השיבה לצפון

( המשך) *

בקדיב( ון רוגל

ו.
חרף המהלומה שהנחיתו הצרפתים על המתואלים בסוף חודש מאי

, 1920

הוסיף הביטחון באזור

להיות מעורער ולא יציב  .פראנק הטיל על טריפון לסור לג ' דידה ולבחון את המצב

ביוני דיווח טריפון

מקרוב  ,וב 3 -

לראש  -פנה " :

 . . .הלכתי וזה עתה שבתי משם  .לפי שעה המצב סביר  ,אולם אתמול הודיעו על ריכוזים

של בדווים בסביבת בניאס וחצביה  .דרך חלצה אינה באה בחשבון '9ואיני חושב שנוכל
לשוב עכשיו למטולה  ,אף על פי שהשלטונות עומדים על כך בהחלט  .גם הנוצרים שכנינו
לא חזרו  .טור חזק  ,בפיקודו של הקולונל נייז ' ר פועל עכשיו בכפרי המתואלים  .הצרפתים
תקפו

8

כפרים והרסו שלושה מהם לגמרי .

כ 20 -

תושבים נהרגו

ו 15 -

נדונו למיתה שלא

בפניהם ורכושם הוחרם . . .
מצידון הודיעו לי שעלי לבוא

ב5-

ביוני לפגישה שתהיה במימשל  ,בראשותו של סגן

המפקד הראשי  ,הקולונל נייז ' ר  .אני סבור שהישיבה זומנה לדון בעניין שמירת הסדר
באזור ובשאלת הפיצויים  .הזמינו את כל המנהיגים והנכבדים של המחוז . . .
טריפון הגיע למטולה  .הוא גילה שכל החלונות והדלתות נעקרו ורעפים רבים הוסרו מן הגגות  .הוא
סייר בשדות המושבה והתרשם כי היבול טוב מאוד וכי כדאי להוציא כמה הוצאות כדי לאסוף
אותו 00 .י ברם  ,מסקנתו לגבי השיבה היתה שלילית  ,והוא הודיעה לשמואל סגל  ,סגנו של קלוריסקי
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ב 4-

כמאי .
כיוני דיווח קלוריסקי לפראנק כי דרך חלצה אינה עבירה וכי לפי השמועה הרווחת כראש  -פנה  ,הצרפתים

נהדפו ומטולה תפוסה בידי כגופייה של מורדים  .אצ " מ 15 / 6445 ,נ .
100

עניין היכולים הטריד את פקידי יק " א והעסיקם הרבה .

ב1 1 -

במאי

1920

דיווח טריפון לראש  -פנה  ,מביירות  ,כי

השכנים החלו לאסוף את השעורה משדות מטולה  ,והבטיח לבדוק את הדבר מקרוב  .אצ " מ 15 / 6499 ,נ .

ב 19 -

במאי הבריק לו קלוריסקי שיסור לטייבה לבדוק האפשרות להסדיר את קציר שדות מטולה בידי כאמל בק
אלאסעד  .אצ " מ 15 / 6481 ,נ  .ב 22 -

במאי כתב טריפון לקלוריסקי כי שוחח בעניין היבולים עם הקפיטן טראקול

ועם הקומאנדאן ( המאיור ) שרפאנטךה והם יעצו לו שאם החל כאמל בק לקצור בשדות מטולה  ,מוטב להניח לו

שימשיך במלאכה  .טריפון כתב לכאמל בק בנדון  ,וזה השיב לו שרצונו לסיים את הקציר  .אצ " מ 15 / 6499 ,נ .

אלא ,

שכאמל בק אלאסעד  ,שהשלטונות ביקשוהו כגלל חלקו כטבח בעין  -אבל  ,נמלט על נפשו כשהחלה מתקפת

העונשין של הצרפתים נגד המתואלים  ,וטריפון העלה מחשבה למסור את הקציר בידיו של תושב תיאם ,
שהיה מחוכרי ה ' עשר '

:

הפועלים הדרושים להשלמת הקציר  .אנו יכולים לשלוח גם כן

.

4-3

אכרים שיפקחו על העבודה יחד אתו  .שכרם

יהיה עליו  .איני רואה דרך אחרת כרגע זה ואם אתה מסכים הברק לי  . ' . . .ביירות
להצעה

( 15

כיוני .

אצ " מ 15 / 6481 ,נ )  ,וב 26 -

3

ביוני

, 1920

שם  .סגל הסכים

ביולי חזר ושאל את טריפון מה מתרחש באזור  ,האם ביקר לאחרונה

במטולה ומה נותר מן היבול  .שם  .נראה כי לפחות אחד מאיכרי מטולה  ,משה וינשטיין  ,מונה כמשגיח על

אחרי שהחלים מפצעיו .

חנג ' ר ,

' דברתי כעניין היבולים עם חנג ' ר מחיאם  .הוא נמצא בג ' דידה ולקח על עצמו למצוא את

ב 31 -

הקציר ,

באוגוסט שאל סגל את טריפון אם יש טעם להוסיף ולהחזיקו בחיאם על  -חשבון

.

הפקידות כיוון שדומה שאין הוא עושה דבר  .שם .

145

זאב פיינשטיין

( שפר )

גשר על נחל החצבאני

וממלא

מקומו  .י " י

ב 15 -

ביוני כתב סגל לטריפון כי הוא תמים רעים עמו שאין השעה כשרה לחזור

למטולה  ' .נשוב לשם כאשר יתבססו הצרפתים באזור ביתר עוצמה '  " .י ב -

21

ביוני הודיע סגל

לפראנק " יי כי אמנם הצרפתים יושבים בג ' דידה ובתבנין  ,אך בימים האחרונים נשמעו הרעשות
תותחים כבדות בצפון ונראה שהבדווים איבדו רבים מאנשיהם .

ידיעות  ' " :י

ב 22 -

ביוני היו בידי סגל עוד

הצרפתים הרסו את בתי חלצה ועוד כפרים בחולה  .הם מחזיקים עכשיו

במטולה  ,בעמרה  ,בפיסגת קלעת שקיף [ בופור ] ובתבנין  .מספרם
שספגו לאחרונה בהתנגשויות עם הצרפתים  ,מפלה שעלתה להם

כ 3500 -

והם מתכוננים לחדש בקרוב את התקפותיהם על הצרפתים .
מפורשות  ,שעדיין אי  -אפשר לשלוח איכרים
 101קלוריסקי יצא לדמשק בשליחות מדינית

כ 13 -

איש  .אולם  ,חרף המפלה

קורבנות  ,ואף  -על  -פי שהם

ב 100 -

רואים את כפריהם נמחים והולכים מעל  -פני האדמה  ,אין הבדווים

בג ' דידה ,

מתייאשים  ,רוחם אינה נופלת

ב 25 -

ביוני הודיע סגל

לפראנק ,

למטולה  .נ0י

ביוני

 ( 1920אצ " מ ) [ 15 / 6445 ,

ונתקבל לראיון אצל פייצל  .בין

השאר  ,נפגש גם עם נציגי ועדת פלסטין של ה  -נאדי אלערבי  .דין  -וחשבון הד " ר שלמה פלמן לווייצמן  20 ,ביוני
 , 1920אצ " מ . 24 / 16078 ,

ב 9-

ביולי  ,אחרי שוכו  ,יצא קלוריסקי לחופשה ממושכת באירופה  .הצרפתים עקבו

אחרי מסעותיו בחשדנות מרובה וכנראה  ,ניסו להוציא דבר מפיו של טריפון  ' :מצער מאוד שהצרפתים שמעו  ,איני
יודע מאיזה מקור כוזב  ,שמר קלוריסקי שהיה לאחרונה בסוריה  ,עשה שם תעמולה לטובת האנגלים ושתכלית
נסיעתו לאירופה היא לקטוע את מטולה מן האזור הצרפתי  .עשיתי כל מה שביכולתי כדי להכחיש זאת  ,אולם
השיבו לי ואמרו שקלוריסקי הנו אויבה של צרפת  .צריך שיעלה בידנו לגרום לכך שישנו את דעתם בנדון '  .טריפון
לפקידות כראש  -פנה  ,צידון  27ביולי , 1920

אצ " מ .

. [ 15 / 6499

102

סגל לטריפון  15 ,ביוני  , 1920אצ " מ . [ 15 / 6481 ,

104

ליפו  ,שם .

103

שם .

105

שם .
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בתוך כך  ,ניסה המותצריף הדרוזי של צידון  ,רשיד ג ' ומבלאט  ,לקבוע ערבדות בשטח ולהושיב
דרוזים במושבה הנטושה .

ב 24 -

 . . .הוא הציע לי ש 50 -

ביוני הוא זימן אליו את טריפון והציע לו הצעה

0 " :י

דרוזים  ,מאנשיו  ,ישמרו על המושבה מטולה ושתמורת זאת ניתן

להם את היבול  ,חינם אין כסף  .הסברתי לו שהואיל והמושבה מרוקנת  ,היא שווה הרבה

פחות מן היבול שבשדות  .הוא הציע לי תנאים אחרים  ,אולם סירבתי לכל הצעותיו  .הבנתי
שהוא פשוט ניסה להחזיר את הדרוזים למושבה בכל תירוץ שהוא  .סיפרתי למושל הצבאי
על שיחתי עם רשיד ביי

[ ג ' ומבלאט ] .

מצידון הלך טריפון לנבאטיה  " :יי
רציתי להמשיך עד

מטולה ,

אולם נאלצתי לשוב על עקבותי משום שאנשים שבאו

מג ' דידה אמרו לי שמורדים התקיפו אותם ליד הגשר  ,אף על פי שהצרפתים כבר עברו את
מטולה והתקדמו  ,בסיוע אש תותחים  ,לכיוון בניאס  .ג ' דידה  ,דיר  -מימאס וחורבה עזובות
לגמרי וריקות מתושביהן .
איני חושב שנותר הרבה מן היבול שלנו  .קודם השחיתו אותו הערבים ועכשיו -
הצרפתים  .בכל זאת אגש עוד פעם למטולה לראות את המצב במו עיני  .בעוד ימים אחדים

נדע את תוצאות הפעולות של הצרפתים  ,הנמצאים בשעה זו באזור מטולה .

אותם ימים נערך הכח הצרפתי העיקרי לפעולה מכרעת נגד פייצל  .יי

ב 14 -

גורו אולטימטום  ,דרש ממנו לוותר על גינוני המלכות שנטל לעצמו

ב8 -

ולקבל את מרותה של

צרפת " " .

ביולי שלח לו הגנראל
במארס  ,לפזר את צבאו

תשובתו הכנועה של פייצל לא הגיעה לידיו של גורו

במועד  ,וב 24 -

ביולי  ,אחרי מערכה ברמות החולשות על מעבר ח ' אן מייסלון  ,בואך דמשק  ,נפרצה הדרך לבירתו
של פייצל ומשטרו התמוטט  .יייי שמונה שעות נדרשו לצרפתים לחסל פרשה מתישה ומתסכלת
שהחלה ביום שהושיבו הבריטים את פייצל בן השריף חוסיין

יום אחרי נפילת דמשק בידי

] 06

טריפון

הצרפתים ,

בדמשק ,

שוב ביקר טריפון במטולה

.

לראש  -פנה  ,בהעתק לפרא נק ביירות  29ביוני , 1920

אצ " מ 15 / 6499 ,

:

'

באוקטובר

. 1918

ין

[  .הדרוזים  ,אויביה

ה ' ךדסטוריים '

.

של מטולה כשנותיה הראשונות לא השתתפו כהתקפות על היישובים היהודים בחורף חר " פ  .כתב נחום הורכיץ

.

לוועד ההגנה ביפו טבריה  29בפברואר 1920
לשריף ' .
עוד

את " ה .

:

' הדרוזים התחלקו לשני מחנות  .צד נוטה להצרפתים והצד השני

. 51 / 1

דרוזי אחד ניסה לבחוש כקלחת בימי העמידה האחרונים  .כה דיווח זאב פינשטיין ( שפר ) משמו של מרדכי

יגאל

:

' דרתי אחד הגיע שלשום ( י " א באדר /

]

במרס ) למתולה והודיע ליגאל שנמצא שפ  .כי מכיון שמושבה זו

היתה שייכת פעם לדרוזיפ והאכרים היהודים עזבוה

עכשיו  ,ושמעו פתאם

כי צעירים חדשים עלו לשם על מנת

.

להתישב  -הריהם מודיעים  ,כי הם הדרוזים ילחמו עד טפת דמם האחרונה עד אשר המושבה תעבור לידיהם .
יגאל יחד עם הדרוזי עלה לקמל בק [ אלאסעד ] ובדברו אתו הציע הבק באמרו כי הוא יכל לסדר ראיון בין קלוריסקי

ובין הדרוזים וע " י כסף יוכל הענין להגמר בטוב '  .אילת  -השחר  ,י " ג באדר תר " פ  ,את " ה  . 5 ] / ] ,קטע מן הדיווח הזה
נדפס
107

ב ' קונטרס ' ,

כס ( כ " כ אדר

תר " פ )  ,עמ ' . ] 0 - 9

.

טריפון לראש  -פנה בהעתק לפראנק  ,ביירות  29ביוני  . 1920אצ " מ 15 / 6499 ,נ .

 108טננבאום  ,עמ '

. 41 - 40

שביתת  -הנשק עם הכמאליסטים בקיליקיה  ,ב -

1

ביוני  ,איפשרה לצרפת לרכז את המאמץ

העיקרי נגד פייצל  .ערב הפעולה המכרעת  ,היו בסדר  -הכוחות הצרפתי  4דיויזיות מצויידות כארטילריה  ,בטנקים
ובמטוסים  .נודו  ,עמ ' . 85
109

בתיקי הלשכה הציונית בלונדון מצויים עותקים רביפ של חילופי האיגרות והמברקים האחרונים בין פייצל וגורו .
ראה למשל

1 10

אצ " מ , 24 / 25002 , 24 / 25117 ,

. 24 / 16078

טס G (in (iral Mariano Goybet , Le Combat de Khan Meiseloun 24 Julllet 1920 , Revue des troupes

 . 45 - 46קק

.

.

 1922 Paris 1922מש  Lybanש /וש  . 7 - 38 : La Syrieקק ( Levant 2 5 ) 1937

 111לפקידות בראש  -פנה  ,צידון  27ביולי . [ 15 / 6499 , 1920
[ 47

שמואל סגל

נקדימון רוגל

חזרתי ממטולה אליה הלכתי שלשום כדי לבחון את המצב לאשורו  ,לפי המכתב האחרון
של פראנק .
מצאתי במושבה קולונל ועמו

1000

חיילים שנאחזו במקום  .הקולונל היה מרוצה מאוד

מבואי כיון שיש לו צורך במידע על הסביבה  .שוחחתי אתו בעניין שובנו למושבה  .גם הוא
בדעתנו שעלינו להמתין עד שיתבהר המצב  ,למרות כיבוש דמשק ולמרות העובדה שכל
שכנינו הערבים והבדווים של החולה באים להכנע לצרפתים  .למוחרת בואי
באו

שיכים בדווים עם מחמוד ביי אלאסעד אל הקולונל  ,לחתום על

20

הכרתי ביניהם את האשמים האמיתיים בהתקפה על

תל  -חי  ,והם

[ למטולה ]

כתב  -כניעה .

ביקשו גם אותי לעשות

אתם שלום  .כאמל חסיין אליוסף מחלצה מזמין אותי לבוא לעריסה  ,להוכיח שהוא חף
מפשע ולחדש את ידידותנו כקדם  .לא השבתי דבר כיון שתחילה רצוני לשמוע את דעתם

של השלטונות המקומיים  .יצאתי את המושבה בהחלטה  ,והודעתיה גם לקולונל  ,כי לא
נוכל להתחיל בשיפוץ בתינו אלא משעה שדרך חלצה תהיה בטוחה לגמרי ומשעה שיהיה
מחנה  -צבא בשכנותנו  ,מכיון שההבטחות של הערבים אינן שוות כלום  .הקולונל הבטיח
לי לעשות כל שביכולתו להודיעני כשתהיה השעה כשירה .
מטולה במצב נורא  .כל הבתים של הפקידות

ו5 -

מבתי האכרים שרופים לגמרי  .בכל

הבתים האחרים חסרים דלתות וחלונות  .אנשי כפר קילה ועריסה קצרו את כל היבולים

ולא נותרה בשדות אלא הדורה שזרעו הערבים  .מ י

שני הכפרים רוצים להחזיר לנו חלק מן

היבול  ,אבל אני איני רוצה לקחת דבר כיון שממילא  ,בסופו של דבר  ,הם ישלמו לנו הכל .
דעתי היא שניטיב לעשות אם נזמין דלתות וחלונות בשביל

15

בתים כדי שהאכרים

הראשונים שיגיעו למטולה ימצאו קורת  -גג  .אבקשך שתבריק לי דעתך בעניין  .אפשר

להזמין [ דלתות

וחלונות ]

.

בצידון  ,או בבירות  .בתים אחדים יהיו תפוסים  ,בוודאי בידי

הצבא  ,כמה חודשים .
גם במרכז יק " א בפארים

ידעו  ,כמובן  ,על ההתפתחויות האחרונות בזירה  ,וב 26 -

מברק מפארים  ,בו אישרו לו להתחיל מייד בעבודה  .סגל העביר את תוכן המברק

ביולי קיבל סגל

לטריפון  ' ,יי

ואגב

כך עלה בדעתו רעיון לעשות סלקציה בין איכרי מטולה ולמנוע שיבתם של ' יסודות שליליים '  ,על -

ידי כך שבתיהם לא ישוקמו  .בין אלה הזכיר סגל ' נרפים ' כגון

בקמן ,

אברמוביץ ' ,

בסביץ '

ודומיהמ4יי וכן ' בלתי רצויים ' כגון כלסקי  ,ברנר  ,קוסקובצקי  ,לוין  ,מלמד ורדלינסקי  .כמובן  ,סגל
ביקש מטריפון שישמור את רעיון הניפוי בסוד כמום  ,לבל יגיע לאוזניהם של

ראה

112
113

26

לעיל  ,הערה

ביולי

. 1920

100

האיכרים  ' .יי

.

