המשתלה העברית הראשונה בבאר  -שבע
( 920ד  -ד92ד ) *

רמי איטינגון
סיפורה של המשתלה העברית בבאר  -שבע הוא אומנם אפיזודה קצרת  -יומין  ,שסופו היה כשלון
ועגמת -נפש לעובדיה המעטים ולהנהלה הציונית  .אך דווקא העובדה שההנהלה הציונית  ,בדרג
הגבוה ביותר שלה  ,החליטה על כינונה של המשתלה  ,מעידה על חשיבות הנסיון הזה  .מבחינה
היסטורית  -ציונית היא מהווה שלב בפעילות היהודית בבאר  -שבע ובנגב בראשית שנות העשרים

;

ומבחינה גיאוגראפית  -אילו היו מתגשמים אז החלומות  ,הרי על המפה היישובית היתה נוספת

עוד נקודה אחת לפחות .

הרקע לכינונה של המשתלה
תחילתה של פרשה זו בהתלהבות הגדולה שפשטה ביישוב בארץ ובתנועה הציונית לאחר הצהרת
בלפור וכיבוש הארץ בידי
הצבא הבריטי

( 31

הבריטים .

ב3 -

במאי  , 1918כחצי  -שנה לאחר כיבוש באר  -שבע בידי

באוקטובר  , ) 1917כבר יצאו אהרן אהרנסון ויצחק וילקנסקי מטעם ועד הצירים ,

לסקור את אדמות הנגב במטרה להשיג מידי השלטונות קרקעות מדינה וקרקעות פנויות לשם
עיבוד

והתיישבות .

ן

וכך עוד בתקופת השלטון הצבאי היה הנגב  ,כמרחב להתיישבות  ,נושא

להתעניינות ולדיון אצל המוסדות הציונים  .בנגב היו אדמות ג ' יפטליק באזור ערד  ,רפית ועמק -

שרה ( אדמות א  -סיר שממזרח

לבאר  -שבע ) .

מתיישבים בכוח היו בין העולים החדשים ובין

1920

התנהלו שיחות בין הרברט סמואל  ,הנציב העליון

משוחררי הגדודים העבריים  .בסוף שנת

הראשון  ,ובין ועד הצירים בדבר מתן קרקעות להתיישבות החיילים

המשוחררים .

כתוצאה

משיחות אלה ניאותו השלטונות לסייע להתיישבותם באדמות הג ' יפטליק  ,אך לגבי קרקעות
אחרות בנגב הצביעו נציגי המימשל על קשיים מעשיים

ופוליטיים .

הדרך המקובלת לרכישת פיסות -קרקע באמצעות משא  -ומתן עם הבדווים היתה ממושכת מדי ,

בהתחשב בצורך לספק קרקע להתיישבות מיידית ; ולכן הוחלט לדחות לשעת  -כושר את הגאולה
רחבת ההיקף של הקרקע  .ההכנות להתיישבות זאת בתחומים של אימון כוח  -אדם  ,הכשרת  -קרקע
והתאמת גידולים מצאו ביטוי במשתלה שהוקמה

בבאר  -שבע .
מידע

*
1

תודתי נתונה לפרופ ' יהושע בן  -אריה על הערותיו החשובות ולמר אילן גל  -פאר על הוספת פרטי
בכך המשיכו תכניות ומעשים להתיישבות יהודית בנגב שהחלו עוד ב  1880 -ונמשכו עד תום השלטון

ראה  :מ ' אוסישקין ' אין אונאה לקרקעות '  ,ספר אוסישקין  ,ירושלים תרצ " ד  ,עמ '
את הארץ  ,ב ; ארץ הנגב  ,תל  -אביב חש " ו  ,עמ '

אביב

 , 1978עמ ' 8נ ; 47 -

 , 1979עמ '

קתדרה ,

 ; 100 - 83ש '

28

הממשלה

; 93 - 1

: 281 - 280

שונים .

התורכי .

י ' ברסלבסקי  ,הידעת

רות קרק  ,תולדות ההתישבות החלוצית בנגב עד 948נ  ,תל -

א ' גל  -פאר  ' ,הנוכחות היהודית בבאר  -שבע לפני קום המדינה '  ,ספר באר  -שבע  ,ירושלים

רובינשליין  ' ,תכנית אהרנסון משנת

( תמוז תשמ " ג )  ,עמ '

 , ' 1923 - 1919האומה ,

ד; 118 - 7

1918

לפיתוח האדמות הפנויות שבין יפו לרפיח ' ,

הנ " ל  ' ,הנסיונות ליישב משוחררי הגדודים העבריים על קרקעות

יג (  , ) 1975עמ '

; 445 - 436 , 254 - 243

ומקורות

נוספים .

1 55

רמי איטינגון

וייצמן שאף לרכוש קרקעות בשטחים שנכבשו בדרום הארץ  .כמעשה ראשון חכרה ההסתדרות

הציונית מהשלטונות שטח  -אדמה ליד היציאה המזרחית מבאר  -שבע  ,בכיוון הכביש לעוג ' ה אל -

חפיר .

ב 1919 -

על שטח זה  ,כדי לנצלו ולהוכיח נוכחות  ,הציע

יעקב עקיבא אטינגר  ,מנהל

המחלקה להתיישבות חקלאית של ההנהלה הציונית (  , ) 1924 - 1918לייסד משתלה של עצי  -פרי
ועצי  -יער  .עד אותה עת שכן גדוד בריטי בשטח זה  ,שבתוכו היתה ' המשתלה המלכותית על גדות
ואדי באר  -שבע ' בתקופת ג ' מאל

פחה .

2

אטינגר הציע לזלמן אייזנברג ( אחר  -כך פלד )  ,איש קבוצת

קוסטינה ( באר  -טוביה )  ,לנסוע למצרים וללמוד טיפול בעצים סובטרופיים  ,כדי ליישם את נסיונו

במשתלה  .אייזנברג  ,שהיה ידען בשתלנות ומומחה להדרים ופרחים  ,סירב כי ראה בכך שיבה
לגולה

;

מאידך הוא ניאות ברצון לנהל את

תכנית זאת השתלבה

המשתלה .

במפעל  -ייעור גדול שתוכנן במחלקה להתיישבות לשנת חר " פ ( . ) 1920

את

הרעיון לייער את הקרקעות השייכות ליהודים  ,אשר אינן מתאימות לשימוש חקלאי  ,כגון ביצות ,
חולות

ואדמות  -טרשים  ,הגה אטינגר עוד בשנת תרע " ח .

3

ההסתדרות הציונית בשיתוף הקרן -

הקימת  -לישראל היו אמורות לשאת בנטל ההוצאות  .בהסתדרות הציונית היו שהתנגדו לכך מפני
2

לג ' מאל פחה היו תכניות לפיתוח חקלאות וייעור בנגב  .הוא מינה צוות  -מחקר לנושא זה בראשות אליהו קראוזה ,
מנהל בית  -הספר החקלאי מקוה  -ישראל  .על  -פי הדין  -וחשבון של הצוות הוקמה באוקטובר

1915

' המשתלה

המלכותית ' בניהולו של אליהו מזרחי  ,בוגר מקוה  -ישראל  .הצמחים הובאו בעציצים ממקוה  -ישראל  ,ולאחר
שנקלטו ניטעו חלקם במשתלה עצמה וחלקם ב ' חורשת הוואדי ' וב ' חורשת פעמון החרות ' של היום  ,משני צדי
נחל באר  -שבע  ,ליד באר  -אברהם וליד שכונת נווה  -נוי  .בתצלום המצורף ניתן לראות את המשתלה  ,עם חלקותיה
המרובעות והכיכר שבאמצע  .עובדי המשתלה קדחו כאן באר ובנו בריכת  -אגירה  .כעבור כשנה וחצי ננטשה

המשתלה עקב התקדמות הצבא הבריטי  .קראוזה ווילקנסקי הגישו

ב 16 -

באוגוסט  1918הצעה לשלטונות הצבא

הבריטי לעיבוד שטחים בדרום הארץ ( תחנות  -נסיון למטעים ולגידולים חד  -שנתיים בשלחין ובבעל ומשתלה
של עצים לתצפיות ולריבוי ) על  -סמך הנסיון שהצטבר ב ' משתלה המלכותית '  .ראה הערותיו של ש ' רובינשטיין
( מהדיר ) ,

3

" [ עקיבא

אליהו קראוזה  ,תזכיר לגמאל פשה
יעקב ] אטינגר ,

ט ' בתמוז תרפ " א

, 1915

ירושלים . 1985

דין  -וחשבון להתישבות חקלאית לשנות תרע " ט  ,חר " פ ותרפ " א

.

(  , ) 15 7 . 1921עמ '

. 13

העיתון ' חדשות הארץ ' ( קבה [ ג ' בכסלו

( עד

סוף יוני )  ,ירושלים

חר " פ ] ) מוסר ,

שעל  -פי הצעת

אטינגר החליט ועד שכונת תל  -אביב לייער את כל המגרשים השייכים לוועד ואת כל החולות שעל  -יד תל  -אביב .

עובדי
' המשתלה המלכותית '
1917

1 56

משתלה יהודית בבאר  -שבע

שלא היה סיכוי להכנסות מיידיות  ,או בעתיד הקרוב  ,מיערות אלו  .אך דווקא משום כך חשב

אטינגר  ,שעליה לממן את המפעל ; שכן הוא הכיר בנחיצותו והבין  ,שלא יוכל לצאת לפועל על  -ידי
גורם פרטי  .מנקודת  -השקפה של ' הבראת הארץ ' והשבחת קרקעות שוממות  ,וכן מתוך הבנת הערך
הכלכלי הגדול של היער בעתיד  ,הוא המריץ ועודד את ההסתדרות הציונית ' להיות בעלת
האיניציאטיבה של היעור ולהושיט יד מעודדת לבאים ולמוכנים ליער '
בהחזרת עטרת היופי העתיקה

לארצנו ' .

;

לדעתו  ,זהו גם ' נדבך

4

הקרן  -הקימת  -לישראל מצדה רצתה להגשים את ייעודה  -גאולת  -קרקע ופיתוחה  -על  -ידי
סיוע למפעל הייעור  .באופן מיוחד חשה מחויבות כלפי התורמים לנטיעת ' יער הרצל '  5שנותר פגוע

עקב מלחמת  -העולם הראשונה  ,וחשבה כי בכך יהיה כדי לפצות אותם ואת עצמה  .אך בעיקר
הכירה בכך  ,שהיער יוצר חזקה על קרקע שנגאלה ויש בו משום ראשית הדרך

ליישובה .

