטר ממך וזה

הכל ' .

של השייח '  -אל  -איסלאם )  .ואישי קיים את דברו  .בשעה תשע בדיוק
ראיתי את מרכבתו נכנסת
הוא לא שהה עוד כדי

לחצר  ,כשהוא

10

משיב על קידתי

העמוקה .

דקות אצל השייח '  -אל  -איסלאם ואחד

ולבסוף

ב 25 -

בספטמבר קיבלתי טליגראמה  .פתחתיה בקוצר  -רוח -

והיא מהבארון וזה תוכנה

:

' וורמסר ודיגור הודיעו טליגראפית על

התקוממות רצינית ( במושבה ראש  -פינה ) ואך תסיים

( בקושטא ) ,

אחזיק

משומרי הסף יצא אלי והכניס אותי אל הלשכות  ,בהן היתה שמורה

טובה אם תוכל לנסוע לשם להחזיר את

בקשתי  .בדרכי החלטתי לרמוז לו  ,כי אחזיק לו טובה במיוחד אם הדבר
ייעשה במהירות האפשרית והוא הבטיח לי להחיש את הענין .

הווי אומר  :לא הביתה  ,אלא חזרה לארין  -ואין ברירה  .לבסוף הגיע
ה ' עילאם ' הצפוי  ,אך בינתיים מישמש ובא חג הבייראם ( הקרבן )

נתמלאתי עוז לומר לו כי אני מבקש את המיסמך החתום ליום המחרת ,
והוא השיב בלי ניד עפעף  :הוא יהיה מוכן  . . .ואמנם הוא האיץ בפקיד

ובשבוע הקדוש ( השנה החדשה ) אין לבקש דבר מתורכי  .שוב הזדיינתי

שהוטל עליו לכתוב את המיסמך ולחש לו  ,כי השייח '  -אל  -איסלאם
דורש בהחלט כי השירות יינתן לי בלי דיחוי  -אף הוסיף  :על האדון

הזה המליץ נ  .פשה  ,שהוא יושב כעת אצל השייח '  -אל  -איסלאם .
ביום השלישי היתה החתימה בידי ומצוייד בה אצתי לחדרי בבית -

הסדר ' .

בסבלנות  ,אך אין זאת כי רכשתי לי כבר עמדה כלשהי בעיני הפקידות
הבכירה של הדפטר  -ה  -חאנה  -ולא עבר שבוע ימים ופסק  -הדין בוטל .
מיד רצתי לבית  -הדואר וטילגרפתי לבארון  ' :מזל טוב  .הוא מבוטל ' .
זה היה הנצחון השני שלי וחזרתי שמח לבית  -המלון  ,שם מצאתי
מכתב מהבארון בו כתב

המלון וכתבתי לבארון  ,כי אני יכול לחזור  ,לאחר שהחתימה הושגה

בראש  -פינה .

והשליחות שהוטלה עלי בוצעה  -שלחתי את המכתב וציפיתי

האמבורגר  .י 4מר וורמסר שלח לי טליגראמה  ,בה מדובר על אמצעי

לתשובה  .אף קיבלתי תשובה טליגראפית  ' :קיבלתי מכתביך  . . .מזל -

טוב  . . .תודות ומחמאות  . . .התנהגות זריזה  . . .אני כותב לך . .

כעת

:

נוצרו

' כבר הודעתי לך על ההתקוממות שפרצה

קשיים

נוספים

והפעם

גירוש ( מהמושבה ) בעזרת המשטרה ומריבה שפו -צה בין אשרי ( מנהל

 .המתן

למכתבי וגמור  - ' .עיקרו של דבר  ,שלא קיבלתי נזיפה על פנייתי אל
השייח '  -אל  -איסלאם .

בקשר

לד " ר
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ד ר האמבורגר נתמנה כרופא בראש  -פנה ( ראה להלן ) .

ק2/

צבי אילן
ראש -

פינה ) 42

של

ובין ד " ר האמבורגר  ,המאשימים איש את רעהו  .מעתה

במטר ברכות וניתן לומר כי הצלחת מאמצי היתה צעד ממשי ראשון

הדבר דחוף ביותר  ,כי תסיים בקושטא כדי לנסוע לזמארין ולראש  -פינה
ולבדוק במקום את
ככל שאפשר - ' .