אצ " מ 15 / 6499 ,נ  .נראה שפארים דחקה בראש  -פנה וביקשה לדעת מהם סיכויי השיבה .

ביולי כתב סגל לפארים  -מייד כשתהייה דרך  -חלצה עבירה נודיע לכם טלגרפית .

אצ " מ .

ב 21 -

15 / 6445נ .

 1 14על מעשיהם של כמה מאיכרי מטולה הגולים  ,שישבו בלבנון  ,כתב טריפון  . . . ' :ברנר ופליק [ בלסקי ] היו רוצים
שיבואו אתם להסדר בעניין עזיבתם את המושבה  .הפ רוצים לעסוק במסחר  .צריך בהחלט להיפטר מהם  ,בעקר

מברנר  .בסביץ ' האב נמצא בכפר קילה  . . .הבן העמיד מכונת גזוז  ,בשותפות עם יוני אחד  .אולפ כיון שהוא כבר
התעייף  ,הוא זנח
מצידון 8 ,
115

השווה

את העבודה הזאת והשאיר לשותפו חוב של

בספטמבר

1920

טריפון לסגל  ,צידון

והמשך מכפר קילה

 8בספטמבר  , 1920באותו העניין :

אכרים ואני מקווה לסדר את העניין כראוי ' .
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ב 11 -

אצ " מ ,

55

בספטמבר ,

לי " מ  .זה מגיש נגדו תביעה

משפטית ' .

לסגל

אצ " מ 15 / 6499 ,נ .

' הבינותי את הרעיון שלך בעניין התפטרות מכמה

15 / 6499נ .

בוויזיה  ,אחד מכפרי ע ' רב אל ע ' ווארנה בעמק החולה

חיסול משטרו של פייצל  ,סמוך לסוף חודש יולי  . 1920חולל שיפור מיידי גם במצב הבטחון בשטח
האנגלי .

ב 30 -

ביולי דיווח סגל לפארים על השפעתם הברוכה של מאורעות דמשק  .ראשי הכנופיות

שהציקו ליישובים העברים באים עכשיו ומבקשים שלא ירדפו אותם ולא יתבעו אותם לדין .

ב 13 -

באוגוסט כתב סגל לפאריס  " :יי
מצב הבטחון באזורנו

:

המצב משתפר והולך  .מפקידה לפקידה עדיין הגנבים חודרים

לישובים  ,אולם מושבותינו לא נפגעו  .יחסינו עם ראשי השבטים  ,אפילו עם כמה ראשי
שבטים מעברו השני של הירדן  ,טובים מאוד  .השיכים מבקרים אצלנו לעתים קרובות כדי
להצהיר על ידידותם ומבקשים שנלמד עליהם זכות לפני המושלים הבריטים  .מיום
שכבשו הצרפתים את דמשק  ,היתה רוח אחרת בכל הערבים  .מאז הכל משתפר והולך .
עברו חודשיים מאז יצא לדרך הסיור הראשון לנקודות הנטושות  ,יצא ולא הגיע ליעדו  .בתחילת
חודש אוגוסט מתארגן סיור שני ביוזמת יק " א וחברי ' השומר '  .ליי ישראל שוחט המציא לפנחס
שניאורסון ולמרדכי יגאל תקציב מיוחד ' להוצאות הדרך  . . .לתור הסביבה סך עשרה

פונט '  ' .י י

מאיר

קוזלובסקי  ,חבר ' השומר ' לשעבר ועתה שוטר  -רוכב בטבריה  ,נתבקש לספק לסיירים סוסות

ונשק  " .י
שניאורסון  ,יגאל וחבריהם היו אמורים לצאת לדרך בחבורה אחת ובזמן אחד  ,אלא שמשהו נשתבש

116

שני הדיווחים

117

' סיור זה נערך ביזמת חברי " השומר "  ,בה בשעה שהישוב כולו  ,ומוסדותיו השלימו עם העובדה שיש בארצנו שטח

ב  -אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ '

. 48 - 47

.

שהוא הפקר  . ' . . .מ ' אלכסנדרובסקי ספר ' השומר '  ,עמ '  . 280להלכה  ,פוזר ' השומר '

במאי  . 1920לדברי פנחס שניאורסון ( ספר

' השומר '  ,עמ ' ) 250

.

באספתו הי " ג  ,שבועות .

18

כאותה אקפה נבחרה ועדת  -שלושה ובה מניה

שוחט  ,יוסף חריט ופנחס שניאורסון  ,שעליה הוטל לארגן מחדש את העלייה לכפר  -גלעדי ואת קימום היישוב

הזה .

ראה להלן ,
118
119

הקבלה המקורית מצויה ב  -את " ע  ,ע , 112 - 1תיק

.

את " ע ע , 112 - 1תיק 14ב '  ,עמ '

38 - 37

3ג ' .

בפנקס  -ההעתקות של יוסף נחמני .
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נקדימון רוגל
כנראה  .ב 3 -

באוגוסט יצאו לצפון פנחס שניאורסון  ,קלמן כהן איש תל  -חי וגד

אביגדורוב  ,עם

מלווים מתואלים  ,דרך הרי נפתלי  ,כלומר בנתיב הנסיגה  .כעבור ימים אחדים  ,יצאו לכיוון מטולה
גם מרדכי יגאל  ,משה אלכסנדרובסקי ועוד שני

רוכבים ,

אלא שהם הלכו דרך החולה .

שתי חבורות הסיירים שהו בשטח ושוטטו בו לפחות שבוע  ,נפגשו עם טריפון בצידון ויחד עמו

רכבו לג ' דידה  ,לפגישה עם המושל הצרפתי  .אחר  -כך ביקרו אתו גם במטולה .

יש בידנו כמה פרקי  -זכרונות ודינים  -וחשבונות על סיור אוגוסט  ' .י  :י כתב מרדכי יגאל בזכרונותיו  :י  :י
 . . .יצאנו [ שלושה רוכבים ] במדי  -חיילים ונשק צבאי טוב עמנו  .הדרך היתה ריקה לגמרי .

תל  -חי וכפר  -גלעדי היו שוממות ובמטולה ישבה משפחה אחת מתואלית  : : .י
אל ג ' דידה  ,מושב המושל הלבנוני מטעם

צרפת  : ' .י

משם רכבנו

שאלנו אותו אם יש לו הוראות בדבר

חזרת היהודים לאזור הקרוב  .הוא ענה שלא ידוע לו שהיהודים עזבו ; הוא חושב שהם רק

נסוגו למשך זמן  -הקרבות כשם שגם הערבים עזבו את ג ' דידה ו ' קלעה ' וחזרו עם גמר
המלחמה  .לדעתו אין כל מקום להעמיד שאלה כזו  .הוא ביקש שרק נודיע לו כמה
משפחות נמצאות במקום  .שאלתיו אם יוכלו לקבל נשק להגנתם וענה לי כי אין נותנים
נשק לשום ישוב  ,אבל מאידך גיסא אין מונעים מן הישובים את האפשרות לשאת את

נשקם  -הם  : ' .י

את תוצאות סיורנו זה מסרנו

לחברים ,

אנשי ' השומר ' שהחליטו לשוב

ולהקים את ביתם מחדש  : ' .י
יש בידנו גם מכתב שכתב יגאל לרחל ינאית בן  -צבי מייד אחרי שובו מאותו סיור  .הדברים שנכתבו

אז אינם כה מהוקצעים ומעוגלים  : " :י
חברה רחל שלום .
אני באתי אתמול לפנות ערב מהגליל העליון  .אני נסעתי לשם ביום השלישי

בלוית עוד שלשה מהחילים

] [ alwle

של ההגנה  : ' .י

עלו לפני שנאורסון  ,כהן וגד וגם

ג ' אביגדורוב  ' ,מביקורנו בצפון '  ,קונטרס  ,נא ( י " ט באלול חר " פ )  ,עמ '  ; 8 - 4בן  -יוכבד ( פנחס

120

נו ( י ' בחשוון

תרפ " א )  ,עמ ' ; 6

ג ' אביגדורוב  ' ,סיור בצפון '  ,ספר

 . 251 - 250מ ' אלכסנדרובסקי  ,שם  ,עמ '  . 280פ ' בן  -יוכבד
 . ) 1955הדו " ח המפורט ביותר נכתב מייד אחרי הסיור כידי

ב ' קונטרס ' .

[  10באוגוסט ]

' השומר '  ,עמ '

( שניאורסון ) ,

' קץ

שניאורסון ) ,

קונטרס ,

פ ' שניאורסון  ,שם  ,עמ '

. 288 - 287

הפרשה '  ,על

המשמר

( 18

במארס

ג ' אביגדורוב והוא שפורסם בחלקו ובשיכתוב כבד

נא ובספר ' השומר '  .משנים  -עשר העמודים שהיו במקור  ,נותרו רק העמודים  12 - 5ב  -את " ע  ,ע, 112 - 1

תיק . 15
121

מ ' יגאל  ,עלי

אוכף .

.

תשט " ז עמ ' . 116

 122כנראה משפחת השומר שהושיב כאמל אלאסעד במטולה .

מביירות כי ' השומרים שהציב
123

אותם

כאמני

ב3-

ביוני

ביי אינם נמצאים במטולה ' .

, 1920

אצ " מ ,

התלונן טריפון במכתב לראש  -פנה

. [ 15 / 6499

ימים היה הקאימקאם ( מושל המחוז ) של ג ' דידה פייר כראמי ואילו המושל הצבאי ונציג הנציבות העליונה

היה הקפיטן באקה ) . ( Bacquei
124

השווה

דברי משה אלכסנדרובסקי

:

' שם [ בג ' דידה ] נתקבלנו לראיון אצל באי  -כח הממשלה הצרפתית  .יחסם היה

ידידותי מאד והם ביקשונו לשוב לגליל העליון בהבטיחם לנו את עזרתם המלאה '  .ספר ' השומר '  ,עמ '  ' . 280נפגשנו
עם הצבא הצרפתי שהבטיח לתת לנו נשק '  .משה אלכסנדרובסקי  ,את " ה  , 1325 ,עדויות  ' .המושל של ג ' דידה קיבלנו

.

יפה והבטיח להגן על מקומותינו אם נשוב אליהם '  .ג ' אביגדורוב ספר
125

מרדכי יגאל הירצה על הסיור בכנס היסוד של גדוד העבודה בי " א באלול חר " פ
אלכסנדרובסקי  ,ספר ' השומר '  ,עמ '

126

127

,

השומר '  ,עמ ' . 288

בלי תאריך  ,ארכיון
הכוונה

יכ " צ , 3 / 6 / 1 / 2 ,

( 25

באוגוסט . ) 1920

מ'

. 280
תיקי שרה לישנסקי ( בתיקון שגיאות הכתיב ) .

לפרשי משטרת הרוכבים  .אחד מהם היה משה אלכסנדרובסקי  .לא ברור טיבה של ' אי ההבנה ' אותה מזכיר

יגאל בהמשך מכתבו  ,שבעטיה יצאו שניאורסון  ,אביגדורוב וכהן לפניו  .דרך הרי נפתלי ובלוויית כמה
ואילו הוא יצא דרך

החולה  .פנחס

שניאורסון מזכיר בעקשנות את אלכסנדר זייד בין המסיירים  ,ואילו

.

מתואלים ,

זייד  ,עצמו ,

כזכרונותיו אינו מזכיר ואף אינו רומז שהוא השתתף באחד מן הסיורים  .ראה  :א ' שמאלי חיי ראשונים  ,תל  -אביב
תש " ב  ,עמ '

150

. 201

השיבה לצפון
בלוית

ערבים " "

עוד ביום השלישי העבר [  3באוגוסט ] .

מפני אי הבנה ( או אי אחר ) לא

עליתי אתם  .עברנו דרך החולה לתל  -חי וכפר  -גלעדי  .שם מצאנו הכל הרוס וגם הערבים
התעללו בקברים  .אנחנו עברנו אל כפרי המתולים שם קבלו אותנו בסבר פנים יפות  .בכלל
היחסים עם המתולים מצוינים  .הכפרים שלהם משלמים מסים נוראים  ,הטילו עליהם מאת
אלף לירות זהב קנס  .הם נהרסים מזה  .הינו בג ' דידה אצל המושל  .השגנו אצלו רשיון

לנשק וגם שם היחס הוא טוב  : " .י ישנם

כעת שם אפשרות גדולה של קנית אדמה  .חושב אני

שצריך לעורר שם קצת משנתם ויגשו לעשות דבר

מה  .יייי יש

עוד הרבה להכין עד הטבו

וגשו לעשות דבר מה  .אני חושב שוב לעלות השבוע הזה  .אם נהיה ( השומרנקס ) [ בני -
אדם

?]

אז יש לאל ידנו לגמור את החשבונות עם חלסה יען שלעבור את חלסה ולא לעשות

כלום צריך להיות גבור גדול או סמרטוט גדול  .אנחנו ארבעה רוכבים עברנו את הבתים
שלהם ולקחנו מהם שלושה

רובים  .י ' י

אפשר בסכום קטן של חמשים ששים איש במצב
אביגדורוב

גמורים .

שלום  .במכתב השני אכתוב לך יותר פרטים  .שלום  ,שלך יגאל .
אני כתבתי לאליהו [ גולומב

?]

בנוגע לחשבונות שיש לו עם חלסה אפשר השבוע לגמור

אותם אם לא יתיחסו ברשלנות .

לעומת מרדכי יגאל  ,שהציע לנקום בתושבי חלצה את נקמת דם חללי תל  -חי  ,גד אביגדורוב ,
שהשתתף באותו סיור  ,נתן דעתו ליחסים עם השכנים  ,ש ' הסבירו שהם עשו טעות גדול מה שעשו
ליהודים והם רוצים בשלום עם

היהודים '  ' : .י

אשר לעתיד  ,כתב אביגדורוב

:

כל אנשי החולה לקחו חלק בדמנו השפוך  . . .לפגוש אותם במלחמה תמידית  -זה שוב
יעורר את כל השכנים מהסביבה עלינו והדרך עוד טרם בידנו  .סוף סוף זה שטח גדול מבלי
מושבות .

וכך סיכם אביגדורוב את הדין  -וחשבון המפורט שלו על הסיור

:

זה שאני יכל למסור לכם מהנסיעה שלנו  .העקר שמוכרחים לגשת לעבודה רצינית מאוד .
קומו חברים לבנות גליל עליון  .הדם של חברינו על ההרע רותח וקוראים אותנו לשוב
ולבנות מחדש במרץ רב  .אל תעכבו את צעדינו  .לגליל העליון הגיע הזמן ובא הרגע  .אל
תתרשלו בזה  .עליכם האח

"

יית

כי מפסידים אנו שנה שלמה אם לא נעלה עכשיו .

מן הבחינה הכלכלית  .היתה השיבה תלויה ביק " א  ,ברם שמואל סגל עדיין סבור היה שהשעה אינה
יפה  ,מטעמים כלכליים ובטחוניים  .כפי שנראה בהמשך הדברים  ,גם סכסוך של יוקרה בינו ובין
טריפון  ,שלדעת סגל חרג מסמכויותיו ודיווח ישירות לפארים בעניינים שלא בתחומו  ,גרם  ,במידת -

128

כל שאר בעלי  -הזכרונות ' שכחו ' לציין עובדה

129

לדברי גד אביגדורוב  ,הם רכבו לצידון  ,אספו שם את טריפון ויצאו עמו לפגישה עם מושל ג ' דידה ואחר  -כך לסיור

זו  .שמואל

סגל מזכירה בדיווח שלו  .ראה להלן .

במטולה  .משם המשיכו בדרכם לחלצה  .לפי עדותו של אביגדורוב  ,המושל אמר להם ' אם תהיה מטולה בגבול
המנדט
130

ב8-

השגלי .

זה רק יפריע את התפתחותה '  ' .סיור בצפון '  ,ספר ' השומד'  ,עמ ' . 288

בספטמבר כתב טריפון לסגל  : ' :כון שיש הצעות למכירת אדמות כאזור שלנו  .אני אתעניין ואגיש לך הצעות .

אנא כתוב לי אם הפקידות מעוניינת לקנות אדמה כאזור של צידון וצור '  .אצ " מ 15 / 6499 ,נ .
131

.

.

כך גם משה אלכס  :דרובסקי ספר ' השומר ' עמ ' . 280

ב  -את " ע .

ע12 - 1

.1

תיק

 ( .בתיקון שגיאות  -הכתיב ) .

132

הדו " ח

133

הכינוי השגור של כפר  -גלעדי בחיי מייסדו .

15

151
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לשיבה  .כך כתב סגל למרכז

מה  ,עיכוב בהכנות

מסקנות

יק " א בפארים ב 13 -

באוגוסט  ,אחרי שהיו בידו

הסיור  " :י
להודיעכם שטריפון היה בראש  -פינה שלשום
במטולה

ב2-

[  11באוגוסט ] .

בא דרך

דמשק  .י ' י

הוא ביקר

באוגוסט ומטרת בואו לכאן [ לראש  -פינה ] היתה לעדכן אותי בדבר המצב

במטולה ולהגיע לכלל הסכמה במה שעלינך לעשות בתנאים הנוכחיים  ,וכן להגיש את

חשבונותיו שלא הוסדרו מאז החלו המאורעות בצפון  .אשר למצבה של מטולה  ,טריפון
כתב לכם ישירות ולמותר יהיה לחזור על הדברים  .תוכנית הפעולה סוכמה כלהלן

)1 :

יש

לנסות להוציא מן השלטונות הצרפתים בהקדם האפשרי מיקדמה מכסימלית על חשבון

הפיצויים שהוקצבו לאכרים שלנו  ,כדי שנוכל להכין זריעה  .לדברי טריפון יהיה אפשר
לקבל החודש

3000 - 2000

לירות

[ מצריות ]

שהוטלו על הכפרים המורדים  ' " .י
גרעינים ואחד לקש .
משדותינו .