גם השלטונות הבריטיים הביעו אהדה לרעיון ייעורם של שטחים שוממים  ,ולשם כך נקטו

פעולות משפטיות  ,מנהליות ומעשיות  :תקנות להגנת היער מפני עקירה וכריתה ; עידוד לנטיעת

יערות על  -ידי פטור ממסים על קרקעות שיוערו ; איתור  ,מדידה והקצאה של קרקעות מתאימות
לייעור ; פיתוח משתלות  ,בעיקר משנת  , 1922אך תוך התייחסות חיובית גם לאלו שנוסדו קודם -

לכן

;

חלוקת שתילים לגופים שונים או מכירתם במחירים מוזלים

הנודדים

;

6

;

מלחמה לעצירת החולות

עידוד גופים שונים ליזום פעולת  -ייעור ; נטיעות נכ  4 -מיליון עצים בשנים

יבוא שתילים וזרעים

;

והכרה בט " ו בשבט כחג

,

; ) 1921 - 1918

כבר בשנת תרע " ט התחילה המחלקה להתיישבות בהכנות לייעור  .הצעד הראשון  ,לפי תכניתו
של צבי יהודה  ,איש המרכז החקלאי של ' הפועל הצעיר '  ,היה ' סידור ' משתלות במקומות שונים

בארץ  ,על  -פי שיטה של הזמנת שתילים במחירים קבועים מראש  .המשתלה הגדולה ביותר הוקמה

בנחלת  -יהודה  ,ומשתלות קטנות יותר סודרו ביפו  ,פתח  -תקוה  ,כנרת  ,ראש  -פנה  ,עין  -זיתים  ,יריחו ,

חברון וגם בבאר  -שבע .
4

" אטינגר ,
ותרפ " ג

דין  -וחשבון על פעילות המחלקה להתיישבות חקלאית של ההנהלה הציינית בא " י לשנים תרפ " ב

( עד

סוף

יוני ) ,

ירושלים  ,י " ב כטבת תרפ " ג

( 2 . 1923נ .

 , ) 31עמ ' , 42

 . 43יתכן  ,שתפישה זו תרמה בסופו

של דבר לחיסול המשתלה בבאר  -שבע  .איש לא שלל את הצורך בייעור ארץ  -ישראל  .להיפך  ,חשבו שיש צורך
לבצע זאת  ,מסיבות ציוניות וכלכליות  ,וכהקרם ( כדברי אטינגר בדו " ח הנ " ל  ' :על  -ידי היעור אנו נרכוש לעמנו
משק  -יער

לאומי ' ) .

אך התעוררה מחלוקת בין הנוגעים כדבר מי יבצע זאת  .פ " ל מיפו ( ראשית הייעור הלאומי ,

הוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל [ ללא ציון מקום ושנת

ההוצאה ] ) טען  ,שמטע

היערות אינו

ענין ליחידים לטפל בו  ' :אי אפשר לדרוש מאנשים פרטיים שישקיעו את ממונם בעסק שהוא אמנם עתיד
להכניס רוחים גדולים  ,אכל רק אחרי הרבה שנים '  .לעומתו  ,טען דוד איזמוז ' יק מתל  -אביב ( גידול יערות בארץ
ישראל  ,יפו

תרע " ט ) :

' הבראת הארץ תלויה בנטיעת היערות  .מטע היערות הוא אפוא גם תנאי עיקרי להכשרת

הישוב  ,אבל בהכשרה זו אינו יכול ואינו צריך הקאפיטל הלאומי שלנו להכניס את ראשו  .ומכיון שביסוד הדבר
מונחת בעקר השקפה מסחרית בריאה  ,לכן הוצאת הדבר הזה לפועל יכולה  ,וצריכה להיות  ,ע " י הקאפיטלים

הפרטיים שלנו '  .הדברים מתוך החוברות הנ " ל מובאים בחדשות הארץ  ,לט ,
5

( 22

6

7

1

באוגוסט 919נ .

" אטינגר  ' ,תכנית חקלאית ישובית של המחלקה לחקלאות ולהתישבות לשנת תרפ " א '  ,הפועל הצעיר , 14 ,

כאוקטובר

4- 3

 , ) 1920עמ ' . 17

פיק " א קיבלה למטרה זאת שטחים בחולות הנודדים של קיסריה
הוא שיטה ארוכת  -עלים .
' הודעות לציבור ' מתאריכיפ

בדבר נטיעת יערות מיום

13

שונים החל מיום
בפברואר

1919

1

באוקטובר

, 1918

ומצאה  ,שהצמח המסתגל ביותר לתנאי החולות

157
פקודת היערות מיום

18

כנובמבר

, 1918

הודעה

שנתפרסמו בעיתון הרשמי  .פניית פ ' סטירלינג  ,מושל מחוז יפו ,

לתושבי המחוז מיום  6בדצמבר  , 1920המדווחת על סידור משתלות על  -ידי הממשלה ועידוד התושבים לנטיעות
לשם ירפי  ,צל  ,הסקה ורווחים לבעלי הנטיעות  ,ועידוד נטיעת עצים בחגים משפחתיים .

' המשתלה המלכותית ' אשר היתה מאוחר יותר למשתלה העברית הראשונה  .א  -שטח המשתלה

בסך  -הכל עסקו מטעם מחלקת ההתיישבות בשנת חר " פ

כ 120 -

פועלים

ב 14 -

משתלות ,

איש עסקו בנטיעות  .בשנים שסוקר הדין  -וחשבון של אטינגר  ,הוזמנו במשתלות

2

;

וכ 80 -

מיליון עצים

שניטעו על שטח של  2 , 580דונם במקומות שונים בארץ  .השתילים נועדו לספק את צורכי המחלקה
להתיישבות  ,ובחלקם נמכרו גם לממשלה  ,ליישובים שונים וליחידים  8 .עבודות המשתלה נועדו גם
להקל על מצבם החומרי הקשה של הפועלים  ,הן הוותיקים והן אלו שעלו זה עתה  ,בראשית
העלייה
8

השלישית .

9

אטינגר ( לעיל  ,הערה

, )3

עמ '

. 13

אטינגר מצר על כך  ,שהמוסדות לא התחילו בעבודת  -ייעור קח  -ם  -לכן  ,שהרי

כבר היום היו יכולים לקבל הכנסות הגונות מיערות אלה  .הוא מותח ביקורת על כך  ,שכאשר כבר ' עשו נטיעות ' ,

היו אלו של עצרזית אשר לא נועדו לכריתה  ,כמו בנטיעות שנעשו לפני מלחמת  -העולם ב ' יער הרצל ' בבן  -שמן .
בעמ '  13ישנו גם פירוט המקומות והשטחים שיוערו  ' .יער הרצל ' היה אבן  -דרך בתולדות הייעור בארץ  .הקרן
הקימת החלה בנטיעתו על אדמת בן  -שמן בט " ו בשבט תר " ע  .לשם כך יסדה מגבית ' תרומות עצי זית ' בתפוצות

ובארץ והתחייבה לקרוא את היער על  -שם הרצל  .על נטיעת עצי  -זית ' מאריכי שנים ונושאי פירות ' החליט פרופ '
וארבורג  .כעבור כשנתיים נטעו גם  ,על  -פי הצעת האגרונום אסקין  ,עצי שקד ומשמש  .עד לפרוץ המלחמה נטעו
כ 25 , 000 -

עצים על

כ 1 , 400 -

דונם  .לימים

התברר  ,שהמפעל נכשל בגלל הסיבות הבאות  :א  .היתה טעות בבחירת

העצים  .הזית הוא אמנם סמל  ,אך לא הניב מייד פירות ולא נשא רווחים  ,לעומת עצי  -סרק אחרים ; ב  .שיטות
הניהול של עבודת היער לא הצליחו ; ג  .הקרבות באזור בן  -שמן גרמו נזקים קשים לנטיעות ; ד  .מכת הארבה

באביב תרע " ה פגעה קשות ביער  .הקרן הקימת החליטה לחדש את ' המפעל הישובי ' הזה  ,אשר רבו מבקריו
ומקטרגיו  .הכול הבינו  ,שחידוש היער חשוב ל ' פרופגנדה '  ,אך לא בעצי  -פרי  ,אלא בעצי  -סרק  ,שהינם מטבעם

עצי  -יער  .ראה

:

א ' בן  -ברק  ' ,לגורל יער הרצל '  ,הפועל הצעיר  ,יג  13 ( 43 - 42 ,באוגוסט  , ) 1920עמ '  ; 17ש  .נ  ' .על

יעי הרצל '  ,שם  ,סו  26 ( 33 ,ביולי  , ) 1922עמ '  ; 17 - 16מ ' בן הלל הכהן  ,מלחמת העמים  ,ירושלים תשמ " א , 2עמ '
 " ; 807 , 778 , 677 , 416 ,339ותן  ,היער והיעור בישראל  ,עמ ' . 131 - 129 , 86 - 81

ץ152
9

ע'

אטינגר  ,עם חקלאים עברים בארצנו  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ ' . 118

אטינגר תיאר את מצבו של היישוב החקלאי

בשנת תרע " ט וציין  ,ש ' המושבות שלנו  ,אשר במשך ימי המלחמה היו מעסיקות מספר הגון של פועלים עבריים ,
חדלו כמעט לגמרי להספיק להם עבודה  . . .עוד לא הגיע הזמן אשר המושבות שלנו תוכלנה לספק עבודה

באר  -שבע  -מבט ממערב ( תצלום  -אוויר בריטי )  .א  -בית המימשל

( הסראיה ) ;

ב  -בית הספר ; ג -

המיסגד ; ד  -תחנת הרכבת ; ה  -המשתלה המלכותית ; ו  -מסילת הברזל לעוג ' ה אל  -חפיר ; ז  -הדרך
לחברון

צעדים ראשונים  :מיקום  ,תכנית ואנשים
המשתלה בבאר  -שבע אמורה היתה לספק שתילים בעיקר לשטח מוגדר בתוך  32 , 000הדונמים -
אדמות עמק  -שרה 0י  -שבקנייתם טיפלה אז הקרן  -הקימת  .שטח המשתלה נמצא בקד ' א של

באר  -שבע  ,ידוע בשם '  ' Private Nursery Beershebaוממוספר כ 0 . 1 -א  ) Tabuסח  .השטח ,
לאלפי פועלים עבריים  ,וגם לא למאות '  .חדשות הארץ  ,כב
בקונגרס הציוני בקרלסבאד ( 6

( 21

באוקטובר . ) 1919

60

פרופ ' אוטו וארבורג  ,בנאומו

בספטמבר  , ) 1921ציין את החשיבות המשולשת של עבודת הייעור שנעשתה :

א)

מתן עבודה לפועלים חדשים רבים  .ב ) נטיעת עצים בארץ חסרת  -צל ובעלת ביצות מזיקות  .ג ) זו צורה

חשובה של איסוף כספים  -הכסף יחזור לקופה  ,ויש תקווה לרווחים הגונים  .וארבורג הזכיר את הרס היער

בארץ  -ישראל  ,במיוחד ' יער הרצל '  ,בעקבות מלחמת העולם  .הארץ תרע " א  29 ,בספטמבר . 1921
בוטנאי בעל שם ומנהיג ציוני גרמניה  .עמד בראש הוועד הציוני המצומצם בשנים . 1920 - 1911
בראש המכון לחקר החקלאות בארץ  -ישראל .