העניינים  ,לחקור את

6

שבועות ,

חזרתי לפארים באמצע פברואר . 1885

מובן שנתקבלתי

להתישבות  .הבארון חשב גם הוא  ,ועמו כל אלה שהתעינו במפעל  ,כי

האנשים ולהחזיר את הסדר

הישגי ,

אלמלא

לא היתה ברירה אלא למשוך את היד מענין

ההתיישבות  ,כי לא היה סיכוי להמשיך

כאמור  ,משאלתי האחת היתה לעזוב את הבירה  ,אך בינתיים

בו .

נתקבלה טליגראמה נוספת מהבארת  ' :אלף מחמאות וברכות  .סדר
העברה ( של נחלת זמארין ) על שם ערלאנג ' ר  - ' .חזרתי אל דפטר  -ה -
תאנה  -לבקש על העברת הקרקע  .אבל אם גם נאותו לי  ,ההסכמה

זב1ארין בסימן הרחבה

ניתנה להלכה אך לא למעשה  .כנוהג  ,אין נחפזים בזה והימים עברו .
לפני ביצוע ההעברה היה צורך לכתוב לעכו ולברר אם האחוזה
( זמארין ) אינה ממושכנת ( עבור חוב ) ואם המיסים שולמו עליה וכו ' .

לא הרפיתי מרעיוני למצוא קרקע נוספת בסמוך לזמארין וחזרתי מדי
פעם לנושא זה  ,כי הכרדד לרכוש את אדמות נזלה  ,שפיה  ,אום  -ג ' מאל

טענתי  ' :למען אלוהים  ,אל נא תכתבו מכתבים שמא תראו את פני פה
גם ב ' בייראם ' של דהינה הבאה  .ערכו את שאלתכם בנוסח טליגראפי ,

ואת האחוזה של סלים כורי  .הבארון נטה לדעתי והורה לקנות את

ארוך כרצונכם ועם תשובה משולמת  -ואני אשא בהוצאות  -ובכך

תעזרו לי להעלם מכאן  ,שהרי אני מבין כמה אני מציק לכם ' . . .
בפעם זו עכו גילתה זריזות יתר והתשובה לא ארכה אלא חמישה -

עשר יום  ,בה נאמר כי תלינה

בסדר וכי אין כל עיכוב להעברת הקרקע .

קיבלתי את המיסמכים האלה לידי  ,אך כיוון שכך רציתי כבר לקבל
לידי גם את הקושאנים ( תעודות

הבעלות )

בקושטא גופה

ישוב

התרוצצתי כל בוקר על פני המשרדים  .בו בזמן טילגרף לי וורמסר  ' :אני
יכול לקבל רשיון לבנות ( בזמארין ) אם תודיע לקיימקאם בחיפה  ,כי
הקושאנים נמצאים בידך  - ' .שוב לא הפסקתי את מאמצי וסיפרתי
לוועדה של דפטר  -ה  -חאנה כי האכרים בזמארין מוסיפים להתקומם
והמושל אינו מתערב כי איננו מאמין שאמנם הענין הוכרע לטובתי .
ביקשתים איפוא לטלגרף לעכו ולחיפה את הנוסח המילולי שערכתי
קודם לכן ואשר עבר בישיבה מיד ליד  .הוויכוח בנושא זה נמשך ,

כשחברי הוועדה טענו  ' :עדיין לא פעלנו אף פעם בדרך
ומשיב  ' :ודאי שכל מעשה יש לו פעם ראשונה

זו - ' .

שלו . . .

עד שנאותו

ואני חוזר

'

לי גם בענין זה והטליגראמה נשלחה לארץ בלשון זו

שלוש האחתות הראשונות  ,אך לדחות לעת  -עתה את האחרונה  .באופן
זה כללה כעת המושבה זמארין  ,יחד עם הטרשים והגבעות המכוסות
בתה  ,כדי

למעלה

23

מ 70 -

( פלחה) .