)4

)3

כיון שהממשלה כבר גובה פיצויי  -מלחמה

להכשיר

)2

שני

[ במטולה ]

מבנים ,

אחד לאיחסון

לגבות  ,אחר כך  ,מכפר קילה  ,עריסה ותיאם את התבואות שאספו

לאגור קש  ,משום שיהיה אשר יהיה הרגע שבו נוכל להתחיל לעבוד  ,אי -

אפשר לבהמות בלי המצרך הזה  ,וזוהי העונה היפה להשגתו .
כדי לסייע לטריפון בביצוע שלושת הסעיפים האחרונים  ,שלחנו אתו  ,על דעת האכרים
והקבוצות  ,ארבעה אנשים למטולה  .כיון שדרך חלצה עדיין לא באה בחשבון  ,נסע טריפון
ההרים ,

דרך חיפה והצעירים יצאו דרך

בלוית כמה מתואלים בעלי  -השפעה  .אלה הם

הצעדים שנקטנו בעניין מטולה  ,בנסיבות הקיימות  ,וכמובן נעדכן אתכם בתמורות שיהיו
ובדבר האמצעים שננקוט  ,בהתאם . . .
שעה שטריפון שיגר מביירות לפארים שדרים אופטימיים  ' 7 ,י סגל שלח מראש  -פנה דיווחים פחות
ב 23 -

נלהבים .

באוגוסט " י

הוא הודיע כי כל הגייסות הצרפתים שהיו במטולה עברו

לבניאס ולקוניטרה  .כאמל אלאסעד  ,שהשלטונות מוכנים

לחון  ,עודנו בהר

לחצבייה ,

הדרוזים  " .י

האמיר

134

אצ " מ . [ 15 / 6445 ,

135

גם בתקופת השיא של מאורעות הגליל העליון ניתן היה לנסוע לדמשק ברכבת  ,מצמח  .כך עשה קלוריסקי בסוף
דצמבר

1919

ספטמבר

וכך מרדכי יגאל

1920

.

ב 10 -

בפברואר . 1920

לעומת זאת נחשבה דרך חלצה מסוכנת ובלחי  -עבירה עד סוף חודש

בספטמבר כתב סגל לטריפון כי דרך חלצה אינה בטוחה כיון שצאדק [ חמזי ] הנודע משוטט

בסביכה  ,תקף לאחרונה את בינת  -אל  -ג ' ביל והרג שם שני בני  -אדם .
136

כבר

כ 29 -

ביוני דיווח טריפון כי הצרפתים גובים את

אצ " מ  . [ 15 / 6499 ,ב 27 -

100 , 000

אצ " מ ,

. [ 15 / 6481

הלירות הסוריות שהושתו על המתואלים כקנס .

ביולי דיווח כי עדיין לא נעשה דבר בעניין תשלום הפיצויים ' כיון שלצרפתים אין עדיין

הסכום הדרוש כדי לפצות את הכל '  .שם  .השלטונות הצרפתים השתמשו בקנסות כבאמצעי  -סחיטה פוליטי .
הרברט סמואל דיווח

אופיס

ב  20 -כספטמבר :

' מושל המחוז הצרפתי מבקר בכפרים מצפון וממערב לחולה

ומזמינם לחתום על לפוריי
פטיציה להכלל בשטח הצרפתי  .מבטיח הקלה בפיצויים אם יעשו כן  .הכפריים רוצים להיות

בשטח

הבריטי ,

אך

יחתמו

בכל

זאת ,

שמא

ישארו ,

בסופו של

דבר .

בשטח

הצרפתי ' .

FO

PRO

371 / 5123 / ] 1 1622 / 85 / 44
137

ב 27 -

.

ביולי כתב טריפון לפארים כי הודות לנוכחות הצרפתים בדמשק יחזור הסדר לאזור מרג ' עיון יהיה קשר

בטוח עם ראש  -פנה בדרך  -חלצה והאיכרים יוכלו לחזור לבתיהם ולאדמתם  .על  -סמך דיווח זה אישרה פארים את
הצעתו לשקם עשרה בתים במושבה ולהזמין מייד דלתות וחלונות  .פאריס לטריפון

בביירות  18 ,כאוגוסט , 1920

אצ " מ 15 / 6455 ,נ  .ברוח זו כתבו גם לסגל והבריקו לו האישור לשקם עשרה בתים ' לפי הצעת טריפון '  .שם .
138

אצ " מ  , [ 15 / 6445 ,עמ ' 65 - 63

139

ספק אם נתכוונו הצרפתים לחון את כאמל אלאסעד .

בפנקס ההעתקות .
ב 11 -

באוגוסט

1920

דיווח מושלה של חיפה  ,הקולונל

סטאנטון  ,כי הצרפתים ביקשוהו לאסור את כאמל אלאסעד ולהסגירו לידיהם  .גה " מ  ,חטיבה

( 2נ7

, 20

תיק  . 2סטאנטון

השיבה לצפון

פאעור מצוי בחוראן והוא מעורר ומקומם את האוכלוסיה נגד הצרפתים  .מודיעים על ריכוזים
גדולים של בדווים בדרעא ויש חשש מפני חידוש ההתקוממות נגד הצרפתים  ,אף כי ברור הדבר
שהערבים יפסידו עוד יותר  .מכל אלה הגיע שמואל סגל למסקנה כי מוקדם מדי לשוב לנקודות

:

לדעתנו המצב ישתנה כבמטה קסם כאשר תוסדר באורח סופי שאלת הגבולות בין שטח
המנדט הבריטי ושטח המנדט הצרפתי  .לכל הפחות יש לחכות עד אשר יחזור כאמל בק
לארצו ויטול על עצמו את האחריות לשקט ולבטחון בג ' בל עאמל  .עד אז יהיה מוקדם מדי
לשלוח את אכרינו ואת פועלינו למטולה .
סגל ביקש גם לפחת בערך הדיווח של סיירי תחילת אוגוסט  ,ולדבריו  ,הוא צינן גם את התלהבותם
של המתיישבים ושיכנע אותם שיקבלו את הערכת  -המצב

שלו  '" :י

הצעירים החמומים מדי מעריכים כי דרך חלצה כמעט פנוייה  ,וכל כך משום שהמשלחת
הקטנה שלנו ( ארבעה

אנשים )

חמושים היטב  ,לא פגשה הפעם  ,בשובה ממטולה דרך

חלצה  ,אלא שני נושאי  -נשק בלבד  .הצעירים הללו באו לדבר אתנו בעניין אירגון השיבה
למטולה לאלתר  .הייתה לנו ישיבה ארוכה בנדון והם נאלצו להיכנע לטיעון שלי והכירו
בצדקת התנגדותי הזמנית להצעותיהם  .המצב עשוי להשתנות מהיום למחר וכאשר נעריך
שהוא נתייצב דיו  ,נפעל בהתאם  ,כמובן  ,אחרי שנקבל אישורכם מראש  .נשתמש בטלגרף
כדי לחסוך בזמן .
שלושה עניינים מטרידים את סגל בחודש אוגוסט

:

בטיחותה של דרך חלצה  ,י4י התקדמות הטיפול

בקבלת הפיצויים שהבטיחו השלטונות הצרפתים ושאלת המקום שבו יוזמנו החלונות והדלתות
הדרושים לשיפוץ בתיה של מטולה  .אין מנוס מן התחושה שככל שפארים מגיבה בחיוב על דיווחי

מוצא סגל עוד סיבות ועילות לעיכוב הפעולה .

טריפון ,

ידע

שהצרפתים גזרו עליו מיתה בלא משפט .

פנה ומבקשים הסגרתו  .שם .
( Rais

מהנציב העליון את

ואמנם  ,כ ] 4 -

ב 24 -

באוגוסט אישר סגל לפארים קבלת

שהצרפתים יודעים שכאמל בק נמצא כראש -

ב  12 -באוגוסט דווח

באוגוסט ביקש נציג הנציבות הצרפתית העליונה בירושלים  ,ל ' רא

הסגרתו  ,בזו הלשון :

' נודע לי שכאמל ביי

אלאסעד  ,שהורשע על

(].

ידי בית  -משפט שלנו

על השתתפותו במעשי הטבח שהיו כמרג ' עיון נמצא עכשיו בחיפה  .אני מבקש ששלטונות חיפה יעצרוהו
ויחזיקוהו במעצר עד שאקבל הוראות מביירות '  .שם  .הקולונל סטורם  ,אז מזכירו של הנציב העליון  ,ביקש מרא
ראיות לאשמתו האישית של כאמל אלאסעד במה שמייחסים לו  .שם  .רק לקראת סוף אותה שנה ניסו הצרפתים
להתפייס עם כאמל ביי .

ב 3-

בנובמבר דיווח טריפונלסגל  ,ממטולה  ,כי הקפיטן דו  -סל

) , ( du Sel

המושל הצבאי

של צידון  ,ביקשו לתווך כינו ובין כאמל אלאסעד  ' :הוא רוצה לפגוש את כאמל ביי ובקשני לסדר את העניין  .הוא
הבטיח לי שכאמל ביי יוכל לחזור לראש  -פינה באין מכלים וכי אין כוונה לעצור אותו  .אבקשך למסור זאת לכאמל

ביי ' .

אצ " מ ,

15 / 6499ג .

ושוב  ,ב  10 -בנובמבר

כתב טריפון לסגל

:

' הקומאנדאן [ מאיור ] ובו ) Devau

הכוח שחנה אותם ימים במושבה ] שאל אותי בדבר כאמל ביי  .שידלתיו כמיטב יכלתי שילך להיפגש עמו

(

[ מפקד

בבואזיה ,

אך כמוהו כקפיטן יו  -סל  ,הוא אמר לי שכאמל ביי קטן מן הכבוד הזה  .וכי לא די בכך שמבטיחים לו  ,שאם ירצה ,
יוכל לחזור בשלום ממטולה לראש  -פינה ? '  .שם  .בסוף חודש דצמבר  1920כתב יעקב רזניק ( הרוזן ) ל ' הארץ '
[ הכתבה נדפסה רק ב  19 -בינואר ] 1921

שלמרות החנינה  ,כאמל בק מסרב לשוב לביתו וגם יתר הבקים [ המתואלים ]

עודם יושבים בראש  -פנה וביסוד המעלה .
 140אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ '  65בפנקס ההעתקות .
141

ב 31 -

באוגוסט כיקש סגל מטריפון לבדוק את האפשרות שהצבא הצרפתי יאבטח את התנועה בדרך  -חלצה  .אצ " מ ,

 15 / 6481נ .

ב 10 -

בספטמבר חזר ושאל  ' :היכול המימשל הצבאי לאבטח את דרך  -חלצה

?

אם הוא יוכל לעשות כן

באזור הנתון לשליטתו באורח זמני  ,נצטרך לפנות לשלטון הבריטי שיעשה כדבר הזה בשטחו הוא  ,עד לקו -

התיחום '  .שם .

ב  12 -בספטמבר

כתב סגל לפאריס כי המצב בחוראן  ,במרג ' עיון ובצידון לא השתנה הרבה  .אולי

בסוף החודש יווצרו תנאים נאותים לשיבה  .דרושים פיטרול אנגלי ופיטרול צרפתי לאורך הדרך מיסוד  -המעלה
לחלצה .

אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ ' 74

בפנקס ההעתקות  .כשביקר הרברט סמואל בראש  -פנה ביום

ו ' 17

בספטמבר

 , 1920ביקשו סגל שהבריטים יאבטחו את קטע הדרך בין יסוד  -המעלה ובואזיה  ,לקראת השיבה הצפוייה לנקודות .
דיווח

לפאריס .

21

בספטמבר  ,אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ '

 87בפנקס ההעתקות ( כמעט

שאינו קריא ) .

153

נקדימון רוגל

מברק ( שיצא

ב 19 -

בחודש ) בו אישרה ההנהלה ' לפי בקשת טריפון '  ,תיקון עשרה כתים במטולה .

סגל הודיע כי הוא יפעל בהתאם  ,אך כיוון שלפי שעה אי  -אפשר לשלוח אומנים דרך חלצה  ,הוא
.

יזמין את הדלתות והחלונות בצידון  .מכל מקום  ,סיכם סגל  ,כשיתבהר

יורה לטריפון מה

המצב  ,הוא

לעשות 4 : .י

טריפון  ,מצדו  ,התפאר בכך ששעה שתביעות הפיצויים שהגישו תושבי הכפרים באזור נדחו על  -ידי
הוועדה

הממשלתית ,

בג ' דידה ,

אושרה תביעת הפיצויים שהוגשה על  -ידו לשלטונות

בצידון

ובביירות  .טריפון קיווה שלפחות יקבל בהקדם מיקדמה על חשבון הסכום הזה 4 ' .י ב  8 -בספטמבר

שלח טריפון לסגל דין  -וחשבון מקיף על מצב העניינים שבטיפולו

44 :י

'

 . . .בעניין השיבה למטולה  ,אני סבור שצריך שהאכרים עצמם יבקשונו לשוב 4 ,י כשם
שעשו הקבוצות  ,משום שאם אנו נפציר בהם לחזור  ,לעולם לא נוכל לספקם ואנו נהיה
אחראים לכל מה

שיקרה .

לדעתי  ,טוב יהיה להפסיק להעסיקם 4 " .י פראנק כותב שגם הוא
ומטבריה 4 ' .י

מעדיף שהחלונות והדלתות ייעשו בידי נגרים יהודים מצפת

בצידון דורשים בעד דלת חדשה  ,כולל

לי " מ ואותו המחיר גם בעד חלון  .ברנר

הרכבה 5 ,

ופליק [ בלסקי ] גם הם רוצים לקבל את ההזמנה הזאת  ,אולם איני חושב שעלינו לחתחיל
אתם  .מה דעתך

?

אושרה לנו מיקדמה של

10 , 000

לירות סוריות  .התשלום יתאחר בכמה ימים  ,אולם הדבר

ודאי [ ההדגשה במקור ] ואני מקווה שבשובי לבירות אקבל את הכסף .

לירות

10 , 000

סוריות שוות היום  3 , 700לירות מצריות  .על כך יש הוצאות של  200לי " מ בערך

מייד

כשיהיה הכסף בידי אטלגרף לך . . .
טריפון המשיך בחיבור  .הדין  -וחשבון

שלו  ,כעבור

יומיים

[ 11

בספטמבר ]

בכפר קילה

:

שלשום בלילה הגעתי לכאן  .אתמול [  10בספטמבר ] הייתי במטולה  ,בג ' דידה ובעדיסה

.

השקט באזור מובטח  .אני חושב שעל פועלי כפר  -גלעדי ותל  -חי לחזור עכשיו
למקומותיהם  .יש לעמוד על כך  ,אפילו יעלה תיקון בתיהם יותר מתיקון בתיה של מטולה .

בפנקס ההעתקות  .המברק הגיע לראש  -פנה

142

שם  ,עמ '

143

טריפון לסגל  ,ביירות  25באוגוסט . 1920

70

דבר נתקבלה המיקדמה בסך
144

10 , 000

ב 23 -

באוגוסט .

אצ " מ  1 5 / 6499 .נ  ,טריפון

לירות סוריות רק

ב 22 -

עליי י

לסגל ,

כאוקטובר

1920

.

בספטמבר
אצ " מ ,

, 1920

שם  .סופו של

. [ 15 / 6672

מצידון  ,שם .

145

טריפון הוא שהודיע לפארים שאיכרי מטולה אינם רוצים לחזור למושכה  .ראה

146

כמה מאיכרי מטולה הגולים מצאו פרנסתם כפועלים בחוות של יק " א בביתניה וכשוני .

פארים לרוזנהק במשרד חיפה

:

להלן  ,הערה

. 146

כ  30 -בספטמבר

כתבה

' טריפון כותב לנו שאכרי מטולה אינם מתלהבים לחזור למושכה ונראה שהם

מעדיפים לעבוד בחוות שוני וביתניה  .אם קביעתו של טריפון נכונה ( היוועץ בסגל ) צריך להפסיק את העסקתם
מייד '  .אצ " מ  . [ 15 / 6598 ,בו ביום כתבה פאריס לסגל בראש  -פנה

:

' טריפון כותכ לנו שאכרי מטולה אינם חפצים

לשוב למושבה  . . .מעדיפים לעבוד בשרני ובביתניה אם אמת נכון הדבר  ,אמור לרוזנהק שלא יעסיקם עוד '  .אצ " מ ,

 . [ 15 / 6455במכתב הנזיפה שלו לטריפון
למטולה  .פשוט השעה אינה כשירה
147

פאריס המליצה

אצ " מ .

ב 18 -

לכך .

( 15

בספטמבר ) כתב סגל כי טעות כידו שאין האיכרים רוצים לשוב

אצ " מ ,

. [ 15 / 6481

באוגוסט שאם הדבר אפשרי  ,תימסר העבודה לנגרים יהודים בצפת

 . [ 15 / 6455בעקבות מכתבו של טריפון הבריקה פאריס לסגל ב 19 -

כתים במטולה  .שם .

ב 24 -

באוגוסט אישר סגל לפאריס קבלת המברק ( הגיע

אפשר לשלוח אומנים דרך חלצה  ,יזמין דלתות וחלונות
70

בפנקס ההעתקות .

ב 12 -

באוגוסט את אישורה לשיפוץ עשרה
ב  23 -באוגוסט )

אך ציין כי הואיל ואי -

בצידון  .עד שתיגמר עשייתם  ,יתבהר המצב

וילך .

שם  ,עמ '

בספטמבר הודיע סגל לפאריס כי טריפון כיקר במטולה  ,אך עדיין לא עשה דבר בעניין

הדלתות והחלונות  .אולי יזמינו אצל נגרים בצפת  .שם  ,עמ '

74

בפנקס ההעתקות .

מישל נוישטאט לצידון ולביירות לרכוש חומרים לשיפוץ הבתים  .סגל לטריפון

154

ובטבריה  .לטריפון ,

כ 15 -

בספטמבר יצא המהנדס

אצ " מ .