וארבורג היה

משנת

10

תזכיר של מחלקת הקרקעות שליד ועד הצירים מדצמבר

1920

1922

מציין  ,שכעת נמצאים בידי יהודים  600 , 000דונם

בכל הארץ  .על אזור באר  -שבע נאמר  :מחירים נמוכים  ,אקלים בריא  ,תחבורה טובה  ,קרקע פורייה ( אך
10

שנים הן שנות  -בצורת  .מכאן  ,שנדרשת חקלאות חרבה

]  ( [ Dry Farmingומספר

על קרקעות ארד  -אל  -סיר מפוקפקת והן אינן מעובדות  .אצ " מ ,

עמד

. 2 4701

3

מתוך

הפלאחים  . 9 , 730הבעלות

' חקלאות חרבה '

היא שיטה של חקלאות

בעל באזורים מעוטי גשמים  .על  -פיה  ,גידול אחד נתון ממשקעים של שתי עונות  .גידולי גרעינים אופחניים הם

שעורה וסורגום  ,ומטעים  -גפן  ,שקד  ,תאנה ורימון  .לחקלאות החרבה מתאימים גם בעלי  -חיים המסתפקים
במרעה טבעי דל ושלף  .אהרנסון עסק בהתאמת השיטה לתנאי הארץ  .ראה  ' :חקלאות חרבה '  ,האנציקלופדיה
העברית  ,יז  ,עמ '

] . 902 - 10

1 51
~

רמי איטיעע
דונם ו 711 -

דרע ,

גובל במזרח באדמות עמק  -שרה ( א  -סיר)  ,במערב  -בוואדי באר  -שבע  ,בצפון

11

.

 -בדרך  ,בחורבה ובבאר ( ביארה ) של מלטעה  ,ובדרום  -בדרך בשטח היו בית  ,באר ומאגר -

.

מים והוא יועד על  -ידי החוכרים ל 51 Nursery "-סשו' 2י
בחירת מקום המשתלה היתה קשורה בגורמים אחדים

.1

:

קירבתו הגיאוגראפית לעמק  -שרה  ,השטח המיועד לייעור  ,המשתלה תימצא בתנאים דומים
לאלה שבהם יינטעו השתילים במקומם הקבוע  ,והדבר יאפשר מעקב אחרי התפתחות

השתילים והפקת לקחים .
.2

מחיר חכירת השטח היה נמוך יחסית -

5

לירות מצריות לשנה  -עקב היותו מחוץ לשטח

השיפוט של עיריית באר  -שבע ושייך לשלטונות ( ב  6 -באפריל

לירות

1921

הועלו דמי החכירה

ל 15 -

מצריות) .
אליו .

.3

הימצאותה של באר בשטח  ,ובארות אחרות קרובות

4

קיומה של ' חורשת הוואד " שניטעה בסביבה עוד בזמן השלטון התורכי על  -ידי קבוצת -
נוטעים יהודית בראשותו של אליהו קראוזה ממקוה  -ישראל  ,ממנה ניתן היה ללמוד על תנאי
הגידול של עצים שונים  .בנוסף לכך  ,חשבו כי אולי אפשר יהיה לרכוש את החורשה  ,או

.

לחוכרה או לעבד ולתחזק אותה בשכר 3י

פיק .

דונם =

פיק מרובעים .

11

דרע =

12

סעיף

1

1920

לא נמצא  .מכאן  ,וכדברי יוסף וייץ ( היער והיעור בישראל  ,רמת  -גן

1

1

1 , 600

בתזכיר על חוזה החכירה מיום

13

בפברואר

, 1921

אצ " מ  . 515 / 968החוזה המקורי מיום
 , 1970עמ ' נ) 18

בנובמבר

1

כאילו ' הגן משתרע

משני עברי נחל חברון '  ,אינם מובנים  .הדרך שמצפון היא הדרך מבאר  -שבע לתל אל  -מילח  .הבאר של מלטעה
נמצאת בנ " צ

07184

 , 13050על הגדה הצפונית של נחל אום ברגות הנשפך לנחל באר  -שבע  ,ממערב לגן  .הדרך

הדרומית היא הדרך לאורך השפה הצפונית של נחל באר  -שבע  .לא ברור מדוע צוינה דווקא הכאר של מלטעה ,

בעוד שישנן בארות קרובות יותר עם מיבנים לידן ; ייתכן  ,שבגלל הספיקה הגדולה יותר שלה ,
לעומת

כ 20 -

מ " ק ליום של האחרות הקרובות יותר ( באר חליל דאוד חליל  ,באר נעמן ספארי ואבו כף ובאר עיסא

בסיסו )  .הבית אשר נמצא בתוך המשתלה הוא בן שני חדרים " 5 ,
רגל ובעומק

5

9

מ '  ,עם מרפסת ; ומאגר המים הוא בקוטר

8

רגל  .ראה אצ " מ  . 515 / 968 /2256 ,שטח המשתלה נמצא כיום בין הבאר ההרוסה שממזרח

למפעל טיהור השופכין  ,רחוב המלאכה
13

40 - 30

מ " ק ליום ,

ראה מכתבו של א ' זגורודסקי מיום

2

( דרך מלחתה לשעבר ) עד בית -החרושת לשיש  ,ומשם לנחל באר  -שבע .

בספטמבר  , 1920אצ " מ ,

. 515 /968

אלימלך ( מלך ) זגורודסקי היה יועץ

חקלאי ואגרונום של המשרד הארצישראלי וניהל יישובים שונים  .כשחזר מגירוש מצרים הביא צמחים שונים
כדי לנסות ולאקלמם

בארץ .

.

כדאי לצחן את קיומן של שתי חורשות ( ' יערות ' ) שהיו ליד המשתלה ' חורשת

הוואד "  :נמצאת בדרום  -מזרח העיר  ,משני צדי הכביש לעוג ' ה אל  -חפיר  .שטחה  35דונם  ,אך מהם  20דונם אינם
נטועים  .היא מחולקת לשלושה חלקים  ,ומסביב לכל חלק קבועים עמודי  -ברזל או אדנים של מסילת  -הברזל

התורכית  ,המשמשים כעמודי  -גדר  .אלא שהגדרות פרוצות ונפולות  ,פרט לשטח של שני דונם הנמצא בצד
הדרומי  -מזרחי  ,שמצבו טוב ונטוע בעיקר אקליפטוסים  .כשהוואדיות מתמלאים  ,אי  -אפשר לגשת לחורשה אלא

.

מסביב  ,דרך הגשר התורכי הרחוק ' חורשת העיר '

:

נמצאת מצפון ל ' חורשת הוואד "  .שטחה

כ 40 -

דונם והיא

מחולקת לשלושה חלקים  .החורשה עשירה במיני צמחים  ,כי שימשה מעין תחנת  -נסיונות  ,אך לא כל העצים
החזיקו מעמד  .היה בה שקד שלא טופח כהלכה  ,אך גם אורן וברוש לא הצליחו  .חורשה זו נשתמרה טוב

מקודמתה  ,אך גם היא פרוצה  .לגבי שתי החורשות מוזכר  ,שעקב היותן פרוצות הן היו למירמס ולמאכל גמלים

ועזים  .הן לא נחרשו ולא נגזמו  .לשתיהן יש להסדיר אספקת  -מים  ,כי אלו המסופקים על  -ידי העיריה אינם

1 )( 0

מספיקים  .כמו  -כן יש להתקין משברי  -רוח  .מוצע  ,ששיטה ארוכת  -עלים שתינטע בצפיפות  ,תשמש כגדר ; וכטור

שני  -אשל  .כדי לספק מים לחורשות חושבים גם על הגברת הספיקה בבאר הממשלה  .זגורודסקי אינו ממליץ
כרגע על קניית ' חורשת הוואד "  .הוא משיב לאלה שחשבו לעשות כן  ,שהקנייה אינה משתלמת בגלל ההוצאות
המרובות

שתידרשנה

. 515 /968 /2256

ובגלל

אדמתה

הגרועה

-

חצץ  -ואדי .

על  -פי המכתב הנ " ל ומסמך אצ " מ ,

משתלה יהח  -ית בבאר  -שבע

.5

קירבה לדרך ראשית  ,מערכת  -דרכים פנימית נוחה ומיתקנים שונים בתוך ' המשתלה
המלכותית '  ,שבתחומה נחכר השטח

למשתלה .

בטבת תר " פ פנתה הוועדה החקלאית של משרד העבודה של מפלגת ' הפועל הצעיר ' אל אטינגר
מהמחלקה להתיישבות ולחקלאות והציעה לעבד שטח חכור של

הנ " ל ) כמשתלה על  -ידי קבוצה של

12

20

דונם ( מתוך

60

הדונמים

פועלים ופועלות  .הוועדה סברה  ,שזה המינימום הדרוש כדי

לחיות בסביבה זרה  ,אם כי רצתה שהקבוצה תימנה

30 - 25

חברים  .בכך לקתה על עצמה מפלגת

' הפועל הצעיר '  ,עוד לפני מאורעות תל  -חי  ,את הנחת היסוד ליישוב חקלאי בבאר  -שבע ( כפי שעוד
יוסבר

להלן ) .
בהמשך מפורטת הצעת הרכב המשתלה

:

אקליפטוס

10 , 000

שתילים

ברוש

5 , 000

שתילים

שיטה ארוכת  -עלים

5 , 000

שתילים

דקל

1 , 000

שתילים

תלה מזרחית

2 , 000

שתילים

חרוב

1 , 000

שתילים

קזוארינה

2 , 000

שתילים

תות

5 , 000

שתילים

פלפל

6 , 000

שתילים

אורן

5 , 000

שתילים

אשל

18 , 000

שתילים

'

סך  -הכל

60 , 000

יעקב

אפטר

שתילים

הוועדה גם הציעה לאפשר לקבוצה לסדר משק  -בית קטן של ירקות  ,דבורים  ,עופות וכו '  ' ,יש בכך
הכרח

רב ' .

4ן

אף  -על  -פי שהתכנית אושרה על  -ידי המוסדות  ,לא הוקמה הקבוצה  .אך הרעיון לא ניטש  .יעקב
אפטר מ ' הפועל הצעיר ' העלה הצעה  ,כשלושה חודשים לאחר  -מכן ( במארס  , ) 1920לארגן קבוצה
מצומצמת יותר  ,של

8 -7

עובדים  ,בתנאי שהמחלקה להתיישבות תתחייב לקנות

50 , 000

שתילים .