אלף דונאמ

; -

וכיוון שהיא מנתה יחד עם הצעירים

אכר  ,לא הספיק גם השטח המוגדל כדי מיזרע תבואה

הבארון לא היה מודאג מכך  ,הואיל וחשב על ענפים אחרים

ורווחיים יותר אשר יתפסו שטחים קטנים יותר ( מגידולי שדה ) .
הבארון לא התכוון למסור תיכף לידי האכרים שטחי קרקע גדולים
יתר על המידה משום נימוקים סבירים  ,אשר לא אעמוד עליהם בזה .
לדעתו  ,היה צריך קודם כל לקשור את האכרים לאדמתם ומסיבה זו
הוא העמיד מבניהם של האכרים גננים  ,גננים עוזרים  ,חבתנים ( ביקבים )
וכו '  -כדי שעל ידם יקבלו גם ההורים את הנטייה לעבודות השונות .
עדיין היה חשש שמא הסוחר  ,שבא מאחת הערים של רוסיה או
רומניה  ,יזדרז לעקור מהמקום ויחזור אל מסחרו  ,בשעה שהאדמה תתן
לו את האמצעים לכך  .ואמנם כגון זה אירע בזמארין  ,כאשר אכרים
אחדים עזבו

ב 1888 -

ללא נימוק סביר ( ראה

להלן) .

ובארץ  ,עדיין לא קיבל עליו אף אחד משימה כגון זו לפני הבארון ולא

:

' ענין נכסי לבל נסתיים  .זמארין  .דיר  -קומה  ,טאנטורה ( שמות הנחלות

היתה ברירה אלא להתקדם בגישוש ובניסוי רצופים  .דהיינו  :אם ימסרו

של אחוזת זמארין ) הועברו ע " ש מר מיכאל ערלאנג ' ר נתין צרפת  .כל

לידי האכר מספר מסויים של עצי פרי מסוגים שונים  ,אפשר יהיה
להווכח מה תהיה ההכנסה מכל אחד מהם  ,והתוצאה תשמש בסיס

ההוצאות שולמו  .אל תעשו שום קושי לבעלים החדשים של

הקנין - ' .

וזה היה ב  -סד בנובמבר .

כי אני טורח להשיג את הרשיון לבנייה וכתב לי

הבארון ידע

:

להמשך הפעולה  .וכן כתב לי הבארון ביוני

: 1891

' העיקר הוא לארגן

בדוקים  ,טובים

את העניינים כך  ,שיהיו לנו גידולים
שסיע לכך  ,נראה לאחר מכן מה יש לעשות ' .

ורווחיים  .כיוון

' קיבלתי מכתבך וחוזר על ברכותי על התוצאות  .טוב שדחית את
נסיעתך לארין לאחר שיכולת לנצל את זמנך בדרך מועילה יותר
בקונסטאנטינופול  .אני מסכים לכל הצעדים שעשית  ,כדי לקבל את

מעשה את אשר נעשה ונוסה  ,להם קל הרבה יותר להגיד כי צריך היה

ההרשאה לבנייה ואני בטוח כי בלי מאמצים אלו בקונסטאנטינופול לא

לעסוק במיזרע תבואה  .אבל  -קודם כל למיזרע תבואה  ,לפי ארבעים

היית מגיע לפתרון

השאלה - ' .

ואמנם אך זה קיבלתי לידי את הקושאנים וורמסר טילגרף אלי
מזמארין

:

' מזל טוב  .השגתי הכל בכתב ואתה יכול לעזוב כעת את

קונסטאנטינופול - ' .

עשיתי כעצת וררמסר ובסוף נובמבר עזבתי את העיר אשר בפעם זו

מובן מאליו כי הללו שלמדו את הלקח על חשבוננו ושפטו לאחר -

הקטאר

המושבות )

אשר התכוון לגרום לנו צרות .

43

גמרנו בכך שקיבל את פיטוריו והלכתי

להחזיר את השלום בין הפקיד אשרי ובין האכרים בראש  -פינה .

אדמות עידיות למעלה

מ 150 -

אלף דונאם ולנטוש את

השטחים הזיבוריים אשר רכשו האכרים עצמם  ,בין בזמארין  ,בין
בראש  -פינה ובין בראשון  -לציון  -הואיל ואדמות אלו לא התאימו
מעיקרן למיזרע .
ועוד

הסבירה לי פנים  .נסעתי מהארן בפברואר וחזרתי אליה בדצמבר  -זו

לי פעם שלישית לבוא לארץ ועדיין לא יצאה שנת  . 1884בבואי ארצה
פגשתי את ד " ר האמבורגר ( שנתמנה  ,כאמור  ,להיות רופא בראש  -פינה ) ,

( 400

דונאם )

בממוצע למשפחה  ,היה צורך לרכוש ( בשביל

:

האמנם היה מובטח כי מיזרע התבואה מצליח תמיד בארין ,

שיש לצפות בה לגשמים במשך שבועות וירחים  ,ואז החרישה והזריעה
נעשות במאוחר ן כמו כן לוקה היבול מזמן לזמן מסיבות שונות אשר לא