. . 115 / 6481

השיבה לצפון

בלי שהם יהיו

יהיה קשה לאכרים לגור במטולה ולעבד את השטחים

בקבוצות ,

המרוחקים 4 " .י הממשלה עומדת על כך שנשוב למושבותינו  .סבורני שכאשר יראו האכרים
את הפועלים מתנחלים מחדש  ,גם הם ירצו לחזור  .לפי
שבועות

בלי דלתות

שעה  ,אפשר להתגורר כמה

וחלונות 4 ' .י

עבודת התיקונים תעלה הרבה פחות אם נביא למקום את העץ הדרוש והנגרים יבואו
לעבוד כאן  .אפשר לדחות עבודה זו עד לאחר החגים  ,בתנאי שיתחילו בשיבה למטולה
מייד  .כתוב לי החלטתך  .כמה דורשים בעד חלון או דלת מוכנים בצפת

?

אני סבור שמוטב לתקן את הבתים המתחילים בגולדברג  ,קבוצת הצעירות  ',י ' י
רובין  ,אנטלר  ,מלכימן ,

שעוני ,

לישנסקי ושורץ  .שמונת הבתים האלה נמצאים כולם באותה

שורה ונהרסו פחות מן האחרים  .הדבר לא יעורר חשד ויסייע להצלחתה של התוכנית

שלנו  .י ' י התיקון של שמונת הבתים הללו יעלה כערך

600

לי " מ  -דלתות  ,חלונות  ,קירות

וכו ' .

בבץ ווינשטיין  ' :י הצליחו

לאסוף  ,עד אתמול 250 ,

מיד "

חיטים ושעורים מכפר קילה

]

בעד השליש המגיע לנו  ,וגם אני הצלחתי אתמול למצוא עוד
מצבור של

500 - 450

מיד מספוא  ,לבד

מ 1000 -

200

מיד  .ובכן  ,יש לנו כאן

מיד דורה לבנה  .אני חושב שמוטב לשמור

כל זה לעצמנו ולא למכור  .השבוע אגיש לממשלה תביעה בעניין היבול שנזרע בידי

האכרים והשכנים לקחוהו  ,וגם בעניין הנטיעות של תל  -חי  . . .החכרתי את עצי התאנה
והזית שלנו לאנשי כפר קילה בעד
לכתוב לי על ידי

המוכ " ז ' 4י

45

לירות תורכיות זהב ( העמלה עולה

ולהודיעני החלטותיך בעניין המשך העבודה .

עד שהשיב לטריפון בעניין המשך העבודה  ,נזף בו
27

 2לירות ) .

אבקשך

סגל  ,ב 15 -

בספטמבר  " ,י

על ששיגר לפארים  ,ב -

באוגוסט מברק כהאי לישנא  ' :השקט באזור מטולה מובטח  .דרך  -חלצה פנויה  .מבקשים לאשר

תיקון הבתים והחזרת האכרים לבתיהם '  .סגל העיר לטריפון שהמידע שבידו חד  -צדדי ואינו מדוייק
ושלהבא יכתוב לראש  -פנה  ,וראש  -פנה תעביר לפאריס  .טריפון רשאי לפנות לפאריס במישרין רק
בעניין אחד  ,והוא הפיצויים  .לפאריס כתב סגל בו ביום

טריפון הבריק לכם

148

מטעם זה ,

באוגוסט שהשקט באזור מטולה מובטח ושדרך חלצה

סלידת האיכרים מעיבוד האדמות המרוחקות מן המושבה  ,הוקמה

תל  -חי  .בשנת
ובשנת

ב 25 - 23 -

[ כך

!]

56 :י

1919

1916

ב 1908 - 1907 -

ה ' חווה ' בטלתה  ,היא

הפריש קלוריסקי מאדמות מטולה המרוחקות לקבוצת גלעדי ולקבוצת הרועים ב ' טעיון '

נמסרו אדמות ליד החצבאני לקבוצת חמארה כ '  .במשבצת המקורית של מטולה היו יותר

מ 12 -

אלף

דונם .
149

ב 10 -

כנובמבר התלונן טריפון לפני סגל כי עדיין לא נעשה דבר והעבודה אינה מתקדמת משום שברוכשטיין אינו

במקום  .אצ " מ 15 / 6499 ,נ .
150

ב 12 -

בדצמבר עדיין חסר לטריפון כסף לקניית עץ כצידון לצורך השיפוצים  .שם .

' קבוצת הצעירות ' של הפועל הצעיר נתקיימה כמטולה עד המנוסה ב  4 -בינואר  . 1920נוסף על גידול ירקות ומעט

.

פאלחה  ,כעזרתם של כמה פועלים נתכוונו גם להקים שם סנאטוריום לפועלים  .לרשות ה ' צעירות ' עמדו שתי

' אכריות '  .שורת הבתים האמורה היא הימנית  ,כשפניך פני צפון .
151

לתוכנית ה ' סלקציה ' היו תוצאות מוגבלות ביותרר ראה להלן .
לפקח על הקציר בידי השכנים  .ראה לעיל  ,הערה

152

נשלחו

153

מיד  -מידת היבש ,

154

. 100

כ  15 -ליטר .
ב  31 -באוגוסט

שלח סגל מכתב לטריפון בידי פנחס שניאורסון  ,שיצא לביירות לסייע

בהגשת תביעת הפיצויים של הקבוצות .

אישר טריפון לסגל כי קיבל את

כנראה פנחס

שניאורסון .

אצ " מ ,

15 / 6481נ .

ב  8 -בספטמבר

המכתבים שנשלחו ביד שניאורסון  .אצ " מ 15 / 6499 ,נ .
155

אצ " מ 15 / 6481 ,נ .

156

אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ '

81 - 80

בפנקס

ההעתקות .
155

נקדימון רוגל

פנוייה  :הוא עשה כן בהשראת החוגים בביירות שבמסיבתם הוא נמצא  ,או על  -סמך זה
שהמשלחת הקטנה שלנו  ,ארבעה איש חמושים מכף רגל ועד ראש  ,עברה בחלצה בלי
תקלה ( ראה מכתבנו מס '

 " . ) 30י

טריפון דולה את ידיעותיו אך ורק ממקור אחד וכשכתב

מה שכתב  ,לא היה יכול לדעת שעדיין משוטטות באזור מרג ' עיון כנופיות בנות

8-7

איש .

הנה  ,אחת מהן  ,שבראשה השודד הידוע צאדק [ חמזי ] הרגה באזור הזה בן  -אדם אחד
בתחילת ספטמבר  ,ופצעה שניים  .רק אתמול

[ 14

בספטמבר ]

שדדו בדווים חמושים

צ ' רקסי אחד  ,ליד בוויזיה  .כך גם אין טריפון יודע שכאמל אפנדי [ אלחוסיין ] היה בחלצה
לפני חמשה ימים ואין הוא יודע עוד דברים שידועים לנו  ,כאן  .בקיצור  ,לא זו בלבד

שדרך  -חלצה לא היתה שמישה

ב  25 -באוגוסט ,

גם היום אין היא שמישה

לחלוטין ,

ואשור לפחות משלושה  -ארבעה איש חמושים היטב להסתכן בה  ,וגם זאת הודות לכך

שהנזכר מעלה [ כאמל אלחוסיין ] עזב את אזור מרג ' עיון לפני

6-5

ימים והלך לחוראן .

בראש  -פינה אנו מכירים את המצב טוב יותר משבמקומות אחרים ואם עד כה התנגדנו

בתוקף לשיבת אכרינו ופועלינו למטולה  ,הרי שהיו לנו סיבות מבוססות היטב  .עכשיו

השתנה קצת המצב ומכיון שאנו מקווים שהוא ישתפר וילך  ,נתחיל בשיבה מסוף החודש
הזה והלאה  .בתחילה יצטרכו חמשה  -ששה פרשים צעירים ללוות כל שיירה שתעלה

למטולה  " .י
נברור היטב את האכרים ונחזיר רק את אלה שעובדים במו

ידיהם  " . . .י

גם את מכתב הנזיפה שלו לטריפון סיים סגל בכך שאכן  ,עכשיו אפשר לתכנן את השיבה  .הוא זימן
את טריפון לראש  -פנה  ,כדי שידונו בתכנית הפעולה בצוות עם נציגי היישובים .

ב 20 -

בספטמבר

הריץ סגל מכתבים לנציגי כפר  -גלעדי  ,תל  -חי ומטולה "6י והזמינם לפגישה בראש  -פנה ביום ג '  ,ט "ז
בתשרי

בספטמבר

( 28

, ) 1920

לדון בסידור העבודה לשנה הכאה  .הוא הציע שהקבוצות יבחרו

בשניים  -שלושה נציגים והאיכרים בארבעה  -חמישה  .הוא ביקש שידייקו לבוא בזמן ושיצטיידו
ביפוי  -כח מחבריהם .

157

158

סגל לפארים  ,ראש  -פנה
התנועה

13

באוגוסט

, 1920

אצ " מ . [ 15 / 6445 ,

מראש  -פנה למטולה  ,דרך חלצה  ,שוב אינה בחזקת סכנה  ,אך מטעמים של זהירות נוסעים בשיירה של

עגלות בליווי שני פרשים מזויינים  .המתיישבים מבקשים שנחזיק לתכלית זו שני פרשים וסוסותיהם  .טריפון

לסגל .

28

באוקטובר

 , 1920אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ '

. 117

ב  23 -בנובמבר  1 920כתב

טריפון לסגל שאפשר לפטר את

שני הפרשים המאבטחים את הדרך  .הם מיותרים  .אצ " מ 15 / 6402 ,נ  .ברם  ,בתחילת חודש ינואר
הפרשים מפטרלים בחולה  .מ ' שפירא  ' ,בצפון המתחדש '  ,קונטרס  ,סג ( כ " ז כטבת
159

תרפ " א )

.

1921

עדיין היו

עמ ' . 26

' פראנק כותב לי שהוא מאשר את הצעתנו לשפץ  10בתים ולהחזיר [ למטולה ] את אותם האכרים שעובדים באמת
בעצמם '  .טריפון לסגל  ,צידון  8בספטמבר  , 1920אצ " מ 15 / 6499 ,נ  ' .כמובן  ,יהיה צורך לברור את האכרים

ולבחור רק את אלה וכעובדים באמת  ,ובעצמם  .המלונאים  ,העגלונים והחנוונים יכולים לעסוק במשלח  -ידם גם
מחוץ למטולה '  .פארים לסגל ,

 27באוגוסט

. 1920

על התחייבות שיעבדו את אדמתם בידיהם ובידי

אצ " מ ,

 . [ 15 / 6455לקראת השיבה החתימה

יק " א את האיכרים

בני משפחתם  .בלי להזדקק לשכירים או ל ' שותפים '  .אצ " מ  15 / ,ג

 , 6445עמ '  . 104אולם  ,כבר בעונת הקציר הראשון אחרי השיבה  ,הפרו כמה מן האיכרים את הנדר שנדרו שלא
להעסיק פועלים זרים  .מסתבר כי במקצרות שקיבלו מיק " א קצרו באחחות של שכנים ערבים ואילו לקציר
שדותיהם במגלים שכרו פועלות ערביות  .קלוריסקי ראה בכך שערוריה ותבע מטריפון להפסיק מייד את הנוהג
הנפסד הזה ובמידת הצורך לקחת את המקצרות מן האיכרים שסרחו ולהודיע לו שמותיהם  .קלוריסקי לטריפון ,
חיפה  20ביולי  , 1921אצ " מ 15 / 6498 ,נ .
 160אצ " מ ,

 15 / 6481נ .

' לחברי קבוצות מטולה ' לידי ה " ה [ קלמן ] כהן וגד [ אביגדורוב ]  ,לאכרי מטולה כזכרון יעקב ,

לידי ה ' מרקובסקי  ,לאכרי מטולה בביתניה לידי ה ' שעוני  ,ובחיפה לידי ה ' פייגלין .

156

' הבית השחור ' בכפר גלעדי

השיבה נקבעה

באוקטובר

ל5-

. 1920

סגל קבע כי יק " א תשקם

21

מטולה  ,ובחר

מאיכרי

באיכרים

שהיה להם אינוונטאר מינימאלי ושהתחייבו שיעבדו עבודה עצמית  .בכל אחת מן הקבוצות תל  -חי
רכפר  -גלעדי הסכימה יק " א ליישב ולהחזיק

13

פועלים  '" .י *

לחמארה  ,שניטשה

וצריפיה הועלו באש שלושה ימים לאחר  -מכן  ,לא ניתן תקציב  .י " י

ב1 -

בינואר

1920

למעשה  ,כל זמן שהיו היישובים

נטושים  ,לא נשמע קולם של עוזבי חמארה  .במברק לפאריס  " :י חישב סגל כי לשנת התקציב

יידרשו " ' 11 , 400

1921 - 1920

לירות מצריות  ,מתוכן  8 , 400לי " מ מיידית  ,לרכישת עדר  ,ציוד  ,זרעים

וכדומה  ,ו  4000 -לי " מ לשיפוצם של  15מבנים במושבה ושני מבנים

בקבוצות .

ב1 -

באוקטובר נתן

סגל לנציג כפר  -גלעדי נחום הורביץ ולנציג תל  -חי קלמן כהן מכתבי  -אשראי לבתי  -המסחר של
ברומברג ושל גלוזמן בחיפה לרכישת כלי  -עבודה עד סכום של  150לי " מ לכל קבוצה  ,ומכתב -

אשראי ל ' משביר ' בטבריה

באותו היום הוא כתב לד " ר ג ' קסון  ,רופא קבוצת העזרה המדיצינית לארץ  -ישראל

הקבוצות 64 .י

) ( AZMU

לרכישת רהיטים  ,כלי  -בית וכדומה  ,עד  200לי " מ לכל אחת מן

בצפת וביקשו להסדיר עזרה רפואית

 * 160האישור לכך נתקבל מפארים

לשבים  " .י

כבר באמצע חודש ספטמבר  .סגל

למוחרת  ,ב 2 -

לטריפון 15 ,

באוקטובר  ,הודיע סגל

בספטמבר . 1920

אצ " מ  1 5 / 6481 ,נ .

רשימת שמות  21האיכרים החוזרים למטולה ופירוט האינוונטאר שלהם (  30בספטמבר  , ) 1920אנ " מ  15 / 6445נ ,

.

עמ '  96בפנקס ההעתקות  .ואלה שמות האכרים  :ד ' אנטלר  ,כסביץ  .פייגלין  .פרידמן  ,פיין  ,גולדברג  ,גורודניאנסקי .
יעקבזון  ,קסקבצקי  ,מרגובסקי  ,רזניק  ,רדלינסקי  ,רובין  ,סטריקוכ  ,ח ' סנדלר ,

הצעת  -התקציב לפועלי כפר  -גלעדי ותל  -חי -
ועמ ' 101
161

בפנקס

10

גברים

ו3 -

וינקלר  ,ויגר  ,שעוני ,

ר ' סנדלר .

נשים בכל נקודה  -אצ " מ 15 / 6445 ,נ  ,עמ '

99

ההעתקות .

אוסישקין לא ידע כלל כי חמארה לא תיושב מחדש  .בפגישה עם הנציב העליון
' הודיע להוד  -מעלתו שמתיישבי

מטולה ,

תל  -חי ,

ב 19 -

באוקטובר  , 1920ארסישקין

חמארה וכפר גלעדי  ,שנאלצו לעזוב את מקומותיהם בזמן

המאורעות בצפון ארץ  -ישראל  ,שבו וחידשו את העבודה בכל היישובים האלה '  .דו " ח על הפגישה ,

אצ " מ ] 3 / ,

 . 222לדברי פנחס שניאורסון  ,לחמארה לא הקציבה יק " א דבר ' באשר לא היה בה אף בנין אבן אחד ושתי הברקות
שנבנו שם נשרפו כליל ' .

קונטרס  ,נו

ונ ' רוגל  ' ,שלוש אסיפות ' ,
באוקטובר

162

1

163

צ"ל

12 , 400

( י ' בחשוון

קתדרה 12 ,

( תמוז

תרפ " א )  ,עמ ' . 6
תשל " ט ) ,

על נטישת חמארה ראה

עמ ' 197

199 -

נ ' רוגל  ,תל  -חי  ,עמ ' 66 - 64

.

. ( 15 / 6481

164

שם .

לי " מ  .הטעות במקור  .שם .

165

שם .

, 1920

אצ " מ ,

157

נקדימק רוגל
ב5-

למושל נפת צפת  ,הקפטן מודי )(  , ) 5 . Moodyכי השיבה תהיה

באוקטובר  ,וביקשו לשפר את

שהבטיח  " " .י

אבטחת דרך יסוד  -המעלה  -בואיזיה  ,כפי

שבעה חודשים אחרי הנסיגה  ,ארבעה חודשים אחרי שהחל הדיכוי של מרידת הבדווים  ,שוב עלתה
שיירת מתנחלים לגליל העליון  .ראשונים חזרו אנשי כפר  -גלעדי ותל  -חי  .הם יצאו מתל  -ערש

בשיירה שהיו בה עשרים איש  ,שש עגלות וארבעה רוכבים  .בטבריה קנו כלים לבישול  ,מצרכי  -מזון
וזרעים  .בעוברם בחולה קנו מחצלות גומא  .הם הגיעו לתל  -חי ב  7 -כאוקטובר והשתכנו באהלי -

מחצלות  .למוחרת החלו לשקם את הבית בכפר  -גלעדי  ,שגג הרעפים שלו

כל הכסף בעין למימון השיבה היה

למעשה ,

השלטונות הצרפתים כמיקדמה ראשונה על חשבון

(  3 , 600לי " מ )

הלירות הסוריות

10 , 000

הפיצויים  ,ב 20 -

או

קרס  " ' .י

ב 22 -

שפרעו

באוקטובר  " ' . 1920י

הנהלת יק " א בפארים אישרה את הצעת התקציב של סגל וגם הביעה הסכמתה העקרונית לשלוח
מיקדמה בסך  8 , 000לי " מ  ,אך דרשה שכל סכום הפיצויים יועבר לפאריס  ,בניכוי הסכומים הדרושים

לשיקום המושבה והחוות 6 " .י הפיצויים יחולקו לאיכרים לפי הנזק האישי שנגרם לכל אחד

מהם  " .לי

אגב כך  ,העירה ההנהלה לסגל כי דמי הכלכלה שהקציב לפועלים  ,בסך  8 %לי " מ לחודש  ,נראו

166

שם  .ב 1 -

ביולי

167

לפי פנחס

שניאורסון  ,קונטרס ,

ליעד

1920

נו ( י ' בחשוון

תרפ " א ) ,

עמ ' . 6

ספר ' השומר '

 ,עמ ' , 251

).