ההצעה התקבלה  ,ואייזנברג החל לארגן ולהכשיר עובדים למשתלה בבאר  -שבע  .ואמנם באייר

תר " פ ( אפריל  -מאי

) 1920

הגיעו אתו עוד שני פועלים ופועלת אחת והחלו

המעשה משתלב גם בתפישתו של אטינגר  ,שכותב

:

בעבודה .

' מובן מאליו שלמקומות הללו נשלח

קבוצות  ,אנשים המתנדבים בתור חלוצים  ,וזה הוא האלמנט המסוגל לכבוש  .עתה אנו מכניסים
קבוצות קטנות לבאר  -שבע  ,חברון  ,עכו וכו '  ,למרות מה שאין לנו אדמה ואנו מכינים רק שתילים
ואת החומר האנושי  -את האבנגרד שלנו ' 5 .י
14

המכתב מיום ט " ז בטבת תר " פ  ,הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב ע " ש דוד טוביהו  ,אוניברסיטת בן  -גוריון
בנגב  ' ,אלבום כתום '  ,תעודה

והם יגדלו

100 , 000

. 38

וויץ ( [ לעיל  ,הערה

שתילי  -אקליפטוס בני שנה ,

 , ] 12עמ ' ) 183

50 , 000

ברושים  ,פלפלים  ,אשלים וחרובים בני שלוש שנים ,
קבלנית וישולמו להם  6לירות מצריות בעד כל
15

שתילי קזוארינה  ,תלה ואקציות  -בני שנתיים ,

ו 4 , 000 -

1 , 000

מביא נתונים אחרים  :בקבוצה יהיו  20עובדים
6 , 000

שתילי שקדים וגפנים  .העובדים יתארגנו כקבוצה

ו1 6

שתילים .

ראה י ' אטינגר  ' ,המחלקה לחקלאות בועד הצירים '  ,הפועל הצעיר

 12 ( 22 - 21 , 13במארס , ) 1920

עמ '

. 11 - 10

במאמר מתאר אטינגר את הקשיים של הקבוצות  :גרעונות  ,אי קביעות בקבוצה  ,אי  -קביעות באדמה  ,חוסר -
אמצעים  ,עבודות לפי חוזים  ,חוסר האוטונומיה של הקבוצות וכו '  .הארבעה שהחלו בעבודה במשתלה היו

:

אייזנברג  ,כאחראי על המשתלה  ,שמואל שפירא  ,יוסף לוין ושושנה גולומב  .הראשון והאחרונה עזבו כעבור

רמי איטינגון

תנאי העבודה והשכר -

10

לירות מצריות לחודש  -נקבעו בהסכם בין המחלקה החקלאית

של ' הפועל הצעיר ' ( בחתימת יעקב אפטר ) לבין ההנהלה הציונית ( בחתימת עקיבא

אטינגר ) 6 ,י

כשהמפלגה רואה בקבוצה יסוד ליישוב חקלאי בנגב  .הקבוצה קיבלה המלצה ותימוכין מאטינגר ,
כדי שיקל עליה לפנות במקרה הצורך למושל המחוז  .לי אייזנברג מונה רשמית  ,באמצעות הודעה
למושל  ,למפקח על

המשתלה .

8ן

האגרונום יהודה זלדין  ,איש המחלקה להתיישבות  ,הציע שינויים אחדים בתכנית המשתלה
המקורית  ,מתוך שיקולים כלכליים ואקולוגיים של ההתיישבות בנגב לעתיד לבוא  .לדעתו  ,יש

להחליף את השיטה ארוכת  -העלים במיני שיטה אחרים  ,הנותנים ריח ומתאימים להפקת שמן

ריחני ולזרי  -פרחים ואשר הם בעלי שרף וקליפה המכילה עגיל המשמש לעיבוד עורות  .כן הציע
לטעת ברושים בעלי נוף רחב  ' ,כי דרוש צל חזק

בנגב ' .

9ן

אפטר דיבר על עצים  ,שיעצרו את סופות

האבק במדבר  .נראה  ,כי מחשבה רבה הושקעה באשר לטיב העצים וייעודם

לסביבה

;

אפילו אם ישמשו לזמן מוגבל  ,לסימון בעלות על שטחים

:

לפרי  ,לתעשייה ,

בלבד .

המשתלה במעולתה
מראשיתה היתה עבודת המשתלה מלווה בקשיים  .תחילה היה קושי בהשגת זרעים  .החום הרב ,

מיעוט המים  ,טיב הקרקע והסופות היקשו על המלאכה  .למרות הכול  ,הזריעה הראשונה נבטה
וצמחה בהצלחה בתוך עציצים מחמר שנקנו בעזה  .הפועלים הישקו את העציצים במשפכים שלוש

פעמים ביום  .לאחר ההשקיה היו מכסים אותם בשקי  -יוטה  ,כדי שתישמר רטיבות הקרקע וגם כדי
להגן על הנבטים  .אך מכה קשה ניחתה על המשתלה הצעירה
הראשונה של אלפי

:

גמלים אכלו את יבול הזריעה

שתילי  -אקליפטוס .

גם טיב הקרקע היווה בעיה  ,כי הקרקע הנפוצה באזור היה הלס  .לס דק  -גרגר זה יוצר קרום קשה

על פניו בעת שהוא מושקה וזה עלול למנוע את נביטת הזרע  .אייזנברג מצא פתרון לבעיה על  -ידי
ערבוב הלס בחצץ  -נחל דק  .כך לא נתקפחו התכונות הטובות של הלס  ,ומאידך נמנעה

ההתקרמות .

לעתים לא היה תיאום בין מועד התבגרות השתילים ובין הכנת השטח לשתילתם  ,והדבר שיבש
את לוח הזמנים של המשתלה

;

20

הזמנות לשתילים נוספים בוששו להגיע ואדמות זמינות בסביבה ,

כחצי  -שנה כשהם נשואים  ,עברו לבאר  -טוביה ואחר  -כך למהלול ( נהלל ) והיו בין ראשוני המושב  .בסיס היציאה

לעבודה של הפועלים היה בית משפחת גורדון בבאר  -שבע  .צבי יהודה שכר עבורם בית ליד רחוב קק " ל של היום
( שנקרא אז ' רחוב העשרים מטר ' או ' הרחוב המרכזי ' או ' הרחוב הכללי ' ) .
לפחות לשלושה אנשים מאלה שטיפלו בענייני המשתלה היה ' עבר באר  -שבעי ' קודם  :שמואל שפירא שגויס

לסוחרה ( עבודת הכפייה התורכית ) כעגלון בימי מלחמת העולם הראשונה ויעקב אפטר שפעל ללא לאות למען
מגויסי הסוחרה בבאר  -שבע ופרסם מידע על העירה ויהודיה  ,רופין ששלח קבלנים ומהנדסים לעבודה בבאר -
שבע בשרות הצבא התורכי  .מאוחר יותר  ,בשנת  , 1943היה זה צבי יהודה שהציע להקים עיר עברית ליד באר -
שבע
16

הערבית .

זכרון  -דברים מיום כ " א באדר חר " פ
תעודה

2נ ()

1

, 20

( 11

במארס

, ) 1920

הועדה החקלאית נקראת לעתים ' המחלקה

הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב  ' ,אלבום כתום ' ,

החקלאית ' .

17

על  -פי בקשתו של אפטר מיום

19

ראה וייץ ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ ' . 184
מכתבו מיום  19במארס  , 1920אצ " מ  . 515 / 968 / 615 ,יהודה זלדין  ,מומחה למשתלות ולתחנת  -נסיונות מתקופת

18

1

בספטמבר  , 1920אצ " מ . 515 / 968 / 1638 ,

עבודתו אצל אהרן אהרנסון  ,היה איש המחלקה להתיישבות חקלאית בראשות
20

ראה  :ש ' שפירא  ' ,מבאר שבע '  ,הפועל הצעיר 9 , 14 ,
11 ( 21 - 20

(3

בדצמבר

במארס  , ) 1921עמ '  ; 17 - 16הנ " ל  ' ,באר  -שבע '  ,שם ,

 , ) 1920עמ ' ; 17
12 ( 10 , 15

אטינגר .
הנ " ל ( ש  .ש  ' , ) .מהנגב '  ,שם ,

בינואר

 , ) 1922עמ '

. 17 , 16

משתלה יהודית בבאר  -שבע

בהן ניתן היה לשותלם  ,לא

היו .

ו2

נזרעו גם אורנים ( ממיני ירושלים  ,גלעין  ,תונברג ' י

ולריציו ) ,

פלפל  ,פואינציאנה  ,קזוארינה  ,חרוב  ,שלושה זני שיטה  ,ז ' קרנדה ודקלי ושינגטוניה  .את שתילי עצי
היער רכשה הקרן הקיימת לישראל לנטיעה ביערות חולדה

ובן  -שמן .

האיום העיקרי על המשך עבודת המשתלה היה המחסור במים  .אמנם היתה באר בתחום

המשתלה  ,שנחפרה על  -ידי השלטונות התורכיים  ,אך היא היתה סתומה בחלקה וללא אמצעי -
שאיבה  .פרט למעט מים שהגיעו לעתים מזומנות ממשתלה ערבית שכנה  ,שנוהלה על  -ידי שתלן

יהודי  ,רוב המים סופקו ממקור ממשלתי מחוץ למשתלה  ,באמצעות המושל .
בספטמבר

אך ביום

16

נשלח מברק מקבוצת השותלים בבאר  -שבע אל ועד הצירים ובו הודעה על

1920

הפסקת אספקת המים

הצבא הבריטי שחנה

למשתלה על  -ידי הממשלה .
בעיר ולצורכי הרכבת  .המושל
22

הסיבה לכך היתה המחסור במים לצורכי

טען  ,שעל המשתלה להשתמש בבאר

שבתחומה ; עד שתופעל  ,הוא מוכן להמשיך ולספק מים .

23

בחוזה החכירה מיום

1

בנובמבר

1920

אין כלל התחייבות של הממשלה לספק מים  .האספקה עד אז היתה על בסיס של רצון טוב ( תמורת
תשלום ,

טוב .

כמובן ) .

גם העלייה על הקרקע נעשתה לפני חתימת החוזה  ,ואף בכך היה ביטוי של רצון

24

הנציב העליון ביקר במשתלה בעת ששהה בבאר  -שבע ,

ב 20 -

בנובמבר

. 1920

הוא התעניין

בעצים ובאדמות ואיחל שיינטעו מאות  -אלפי עצים .
היהודים בעיר ולייסוד הרבה מושבות עבריות בדרום .
שהמשיכה להקשות על קיום המשתלה  .משאבת  -יד ששלח ועד הצירים  ,איפשרה להחזיר את
העבודה לתקנה .