כאן המקום לפרט אותן  .ובאירופה  -האם התבואה מכניסה כדי סיפוק
האכרים ? אכר צריך שיהיה לו הכל ואמנם מטעם זה רצה הבארון

כדבר הזה עשיתי גם בזמארין ונסעתי לבקר בראשון  -לציון ולבסוף

בראש לכל להווכח מה עשויים להכניס גידולים תעשייתיים  ,כדי לדעת

נמצא  ,כי אם יצאתי מפאריס למסע

מה יש להוסיף לבל אכר באדמת מיזרע  ,עד שיהיה לעובד  -אדמה ממש .

בעקרון אשר נוסדה לאחרונה .

אחזרי  ,בוגר

44

בית  -הספר החקלאי של כי  -ח באלג ' יר  ,היה הפקיד  -המנהל

43

מטעם הבארון בראש  -פנה לאחר שהסתכסך עם איכריה  ,הועבר לזכרון -
יעקב  .לשמש בה כמורה

לצרפתית  .נחשב

כמתון ביחסו לאיכרים  .ובשל

עצמם יותר עצמאיים  ,פחות כפופים והירשו לעצמם לחלוק על הפקידות .

אף ר  -ר הלל יפה ( להלן ) היה מבקר חריף של הפקידות ושל שייד  .וראה

יחסו העוין מכבר של וורמסר  ,הסתפח במשך הזמן אל ד  -ר גולדברג
והאיכרים

המורדים  .בעקבות

הבארון .

יפה  ,דור מעפילים  ,ירושלים תשל  -ה .

זאת נאלץ לעזוב את העבודה בשירות
44

220

אולי אין זה מקרה שכאן  ,ויותר מאוחר בזכרון  -יעקב

( להלן ) ,

קשורים

סכסוכים ומרידות במאבק בין הפקידים והרופאים  .האחרונים הרגישו

מזכרת  -בתיה .

 :ה'

בית  -הכנסת בזכרון  -יעקב
הקהילה

ע" י

השלטון  .עם כניסתם לתחומי הממלכה הוכח

ואין צורך לומר כי הללו שימשיכו בהתישבות אחריו  ,יפיקו מלוא
התועלת מניסוייו הראשונים של הבארון .
ועדיין המושבה היתה בזמארין הישנה  -דבר המכריח אותי לחזור

מדורות רבים  .אף יצויין בי יוצאי רומניה היו בלאו הכי נתינים

בסיפורי על עקבותי  .ההרשאה לבנייה שניתנה לי ע " י מישל חיפה

עותמניים ( מהימים שרומניה נכללה בתחומי הממלכה העותמנית )  .כדי

ב 1883 -

לא היתה רבת  -ערך  ,לאחר שהכל התעכב עם פטירת לבל

),

המוכר

לשולטן כי הוא יכול לסמוך על נאמנותם  ,כאילו היו ותיקים בזה

לגמול לשלטון  ,קבעו האכרים בהחזקת טובה בתפילת שחרית של שבת

ועיקול האחוזה  ,לאחר שענייני התקדם בקונסטאנטינופול במידה

תפילה מיוחדת לשלום השולטן  ,אשר החזן אמר אותה בקול רם והקהל

ממשית  ,יעצתי לבארון לרכוש מאת הוועד בגלאץ את צריפי העץ שהיו
מוכנים שם עבור האכרים  -כל צריף עשוי להרכבה של שני חדרים

שמע אותה בקימה ובדומיה  .פקידי הממשלה שעברו מזמן לזמן
במושבות הביעו את קורת  -רוחם מהגילויים האלה של נאמנות והחזקת

במקום  .באופן זה ניתן היה להקים אותם בזמארין תוך זמן קצר  .כיוון

טובה מצד האכרים כלפי הוד מלכותו .