כיוון שהמסע נמשך שלושה ימים ( ראה טובה פורטוגלי  ,להלן בהערה זו ) הגיעו

באוקטובר  .והנה  ,ככר

אצ " מ ,

בכ " ג בתשרי
ב7-

נתמנה הקפטן מודי למושל אזרחי של נפת צפת במחוז הגליל .

יצאה שיירת העגלות לדרך

(5

כאוקטובר 1920

כ  8 -באוקטובר אישרה פארים לסגל

.

קבלת מברקו על התחלת השיכה .

.

15 / 6455ג  .לדברי טובה פורטוגלי ספר ' השומר ' עמ '  , 351יצאו מטבריה ביום החמישי  ,בחול המועד סוכות ,
ב " ה בתשרי תרפ " א

(7

כאוקטובר  . ) 1920טובה פורטוגלי מזכירה שתי עגלות וארבעה רובכים  .אפשר שעלו בשתי

קבוצות .
168

קיבלו על  -חשבון נזקי מטולה
באישור בחתימת ל '

וא ,

 3 , 600לי " מ ב  20 -באוקטוכר ,

בשם הנציבות העליונה

בינואר

( 25

כך לפי מברק מאותויום ב  -אצ " מ 15 / 6445 ,נ  .אולם ,
 ) 1921נאמר כי שילמו 10 , 000לי " ס ( =  3 , 600לי " מ ) ב -

 22באוקטוכר  . 1920אצ " מ 15 / 6672 .נ  .טריפון התלונן תכופות על מחסור בכסף  :כך

כסף  .האכרים צריכים לקנות

' שלחו

וכך

ב 12 -

שנה .

בדצמבר

ב 12 -

ביוני

' אבקשך לשלוח לי

:

1921

.' -

הבתים  ,עגלות ,

אבקש לשלוח לי כסף ורשימה כדי שאוכל לתת להם את המגיע  .נגד קבלות כדת

משום שהם מרוגזים מאוד  . ' . . .אצ " מ 15 / 6498 ,נ  .פרשת הפיצויים בעד הנזקים שנגרמו ליישובים ,

פיצויים שעליהם בנתה יק " א את מימון
( 3 , 600

במאי

250 - 200

לירות  .האכרים והנגרים זקוקים לכסף  . ' . . .שם  .וכעכור כחצי

 . .אכרי מטולה תובעים שינתן להם מה שהבטיח פראנק בשביל תיקון

השתקעות מחדש וכו '  .אם אפשר ,
וכדין ,

זריעה  ,וכן

ב 10 -

בנובמבר

1920

-

בשביל הנגרים '  .ממטולה לסגל בראש  -פנה  ,אצ " מ 15 / 6499 ,נ .

לי " מ ) כמיקדמה על  -חשבון

הלירות הסוריות שהוכרו ואושרו בכל הדרגים של הממשל .

כ 25 -

השיבה .

112 , 000

 1921שלח טריפון  ' ,נציג המושבות

10 , 000

לי " ס

נסתיימה כמפח  -נפש  .סך  -הכל פרעו השלטונות

היהודיות במרג '

שנייה כדי שיהיה אפשר להמשיך בעבודת השיקום .

שמונת חללי
ב ' הארץ '

:

תל  -חי  .טריפון לקלוריסקי 12 ,

ביוני

עיון '  ,תזכיר

לנציבות העליונה בביירות וביקש מיקדמה

אצ " מ  1 5 / 6498 ,נ  .באותו הזמן הגישו גם תביעת
1921

 .שפ .

ב5 -

בינואר

1922

כתב ירק ( יעקב

פיצויים בעד
רזניק  ,הרוזן )

' חוץ מהחלק הראשון שנפרע בשנה שעברה לא פרעה הממשלה יותר וכל ההבטחות נשארו על הניר .

כיחס למטולה כן היחס לכפרים הערבים שנזוקו בזמן המאורעות '  .איש

והאשים אותה ששמה בכיסה את דמי הפיצויים

:

מטולה  ,שמואל

פייגלין  ,הטיל דופי ביק " א

' הפקידות עזרה לאכרים הנזוקים בבהמות  -עבודה וזרעים  ,אך

הנזקים האחרים לא פיצתה  ,בטענה כי הממשלה הצרפתית לא שילמה תמורת הנזקים ולא כלום  .אלא שאין טענה
זו נכונה כל עקר  .שכן נודע הדבר  ,שהממשלה שילמה תמורת הנזקיפ  .חידה היא ותהי לחידה  .משום מה לא

הוחזרו כספי השילומים לנו '  .ש ' פייגלין  ,זכרונות איש

מתולה  ,חיפה תשי " ד  ,עמ '

קכד  .גפ קפא " י ( בשם

הקבוצות )

וההנהלה הציונית בירושלים הטרידו את קלוריסקי בשאילתות ובתביעות בעניין הפיצויים  .הוא נאלץ להשיב

ישראל .,
לקובלים כי יק " א קיבלה מן השלטונות רק שמונה אחתים מתביעתה  .ראה התכתובת כ  -אצ " מ 15 / 4-( 74 / 1 ,נ
169

לסגל 22 ,

פארים
ירושלים

תש " ם ,

כאוקטובר
עמ ' 221

:

 , 1920אצ " מ ,

15 / 6455נ  .והשווה שמעון

הארצישראלי ימלא את התפקיד העקרי בהמצאת

שנזוקו ' .
170

אצ " מ 15 / 6455 ,נ .

158

שאמה ,

בית רוטשילד וארץ

' אדמונד עצמו נרעד עד עומק לבו עקב גורלה של תל  -חי ודאג לכך שהוועד
12 , 000

הלירות הסוריות שנחשכו הכרח לשיקום הישובים

השיבה לצפת

בעיניה מופרזים והציעה שלא ישלם להם יותר ממה שהפקידות משלמת לפועלי החוות שלה בשוני
ובביתניה  .י7י
אריה לייב יפה  ,חבר המשלחת של ועד הצירים שאחרה את המועד ולא הספיקה להגיע לנקודות

בתחילת חודש מארס  ,ביקר בצפון בסוף חודש אוקטובר ופרסם את רשמיו

ב ' הארץ ' 7 : :י

 . . .בימים האחרונים התחילו חוזרים החיים אל המושבה  .כשלושים אכרים כבר שבו
אליה  .אחדים מהם  -בלי הסכמת הפקידות של

יק " א  .מי לפי החוזה החדש שעשתה

פקידות יק " א עם האכרים החוזרים  ,עליהם לעבוד עבודה

בידי עצמם  .לפי

עצמית  ,רווקה

חוזה שנעשה עם קבלן אחד עליו לבנות חמישה  -עשר בית במשך חודש

ימים 74 .י

חומרי

הבנין יובאו מבירות  .אל המושבה שב כבר גם הרוקח  .מתישב בה פקיד הבארון ,

ה'

טריפון  .זמן שוב האכרים האלה למושבה חל בהמלא עשרים וארבע שנים ליסודה  .שיבת
החיים לקדמותם ניכרת כבר בכל פינה  .ילדים וילדות משמיעים כבר קול שחוק ברחובות

!

'

האכרים דורשים את פתיחת בית  -הספר מיד לעשרים וחמשת הילדים אשר כבר שבו  .לי

גם על חורבות כפר  -גלעדי ותל  -חי נראים ניצני חיים מחודשים  .שלושה  -עשר איש

נמצאים כבר בכפר  -גלעדי ושלושה  -עשר איש בתל  -חי  .ברובם אלה שהגנו על המקומות
האלה בימים ההם  .נספחו אליהם תשעה מן החלוצים החדשים העובדים בכביש  ,שהיו
בגדוד העבודה שסודר

על  -ידי טרומפלדור ' "

והם באו אל מקום עבודתו ומלחמתו -

להמשיך את פעולתו  .בכפר  -גלעדי חיים החוזרים בשני אהלים ובתל  -חי  ,תחת סככת
מחצלאות . . .

171

שם .
באוקטובר

. 1920

172

21

173

בעניין הסלקציה ומניעת תמיכה מאיכרים שלא היה כידם האינוונטאר

הדרוש  ,ראה

מכתביהם של יצחק שעוני

.

ויעקב יעקכזון לשמואל סגל אצ " מ 15 / 6499 ,נ  ,וכן מכתבו של יהודה מרקובסקי לח " מ
בנובמבר
174

ב 10 -

 , 1920אצ " מ ,

בנובמבר

1920

קלוריסקי  ,בחיפה 21 ,

15 / 6671נ .

התלונן טריפון שעבודת השיפוצים של המבנים אינה מתקדמת ועד כה לא עשו הבנאים דבר .

.

' אין חדש במושבה וכל כך משום שכרוכשטיין אינו במקום  .אם כך תמשך העבודה נאלץ למסור את תיקון הבתים
לקבלנים אחרים ' .

אצ " מ .

15 / 6499נ  .ב  12 -בדצמבר

שוב קבל טריפון

העדרותו של בנה [ הוא הנגר  ,בן  -ציון ברוכשטיין ]  .הכרחי שיבואו עוד
[ מחמת הגשם הכבד שירד

ביומיים האחרונים ] ואיבדנו

:

' עבודת הבנייה אינה מתקדמת כלל בגלל

10

פועלים  .שתי אורוות התמוטטו הלילה

 600 - 500רעפים

 . . .בכפר  -גלעדי גרים עדיין תחת כפת

השמיים  .עד כה לא עשו שם הנגרים דבר '  .אצ " מ 15 / 6499 ,נ  .בתזכיר לפאריס כתב קלוריסקי

ב  23 -בינואר 1921

כי בכפר  -גלעדי הבניין העיקרי כמעט גמור  ,חסרים הלול והמחסן  .בתל  -חי שופצו אחת משתי האורוות
ו5 -

175

.

הגדולות ,

חדרים למגורים  .יש לקרות עוד אורווה אחת ולתקן שני חדרים  .אצ " מ 15 / 6672 ,נ עמ '  5בתזכיר .

כ 17 -

בנובמבר

1920

אישרה פארים שיפוץ מבני  -ציבור במושבה לפי אומדן של

המושבה לפי הערכת  -מחיר של

175

לי " מ  .כן תרמה הנהלת יק " א

500

לי " מ ותיקון הרחוב של

 210לי " מ לשמירת המושבה  .אצ " מ ,

ההנהלה הוסיפה כי יש לקוות שיהיה אפשר לנכות סכומים אלה מהפיצויים שיתקבלו מביירות .

 15 / 6455נ .

ב 28 -

בדצמבר

שאלה פאריס האם הביאו האיכרים את כני משפחותיהם והאם בית  -הספר פועל  .כי " ז בטבת תרפ " א (  28בדצמבר

 ) 1920כתב יעקב רזניק ל ' הארץ ' כי בית  -הספר סגור
176

הטעות

אופיינית  .גדוד העבודה נוסד

ו 40 -

הילדים הולכים בטל  .הדברים נדפסו

ב  25 -באוגוסט , 1920

ב 19 -

בינואר

. 1921

כשישה חודשים אחרי מות טרומפלדור  .מיד עם

ההכרזה על הקמת הגדוד  ,נשלחה קבוצת חברים עפ החוזרים לכפר  -גלעדי  ,בתקווה שיהיו גרעין להקמת נקודה
חקלאית במקום חמארה ההרוסה  .ראה

:

גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור  ,תל  -אביב

תרצ " ב  ,עמ ' . 34

159

מטולה ,

1920

כששבו המתיישבים לנקודות באזור הצרפתי  ,עדיין היתה שאלת גבול הצפון פתוחה ומאבקה של
ההסתדרות הציונית על גבול הליטאני והחרמון היה בעיצומו  ,חרף הסימנים המייאשים  .מנהלי

המשא  -ומתן הדיפלומאטי מטעמה של צרפת  ,גם כשהסכימו לסגת מעמידתם על קו

סייקס  -פיקו ,

לא היו מוכנים להרחיק מעבר לבניאס ואילו עמדתה של בריטניה נתרופפה והלכה והיא היתה נכונה

להסכים לוויתורים על שטח תמורת זכויות שימוש במים בלבד  ~ ~ .י הזדהותם של הציונים עם בריט5יה
בתכלית  ' .לי

ותלותם בה היו גמורות ועמדתם כלפי צרפת וכוונותיה הטריטוריאליות היתה מסוייגת

אין אפוא פלא בדבר שמנהלי המדיניות הציונית נמנעו ככל האפשר מלפנות לשלטונות הצרפתים
באזור  ,או לממשלת צרפת בעניין היישובים וגורלם  .בתחילת מאורעות הגליל העליון הבריק אמנם
ווייצמן למזכיר הראשי של  .הנציבות העליונה בביירות וביקש הגנת השלטונות על היישובים  ' .לי

לאחר  -מכן  ,כשישבו גייסות צרפתים

במטולה ,

התלונן ווייצמן לפני מיניסטר החוץ הבריטי

שנוכחותם ופעילותם הן שמסכסכות את הבדווים ביהודים .
, 1920

0

"י

אחרי מנוסת מטולה

ב 4-

כשהמידע המעורפל השיא את ועד הצירים לדמות כי גם כפר  -גלעדי ותל  -חי פונו  ,ביקש

הד " ר אידר מן המושל הצבאי הבריטי כי ישאל את עמיתו הצרפתי מה מתרחש באזור .

177

בינואר

ראה

חיים ווייצמן לבנימין ויקטור

באוקטובר  ,אצ " מ ] ,

עמ ' : 352 - 349

,

כנ " ל

 , 337עמ ' ; 387 - 384

כהן 14 ,

באוקטובר

 . 24 / 1603והשווה קרזון לננסיטארט
 16באוקטובר  ,שם ,

מס '

 , 1920אצ " מ : 24 / 565 ,
30 ,

בספטמבר

ננסיטארט

 , 328עמ ' : 361 - 359

ווייצמן על עמדת ונסיטארט  ,ישיבה מס '

33

, 1920

של הוועדה

כהן

ב 16 -

לווייצמן , 12 ,

תעודות בר '  ,כרך

לקרזון 13 ,

בנובמבר

המדינית 24 ,

בינואר

. 13

, 1920

בנובמבר

16 , 15

מס '

, 322

.

שם מס '

, 1920

אצ " מ ,

ן ] . 24 / 128 ] /
78

]

ראה לדוגמה תזכירו של ליאונרד שסיין  1 ,בספטמבר  , 1920גה " מ  ,חטיבה  . 2תיק

: 143

תזכיר על עמדת צרפת

,

בשאלת גבול הצפון  ,כנראה מאוקטובר  , 1920אצ " מ  : 418 / 40 / 1 ,ווייצמן לקרזון  30 ,באוקטובר  , 1920אצ " מ ,

4 / ] 6010מ ;  :דין  -וחשבון של נחום סוקולוב לחיים ווייצמן על שיחתו עם קאמרר
מרוסית ) ,

179

18

180

1 0

~

אצ " מ . 24 / 16005 ,

בדצמבר

ווייצמן

ב  2 -בנובמבר  ( 1920מתורגם

, 19 ] 9

לקרזון .

אצ " מ . ] 3 / 376 ,

 2בפברואר  , 1920אגרות ווייצמן  ,ט ,

ירושלים

תשל " ט  ,עמ '  , 309מס '

. 280

השיבה לצפון
השיב הגנראל גורו לגנראל בולס כי שקט שורר באזור והפליטים

יכולים לשוב לבתיהם  .י " י

מברק

ההרגעה של גורו נתפרסם בהבלטה יתירה על  -ידי לשכת העתונות של ועד הצירים ומשך ביקורת

חריפה  " : .י
ב-

במארס

4

הלשון  " ' :י

אחרי פינוי תל  -חי  ,הבריק אוסישקין לנחום סוקולוב  ,שישב בפארים  ,בזה

, 1920

'  . . .פונה אליך שתנקוט צעדים מיידיים שממשלת צרפת תשים קץ למצב האסוני

הזה ' .

ברם  ,ההנהלה הציונית לא פנתה לפארים  ,אלא ללונדון  ,וגם זאת בעיקר כדי להבטיח שמה שאירע
ה ' בריטי ' .

בגליל העליון לא יתפשט לגליל

בחודש מארס נפגש סוקולוב עם סאן גו

4

'י

(1

) 30

 .נ ) מן הקי ד ' אורסי ועם נ ' פסי ( אאע  .א)  ,מזכיר

~
מטולה  .השניים שאלו אותו למה לא כתב על כך רשמית
האלילה  ,ושוחח עמם בעניין מאורעות

לממשלת צרפת  .סוקולוב השיב שההסתדרות הציונית כתבה בנידון לממשלת בריטניה  .שאלו הם
איזה אמצעים הוא מציע לנקוט כדי למנוע הישנותם של מקרים
על השאלה

כאלה  .סוקולוב התחמק מלהשיב

הזאת  " ' .י
העבודה  ,ב 13 -

כשדן הוועד הפועל של אחדות

במאי  ,בהצעת השלטונות בביירות להחזיר

150

צעירים חמושים למטולה  ,אמר דוד רמז  ,בחזקת ודאות  ,כי ' ועד הצירים אינו בא בחשבון בעניין זה

לא יכנס אפילו במו " מ גלוי ' .

6

:

'י

להלכה  ,עמדה השיבה לגליל העליון ' הצרפתי ' בסתירה גמורה לעמדת ההסתדרות הציונית כלפי
כוונות

צרפת  ' .י

נחום סוקולוב נפגש עם מיניסטר החוץ של צרפת  ,אלכסנדר

7

באוקטובר

, 1920

ערב השיבה

בקי ד ' אורסי  ,אלבר קאמרר

181

ב 9-

בינואר

1920

לנקודות  " ,י

מיליראן  ,ב 6 -

ובתחילת נובמבר הוא שוחח עם מנהל מחלקת הלבאנט

) ~ ( Albert Kammerer

קאמרר אמר

בין שאר דברים  " :י

לסוקולוב ,

9

כתב ישראל זיו לווייצמן  ' :שמענו אמש שהמתיישבים ממטולה  ,חמארה  ,תל  -חי וכפר  -גלעדי

נאלצו לברוח מבתיהם  . . .לבקשתנו טילגרף בולס לגנראל גורו וביקש מידע '  .אצ " מ  . 24 / 16083 ,אכן  ,בו ביום
הבריק עוזרו של בולס  ,הלויטנאנט קולונל סיר הארי קוקס  ,למפקד הצ5א הצרפתי בביירות וביקש מידע על מצב

הכפרים היהודים כפר  -גלעדי ותל  -חי ליד מטולה .