כן הביע תקווה להתיישבות נרחבת של

25

אין עדות שסייע לפתרון בעיית המים ,

לאחר שאייזנברג ואשתו עזבו את המשתלה  ,בספטמבר

, 1920

קיבל שמואל שפירא את

בדין  -וחשבון של דוד רמז על מצב העבודה בארץ במועצת באי  -כוח הסניפים של ההסתדרות החקלאית כיהודה
נאמר

:

' קיוינו כי עבודת המשתלות תוכל להעסיק מספר יותר גדול של פועלים  .אולם עבודה זו היתה מוכרחת

להצטמצם  ,באשר לא נרכשו עוד המקומות העומדים לנטיעה ויעור '  .חדשות הארץ  ,לא (  23ביולי  ( , ) 1919ציטוט

מתוך ה ' קונטרס ' )  .מסתבר  ,שלא חל שיפור גדול בעניין זה .
הארכיון לתולדות ההתישבות בנגב  ' ,אלבום כתום ' ,

מלאה מים בנטיעות  ,למה לא ישתמשו בה
ראה מכתב מד ' מרכוס לע ' אטינגר מיום

תעודה . 26

הערת מקבל המברק בכתב  -יד על גביו  ' :יש כאר

?'

14

באוקטובר

, 1920

אצ " מ ,

. 815 / 968

חילופי המכתבים בנושא אספקת המים משקפים את הקשיים שבהם היו נתונים אנשי המשתלה  ,וכן את הבעיות
שהיו כרוכות בתפעול הבאר  .אטינגר הודיע לשמואל שפירא  ,שניהל את המשתלה  ,שהקבוצה מתבקשת
להשתמש ' באיזה אופן שהוא במי הבאר הזאת '  .הבאר שבתחום המשתלה  ,שעומקה

יוסף וייץ כתב

ב 29 -

באוקטובר

, 1920

ויישפכו דרך שוקת לבריכה בנפח

4

שהבאר תתוקן

;

 22מ '  ,היתה

מקולקלת .

המים יעלו ב ' ארגזים ושרשראות ' בכוחה של בהמה

מ " ק שליד הבאר  .בהמה ניתן לשכור לפי שעות  ,כל יומיים  -שלושה  ,למילוי

הבריכה  .מאיר שניידרוביץ  ,בעל טחנת  -הקמח בעיר  ,קיבל על עצמו לסדר את הכאר  .ישראל כהן שאצקי  ,סוחר

מיפו  ,אמור היה להעביר את החומרים והאבזרים הדרושים על  -גבי גמלים  .זאת לפי פנייה של יוסף וייץ אליו
מיום

28

ביום

3

באוקטובר 920נ  ,שם  ,שם  ,מסמך

בנובמבר

, 1920

. 3723

וכן ראה וייץ ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '

. 85

על כך באה התשובה

שיש בעיות עם השאיבה והבאר  :אי  -אפשר לשאוב עם בהמה  ,השרשרת והדליים נופלים

ואין סולם  .שניידרוב " ן לא הצליח לסדר את הבאר  .שפירא הציע להביא משאבת  -יד וביקש מלט וצינורות
לתיקון הבריכה  ( .ראה אצ " מ  . ) 815 / 968 / 2687 ,בנוסף לכך  ,ביקש שפירא מיוסף וייץ לפנות לנציב העליון בכל
העניין ( שם  ,שם  ,מסמך

אבדו
8 , 000

ראה

:

5 , 000

. ) 2907

ואמנם ועד הצירים שלח משאכת  -יד והעבודה חזרה לסדרה  ,אך בין כה וכה

שתילים ( שפירא  ,לעיל  ,הערה

שתילים .
הארץ ,

29

בנובמבר

. 1920

, 20

' באר שבע '

מ 12 -

בינואר . ) 1922

ולפי אצ " מ

 515 / 968 / 221אבדו

ו:

()

1

י

ש
-

.

,

-, ,

- - -.. -, .

-- -

זלמן ושחטנה אייזנברג

.

.

,

ל -

י

. --

- - - - - - --

- - -

ב

י

-

-- - ,- 1

( פלד ) בבאר  -טוביה ~ 917 ,

האחריות לניהול המשתלה  .הוא היה בעל  -מקצוע בשתלנות ומומחה להדרכה  .את נסיונו רכש

במושבות ובמשתלות אגודת ' נטעים '  .היה איש  -תרבות ומעורב בחיי הקהילה היהודית בבאר -

שבע .
הקרן  -הקימת  -לישראל החליטה לסייע לחברי הקבוצה שנשארו  ,והוסיפה להם עוד
בחכירה  ,בנוסף על

20

הדונם

שנחכרו כבר ( בתוך אלו נכללה משתלה ערבית סמוכה ) .

הצטרפו ארבעה חברים - 26תוספת חשובה לשרידי קבוצת

הוכנו

4

דונם שתילי  -פלפל ,

4

השותלים .

כ 40 -

דונם

אל הקבוצה

תוך שלושה חודשים

דונם שתילי  -אשל ועוד  2 , 000עצים ניטעו ב ' חורשת הוואדי '  .בימים

של חוסר  -עבודה הוסיפו שני חדרים ליד הבית  ,מחסן לכלי  -עבודה ולול  -עופות  .נוסף לכך  ,עיבדו
גם גינת ירקות לצרכים

עצמיים .

כפי שהתיר חוזה החכירה ( סעיף

, )7

עמדו להקים מיתקן  -שאיבה בבעלות הקבוצה  ,המופעל

על  -ידי הרוח  .אף כי התקבל על כך אישור מפורש ממחלקת הקרקעות הממשלתית  ,לא יצא הדבר

לפועל .

27

המאבק על קיום המשתלה
מראשית שנת

1921

החלה להסתמן אי  -בהירות בקשר לעתיד המשתלה  .אפשר  ,שבין הגורמים לכך

היה הייעוד השונה שקבעה ההנהלה הציונית לקבוצה כקבוצת -שותלים גרידא  ,ומכאן המשימות
164
26

הארבעה שהצטרפו היו  :צבי ביקוכסקי  ,אברהם פינסקי  ,שמואל ידידיה ויצחק אברמוב " ן  .לאחר עזיבתם את
המשתלה הצטרפו שני הראשונים למושב

נהלל .

בזמנים שונים היו בקבוצה גם שושנה בוט ( שנישאה

לביקובסקי )  ,א ' גרזובסקי ולוין .
27

מכתב למנהל מחלקת ההתיישבות מיום

24

בנובמבר

, 1920

אצ " מ ,

. 815 / 968 / 2886

משתלה יהודית בבאר  -שבע

המוגבלות שהטילו עליה והנכונות לוותר בכלל על פעולתה  .חברי הקבוצה  ,לעומת זאת  ,ראו
עצמם כמניחי יסוד ליישוב חקלאי ליד באר  -שבע  ,תחושה שהתחזקה בקרבם לאחר מאורעות תל -

חי ( בגלל מאורעות

תל  -חי וירושלים ניגשו לעבודה רק בחודש אייר תר " פ ) .

.

,

888

28

' זוהי סוף סוף התחלה של עבודה ישובית חקלאית בסביבות הדרום הרחוק  -האם נדע לשמור
על נקודה זו

?'

שאל שמואל שפירא  ,איש המשתלה היחיד שעבד בה מייסודה ועד

ואטינגר חיזק את ידי הקבוצה

חיסולה .

29

' הנקודה הקטנה הזאת תוכל לשמש כנקודת מוצא לפעולות

:

ישוביות רחבות בעתיד '  ,והמשתלה היא ' יתד ממנה פנה קדימה לנגב ' .

ודעך עקב המשבר שאליו נקלע ועד

30

אך הסיוע המוסדי הלך

הצירים ' .

.

ן

כאילו כדי להוסיף על מבוכתם של חברי הקבוצה  ,הביע המשרד הראשי של ההסתדרות
הציונית בלונדון ביום

1

במארס

עצם המיפעל  .תקציב החכירה ,

1921

146

פליאה והתנגדות כלפי ההנהלה הציונית בירושלים לגבי

לירות מצריות  ,הוקפא עד אשר יתברר אם כל העניין נעשה

לפני או אחרי בואה של משלחת ' הריאורגניזציה ' הציונית לארץ  -ישראל בנובמבר
כאשר נקבע שהדברים נחתמו ב -

ניתנה על  -ידי וייצמן

1

בנובמבר

עצמו  ,הופשר סכום

, 1920

התקציב .

בינתיים כירסם הייאוש בלב אנשי הקבוצה

' . 1920
2

רק עקיבא אטינגר

לפני בואה של המשלחת  ,והוראת התשלום
33

' המשאבה נותנת מעט וצריכים הרבה מים בשביל

:

השקיות  .חוץ מעבודות המשתלה לא מספיקים כלום  ,משכורות וכספים אינם מועברים ' .

34

שפירא

המתוסכל כתב למרכז ' הפועל הצעיר '  ' :חברים  ,אמרתי במכתבי לפני זה שהועדה החקלאית עברה
28

ראה

שפירא  ,לעיל  ,הערה

515 / 968 / 3308

 ' , 20באר שבע '

מיום

12

. 1922

בינואר

במסמך מיום

13

בינואר

, 1921

אצ " מ ,

טוענים חברי הקבוצה שיש להם נתונים  ,יכולת ורצון לפתח ענפים נוספים  ,כגון רפת או

מכלאה  ,מלכד הלול  ,ויש ברשותם די חומר  -בנייה  -לבנים ערביות .
בדצמבר

29

ש ' שפירא  ' ,מבאר  -שבע '  ,הפועל הצעיר ,

30

מכתבים של ע ' אטינגר ללשכה הראשית של הקרן  -הקימת מיום

3 , 9 , 14

 , 1920עמ '
20

. 17

בדצמבר 1920

ומ 8 -

בפברואר

, 1921

אצ " מ

3 / 52ושש .
31

המאבק על קיום המשתלה היה חלק מהתפתחויות ואירועים שקרו בעם היהודי בכלל ובתנועה הציונית בפרט
אחרי מלחמת  -העולם הראשונה  .כאשר החליטה הוועדה השנתית של ההסתדרות הציונית בלונדון ביולי 1920

על הקמת קרן  -היסוד כמכשיר הכספי המרכזי שלה  ,נתגלע משבר חריף ביותר בתנועה הציונית  .מצבה הכלכלי

והמדיני של יהדות ארצות  -הברית עשה אותה למממנת ולמשענת העיקרית של היישוב וההתיישבות בארץ
ולבעלת עמדה חזקה בהסתדרות הציונית  .אך ציוני אמריקה  ,בראשות ברנדייס  ,התנגדו לקרן  -היסוד והחליטו ,
שלא לתמוך בה ולא להעביר כספים לוועד הצירים  .גם ארגון הג ' וינט האמריקאי ניתק עצמו מוועד הצירים .
זרימת הכסף מאמריקה  ,שהיה הבסיס הפינאנסי העיקרי של ההסתדרות הציונית ושל ועד הצירים  ,נעצרה מייד ,