שהבארון הסכים לרכוש את הצריפים  ,הובאו הללו מגלאץ והוקמו כבר

לאחר התפילה לשלום השולטן הושמעה תפילה שניה לשלום

ברחוב הראשי של המושבה העתידה ( ולא בזמארין הישנה )  ,כפי
שהתווינו אותה ( כמסופר לעיל )  .וכדי להבדיל בין שני חלקי המושבה

' הנדיב '  ,אשר נתכנה בשם אלמוני זה כי חשב שיוכל לעשות את
פעולתו למען המושבות בסתר והשתדל שלא להוודע בחוץ כבארון

הגבעות  ,נשאר השם זמארין צמוד לצובר הבקתות

ידעו מי

אשר על שתי

שהוקמו מהחרבות

הישנות על הגבעה

האחת  ,בעוד אשר

לישוב

החדש  ,אשר הוקם בראש הגבעה השניה  ,ניתן השם זכרון  -יעקב ( לזכר

אבי הבארון ) .
מעט  -מעט הועמדו  50הצריפים על
השלטונות  .במרכז המושבה הוקם בית  -כנסת ל  -ס 15מקומות ישיבה
לגברים למטה וכמטפר הזה בעזרת אביב  .הדעת נותנת בי אין לבצע
עבודה כגון זו בלי מבט למרחוק  ,לאשר יתרחש כעבור חמישים שנה ,
תילם ,

ללא

עיכוב מצד

אף  -על  -פי שבזמנו היו כאלה שסברו כי תכנית הבנייה מופרזת  .והרי
אי  -אפשר היה לפקפק כי תוך עשור שנים הישוב הזה יוכפל וכך יגדל
מספר הפועלים היהודים שיימצאו במקום  -במקרה זה בית  -כנסת קטן

אדמונד דה  -רוטשילד  .ברם  ,מעשיו היו כה

מדהימים  ,שהכל

הוא המוסר את זמנו ומאודו  ,כדי להוכיח לעולם שהיהורים לא שכחו
במשך אלפי השנים את מעשה אבותיהם הקדמונים .
מובן מאליו כי בתנאים המתוארים ההתחלות היו קשות וחקלאים
אינם נוצרים בין  -לילה  ,אבל האנשים לא חסרו את הכוונה והרצון העז .

ואמנם מודרכים ע " י דיגור

הגנן הראשי הם למדו מהר את המלאכה

הקשה וכיום הם עושים אותה בקלות  ,באופן שנראה כי נולדו חקלאים ,
ואילו המפגרים שבהם כמעט ואינם ניכרים .
כדי לספק את כל השתילים אשר הבארון אמר לנטוע  ,ובעיקר כדי
להכין לנטיעה את המספר העצום של אקאליפטוסים אשר נועדו
לנטיעה כרי למנוע את האדים הרעים העולים מביצות טאנטורה

( כבארה לאחר מכן ) לצד המושבה  ,היה הכרח להתקין משתלות ודיגור

יצר להכיל את הכל .

לאחר מכן הוקם בית  -ספר בו לימדו נוסף על השפות עברית וערבית

היה צריך בכל בוקר לפקח על עבודת האכרים שנעשתה עדיין

גם צרפתית  .באותו בנין פינו שני חדרים לבית  -מרקחת  ,בעוד שהרוקח

במשותף  .הוא היה עמוס עבודה וכיוון שלא יכול להשתלט בעצמו על

והמילדת התגוררו בבית סמוך  .כן נבנו בית  -הספר  ,בנין הפקידות והבית
של דיגור במרכז  .כאן עמדו איפוא יחד עם בית  -הכנסת ארבעת הבנינים

הכל  ,צורפו אליו כמה צעירים מבני האכרים  .הללו שגילו כשרונות

בארבע קרנות הככר הציבורית  ,אשר בתוכה הועמדה לאחר מכן
מזרקת מים  .הרופא שוכן מצד שני של בית  -הכנסת .

המרחץ הוקם בסמוך למעין המים  ,ולמטה בקומה הראשונה גרו

הרב והשוחט  .לימים  ,נתיחד מעין זה למרחץ בלבד  ,כי בינתיים נתגלו
בזה אחר זה שלושה מעינות אחרים אשר מימיהם היו זכים יותר ומהם
הובילו האכרים בחביות לצרכי ביתם .
יהודים אלו מרומניה  ,בדומה לאחיהם מרוסיה אשר במושבות

מיוחדים  ,הבארון שלח מהם שלושה בזה אחר זה אל בית  -הספר לגננות

בוורסאי  -והם האחים בריל 46ופרץ פסקאל  .אחריהם נשלח
אפלבוים  ,אף הוא בן אכר  ,אשר יחד עם רוזנהאק  ,יתום מפארים  ,למדו

את תורת הכורמות ברואיבה הסמוכה לאלג ' יר .
נטיעת עצים  ,גם בנטיעת כרמים

47

וכן הוחל  ,נוסף על

,

ובינתיים כדי להכשיר את הקרקע עד בוא השעה  ,בה ייקבע סופית
מה לגדל עליה  ,זרעו חיטה  ,שעורה  ,בקיה  ,תירס