גה " מ  ,חטיבה  , 2תיק  . 7כ 15 -

בינואר הודה ישראל זיו  ,במכתב

לווייצמן  ,כי הדינים  -וחשבונות הראשונים בדבר המצב בגליל העליון היו מוגזמים במקצת .
מברקו של גררו ( גה " מ  ,חטיבה  , 2תיק

)7

הגיע לידיו של בולס

אצ " מ ,

. 24/ 16083

בינואר ונמסר לוועד הצירים למוחרת היום .

ב ] 6-

אצ " מ . ] 3 / 248 ,
182

הנוסח נדפס כ ' הארץ ' וב ' דאר היום '

ב 20 -

.

יתירה  ,ברשימתו ' הרגעה '  ,קונטרס כד

.

בינואר  . 1920ברל כצנלסון הגיב על הפרסום של המברק  ,כחריפות

( י " ז בשבט

חר " פ ) .

183

אצ " מ 24 / 25020 ,

184

סוקולוב למנהל הכללי של הפורין אופיס  11 ,במארס , 1920

. 24 / 16083

אצ " מ .

 . 24 / 1050 / 11המכתב נתקבל שם רק ב 15 -

במארס . PRO FO 371 / 5117 / 51485 / 85 / 44 .
185

דיווחו של יצחק אשר נייד " ן '  ,בשם סוקולוב  ,ישיבת הוועדה

 . 1281 / 1והשווה בנימין ויקטור כהן
שחשבו שמוטב

לפנות  ,בערכאה

המדינית 25 ,

לבראנדייס  12 ,במארס : 1920

במארס . 1920

,

אצ " מ 24 / , 418 / 40 / 1 ,

' לא הייתה פניה ישירה לממשלת צרפת  ,כיון

הראשונה  ,לפורין אופיס '  .אצ " מ . 24 / 16007 ,

] 86

את " ע  ,ע , 404 - 1תיק ] א '  ,עמ ' . 39 - 38

187

בתזכיר צרפתי אחד  ,פרי עטו של רובר דה קה  ,ששימש גם יועצו האזרחי של הגנראל גורו  ,דובר בצורך להקים

בסוריה קנטון יהודי  ,בין שאר קנטונים דתיים  -לאומיים  ,כדי למנוע מפייצל לאחד את סוריה וכדי להחליש את
מעמדו בעולם המוסלמי  .יש להטעים כי התזכיר האמור נכתב בחודש ינואר

הסכם קלימאנסו  -פייצל 26 janvier .
 1920מובא

אצל טננבאום  ,עמ '

. 36

avec Feysal ' ,

בירושלים .

11

באוקטובר

politique de l ' accord

Robert de Caix , ' Note sur 18

הערה 6נ .

 188פרוטוקול ישיבה מס '  28של הוועדה המדינית ,
, 1920

, 1920

מתוך ביקורת רוגזת על טיוטת

6

באוקטובר

, 1920

,

אצ " מ  ,ו . 24 / 1281 / 1במכתב להרברט סמואל

הגדיר ווייצמן את פגישת סוקולוב  -מיליראן כ ' חיובית למדי  . . .אף כי אין אנו

יודעים בדיוק מה יהיו תוצאותיה הממשיות '  .אגרות ווייצמן  ,י  ,ירושלים תשל " ט  ,מס '
189

2

בנובמבר

, 1920

, 43

עמ ' . 89 - 88

אצ " מ . 24 / 16005 ,

161

נקדימון רוגל

' חוץ מזה  ,אם יש לכם פרוייקט כלשהו מעבר לגבולות  ,נבחן אותו בעין יפה וברצון טוב ואנו

מוכנים לדון בכל מה שהוא בגדר האפשרי  ,ובלבד שלא תהיה בו פגיעה באינטרסים של האוכלוסיה
המקומית '  .משפט זה גירה נייר  -עמדה  ,המצוי בתיקי לונדון בכמה טיוטות ונוסחאות  .אחת מהלעי
גרסה כי המסקנה הנרמזת מדבריהם של מיליראן וקאמרר לסוקולוב היא

:

אם יצליחו [ הצרפתים ] להתוות גבול לפי רצונם  ,הם עשויים להציע לציונים זכיונות
להתיישבות בתוך השטח הצרפתי  .דבר זה יחולל מצב מביך ביותר  .הדעת נותנת כי
ההסתדרות הציונית תדחה את ההצעה  ,ברם  ,לא נופתע אם ארגונים או מתיישבים בודדים
יקבלו את ההצעה נוכח הפוריות של הגלעד הצפוני  ,מקורות המים שבו ומחירי הקרקע
הנמוכים  .המתיישבים היהודים הללו יהיו משכון באינטריגה פוליטית שאין צורך לתארה .
יתכן בהחלט שתקוותם של חוגים צרפתים מסויימים לתקוע טריז באחדות הנאמנות
הציונית

[ לבריטניה ]

היא אחת הסיבות העקריות לעמדתם העיקשת של החוגים האלה

בשאלת הגבולות .
הערכה דומה מצוייה גם במסמך הנושא את שמו של זאב ז ' בוטינסקי  ,שגם בו

שיחות סוקולוב עם מיליראן ועם קאמרר  .בנוסח הזה כתוב  :י " י

נזכרות  ,כאסמכתא ,

' [ ההצעה הצרפתית ] מעלה

האפשרות הסבירה שהצרפתים מתכוונים לעודד איזושהי התיישבות יהודית בתוך ארץ  -ישראל
שבאזור

שלהם  ,בכוונה להשתמש

במתיישבים כאלה לתכלית של אינטריגה

הפעילות הפוליטית של הצרפתים בשטח  ,לפני השיבה וגם

ההנחות הללו .

אמנם  ,ב 25 -

באוגוסט

1920

דיווח

תהיה באזור הכיבוש הבריטי והדבר הוא למורת
לפורין

אופיס ' "

טריפון  ' :י

רוחם ' ,

אולם

לאחריה ,

פוליטית ' .

מאמתת במידת  -מה את

כי ' הצרפתים מכירים בכך שמטולה
ב 20 -

בספטמבר הודיע הרברט סמואל

כי מושל המחוז הצרפתי מבקר בכפרים מצפון וממערב לחולה ומשדל את

התושבים לחתום על פטיציה שרצונם להכלל בשטח הצרפתי  .המושל מבטיח לכפריים הקלה בדמי -
הענושים שהושתו עליהם  ,אם כן יעשו  .הכפריים רוצים להיות בשטח הבריטי  ,אך אף  -על  -פי  -כן
לסמואל " 4י כי לפי הצעות
חתום יחתמו  ,שמא  ,בסופו של דבר  ,יהיו בשטח הצרפתי  .על כך השיבו
צרפת מחודש אוגוסט  ,החולה  ,בניאס ומטולה יהיו בתוך שטחה של ארץ  -ישראל  ' .ממשלת צרפת
לא תוכל לחזור בה עכשיו מהצעתה  . . .שבאה במקורה להענות לעמידתו העקשת של ראש ממשלת
בריטניה על כך שגבולות ארץ  -ישראל יותוו בצורה כזאת שיכללו את הארץ שמדן ועד באר  -שבע ' .

בנובמבר

ב 22 -

1920

זומן טריפון ללשכה המדינית בביירות ושם נדרש גם הוא לחתום על עצומה בה

מבקשת מטולה להשאר באזור הצרפתי  .טריפון סירב לחתום על העצומה  ,אך נתן בידי הקפיטן
טראקול מכתב שתוכנו אינו

ידוע  " ' .י

נראה שהפעילות הזאת נפסקה אחרי שנחתם הסכם הגבולות

בפארים .

ב 23 -

בדצמבר

, 1920

ברם

תהליך סימון הגבול ואישרור ההסכם היה ממושך והעברת השלטון באזור מטולה לידי הבריטים

190

בלי תאריך  ,אנ " מ . 24 / 16010 ,

191

אצ " מ ,

בלי תאריך ,

. 24 / 25053

ז ' בוטינסקי בא ללונדון ב 1 -

192

אצ " מ 15 / 6499 ,נ .

193

 PRO FO 371 / 5123 / ] 1 1622 / 85 / 44והשווה

בספטמבר

, 1920

דברי לייב יפה כ ' הארץ ' ,

21

אחרי שיחרורו מכלא עכו .

באוקטובר 1920

:

' הערבים רוצכם

שכל הסביבה תכנס לגבול ממשלת ארץ ישראל ואולם הצרפתים עובדים במרץ רב לרכוש את חתימות הכפרים

אשר בסביבה  ,כי הם מסכימים להיות תחת ממשלת צרפת ' .

.

לעיל  ,הערה

194

א ' פורכס  -אדם ור " ג אוסבורן בשם סגן מיניסטר החוץ ,

195

אצ " מ  . [ 15 / 6402 ,טריפון צירף לדיווחו העתק המכתב שמסר לקפיטן טראקול  ,אך מסמך זה אינו מצוי בתיק .

162

לסמואל  30 ,בספטמבר  . 1920ראה

193

.

ראובן טריפון ( במגבעת  -קש  ,משמאל )  ,אנשי הממשל הצרפתי ואנשי מטולה ממתינים לביקורו של הרברט
סמואל במטולה  ,יוני

1923

נעשתה  ,הלכה למעשה  ,רק

ב1 -

באפריל  . 1924בתחילת

כשערכו הצרפתים מפקד אוכלוסין

, 1922

לקראת הבחירות לאספת הנבחרים הלבנונית  ,הם ספרו גם

את תושבי החולה ' .

9י מטולה  ,כפר  -גלעדי ,

תל  -חי וחמישה כפרים ערבים היוו אזור  -בחירות והקלפי היתה במטולה  .יושב  -ראש ועדת הבחירות
האזורית היה מזכיר המושבה והמוכתאר שלה דב אפשטיין .

7

"

מן הראוי לציין כי השלטון הבריטי בארץ  -ישראל התייחס אל פינת הצפון כאל שטח צרפתי ' זר '
לכל דבר והחיל גם על מטולה והקבוצות את האיסור להעביר חיטים ושעורים מן האזור הבריטי .
בסוף חודש אוקטובר

1920

הודיע שמואל סגל ליישובים כי חרף השתדלותו אוסרים הנציב העליון

ומושל נפת צפת  ,הקפטן מודי  ,העברת תבואות ' ממחוזנו ' למטולה  .לפיכך יצטרכו להביא את

הדרוש להם מג ' דידה  ,או לקנותו ' למסירה במטולה '  ,לשון
ועד הצירים נתבקש להתערב בעניין

המזכיר

הראשי  ,דידס ) Deedes

 .עי

וב 1 -
),

אחר ,

ממבריחים  " .י

בנובמבר הודיע מנחם אוסישקין לסגל כי שוחח עם

בעניין הרישיון  .דידס  ,מצדו  ,לא ראה מניעה לאשר את

הרישיון  ,אך נדרשה לו הסכמת הנציב העליון  ,ששהה אז
קלוריסקי להנהלת יק " א בפארים  ,בסוף חודש ינואר

1921

במצרים ' .

ש

מתזכיר של חיים מרגלית

מסתבר כי לא נשתנה דבר  .מחמת האיסור

להעביר גרעינים ותבואות מן השטח הבריטי  ,נאלצו הקבוצות לקנות אספקה באזור הצרפתי  ,במחיר
גבוה יותר .

2%

כוחות צבא צרפתי התמקמו באזור מטולה והרבו לפטרל בו  .בחורף

ובבתים הריקים של

המושבה  .י20

לדברי בן המושבה וכתב ' הארץ ' במטולה  ,יעקב רזניק  ,נהגו

הצרפתים במתיישבים היהודים לפנים משורת הדין

96ן

ירק

197

י ' שרת ונ ' תמיר ( עורכים )  ,אנשי העליה השניה  ,א ,

(=

198

אנ " מ .

199

אצ " מ ,

יעקב

רזניק ) ,

הארץ ,

5

1921 - 1920

חנו באורוות

בינואר

:

202

. 1920

תלא -
ביב

אביב

 , 1974עמ '

15 / 6481נ  .שמואל סגל פנה בנדון למושל צפת ב  16 -וב 17 -

. 120

כאוקטובר

 . 1920שם .

-

15 / 6499נ .

 200תזכיר על מצב הקבוצות  23 ,בינואר  , 1921עמ '  . 7אצ " מ 15 / 6672 ,נ .

 201טריפון לסגל  10 ,בנובמבר  , 1920אצ " מ 15 / 6499 ,נ ; טריפון
הארץ ,
202

19

כינואר

1921

 .ב  5 -בינואר

הדברים נכתבו במטולה

כ 28 -

1922

בדצמבר

לסגל 12 ,

דיווח יעקב רזניק ל ' הארץ '
1920

ונדפסו כ ' הארץ '

:

כ 19 -

בדצמבר

, 1920

שם

;

ירק ( יעקב

רזניק ) ,

' הצבא הצרפתי חזר לחנות מדרום למטולה ' .
בינואר . 1921

163

נקדימת רוגל

הממשלה הצרפתית אספה את כל הנשק בסביבה  ,ואולם לנו נתנה זכות החזקת רובים וגם

הציעה לפני המושבה לסדר משטרה עברית  .בכלל ראוי לציין  ,כי הממשלה רוצה להכניס
מספר הגון של שוטרים עברים בסביבה בתנאים נוחים  .כל שוטר מקבל
ו  18 -לי " מ משכורת

25

לי " מ דמי סוס

לחודש .

לידיעה זו יש סימוכין גם ממקור

אחר ' .

20

כבר בתחילת חודש דצמבר

זלדס  ,מפעילי ההגנה בגליל  ,אצל הקפיטן דו  -סל

) , ( du Sel

1920

ביקרו שמואל סגל ונתן

מושל קדא ג ' דידה  ,בעניין הכנסת

יהודים לז ' נדרמריה הצרפתית באזור  .המושל הסכים לקבל יהודים רבים לז ' נדרמריה הרכובה  ,אלא
שהשלטונות היו מוכנים להקדים לכל מתגייס  30לי " מ בלבד לשם רכישת סוס  ,אוכף ועוד פריטי

ציוד  .לדעת זלדס לא היתה המיקדמה מספקת והוא  ,שרצה לגייס עשרה צעירים  ,נזקק להלוואה
בשיעור של

לי " מ  .כתב סגל לקלוריסקי  ,כחיפה

500 - 400

 . . .מנין לקחת הלוואה של

500 - 400

לי " מ

?

:

הוא

] [ O ~ ir

ושוחט יבואו אליך  .בוודאי ,

.

הרעיון הוא טוב ותצמח תועלת מרובה מכך שיהיו מאנשינו בז ' נדרמריה אך האם יוכל
ועד הצירים לעשות משהו למען העניין הזה

בעיות

הביטחון  ,שכה

?

איני מאמין .

חששו מפניהן עד לשיבה  ,לא הן שהטרידו את המתיישבים לאחר ששבו

לבתיהם  .גם חוסר הוודאות לגבי עתידו המדיני של האזור לא הפריע לחידוש החיים והעבודה
בנקודות  .דומה שהקושי העיקרי היה בתחום הכלכלי וכמחסור בכספים לביסוס היישובים  ,שהיו
סמוכים על תקציבה של יק " א  .בקיץ
עובדים והחזיקו

. 30

1921

היה מצבו של כפר  -גלעדי בכי  -רע  .קיבלו תקציב

ל 15 -

השקיעו יותר מדי ברכישת אינוונטאר ולא נותר כסף לגמירת שנת העבודה .

החליטו אפוא כי לשנה הבאה ישארו בכפר  -גלעדי רק

הודות למיעוט החברים -

13

23

עובדים  .בתל  -חי היה המצב טוב יותר

בלבד  -וליבול המוצלח  .ברם  ,לשנת

1922

נרשמו בתל  -חי רק

9

חברים : 04 .

י.
פרשת השיבה  ,כפי שהיא ניתנת בספרות  ,לוקה בפשטנות  ,ואולי הדבר נובע מחוסר העניין של
גורמים מרכזיים ביישוב כלפי החזרה ליישובים הנטושים  .ספר תולדות ההגנה מייחס את השיבה אך
ורק למתיישבים עצמם

'

:0 :

אנשי תל  -חי וכפר  -גלעדי ה ' גולים ' לא נחו ולא שקטו אלא עקבו בערות אחרי הנעשה
באזור שנאלצו לנטשו  .לאחר ששקט האזור עלו קבוצות קטנות מבני שתי הקבוצות
צפונה לקומם את ישוביהם החרבים .
זה ולא יותר  .על יוזמת הצרפתים ועל פעולות יק " א אף לא מלה אחת  .מהו חלקם של מוסדות
היישוב דאז  ,כלומר ועד הצירים והוועד הזמני ליהודי ארץ  -ישראל  ,שבזמנם  ,נקטו עמדה מילולית

203

סגל

לקלוריסקי  ,ראש  -פנה ,

9

בדצמבר

 . 1920אצ " מ ,

15 / 6671נ .

,י- 1

 204דיווחו של זאב פינשטיין ( שפר ) לוועד הפועל של אחדות העבודה  27 .ביוני  . 1921את " ע ,
 205ספר תולדות ההגנה  ,א  ,תל אביב תשכ " ה , 2עמ '  . 580והשווה מ ' יגאל  ,עלי אוכף ( לעיל  ,הערה

ביבא -

' לאט לאט שקטה הארץ ,
( ההדגשה שלי  ,נ " ר ) החליטו לחזור ולישב את הגליל העליון ' .