והמפעל הציוני בארץ  -ישראל הגיע אל סף פשיטת  -רגל  .ראה
פיננסית ציונית  ,תקופת ועד הצירים
32

, 1921 - 1918

:

נ ' גרוס וחגית לבסקי  ,הנחת יסודות למדיניות

חוברת א  ,ירושלים  , 1978עמ ' . 9 - 5

המצב החדש שתואר לעיל  ,חייב ארגון ותכנון מחדש של העבודה הציונית בארץ  ,וגם נסיון לחדש את התמיכה

הכספית של יהודי ארצות  -הברית  .הוקמה ' ועדת ריאורגניזציה ' בת שלושה חברים

:

יוליוס סימון ונחמיה דה

לימה  ,חברי ההנהלה הציונית החדשה  ,ורוברט סולד מציוני אמריקה  .הוועדה נשלחה בנובמבר  1920לארץ ,

ותפקידה היה למצוא דרכים לחידוש העבודה הציונית  ,על רקע המצב הכספי הקשה  .הוועדה ששהתה בארץ מ -
4

בנובמבר עד

14

בדצמבר

, 1920

בדקה פעולות שונות והצביעה על אפשרויות ייעול וצמצום ברוח השקפותיו

של ברנדייס  :הפסקת פעילותה הפוליטית של ההסתדרות הציונית בארץ  ,צמצום מעורבותה הכלכלית הישירה ,

עידוד יוזמות כלכליות פרטיות ועוד  .הצעותיה של הוועדה לא נתקבלו וחבריה התפטרו מכל תפקידיהם
33

בתחילת . 1921
ראה  :אצ " מ . 515 / 968/ 3710 ,

34

שם  ,שם  ,מסמך  5388מיום

24

ביולי . 1921

פעם אף אבדו לפינסקי  20לירות מצריות שקיבל עבור הקבוצה

ממחלקת ההתיישבות  .ראה וייץ ( לעיל  ,הערה

, ) 12

עמ ' . 187

(ןן ) 1

רמי איטינגון

לסל המערכת  .כנראה

שזו אמת ' .

35

בכל זאת  ,בתקציב ועד הצירים לתקופה  1באוקטובר 0 - 1920נ

בספטמבר  1921מצוין  ,שבחודש פברואר ניתנה ההקצבה השנתית למשתלה בבאר  -שבע -

לירות מצריות  .לכל היעדים החקלאיים הוקצבו בשנת  -תקציב זאת

53 , 560

לירות

מצריות .

216
36

שביב  -תקווה נדלק עם התגלות מפתיעה של מעיין בתוך תחום המשתלה באוגוסט . 1921
המעיין פרץ במקום גלוי  ,על  -יד הדרך בפנים הגן  ,ולכן לא ניתן להסתירו ( מעיני המושל והערבים ) .
השותלים ביקשו הוראות בנידון  37 .תשובת המוסדות היתה  ,שאינם מוצאים לנכון להעלים את
,

הדבר מעיני הממשלה ; ' אפילו אם תחכור הקרן הקימת את השטח גם בעתיד '  ,יש למסור כמושל
שטרן על דבר

המעיין .

38

אפשר להניח  ,שהלחץ על המושל שיחדש את אספקת המים למשתלה מהבאר הממשלתית  ,או

ממקור אחר  ,לא פסק  .אילו היו מודיעים למושל על דבר המעיין  ,ייתכן שהיה רואה בכך פתרון

למצוקת המים  ,והסיכוי לקבל מים נוספים היה מתבטל  .ייתכן גם  ,שהיה חשש מעליית ערך הקרקע
של המשתלה  ,בה נובעים מים  ,ובעקבות כך היו מעלים את דמי החכירה  .ואפשר  ,שעקב התסיסה
הלאומנית הערבית בבאר  -שבע לא רצו אנשי המשתלה להופיע כ ' עתירי  -מים ' ולנקר את עיני

השכנים  .מכל מקום  ,הגינות המוסדות ניכרת בתגובתם  ,אך נרמז גם ספק לגבי המשך

המיפעל .

לקראת שנת תרפ " ב הזמינה המחלקה להתיישבות חקלאית  ,על  -פי הצעת יהודה זלדין  ,למעלה
ממאה אלף שתילים  ,אלא שהזמנה זו לא נתמלאה  .לעונת הנטיעה של תרפ " ב נמצאו במשתלה
37 , 000

שתילים

בלבד .

39

בנוסף למחסור במים וחלאות מזג האוויר  ,גרמה למיעוט השתילים גם

פרישתם של רוב חברי הקבוצה ; נותרו ממנה רק שניים ( שפירא וביקובסקי ) .
המחלקה להתיישבות הסכם על שמירת המשתלה למשך הקיץ והסתיו  .השניים המשיכו בעבודתם .

עם שני אלה חתמה

בתחילת נובמבר הם עוד מספרים כי  , 000נ מהשתילים שלהם ניטעו בבית  -הקברות לחללי

המלחמה  ,וכן התמלאו השטחים הריקים בחורשות ליד בית הממשלה ( הסראיה ) על  -ידי
שתילים שנמסרו בחודש זה למושל .

40

אך ימים אחדים לאחר  -מכן ,

השותלים למסקנה  ,ש ' הערוגות סובלות ' ויש צורך לחסל את

10 , 000

בנובמבר  , 1921הגיעו

ב 18 -

המשתלה .

ן4

חיסול המפעל
נראה  ,שהרקע לקבלת ההחלטה כבר היה מוכן  ,אך מעניינת הסיבה לחיסול המשתלה  ,שממנה
משתמעת המטרה שלשמה הוקמה
35

מובא בתוך כל בי ( מקומון העיר באר  -שבע )  ( 176 ,כ " ט בסיוון

ולבסקי ( לעיל  ,הערה

36

37

39

מכתב

, 1921

"

40

 , ) 31עמ '

הארכיון לתולדות ההתיישבות בנגב  ' ,אלבום כתום '  ,תעודה

מחלקת ההתיישבות לקבוצת הפועלים מיום

31

באוגוסט

, 1921

25

( ' המעין זורם בצורה

שם  ,תעודה

13

בינונית' ) .

. 24

ראה וייץ ( לעיל  ,הערה  , ) 12עמ '  . 185הזמנת מאה אלף השתילים כללה  40 , 000 :שתילי  -אקליפטוסים ,
 -אורן ירושלים  - 15 , 000 ,אורן הגלעין  - 15 , 000 ,שיטה  - 10 , 000 ,קזוארינה  - 10 , 000 ,אשל 500 ,

25 , 000

-

ברוש אופקי  .על  -פי הסדר בין יוסף וייץ ואסף גרזובסקי  ,ממחלקת הייעור של הממשלה  ,נתחלקו

37 , 000

לחולדה -

, 5 , 770

השתילים שהוכנו כדלהלן

עע

. 101

מכתב מ ' ארליך  ,מנהל מחלקת העבודות הציבוריות בבאר  -שבע  ,למחלקת החקלאות בוועד הצירים מיום

38

)

תשמ " א ) .

גרוס

באוגוסט

ן

:

' היות ולא יכולנו לרכוש קרקעות בבאר  -שבע או בסביבה אין

:

לממשלה בעזה -

, 10 , 200

לעיריית באר  -שבע -

, 11 , 000

 ש , 2 , 750לתושבי הסביבה או לחוות רוחמה -מכתב
לרוחמה
ראה
' שפירא למחלקת ההתיישבות מיום  13בנובמבר  , 1921אצ " מ  . 515 / 962 / 211 ,במכתב זה הם
דיווחו שנגרמו נזקים למשתלה עקב רוחות חזקות בסתיו של  1921וכן הציעו ללמוד לקח לגבי השתילה בבאר -
7 , 500

שבע

:

שתילים .

כאן יש להקדים בהכנת השתילים  ,כדי שיספגו את כל מי הגשמים  .שתילים שנשתלו בחודש שבט ,

באיחור  -כ  2 , 000 -שתילי צפצפות  ,רימונים  ,תפוחים ואשלים  -מתו  .ומכאן גם חוזרת ומשתמעת בעיית
המחסור במים במשתלה  ,שכן מי הבאר אינם מספיקים .
41

שם  ,שם  ,מסמך

. 254

משתלה יהודית בבאר  -שבע

צורך יותר להחזיק המשתלה ורוצים להפסיק החכירה ' .

כך כתב מנהל המחלקה להתיישבות

הקרקע .

למנהל מחלקת הקרקעות הממשלתית  ,ושאל למי למסור את

מכאן ואילך נעשו כל הצעדים לסיום החכירה

:

ב-

1

בינואר

מעידה על הדוחק ומיעוט האמצעים שבהם חיו ועבדו אנשי

1922

42

נערכה ספירת מלאי  ,אשר

המשתלה .

43

מחלקת הקרקעות

הממשלתית הודיעה לאטינגר להעביר את המשתלה  ,הבית  ,הבאר והבריכה לעוזר לענייני חקלאות

,.

בבאר  -שבע .
במשאבה  45 .לפי הצעתם של השותלים  ,שלח אטינגר למושל מחוז באר  -שבע  ,מיג ' ור קני  -לווק (
 -Leveckצממטם , ) 1מכתב תודה על עזרתו לעובדי המשתלה  46 ,וכך תמה הפרשה  .המשתלה לא

מאחר שנתגלו קשיים של הרגע האחרון במכירת השתילים  ,נותר עדיין הצורך

44

מילאה אף את יעודה המצומצם  -אספקת שתילים בכמות גדולה יותר מזו שאכן סיפקה ; ודא

שלא מילאה את שאיפתה מרחיקת -הלכת -

ר
,

ייסוד יישוב יהודי במקום .

סיכום
מקומה של המשתלה בהיערכות הכללית בנגב
בחוזה החכירה של שטח המשתלה מדובר על חכירה למשך
ל 100 -

שנים כל פעם  ,עד

שנה .

47

50

שנה  ,עם אפשרות להארכה של

10

הטיפול בנושא היה מופקד בידי הדרגים הגבוהים ביותר בכל

מוסד שעסק בו  :בהסתדרות הציונית העולמית  -יוזמה וחתימה של וייצמן על תקציב המיפעל

בהנהלה הציונית ובקרן  -הקימת בארץ  -אוסישקין  ,רופין

יעקב אפטר וצבי יהודה .

הצעיר ' -
42

מסמך

מיום

276

29

בנובמבר

, 1921

שם ,

49

ואטינגר ;

שם ,

שם .

שם .