וכו ' ,

אשר סיפקו

לפחות את כלכלת הבהמות ובחלק גם של האנשים  - .עם זה  ,כאשר

ע" י

חזרתי למקום ב  1886 -לביקור של פיקוח  ,מצאתי שינוי במרכז זה מן
הקצה אל הקצה  .הצריפים והאורוות של זמארין לשעבר נהפכו לבתי -

השולטן שוב לא יציקו להם על שום אמונתם וכן היה זכור לכל  ,כי

מגורים  ,בהם גרו חמש  -עשרה משפחות שהיוו מעין רובע עירוני של

מצאו מקלט ברחבי תורכיה  .השולטנים שמשלו

תושבים המתפרנסים מעבודתם במושבה  .ומלבד אלה  :מטעי תות ועץ

בזה אחר זה ראו ביהודים נתינים נאמנים ואמנם בני אמונתנו לא גרמו

מליה לאורך הרחובות  .לפני הבתים במושבה רוצפו מדרכות  .העבודה

האחרות  ,עלו לבנות לעצמם מולדת  ,לאחר שגורשו מארצותיהם

האנטישמיות של
מגורשי ספרד

ממשלותיהן  .הם הבינו כי בחסותה של ממשלת

ב 1492 -

קשיים לשלטון אשר העניק להם מחסה .
מטעם זה קיבלו העולים הראשונים והללו שבאו אחריהם אזרחות

נעשתה

בחלק

ע" י

האכרים בעצמם

וכן נטיעת האקאליפטוסים

והאורנים מאחורי זכרון  -יעקב בוואדי היורד אל נזלה .

עותמנית ולא היתה להם סיבה להתחרט על כך  .כל שיפליק הוחזקה
בממלכה כקהילה עותמנית ,

41

אשר בראשה עומד מוכתאר ( ראש

46

47

דניאל ( דן ) ואברהם
כמה

בריל .

מאנשים אלה נעשו יותר מאוחר עובדים בשירות הבארון בזכרון -

יעקב ובמושבות אחרות  .אמנם הבארון העסיק במושבות נוצרים  ,בייחדי
45

ג ' יפתליק  .בשם זה וקראו בארץ אדמות הסולטאן  .עד היום דבק השם
בקטע של כיכר  -הירדן  ,במוצאו של נחל תרצה ( פארעה )  .כאן הכוונה גם

בצרפת ובאלג ' יר  ,ומהם נעשו אחר  -כך עובדים במושבות  .ראה על בך

:

למושבה .

דברי שייר ב ' הצבי
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,

אגרונומים  ,אך באופן שיטתי שלחו אנשיו בני איכרים ללמוד חקלאות

' 19 ,

( ג ' באדר א ' תרנ " ז ) ; סמסונוב  ,זברוו יעקב  ,עמ '

22 /

צבי אילן

הבארון בארץ בביקורו הראשון

בוואדי  -אל  -חאנין ובמחטבה עקרון ולאחר מכן בפתח  -תקווה  .משם
נסעו לזכרון  -יעקב בדרך שתיארתי לעיל  ,בנסיעתי עם העגלון שלום .
ליחוד  ,ואחד

בפתח  -תקוה רצה כל אחד לזכות בכבוד ללוותם בדרכם  ,ואמנם מורי -

כל זה הוסדר הסדר זמני  ,כשכל אכר קיבל מגורים שלו
שמשפחתו עדיין התמררה בחיפה העלה גם אותה לזכרון  -יעקב תוך

הדרך הללו ברוב תחרותם השכילו לעשות במידה כזאת  ,שהם הוליכו

השנתיים שעברו  .מאחורי הבית של דיגור היה שטח ריק זרוע סלעים

מצד אחד את הבארון לעבר חוף הים ואת הבארונית מצד שני אל הכפר

.