 , 404תיק . 2

 , ) 121עמ ' : 1 16

המלחמה כין הסורים והצרפתים נגמרה  ,גבולות המדינה נקבעו ומוסדות הישוב

154

השיבה לצפון

תקיפה ביוחר בעד המשך העמידה בגליל העליון  .יושב  -ראש ועד הצירימי מנחם אוסישקין  ,נימק
את עמדתן בשאלת העמידה באיגרת אישית לחיים ווייצמן  ,במלים האלה

: 06 :

 . . .מה שחשוב לנו ביותר  -הצד הפוליטי שבדבר  .בעת אשר שאלת הגבולות בצפון
הארץ עומדת על הפרק אין אנו יכולים ורשאים בשום אופן להזניח את עמדותינו שם  .אם
נעמד על נפשנו ונלחם על כל שעל אדמה בגליל העליון נראה לממשלת אנגליה וצרפת כי

הגליל העליון שלנו הוא  ,ושלנו הוא צריך להשאר  .נכונים אנו להלחם בעדו באיזה מחיר
של אנשים וכסף שהדבר יעלה לנו  .החלטנו  ,אפוא  ,שלא לעזוב את המקום ויהי מה ; לא
נחוס לא על כסף ואף לא על אנשים - .
הנסיגה ,

והנה  ,אחרי

כשמסתמנת 11מוויין לחזור לנקודות בתנאים טובים יותר מאשר בימי

'

העמידה  ,אין קולו סל ועד הצירים נשמע  ,לא בחודוט ימי ואף לא בחודוט אוגוסט  .הגליל העליק
כאילו נעלם מסדר העדיפויות וטלו ומסדר היום זבל דיריה
אי  -אפשר לומר שטריפון ויק " א היו הכתובת היחידה אליה פנו השלטונות הצרפתים בהפצרותיהם
להחזיר את המתיישביים היהודים לנקודות הנטושות  .הם פנו גם לז ' אק

[ nDIWJ

שהיה סוכן ההסתדרות הציונית וקיים מגעים בשמה עם השלטונות בביירות .

קאלמי לחיים

ווייצמן ' :

' יחסם של הצרפתים אלינו טוב

20

לאלמי  ,עתונאי

ביוני

ב6-

1920

מאוד  . . .הם דורשים מאתנו בהתמדה

שהמתיישבים היהודים יחזרו למטולה ומבטיחים שיגנו עליהם בכל האמצעים

שברשותם ' .

קאלמי כתב עוד כי הצרפתים דורשים שהציונים ימנו נציג רשמי בביירות  ,שיעסוק  ,בין שאר
בהסדרת

כתב

העלייה דרך לבנון ובענייני המושבות היהודיות שבאזור הצרפתי

ושוב  ,ב 17 -

דברים ,

ביולי

1920

הבריק קאלמי לווייצמןף 20וביקש רשותו לנסוע לירושלים להסדיר את דרישת הצרפתים ליצור קשר
קבוע בין הנציבות הצרפתית העליונה וועד הצירים  .בין השאלות הדחופות הטעונות הסדר -
שאלת המושבות היהודיות שבאזור המערבי  ,כלומר בשטח הממשל הצבאי הצרפתי .

אין שמץ של עדות לכך שהדיפלומאטיה הציונית שיוותה ערך הפגנתי  -מיקוחי כלשהו לשיבה
לנקודות  ,או שראתה

מהירה

בה ערובה לכך שיאצבע הגליל ' לא תקטע מתחומי הבית  -הלאומי  .הם

האמינו  ,שאפילו יכשל המאמץ הנואש להשיג לארץ  -ישראל את גבול הליטאני  ,תחום ההתיישבות
בוודאי יהיה בשטח המנדט
( המוצדקת )

הבריטי : 09 .

אפשר  ,כמובן  ,לתלות את האלם בשאלת השיבה בחשדנותה

של הדיפלומאטיה הציונית כלפי כוונותיה של צרפת  .אך אין סימן  ,או עדהת לכך

שההסתדרות הציונית ניסתה לעכב את השיבה  ,או לעודד אותה  .היא פשוט נעדרה מן התהליך .

פנחס שניאורסון  ,ממייסדי כפר  -גלעדי  ,הסביר כך את עיכוב השיבה

:

2]0

אנו התאמצנו לשוב זה כבר  ,וגם הצרפתים פנו אלינו שנשוב למקומותינו  .הם רצו לתת

לשבים נשק ואולי גם אכל ( הכפר קליה [ קליעה ] של הנוצרים נשארו על מקומם במשך
כל הזמן  ,והצרפתים הספיקו להם כלי הגנה ומזונות ) אולם המצב באזור האנגלי הפריע
לנו .

בפברואר

 , 1920אצ " מ ] 3 / 207 ,

206

29

207

אצ " מ 24 / 16078 ,

208

שם .

209

ראה  ,למשל  ,דברי חיים ווייצמן בישיבה משותפת של הוועדה המדינית והאקזקוטיבה ,

; אצ " מ . 24 / 2332 ,

ראה גם מכתבו לווייצמן  ,ביירות

29

באפריל

 , 1920אצ " מ . 24 / 1366 ,

7

במאי

: 1920

' ברור למדי

שנוכח עוצמת ההתנגדות של צרפת לא נשיג את נהר ליטאני  .בפנים הארץ ירחיק הגבול הרבה יותר צפונה ממקומו
העכשוי ' .
210

פ'

אצ " מ . 24 / 1281 / 1 ] ,

בן  -יוכבד  ,קונטרס ,

נו

( י ' כחשוון

תרפ " א ) .

16
~

מראה עמק החולה מתל  -חי
דברים אלה כתב פנחס שניאורסון סמוך לשיבה  .בספר ' השומר '  ,רקם  ,לימים  ,מסכת תמוהה של

סיבות לעיכוב השיבה  .כאן הוא תלה את הקולר בעיקר בצווארם של יק " א ושל סגן  -מנהל מושבות

הגליל העליון שלה  ,שמואל סגל  :יי

?

החלטנו איפוא לעשות את כל ההכנות הדרושות ולעלות למקום מיד עם השתרר השקט
באזור  .לשם כך היינו זקוקים לעזרת יקיא  .באותם הימים שהה קלוריסקי בפריס ואת
מקומו מילא סגנו  ,סגל  .הסברתי לאותו סגל  ,שהצרפתים מעונינים שנשוב למקום ואף

דורשים זאת מאתנו  -אך הוא סירב לקבל על עצמו את האחריות להחלטה זו  .גם מצד
המרכז החקלאי לא נתגלתה התלהבות רבה לתוכנית זו של חידוש הישוב בכפר  -גלעדי .
ועד הצירים קיצץ את התקציב להתישבות ופנייתנו אליו לא מצאה אוזנים

קשובות  : .י2

לסוף התקשר סגל עם פריס וקיבל משם תשובה חיובית על דרישתנו  .אולם למחרת היום

ביקר אצלו קולונל אנגלי ומסר לו  ,שלפי הסכם עם הצרפתים  ,יכנסו האנגלים לג ' דידה

וקוניטרה  ,וסגל החליט ששינוי זה במצב מאלצו להשהות את ביצוע התוכנית  .דיברנו עמו
קשות  ,ולבסוף הסכים להיענות להצעתנו לאחר פגישתו  -באותו שבוע  -עם הרברט

סמואל  ,הנציב העליון  ' .י 2נראה שסגל תלה בו בנציב היהודי תקוה והאמין כי אם הלה
יאשר את התכנית יוסר עול זה מעל שכמו הוא .
כיון שלא הצלחנו לשכנע את סגל  ,קראנו לישראל שוחט והלה הצליח יותר מאתנו  .הוא

הסביר לסגל שסמואל  ,בתור נציג השלטון האנגלי  ,ודאי ייעץ לחכות  ,אך מוטב לו

לסגל ,

בא  -כח הברון הצרפתי  ,להיענות לדרישת הצרפתים  .נימוק זה השפיע וסגל נאות להקציב
לנו סכום ראשון של כמה מאות לירות  .בסכום זה קנינו גרעינים וציוד ראשוני ועשינו את
ההכנות האחרונות לעליה אל

הנקודות ,

שכה יקרו לנו ושדם חברינו נשפך על הגנתן .

גיבוב זה של עובדות  ,השערות והמצאות אינו מתאחה עם החומר התיעודי הרב שמצאנו בתיקי יק " א
והבאנו לעיל  .היסוסיו של סגל להמליץ על השיבה ולקבוע את עיתוייה היו קשורים למצב הבטחון

במרג ' עיון ובחולה  .גם ראובן טריפון  ,שהתרשם באורח בלתי  -אמצעי מפעולות השכנת  -הסדר של
הצרפתים ,

היה זהיר בהמלצותיו ובאורח כללי  ,פארים שקיבלה דווחים באורח מלא וברציפות ,

211

ספר ' השומר '  ,עמ ' . 251 - 250

212

ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה

(  6 - 5בספטמבר  ) 1920עמדה כמעט

כולה בסימן המחאה נגד הקיצוצים בתקציב

ההתיישבות של ועד הצירים ונגד הדרישה לחסל כמה מן הקבוצות הנחשלות  .לעניין הקיצוץ בתקציבים ראה

חגית
213

לבסקי  ,יסודות

הרברט

. 33

166

התקציב למפעל הציוני ( ועד הצירים - 1918

סמואל ביקר בראש  -פנה

ב  17 -כספטמבר  . 1920ראה

, ) 1921

ירושלים

 , 1981עמ '

:

. 110 - 108

לוח  -הזמנים של סיורו בצפון  ,גה " מ  ,חטיבה

,2

תיק

השיבה לצפון

אישרה את הקו הזהיר של סגל

,

2 4,

עד שנתגלו סתירות בין דיווחי ' האיש בביירות ' ודיווחי ' האיש

בראש  -פנה '  .מכל מקום  ,ברור לנו שסגל לא היה זקוק למידע משניאורסון או משוחט על כוונות
הצרפתים ועל דרישתם שהמתיישבים יחזרו לבתיהם  .סגל הוא ששיגר את שניאורסון לביירות  ,כדי
שיסייע לטריפון בעניין תביעת הפיצויים ויטפל באינטרסים של

כי יצא לביירות ' על פי החלטת ועד

" השומר " .

.

הקבוצות  ' .י

:

ואילו שניאורסון טען

 .כדי להניע את נציגה של יק " א לסייע בשיקום

ישובי הגליל  ,בהשתמשו בנימוק שגם הצרפתים תובעים בכל תוקף את שיקום הנקודות הנטושות '  " .י

:

גם הסיפור על הרברט סמואל וחלקו בזירוז השיבה אין לו אחיזה  .סגל נפגש עם הרברט סמואל
בראש  -פנה

ב 17 -

בספטמבר  .ההחלטה לשוב לנקודות נתקבלה קודם  -לכן  ,וסגל ניצל את הפגישה

כדי לבקש מסמואל שהשלטונות הבריטים יאבטחו את הדרך בין יסוד  -המעלה ובואזיה  ,כלומר עד
לקו התיחום של השטח הצרפתי  .סגל דיווח לפאריס על ביקורו של סמואל בראש  -פנה ועל שיחתו

'

עמו  ,י 2ואילו נתעוררה בשיחה השאלה העקרונית של השיבה וסמואל היה מחווה דעתו  ,בוודאי
ובוודאי שהיה מדווח לפאריס גם על כך .
בתיאורו בספר ' השומר ' הזכיר שניאורסון שהמרכז החקלאי  ,הווה אומר מרכז ההסתדרות החקלאית

של אחדות העבודה  ,לא גילה התלהבות רבה לתכנית חידוש היישוב בכפר  -גלעדי  .ברשימותיו
שנדפסו באמצע שנות

ב ' במפנה '  -בטאון פועלי ציון  -שמאל  -היה שניאורסון תוקפני

ה 30 -

וכלתי  -מסוייג בביקורתו על מנהיגי מפלגות הפועלים  .הוא תלה את האחריות והאשמה ב ' רקבון
וקטנות המוחין של המנהיגות '  ,ב ' מנהיגים הללו שמקומם היה נפקד ממערכת המגינים '  ,והוסיף
וכתב

:

.

' מנהיגי אחדות העבודה והפועל הצעיר  ,במקום לעודדנו במפעל זה  ,הניאונו כדרכם ממעשים

נועזים וירפו את ידינו '

י

?

באותן רשימות יצא נגד הסתדרות הפועלים

החקלאים  ,שתחילה

היתה

אדישה לגורל הנקודות העזובות ואחר  -כך ביקשה להשפיע על יק " א שתיישב בגליל העליון קבוצה
חדשה מחבריה  ,במקום המתיישבים
קיבלו

מיק " א  ,בטבריה  ,כ 300 -

שהתעתדו

לעלייה  ,עם

המקוריים " .

:

לפי גירסתו של שניאורסון  ,הוא וגד אביגדורוב

לירות לצורך הכנת השיבה  .אחר  -כך הלכו שניהם לאספת  -חברים

מניה שוחט בראשם  .באספה זו השתתף גם אברהם הרצפלד  ,כנציג המרכז

החקלאי  .הרצפלד שידלם שלא ישובו לנקודות  ,אלא אם תתחייב יק " א לסדר התיישבות של חמישים

משפחות בשלוש הנקודות ( כפר  -גלעדי  ,תל  -חי

וחמארה ) .

הרצפלד  -כתב שניאורסון  -צריך

היה לדעת כי שטח הקרקע מצער מדי ואינו מספיק לחמישים משפחות  .לדברי שניאורסון  ,מאחורי

ההצעה הזאת  ,היתה מזימת נישולן
214

פארים

לראש  -פנה 9 ,

כספטמבר

 215סגל לטריפון  31 ,באוגוסט
216

פ ' בן  -יוכבד  ,על המשמר ,

217

סגל לפאריס ,

218

פ'

21

בספטמבר

כן  -יוכבד  ' ,בימי

. 1920

, 1920
18

?:

אצ " מ 15 / 6455 ,נ .

אצ " מ ,

15 / 2681נ .

במארס . 1955
אצ " מ 15 / 6445 ,נ .

, 1920

" השומר " וביסף ההבלגה  ,מהרהורי חבר " השומר " בימים אלה '  ,במפנה  4 ( ) 2 ( 26 ,כספטמבר

 . ) 1936מן הראוי לציין כי גם ברל כצנלסון וגם דוד בן  -גוריון היו אותם חודשים בחוץ  -לארץ  .אנשי ' השומר ' לא
שיתפו את הפועל הצעיר בסוד ההכנות לשיבה  .כך דיווח יוסף ברץ לוועד המרכזי של הפועל הצעיר ביפו כב '
באלול חר " פ

( 16

באוגוסט

: ) 1920

'  . 8 .ע עוסקים בזמן האחרון בענין גליל העליון  .שלושה אנשים עלו למתולה

לחקירת המצב שם  .שמעתי שיוסף נחמני נוסע לירושלים בענין זה  .עלינו לעמוד על המשמר '  .את " ע  ,ז, 402 - 1
תיק 73ג '  .עד למנוסת מטולה
219

חשדם

ב4-

בינואר

1920

ישבה שם קבוצה קטנה של פועלים ופועלות מאנשי הפועל הצעיר .

של חברי ' השומר ' ותיקי כפר  -גלעדי שהרצפלד וחבריו מבקשים לנשלם נתעורר כבר בימי

העמידה ,

על המשמר .

במארס

כשהרצפלד העלה לגליל העליון חבורה של ' אמריקאים ' ממשוחררי הגדוד  .פ ' בן  -יוכבד ,
1955

;

א ' מאירוביץ  ,הרצפלד מספר  ,ב  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '  . 246שולמית לסקוב  ,ראיון עם א '

מעריב  14 ,בספטמבר

220

במפנה 4 ( ) 2 ( 26 ,

6

הרצפלד ,

. 1973

בספטמבר

. ) 1936

76 /

אברהם הרצפלד עם ( משמאל ) דבורה דרכלר וצפורה דרוקר ,

1917

אגב סערת הויכוחים  ,נתגלתה לפנינו קנוניה מבישה  ,אשר זממו עליה בסתר למען הכשיל

את חברי ' השומר ' ומניעת שיבתם לכפר  -גלעדי  .נתארגנה בינתיים קבוצה אחרת עם

[ שמואל ] יבנאלי בראשה  ,שהייתה מיועדת לתפוס את מקומנו  .התוכנית הזאת הוזמה בו
במקום  ,אגב הודעתי שהתקציב המיועד לחידוש הבנין בנקודות כבר נמסר על ידי הפיק " א
[ צ " ל יק " א ] לידי  .רוגז [ ים ] וחפויני ] ראש עזבו שליחי המרכז החקלאי את אספת החברים .

ואמנם  ,כמכתבים להנהלת יק " א  ,בשם הסתדרות הפועלים החקלאים  ,אין אברהם הרצפלד מזכיר
במפורש את החזרתם של המתיישבים המקוריים לבתיהם  .כך הוא כתב לאנרי צבי פראנק
חר " פ (  22באוגוסט ) 1920

בח ' באלול

 :י22

 . . .חמרה  ,כפר  -גלעדי ותל  -חי  .כיום ישנה כבר אפשרות לעלות שמה ועלינו בודאי למהר
כזה  .יחד עם זאת ידוע לכבודו שיותר מששים איש עומדים ומחכים לשעה
שההפסדים ] [ al~ lslen

זו  .אנו בטוחים

יתקבלו מהממשלה הצרפתית ועל כבודו להשתדל להמציא את

הנותר ולאפשר בזה שהמשפחות והחברים יוכלו בעוד מועד  -לפני הגשמים  -לעלות
שמה .

221

ח'

באלול חר " פ

( 22

באוגוסט

 , ) 1920אצ " מ ,

. [ 15 / 6455

בי ' באלול חר " פ (  24כאוגוסט  ) 1920כתב הרצפלד

.

לקלוריסקי באותו העניין  ' :ארבע הנקודות למעלה  :מטולה  ,כפר  -גלעדי תל  -חי וחמרה עדיין לא התיאשו  ,עומדות
הן מוכנות בכל רגע  .בקריאה הראשונה לא יעדר אף אחד ויעלו כלם למקומותיהם  ,המתים והחיים שמה  .צבור
העובדים ינהר שמה להקים בזרועות ידיו את מצבת חבריהם  .כלם מצפים בתקוה ליום שיוכלו לעלות שמה וכבר
כיום ישנה האפשרות הזאת  . ' . . .אצ " מ ,

כתבו מאירסון ופראנק לסגל

ב 17 -

 15 / 6671נ .