43

44

מסמך

45

עציצים ופחים שנשארו נמסרו למשה גורדון  ,מוח ' תר יהודי באר  -שבע  .מסמך

603

מיום

26

בדצמבר

, 1921

בצמרת מפלגת ' הפועל

הרברט סמואל  ,הנציב הראשון ליהודה  ,ראה צורך לבקר

מסמך מיום

4

כדצמבר

, 1921

48

;

שם ,

שם .
586

מיום

1

בפברואר

, 1922

שם ,

שם .
46

מסמך

940

מיום

2

בפברואר  , 1922שם  ,שם  .ביקובסקי ביקש מן ההנהלה הציונית

ב 27 -

בינואר

: 1922

' להביע

להמושל בבאר  -שבע בעד יחסו הטוב במשך כל זמן עבודתנו שמה  ,ובפרט התענינותו במכירת השתילים  .ואם

זה לא עלה בידו בכל אפן שהוא הרבה להתענין בזה '  .שם  ,שם  .מסמך

. 814

ברוח בקשה זו נכתב

המכתב .

המושל  ,גנן חובב בעצמו  ,אהד את הרעיון הציוני ולימים שילם על כך במישרתו  .אטינגר עוד קיבל בקשה

מהשומר והגנן של בית  -הקברות  ,מנחם אלקלעי  ,בוגר מקוה  -ישראל  ,לגור בבית של הקבוצה לאחר שייעזב על -
ידי השותלים  .ברצונו היה להקים שם תחנת  -נסיונות חקלאית  .התשובה היתה שלילית  ,כי הכול הוחזר לרשות

הממשלה  .מסמך

393

ומסמך

408

מיום

11

בדצמבר

1921

.

שם  ,שם  .מתאים גם לסעיפים

 7ו9-

בחוזה

החכירה .

כדאי להזכיר שיחסי הקבוצה עם אלקלעי  ,הגנן הממשלתי  ,היו מתוחים עקב תחרות באיקלום והנבטת צמחים .
 2ו 16 -

החכירה .

47

סעיפים

48

בתזכיר על הסכם החכירה מיום

ארץ  -ישראל

בחוזה

13

בפברואר

1921

כתוב  ,שההסכם נחתם בין אלברט אברמסון מצד ממשלת

(המחכירים ) ואוסישקין מצד הקרן הקימת ( החוכרים ) .

אך במכתבו של מ ' אליאש  ,בשם יושב  -ראש

ההנהלה הציונית  ,אל אברמסון  ,מנהל מחלקת הקרקעות של הממשלה  ,מיום  9בינואר

שהחותמים הם אוסישקין  ,דופין ואטינגר  .אצ " מ ,
פ4

1921

הוא מודיע ,

. 815 / 968/4843

רעיון ההתיישבות היהודית בבאר  -שבע ובסביבתה עמד מאחורי הפעילות של יעקב אפטר ושל ' הפועל הצעיר '

למען ייסוד המשתלה  .הוא כותב  ' :בכדי שיתפתח פה ישוב עברי עירוני מן ההכרח שבסביבה יקום קודם ישוב

עברי חקלאי . . .

ואם יעלה בידינו להתחיל בעבודה לע " ע ע " י גידול משתלת עצים  ,וא " ב ע " י הנטיעה בסביבה

נוכל לקוות שבזה יונח היסוד לישוב עברי חקלאי בדרום  ,כי מקום לישוב כזה בדרום יש ויש וגם במידה רחבה ,

7נ) 1

רמי איטינגון

במקום

( ב 26 -

בנובמבר

) 1920

וכן סיר וינדהם דירס  ,המזכיר הראשי של ממשלת ארץ  -ישראל

( במאי  , ) 1921וכמובן מושלי באר  -שבע

ונכבדיה .

כל המעורבים בנושא  ,כולל השלטונות  ,ראו במשתלה הזאת פתח  -תקווה וקרש  -קפיצה
לפעולות יישוביות נרחבות בעתיד

:

התיישבות  ,רכישות קרקע רחבות  -היקף וכגרעין לתחנת -

נסיונות שבאמצעותה יכירו את התנאים החקלאיים במדבר  .ואכן  ,יש לראות את מקומה של
המשתלה על רקע ההיערכות הכללית בנגב באותה
ב-

1921

אל  -חפיר .

נוסד ארגון ' באר  -שבע החדשה '  ,שמנה

תקופה .

300

משפחות חרדיות שרצו להתיישב בעוג ' ה

באותה שנה היה נסיון  -התיישבות של משוחררי הגדודים העבריים בערד וכן של

אגודת ' שארית ישראל '  ,עם וליקובסקי מייסדה  ,שהתכוונה להתיישב ברוחמה  .בסוף שנה זאת
תכננו להקים שכונה יהודית בבאר  -שבע עצמה  ,בעזרת חברת ' גאולה ' וסניף אפ " ק בחברון .

מושל באר  -שבע  ,קני  -לווק  ,הציע למוסדות לרכוש את אדמות

עסלוג '  .יי

כמו  -כן הציע

400

0

'

דונם

אדמה ממשלתית ליד באר  -שבע לשם הקמת ' מושב ירקות '  .בעזרת הנציב העליון פעלו יצחק

וילקנסקי ויעקב טהון לקבל שטח של  600דונם לשם הקמת תחנת -נסיונות ' .
2

קני  -לווק  ,יחד עם ראש עיריית באר  -שבע  ,במכירת

יהודי במקום .

53

100

בראשית

1922

טיפל

דונם מאדמות העיריה לשם ייסוד יישוב

נראה היה אפוא שישנה תנופת התיישבות גדולה באזור חדש  ,עתיר אדמות זולות

וריק יחסית מיישוב ערבי  ,שטח שאולי יתגלו בו

אוצרות  -טבע .

כל התכניות הללו לא יצאו אל הפועל  .ארגון ' באר  -שבע החדשה ' לא התנחל  ,כי חברת ' הכשרת

הישוב ' נרתעה מלסייע בהקמת יישוב בעוג ' ה אל  -חפיר ; יישוב החיילים המשוחררים בערד נכשל
עקב המחסור במים

;

שכונה יהודית בבאר  -שבע לא הוקמה

הירקות ' לא הוקם  ,כי האדמה לא התאימה

;

;

אדמות עסלוג ' לא נרכשו

;

' מושב

עיריית באר  -שבע איימה בהתפטרות  ,אם תימכרנה

ולהתחיל בישוב בסביבה הזאת מוכרחים אנו הפועלים  ,כמובן בעזרת ההסתדרות הציונית  .הקרקע בתולה עדיין
ואפשר אולי לסדר פה חיים בצורתנו אנו ולפי שאיפתנו אנו  .ועל המוסדות הציוניים להבין כמה חשוב הדבר
שפה יתרכז ישוב עובד  ,עובד ממש  ,ולא ישוב של רוכלים  ,יהיו אפילו רוכלים בקרקע ובעבודה  .ראה

( יעקב

שפירא

אפטר ) ,
:

' באר שבע '  ,הפועל הצעיר , 13

27 ( 20

:

י .א .

בפברואר  , ) 1920עמ '  . 12 - 11לדעתו מצטרף גם שמואל

' אלמלי היתה בסביבת באר שבע אדמה יהודית ואפשר היה להתחיל באיזה ישוב חקלאי היה גם הישוב

העירוני גדל מאליו  .בכל אופן גם בתנאים הנוכחיים אפשר היה  ,ע " י התאמצות ידועה  ,להתחיל לאט לאט
להגדיל את הישוב העברי כאן  .הקבוצה הקטנה של הפועלים במשתלה נתנו את היסוד לזה  ,ולו היו מתחילים
תיכף לנטוע את

30 , 000

השתילים המוכנים אפשר היה להעסיק מספר

אנשים . . .

סביבה זו עם כל מגרעותיה

יותר מתאימה לצרכי ישובנו מכל יתר פינות הארץ  .האדמה של הסביבה הזאת ששטחה מגיע עד

היא בלתי מיושבת וקל לרכוש אותה  .אין כאן כפרים של פלחים  -בכל הסביבה נמצאים עד

2

מליון דונם

40 , 000

בדואים

נודדים  .וכאן  ,בסביבה הזאת דוקא תפתר כנראה שאלת הרוב היהודי  .בכל אפן פה פנה מיוחדת במינה  -ואת

האנרגיה הישובית שלנו נצטרך לרכז בדרום '  .הוא מותח ביקורת על ' קבוצות קולוניזטוריות ' שונות שבאות
לרכוש קרקעות  ,אך כתוצאה מן היוזמה הפרטית שלהן עלה מחיר הקרקע בסביבה  .ראה שפירא  ,לעיל  ,הערה
, 20

ע
~

' מהנגב '

( 11

. ) 1921

במארס

וראשית

אביב  -אביב ומנשה מני מחברון  ,שם 85 / 361 ,נ .
בין בצלאל יפה מתל

50

ראה התכתבויות מסוף

51

האמריקאי לנפגעי המלחמה היהודים ' לד " ר א '
ראה מכתבו של ד ' דה  -סולה  -פול מ ' וועד הסיוע המאוחד

ע) ן

מיום

א ' באדר ב '

1921

תרפ " א

( 11

במארס

1922

, ) 1921

שם 127 / 5 ,

. ] 18 ,

במכתב מציין הכותב  ,שקני  -לווק מציע שוב

לרכוש את אדמות עסלוג '  ,מפרט את יתרונות המקום ומביא הצעות  -תקציב
52

53

ראה מכתבו של וולקני למחלקה המדינית של הסוכנות מיום
ראה :

הארץ ,

20

במארס

. 1922

ll

21

במארס

ל 30 -

, 1938

איש .

שם ,

. 525 / 9946

באותו גליון גם מצוטט עתון הפלסטין הטוען כי ' קני  -לווק משתדל  ,יותר

מממשלת ארץ  -ישראל כולה  ,לשם יסוד בית לאומי ליהודים

במחוזו ' .

משתלה של הקרן  -הקיימת  -לישראל  ,תחילת שנות העשרים
אדמותיה

;

והתנגדות העיריה וערעור של ערבי מחברון או בית  -לחם מנעו הסדר להקמת תחנת

הנסיונות .
תחנת  -נסיונות ודאי היתה תורמת הרבה להתיישבות היהודית  ,ואמנם וילקנסקי פעל רבות

להקמתה  .הוא הציע להסב את

הנגב . . .

400

הדונם של ' מושב הירקות ' שנזכר קודם ל ' תחנת הנסיון בשביל

כדי שנהיה מוכנים לעבודה כאשר נרכש שטח גדול להתישבות כמו שלושים האלף דונם

המוצעים לנו '  .לאחר תיאור סוגי הניסוי שיש לעשות  ,הוא הוסיף  ' :לנטעים נוכל לעשות נסיונות
ב 60 -

הדונם של הבאר ' ( כלומר

במשתלה ) .

54

היה ברור  ,שבשטח הגדול של עמק  -שרה המיועד להתיישבות של חיילים משוחררים וגופים
אחרים  ,לא היה אפשר להושיב קיבוץ

קטן  .מצד שני  ,לא היה ניתן להתחיל מייד בעבודה נרחבת .