והוא התחיל לסקל אותו  .פה ושם מילא עפר בץ הסלעים וכן צץ כאן

גן  -נוי אשר הפך לגן הציבורי והוקף בשיחי משוכה של שיטה שהפיצה
את ריחה מסביב  4תיירים ופקידי ממשלה שבאו לבקר במושבה לא
חסכו שבחים ואמנם הגן גדל והאילנות הצלו על שביליו  -פרחים
הפיצו ריח מסביב ובמרכז התנוססה מזרקת המים  .המראה היה מרענן
וכיוון שנעדרו במושבה בתי קפה ומשקאות  ,נהנו האכרים לבלות
במקום זה עם משפחותיהם וילדיהם בימי מהנד וחג .
באביב  1887ערכו הבארון ורעיתו מסע למצרים ומשם הגיעו לביקור

הערבי סובארין ( מזרחה לזכרון  -יעקב )  - 50וזה לאחר שהקרון בו נסעה
הבארונית נתקע בתעלה והגלגל שלו נשבר  .לבסוף  ,הגיעו בשלום

עיניהם .

לזכרון  -יעקב והוקסמו ממראה

הם לא ציפו למצוא כפר גדול ממש במקום  ,אשר רק לפני

שררו בו שממה ובתה  .הבארון הביע את קורת רוחו במכתב מלא
שבחים ששלח לוורמסר אשר נמצא באותו זמן בטבריה  .כן החליט
להשאיר בזה זכר לביקורו והורה לוורמסר לבנות בנין מרווח אשר יכיל
את מיטותיהם של חניכים

צעירים  ,עם

אוורור ,

רווח בין המיטות לצורך

מקום לשולחנות האוכל  .בענין הצעירים הללו כבר נרמז

בארץ  .הם ביקרו בכל המושבות  -ובזה לוח ביקוריהם  .משעה שירדו

ובתווך -

ביפו שכרו מרכבה לעלות לירושלים  ,וכדי שלא יכירו בהם הקדימו

לעיל וכאן אוסיף אילו פרטים על מפעל זה .

לנסוע בלי בני  -הלווי אשר הגיעו אחריהם  .באו עד שער יפו בירושלים

3

שנים

התנאים שהוצגו לצעירים שהתכנסו לקריאת הבארון אל

היו כדלקמן

המושבה ,

הם נמצאים בארן  ,ללא הבדל מאיזו ארן באו

הם

ופנו מיד אל כנסית הקבר  ,בה סיירו שעה ארוכה  ,בלי שנודעה זהותם .
אילו הכירו בהם  ,אפשר שצפויים היו לזלזול ביהודים  .הרי לא זו בלבד

מסכימים מראש לעבור היטב  .וכן נאמר להם  :אם במשך שלוש שנים

לא הניחו להם לעכור ברחוב

יתנהגו יפה וילמדו את כל העבודות אשר חקלאי חייב לדעתן  ,הם

נאסרה ליהודים הכניסה
המוליך אליה .

לכנסיה  ,אלא אף

יקבלו

וגם אני נהגתי כך בביקורי בירושלים  ,לבוא שמה בלי להזדהות  ,כי

30

)1 :

; )2

פראנק בחודש  ,שיכון ובגדי עבודה אף זוג נעליים בשנה .

כעבור שלוש השנים יקבלו  ,כפרס  ,סידור של אכר בתנאים המקובלים

הקנאות היתה קשה בכל כיתות הנוצרים  ,אך יותר מכל נודעו בה

עלינו .

האורתודוכסים היוונים  ,שהיו קיצוניים ביותר והקפידו באותה מידה

הבנין למען הצעירים הושלם ולענין ניתן פירסום  .מיד החלו להגיע
מכל קהילות הארץ וסוריה צעירים  ,אשר הבטיחו נפלאות ונצורות אם
יקבלו אותם  .בלי לעשות ברירה ביניהם נתקבלו שישים הצעירים
שהגיעו ראשונים והרשימה שעלה  .בימים הללו עדיין לא נודע הריס
לחרישה עמוקה  5 :והיו עודרים במכוש  ,באופן שהכשרת הקטאר
אדמה עלתה כדי אלף וחמש פראנק  .בזכרון  -יעקב לא חסרו גבעות
טרשים להכשרה והבארון הורה לדיגור להכשיר אחת מהן ע " י

כלפי יהודים וקתולים כאחד  . . . .מסתבר כי באירופה תתכן ברית
צרפתית  -רוסית  ,אך לא כן בירושלים  . . .ודי שצרפת החוסה על

הקתולים של המזרח תגלה נטייה לרכוש חלקת קרקע בירושלים  ,כדי
שרוסיה תתעורר מיד למנוע את הדבר בכל הדרכים  .והרי מעשה

שהיה  :לפני שנים מספר הקימו קתולים לאטיניים מגדל גבוה על הר
הזיתים ומיד אחריהם הניעה הקנאה את הרוסים להרים מגדל מפואר
הרבה יותר  .במקום שצרפת פתחה בתי  -ספר לצרפתית  ,פתחו הרוסים

,

בתי  -ספר משלהם כפעולה נגדית  -ולא באו בלבד אלא עד דמשק
הגיע הדבר  .הממשלה הרוסית שקדה על כך ומפקח מיוחד בא
מפטרבורג מטעם המשרד לחינוך הרוסי לבחון את

הצעירים הללו .