בספטמבר 1920

תוכניתו של הרצפלד לא הרשימה את הנהלת יק " א בפארים
:

:

' קבלנו מכתב מאחדות העבודה בעניין הקבוצות שבאזור

שלך  .התוכניות שהוגשו למר פראנק כרוכות בהוצאות כה גדולות עד שאין הן בנות  -ביצוע  .לפי שעה יצטרכו

הקבוצות להסתפק במיתקנים הנוכחיים שלהן  .לגבי הקבוצות תל  -חי  .וכפר  -גלעדי יש לנהוג כמו לגבי

מטולה ,

ולבצע בהקדם האפשרי את התיקונים ההכרחיים כדי שיוכלו הפועלים לגור תחת קורת  -גג מייד כשתתחיל עונת

הזריעה '  .אצ " מ . [ 15 / 6455 ,
168

השיבה לצפת

לסיפורו של שניאורסון על אספת החברים בטבריה לקראת השיבה ועל ההתנגשות עם הרצפלד יש
סימוכין

בפרוטוקולים ,

שניאורסון

שנתגלו לאחרונה בארכיון תנועת העבודה

22 : :

הצרפתים והפקידות מפריז דורשים לעלות  .סגל התנגד לעליה מיידית  .רק

:

לאחרונה אחרי דרישת הקבוצות הסכים גם הוא  .מהאכרים יעלה רק חלק שפחות ' או יותר
עובד בעצמו .
הממשלה הצרפתית נתנה על חשבון ההזקות

4000

פונט ואולי תתן עוד סכום

שכזה ,

הפקידות החליטה בכל זאת לתקן הכל על חשבונה מבלי להתחשב עם הסכום שיתקבל ולא
באופן פרופורציונלי להזקות המקומות .
הפקידות נתנה כסף לקנית זריעה ואכל לבהמות לכל המקומות ההם .
ביום השלישי
ענין

העליה ' .

בספטמבר ] תהיה ישיבה משותפת לבאי כח הקבוצות והאכרים לסדר את

[ 28

:2

תקון הבתים יתחיל תכף  .נסעו כבר נגרים לצידון להכין עצים לבניה  .כן גם יתחילו הבניה
וכבר סדר

בנאים

[ סגל ]

ל 15 -

העבודה חשבו

4

יהודים והנשאר יהיו מוכרחים להיות ערבים .

איש בהתחשבות עם אפשרות סידור האנשים בבנין  .כמו כן הוא

הבטיח לסדר את ענין האדמה .
ההצעה שלו היא לסדר תכנית שביום השלישי יוכלו למסור תכנית לעבודה ורשימת חברי
הקבוצה .
בנוגע לועד המרכזי [ של אחדות העבודה  -ההסתדרות החקלאית ] הוא [ שניאורסון ] פנה
אליהם איזה פעמים והם הסכימו לו באופן פרינציפיוני רק הם דחו את ענין התערבותם
מיום ליום  .אחרי שועד הצירים הודיע שאין כסף הם כמעט הסתלקו מהענין  .על דרישתו

שיסע אחד מהם לסגל ענו לו שהם עסוקים יותר מדי ורצו שיסע אתו [ יוסף ] גורפינקל  .לזה
לא הסכים בחשבו שאין לזה ערך  .אחרי זה הוא קרא את ישראל

] [ DnlW

לראש פינה וסדר

הכל עם סגל  .לדרישת הועד שידרשו חמשים בית והבטחות אין מקום מפני שלא יהיה
מקום אז לעליה  .לפי דעתו המרכז רוצה רק להפריע ומחפש תואנות לעצור בדבר .
נחום

[ הורביץ ] :

דבר עם המרכז והוא חושב שכשיבררו את הענין אז יבואו לידי הבנה .

מניה ]  : [ Dnleמציעה שיבררו את ענין העליה מי ההולכים ובאיזה צורה  .למי

שאומרים ,

או מי שמתנדב .
[ מאיר ]

קוזלובסקי

:

מציע שיבחרו

3

או ארבעה אנשים שהם יצרפו אליהם את המספר

הנשאר של העולים .
מניה

הצעת קוזלובסקי  ,עם הוספת

:

[ משה ]

לויס

3

אנשים שיש אמון בהם והם פונים לכל אחד .

מציע שקודם יציעו את עצמם האנשים שרוצים להתקשר לאיזו שנים

:

למושב ומי שיחסר לעבודה  ,הם ידרשו אותו והם ילכו .
[ בקר ] :

אסתר

[ יוסף

222

]

חריט

אומר שצריכה לעמוד שאלת הנשים לחוד .

הישיבה א ' של המושב בכפר גלעדי  ,טבריה י " ג כתשרי תרפ " א

הרצפלד ויבנאלי .
223

:

מציעה שיכניסו את הנשים תכף ברשימת החברים .

את " ע ,

,

י , 312 - 1כפר  -גלעדי  ,תיק

3

( 25

בספטמבר 1920

( בתיקון שגיאות הכתיב

)

וישיבה עם חברי המרכז

והפיסוק ) .

ראה לעיל ,

169

מניה שוחט

נחום

מציע שכיון שיש איזו אנשים שהולכים תכף אז הם יפנו לשאר האנשים וישאלו מי

:

ההולכים .
מניה

מציעה שישאלו כל אחד לחוד ומאלה שיודיעו שהם מוכנים השנה ללכת יבחרו

:

5

אנשים והם יצרפו אליהם הנשארים .
חריט

מציע להסיר הכל מהפרק כיון שידוע מי הרוצים ללכת

:

מציעים
נבחרו

.

נחום  ,זייד  ,מניה  ,א  .קרול  ,שניאורסון  ,קוזלובסקי .

:

נחום  ,מניה  ,קוזלובסקי .

:

לראש פנה נוסעים שניאורסון  ,קוזלובסקי  ,מניה .
ישיבה עם חברי המרכז

 ,הרצפלד ,

יבנאלי .

הרצפלד מאשים כי נעשתה אספה של ביטול ת " ע [ תל ערש ] ועליה כ  .ג  [ .כפר  -גלעדי ] בלי
השתתפות המרכז  ,בהיותו בטבריה .
מניה מראה שזה לא נכון  .כל מה שדיברנו זה היה דברים בינינו פנימיים  .וזה עשינו  .ביררנו
את השאלה והחלטנו אחרי כל שגמרנו בינינו לפנות למרכז  .מאה עובדות על זה  .מראה כי
ידוע לה כי דעת המרכז מתנגדת לעליה והוחלט שבלי הודעה למרכז לא עושים כלום .

[ יוסף

]

גורפינקל

:

כל ביטוי הרצפלד לא במקומו מפני שהשתתף בא כח ועד הפועל

:

מניה  .אני הבנתי שלא יחליטו  ,שלא יעשו כלום בשאלה הזו בלי השתתפות המרכז .
הרצפלד

:

מניה אמרה שישראל אמר שהמרכז מתנגד לעליה  .כל החברים יודעים את

יחסנו  .מסרתי בכתב להם  .המרכז מתנגד לעליה בלתי מסודרת  [ ,בלתי ] מאורגנת  .תקראו
את תוכנית המרכז .

מניה מראה כי לא עשינו שום דברים לגשת לעבודה  .מה שעשינו הוא זה  :בררנו ת " ע  ,כפר
גלעדי ושאלת החברים  .והשאלה היא קבוצה קטנה או לפי שאתם חושבים .
שניאורסון

:

לפי תוכנית המרכז רואים מקודם כי זה מתנגד לעליה  .אנו נסכים לכל רצון

המרכז אבל תנאי אלא עליה .
נחום

מתנגד שידברו בנוגע

:

100

בתים מפני שאין חברים בש " ר

[ ב ' שומר ' ] בסכום כזה .

מראה על העלבון הלאומי שיש בזה שלא יעלו .
אחרי בירורים הוחלט

:

באי כח הקבוצה עם בא כח המרכז פונים לפקידות בתוכנית

מפורטת בנוגע למושב ותוכנית עליה תכף  .עזרה מדיצינית  -רופא לשלושת המקומות
ואחות לכל מקום מהיום הראשון שעולים .
אסתר

"

1

:

מציעה שמשק פרטי כל אחת מביאה למשק בחשבון .

השיבה לצפון
סדור ילדים בראש פנה -

100

יהודה ו  [ .וולפזון ] מציע לדבר
)3

למצ ' [ לירות
)1

מצריות ]

מה תוכנית העליה .

לחודש .
אופן המשא ומתן עם הפקידות .

)2

סידור המשפחות  .תוכנית עבודת הפלחה השנה .

אסתר

לויס

:

א)

עלינו לפתור שאלת העליה .

האספה צריכה לדון

:

)1

בשאלת העליה

)2

שאלת סידור הילדים

)3

האמצעים

הכספיים .
זייד

עלינו לברר

:

א)

תוכנית כפר גלעדי ב ) שאלת סידור המשפחות  ,עד שתהיה היכולת

לעבור לכפר גלעדי  .התוכנית של המושב לא פה המקום  .עלינו לגשת לסידור המשפחות
תכף  .יש שאלת העדר  .הכנת ההספקה .
אסתר

:

מצב ת " ע כזה שאי אפשר להמשיך  .שאלת המשפחות מוכרחה להפתר .

מספר השבים ושיוכם רובם ככולם ל ' שומר ' מוכיחים כי אכן נכשלה תכנית הרצפלד .

האחרון  ,ואז

יש

הגורם שהסתייג במפורש מן השיבה לנקודות בהקדם היה דווקא מפלגת אחדות

שבתקופת העמידה האמינה ש ' יש מעשיות אחרת  ,המתעקשת שלא לעזוב עד הרגע

לאפשרי ' ' .

שהדבר הבלחי אפשרי היה נעשה

72

24נ

העבודה ,

זו

נס לא היה ומי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין .

ההחלטה העקרונית שקיבלה אחדות העבודה בחודש מאי

1920

היתה שאין לסמוך על הצרפתים ואין

לשוב לצפון עד שיתברר עתידו הפוליטי של האזור  .בסופו של דבר  ,שבו לשם כשלושה חודשים
לפני שנחתם הסכם דצמבר על הגבולות ולמעשה  ,רק

ב1 -

באפריל

1924

צורפו מטולה והקבוצות

לשטח המנדט הבריטי .
בטאון אחדות העבודה  ' ,קונטרס '  ,נמנע מפרסום דברים הקוראים לשיבה לצפון  .כך צונזרה

.

מרשימה של אלכסנדר זייד ( קונטרס  ,לה  ,י ' בניסן

השדודים '

בדין  -וחשבון של הוועד הפועל לוועידת כינרת של אחדות

22

בכ " ז  -כ " ט בסיוון תר " פ

אותן .

למ

( 15 - 13

224

ביוני

, ) 1920

העבודה  ,שהתכנסה

לא נזכרו הנקודות הנטושות והחובה לשוב ולגאול

גם בדיווחים על ועידת הקבוצות החקלאיות  ,שוערכה בטירה בכ " כ  -כ " ג באלול תר " פ

בספטמבר  ) 1920י 22אין
מיידית .

חר " פ )

הקריאה ' לשוב ולגאול את המקומות

(6-5

זכר לעניין השיבה לנקודות בצפון  ,אף על פי שגם שם קרא זייד לשיבה

229

.

.

ברשימת העולים היו  :אלכסנדר זייד פנחס שניאורסון  ,מאיר קוזלובסקי  ,אליעזר קרול  ,צבי קרול נחום

הורביץ ,

משה אליוכיץ  ,משה אלכסנדרובסקי  ,יוסף חריט  ,שמעון דרוקר  ,יוסף אברמזון ובסימן שאלה  -מנדיל

אלקינד .

השבים ביקשו לצרף אליהם ארבע בחורות  ,שכן האמהות ועשרים הילדים נשארו בחורף הראשון בראש  -פנה .
הנשים היו

:

חיה שרה

חנקין ,

.

.

קיילה גלעדי אסתר בקר  ,טובה פורטוגלי  ,רבקה ניסנוב  ,יהודית הורביץ אסתר

.

קוזלובסקי  ,צפורה זייד וחיה קרול  .כמחציתן אלמנות חברי ' השומר '  .את " ע  ,זו , 312 - 1כפר  -גלעדי תיק . 3
225

.

דברי ברל כצנלסון באספה העשירית של הוועד הזמני ליהודי ארץ  -ישראל גירסת ' דבר '  ,י ' באדר ב ' תרפ " ט

במארס  . ) 1929והשווה

:

ביבא -

.

( 22

תל  -חי  -ילקוט תל אביב תרצ " ד עמ ' . 58 - 57
העבודה ' ,

 226ההודאה בצינזור מצוייה ב ' ילקוט אחדות
 227ראה דין  -וחשבון של שמואל יבנאלי  ,כשם הוועד

א  ,תל  -אביב

תרפ " ט  ,עמ ' , 214

הפועל  ,קונטרס ,

מו .

בהערה .

ט " ו באב תר " פ

;

קונטרס  ,מז  ,כ " כ באב

תר " פ .

 228דיווח על ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה ועל החלטות הוועידה ב ' קונטרס ' נב ( כ " ט באלול
גג

( י " ד בתשרי

תרפ " א ) .

תר " פ ) וב ' קונטרס ' ,

יעקב פרמן הזכיר אמנם בדבריו את תל  -חי  ,אך בהקשר הבא  ' :בתנאים נורמליים היה אולי

מקום לבכר את הקבוצות היסודיות על הקבוצות העראיות  ,אבל השנה אסור לנו לעזוב שום מקום  .תל  -חי לא היתה
מן הקבוצות המבוססות ביותר  ,ובבוא השעה להגן עליה ולכרזת ברית בינינו ובין פנת הארץ ההיא קמה הרוח בנו .
אף מקום לא נעזוב מפני לחץ חיצוני ' .

קונטרס  ,נג

( י " ר בתשרי

תרפ " א )  ,עמ '

 . 27פרמן הזכיר את תל  -חי בזיקה אל

אי  -עזיבת קבוצות  ,מחמת הפסקת התקציבים  ,אך על הצורך לשוב לתל  -חי לא דיבר .
229

פ'

בן  -יוכבד  ,על

המשמר  18 ,כמארם : 1955

' כאשר העלה זייד לפני הכינוס את תביעתנו  ,נשארו דבריו ללא הד

ראשי המרכז החקלאי לא תמכו בו ' .

171

:

אלכסנדר זייד

נקדימת רוגל
השיבה לא היתה מעשה מדיני  .איש לא שלל את זכותם של המתיישבים היהודים לחזור לבתיהם
ולאדמתם  ,לא השלטון הצרפתי  ,שהתייחס אליהם כאל שאר פליטי המלחמה ולא השכנים הערבים ,
שהסתבכותם בהרפתקה הפייצלית המיטה עליהם אסון  .העיכובים העיקריים היו מצב הביטחון
באזור הצרפתי ובגליל הבריטי והחשש מפני הסתבכות חדשה  .הטעם המר של העמידה  ,של קשייה
ושל סופה לא במהרה נשתכח  .מול החששות האלה עמד הדחף של המתיישבים עצמם  ,ובירתר של

הגרעין הוותיק  ,אנשי ' השומר ' מכפר  -גלעדי ומייסדי קבוצת תל  -חי  ,לשוב לביתם ולאדמתם  .ככל
שחלף הזמן  ,גבר החשש שמא ישתלטו זרים על האדמות  .כתב פנחס

שניאורסרן  ' :י '

:

קירות תל  -חי וכפר  -גלעדי השבורים  ,שעמדו בהריסותם  ,הפליאו את הסביבה  ,וזו התחילה

סוף סוף להבין את אי  -חזירתנו באפן פשוט מאד

מבני המקום על אדמת כפר  -גלעדי וזרעוני לפני

וכך הסביר את השיבה אלכסנדר זייד  :י '

:

מפחדים  .ובזמן האחרון נזדרזו ועלו
הגשמים ,

מושקה באמת  -השלחין .

:

במשך הקיץ שישבנו בתל  -עדשים נערכו שם אסיפות רבות  ,ובהן נתבררו שאלות עתידנו

ומקום התישבות השומרים  .גם ישראל ומניה שוחט  ,שהיו המתנגדים הקיצונים לכפר -
גלעדי  ,שינו עתה את דעתם והתחילו לדבר בחיוב על הגליל העליון  .לבסוף נקראה

אסיפת  -חברים כללית בטבריה ובה הוחלט

:

לעזוב את תל  -עדשים ולעלות

לכפר  -גלעדי ,

להחיותה ולהקים את הריסותיה ולישב בה את כל חברי השומר  ,אלמנותיהם ויתומיהם .
שלושה נימוקים הכריעו את הכף לטובת כפר  -גלעדי  :ההנהלה הציונית החליטה לחסל את

תל  -עדשים  .חלק מן החברים

שעם כניסת האנגלים היו לשוטרים  -מתנדבים

שלנו ,

בטבריה  ,יצאו מן המשטרה והסתדרו כעבודות שונות באופן פרטי והתרחקו מן ' השומר ' .
והעיקר

:

כיון שתל  -חי וכפר  -גלעדי נתקדשו בעיני העם והיו לסמל הגבורה וההגנה

הלאומית  -יש לאצול עליהן מרוח

' השומר '  ,שדגל כל השנים בסיסמאות של גבורה

יהודית והגנה לאומית  .כפר  -גלעדי יהיה המשך טבעי ל ' השומר '  ,שחבריו התחילו

להתפזר ,

לקפל את הדגל ולהורידו מעל במת  -החיים בארץ  -ישראל .

 230פ ' בן  -יוכבד  ,קונטרס  ,נו ( י ' כחשוון
 231א ' שמאלי  ,חיי ראשונים תל אביב

 .ביבא -

בתל  -עדשים ,

ב 18 -

במאי

1920

-

תרפ " א ) .

תש " ם  ,עמ '

.

עמ ' . 6

 . 202להלכה הוכרז על פירוק ' השומר ' באסיפה הי " ג של הארגון