באופן זה עשויה היתה המשתלה להשתלב במיפעל הגדול  ,שכן ייעודה היה כפול  :הן תחנת-
נס יונות והן קבוצת  -פ ועלים
54

להתיישבות .

55

מכתבו של וילקנסקי לרופיי מיום  26במאי  , 1921אצ " מ . ] 18 , 177 /4 ,
ההתיישבות החקלאית בארץ  .ניהל את חוות חולדה ובן  -שמן ( . ) 1918 - 1909
ההתיישבות של ועד הצירים והיה מפעילי ' הפועל הצעיר '  .ב  1921 -הקים את תחנת הנסיונות החקלאית של
ההנהלה הציונית  -היום התחנה לחקר החקלאות  ,מכון וולקני .
כמי שחווה את הנסיון  ,כותב שפירא לאחר חיסול המשתלה  . . . ' :בשביל לגשת לעבודה בסביבה מדברית זו

יצחק וילקנסקי ( וולקני ) היה ממתכנני
עמד יחד עם אטינגר בראש מחלקת

55

דרושים אמצעים ענקיים  .גם מתוך השקפה ישובית וגם מדינית אי אפשר לגשת כאן בקטנות  .או לא לגשת כלום
 או להתחיל בפעם אחת באיזה מושבות  ,להתחיל ליער את הנגב  ,לסדר בארות ארטיזאניות  ,תחנות נסיוןולחקור כל מה שאפשר לעשות בנגב  .זה כמעט מקום היחידי בארץ שאפשר לרכז במקום אחד  50 , 000וגם

 100 , 000דונם אדמה '  .שפירא ( לעיל  ,הערה

, 20

' באר שבע ' ,

12

בינואר

. ) 1922

ע

ק
~

)

ן

רמי איטינגון

תחנת הנסיונות היתה יכולה לסייע גם להתיישבות הבדווים  .השלטונות הבינו  ,שעם הצרת
מרחבי הנדידה שלהם  ,כאשר ייקבעו גבולות הארץ  ,יהיה צורך ליישב את הבדווים

תנאי המקום ותוצאות הניסויים החקלאיים היו יכולים להיות להם

;

וכך הכרת

לעזר .

הסיבות לאי  -הצלחת המשתלה
נראה  ,שהסיבה העיקרית לחיסול המשתלה היתה חוסר האפשרות לרכוש קרקעות בסביכה לשם
קידום ההתיישבות בהן  .אדמות עמק  -שרה לא נגאלו כולן  .המוסדות  ,אשר תקציבם היה מצומצם ,

לא קבעו כל עדיפות שהיא לצורכי הנגב בכלל ולסביבות באר  -שבע בפרט  ,על  -פני שטחים אחרים

בארץ  .הנגב ימתין לימים טובים יותר  -כך גזרו  .היה ברור  ,שבפיתוח המדבר אין מקום ליוזמה

פרטית  ,אלא אך ורק להון לאומי או ציבורי  ,וזה לא היה זמין .
סיבה נוספת לאי  -הצלחתה של המשתלה היא הדכדוך והיאוש שפקדו את הפועלים  ,על שהגיעו
למצב ללא מוצא ותקווה  ,דבר שבא לידי ביטוי בהצטמקות הקבוצה  .הם

כזכור  ,דובר על

30 - 25

חברים בקבוצה והתפשרו על

12

חשו מוזנחים ומופקרים .

כמינימום הדרוש  ,ואף הוא לא נתקיים  .אף

פעם לא מנתה הקבוצה יותר מ  7 -חברים  ,וגם זאת לזמן קצר בלבד ; ולקראת חיסולה היו במשתלה

שני עובדים בלבד  .אין במקורות שום רמז לכך  ,שמפלגת ' הפועל הצעיר '  ,כגוף המיישב  ,הזדעזעה
מגורלם ואצה לתמוך

בהם .

הסיבה השלישית היא המחסור החמור במים להשקיה  .ניתן לשער שאילו העריכו יותר את
המיפעל  ,אפשר היה למצוא דרך כדי לפתור את בעיית המחסור ; שהרי היו עוד בארות בסביבה ,
פרץ מעיין בשטח המשתלה ועברו מים רבים בנחל

באר  -שבע .

פרשת המשתלה התרחשה בראשית שנות העשרים  ,עם סיום השלטון הצבאי על הארץ ותחילת
השלטון האזרחי  .עם כל רצונו של הרברט סמואל להגשים את הצהרת בלפור  ,הרי מעשים
ומחדלים רבים במדיניותו בתקופת נציבותו מצביעים על נסיגה

שננקטה עוד בזמן השלטון הצבאי  ,נמשכה גם

בזמנו .

56

ממנה .

מדיניות אנטי  -ציונית

במטוטלת המדינית שנעה בין מטרות

הצהרת בלפור לבין הגשמתה למעשה  ,או בין חלקה הראשון של ההצהרה ( הקמת בית לאומי לעם
היהודי בארץ

ישראל )

לחלקה השני ( שלא ייעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות

והדתיות של עדות לא  -יהודיות שקיימות בארץ  ,במובן הרחב ביותר שיכלו הבריטים להבינו ) ,
התחזקו הכוחות שגרמו לכך  ,שהממשלה בבריטניה והשלטונות בארץ היו מסייעים פחות ממה

שקיוו היישוב היהודי והתנועה הציונית  .אין ספק כי לו רצו בכך  ,הם יכלו לסייע בתחומים רבים .

56

בתקופת השלטון הצבאי  -התנגדות לפרסום הצהרת בלפור בארץ ; הצבת קשיים בפני גיוס הגדודים העבריים

הפרעות לפעולות ועד הצירים ; התנהגות הצבא במאורעות ירושלים באפריל . 1920
כניעה לתביעות ערביות לאומניות קיצוניות ; הגבלת העלתה

1 70

ל 16 , 500 -

;

בזמנו של הרברט סמואל -

נפש לשנה ; הפסקה זמנית של העלייה

;

הגבלתה בהתאם למספר ולאינטרסים של האוכלוסיה הקיימת ולכוח הקליטה של הארץ ; קביעת הקו המינהלי ,
לפיו ידאגו השלטונות בייחוד לצורכי האוכלוסיה הערבית ; מסקנות ועדת החקירה למאורעות  ( 1921ועדת
הייקרפט ) ,

הארץ

;

שבה הובעה הבנה  ,וכמעט הצדקה  ,של טענות הערבים בדבר חששותיהם מפני השתלטות יהודית על

ארהקצאת אדמות ליהודים במידה מספקת  ,לעומת נתינתן לבדווים באזור בית  -שאן

 , 1922ב ' ספר הלבן ' של

;

צ ' רצ ' יל  ,שצמצם את המשמעות הטריטוריאלית והמעשית של הבית

ולבסוף ביוני

הלאומי .

משתלה יהודית בבאר  -שבע

תרומתה של המשתלה
למרות תקופת פעילותה הקצרה  ,נאסף במשתלה מידע חקלאי רב  .התברר לשותלים שישנם עצים

הזקוקים לכמויות  -מים מעטות  :עצי  -פרי כגון תאנה  ,תפוח  ,תות  ,שזיף ורימון  ,וכן עצי  -נוי או סרק
לתעשייה כגון פלפל  ,שיטה ארוכת  -עלים ושיטות אחרות  ,ובעיקר אשל  .האחרונים ניטעו בגן העיר
והתפתחו יפה ללא השקיה

וטיפול .

57

במשתלה נערכו מדידות של מזג האוויר  :טמפרטורה  ,משקעים  ,רוח

וכו ' .

58

הנתונים שנאספו

לא נשתמרו  ,פרט לאלו שפורסמו לעתים בעיתונות התקופה  .הנסיון הביא את השותלים לקבוע כי
יש צורך במשברי  -רוח בחלקות  ,תוך מתן תשומת  -לב לטיב המחיצה  ,גובהה ומרחקה מהמחיצה

השכנה .

כמו  -כן נוסו שיטות של ערבוב הלס עם חצץ  -נחל דק למניעת התקרמות הלס  ,ועלה

הרעיון לנצל את אנרגיית הרוח לצורך שאיבת

מים .

מציאות הקבוצה במקום היא גם מקור לידיעות על העיר באר  -שבע ועל הנעשה בה באותה
תקופה  ,על הקהילה היהודית בעיר  ,שאנשי המשתלה השחייכו אליה והיחסים עם התושבים
והשלטונות  ,על הנטיות הלאומניות בקרב ערביי העיר  ,על הבדווים

וכו ' .

59

עד היום ניכרת תרומת עצי המשתלה בעצי בית  -הקברות הצבאי הבריטי  ,בשדרות העיר  ,בגן

העיר שליד הסראיה ובחורשות שביציאה המזרחית מן העיר  .שתילים מהמשתלה הועברו גם
לחולדה  ,לרוחמה  ,לעזה ( בתיווכו של

קני  -לווק )

ולעוד

מקומות .

בסיכום  ,היה זה אפוא מיפעל חלוצי במובן המדיני  ,ההתיישבותי והחקלאי  ,שנשתכח עם הזמן
ולא זכה למלוא ההערכה המגיעה
ביותר

57

מ 20 -

לו .

שנה את מפעל המצפים

60

במובנים מסויימים רעיון המשתלה בבאר  -שבע הקדים

בנגב .

ראה  :ש ' ש ' ( שמואל שפירא )  ' ,מהנגב '  ,הפועל הצעיר

23 ( 40 , 13

ביולי

, ) 1920

עמ '

, 13 - 12

וראה גם לעיל  ,הערה

. 40
58

במכתבו למחלקת ההתיישבות מיום נ

בספטמבר , 1920

( אצ " מ  ) 815 / 968 / 1638 ,ביקש אפטר שישלחו לקבוצה

לפי בקשחה טרמומטר מכסימום  -מינימום  ,והחבר אייתברג יעסוק במדידות  .וייץ מוסיף ( לעיל  ,הערה
עמ '  , 184שפנו אליו בקשר למד -גשם .
59

60

הרבה עסק בכך ש ' שפירא  ,וראה מאמריו  :הארץ  22 ,במאי  ; 1921ש ' ש '  ,קונטרס  ,ב ' בתמוז תרפ " א ,
נך :שם ס " ט  ,ט " ו באב תרפ " א  ,עמ '  ; 38 - 36ועוד בגליונות ' הפועל הצעיר' שהחכרו לעיל .

, ) 12

עמ ' ; 30

ך
ש'

בשטח המשתלה  ,כשלושים שנה לאחר פינויה על  -ידי השותלים  ,התיישב יהודי בשם הרשטיק ועסק שם בגידול
ירקות ובטיפוח רפת לחלב  .את המים שאב מבאר חליל דאוד חליל .
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