העבודה הוחלה

ובאדמה שהוכשרה נטעו שקד

ומשמש  .איני יודע אל נכון בכמה עלתה הנטיעה באדמת טרשים זו  ,אך
התוצאה היתה מעציבה

:

העצים התנוונו והלכו בלי שהניבו פרי

והצעירים עבדו בלי ללמוד הרבה  .בכך הוכח לבארון כי אין להצליח

התלמידים .

הממשלה העותמנית נתידה העמידה בכניסה לכנסית הקבר משמר

במטעים אלו אלא במקום שיש רטיבות בתשתית הקרקע  .על כל פנים ,

צבאי כדי למנוע את הכיתות השונות לבוא בשפיכת דמים  .אף  -על  -פי -
כן  ,אם בעת התפילה אחד המאמינים צועד בהיסח  -הדעת צעד לפנים

מציאותם של הצעירים דחפה לרכוש עבורם קרקע כדי שיוכלו לקבל
את סידורם כאכרים בבוא הזמן .
בינתיים הסתדרו הצעירים במטבח משותף  ,כשהם העמידו מתוכם

כלפי הדוכן של כיתה אחרת  ,הוא מוכה מיד וכן מעיד גם בדקר
(  ' 49 : ) 1893הנוצרים בני המקום מכל הכיתות אינם ראויים לשליחותם :

תורנים חדשיים לעבודה זו והסדר היה נאה  .צרכי החיים עלו להם בזול

היריבות המכוערת בה הם שרויים מתנהלת באמצעים קשים ביותר

פראנק  .באופן כללי

ואין פלא כי המוסלמי מגלה רחשי בוז כלפי המקום הקדוש

לנוצרי ' .

הבארון והבארונית שנכנסו ויצאו אלמונים מרובע זה  ,חזרו אל

חדריהם בבית  -המלון  .הס נשארו בעיר ארבעה ימים  ,ביקרו בכל מקום
ועמדו על אווירה זו של ווככים  -עם שבמרוצת הזמן חל שיפור רב
מבחינה

48

זו .

הם חזרו מירושלים

לראשון  -לציון ,

ממנה

יצאו לבקר

את הגן הזה הכשירו למעשה שישה צעירים מרוסיה שבאו בסוף שנת

תרמ  -ה לזכרון  -יעקב

בהמלצת חובבי  -ציון

שם .

והבארון היה נכון

להכשירם כמדריכים חקלאיים  ,במטוה להחליף את המומחים הנוצרים

שהיו במושבות  .הם שהו פוק  -זמן בזכרון  -יעקב  ,ומצד וורמסר שיגור לא
נעשה ניסיון רציני להכשירם כמדריכים  .לאחר  -מכן עברו לראש  -פנה
ובהמשך התפזרו במושבות

222

( אחד מהם עזב את הארץ )  .על הקבוצה

ראה :

הקם יכלו לחסוך מהכסף החדשי שקיבלו בסך

30

היו כאן בחורים טובים  ,אף הוצאו מהם אחדים לשירותי המושבה -

האחד לבית  -המרקחת ושני להדרכה בכורמות וכו '  .עם זה כעבור שנה
פחת מספר הצעירים  ,כי לא ראו תכלית בעבודת ההכשרה שהוטלה
עליהם  -ורוחם רפתה  ,באופן שנותרו מהם  36צעירים  ,אך את מקום
החסרים שוב לא מילאו .

.

י

מ " ש פוחצ ' בסקי  ,בוסתנאי  ,תרפ ט  ,מחוברת  ( 1ה ' באייר ) ואילך סמסונוב ,

.

זכרון יעקב עמ '
Travellers

,

. 127 - 113
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הדרכה לתיירים שהופיע
מבארין ,

ב6 -

.

Pa/esrine and Sj' na

במהדורות רבות משנת

ק  -מ ממזרח לזכרון  -יעקב .

סם מחרשה אירופית .

.

Baedeker
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