פרשת רכישת הקרקעות באזור

יקנעם *

פרץ לוינגר

מבוא
פרשת רכישתן ופינוין של אדמות קירה וקאמון  ,שעליהן קמה יקנעם  ,אף שנמשכה כמעט עשרים
וחמש שנה  ,אין לה זכר בספרות שנכתבה על רכישת קרקעות בארץ לפני הקמת המדינה  .דומה  ,כי
הסיבה לכך נעוצה באופיו של היישוב יקנעם  ,שבשוני מיישובים אחרים לא השתייך אף לאחד מן
הזרמים או התנועות שהשמיעו אז את דבריהם  ,ושמאוחר יותר עמלו על כתיבת

תולדותיהם .

אדמות קירה וקאמון נמצאות בפינה הצפונית  -מערבית של עמק  -יזרעאל  ,ובזו הצפונית -
מזרחית של גבעות  -מנשה  .תל קאמון  ,הוא יקנעם העתיקה  ,חולש על המעבר מהעמק  ,דרך ואדי

מילק (נחל יקנעם )  ,אל שפלת החוף  .אפיק נחל  -קישון מהווה את גבולן במזרח  ,וגבולן בצפון זהה
פחות או יותר עם אפיק נחל  -יקנעם  .בתקופת רכישתה של הקרקע  ,בשנות העשרים והשלושים ,

נקבע גבולן הדרומי באדמות הכפר אבו  -זריק  ,ואילו זה המערבי באזור הגבעות  ,באדמות הכפרים

.

רוחניה ואום א  -זינאת שטחן הכולל הקיף

כ 17 , 500 -

דונם  .קצת פחות ממחצית השטח  ,בין נחל -

קישון לכביש חיפה  -מגידו  ,היא אדמה מישורית כבדה ; ואילו שאר האדמות משתרעות מערבה
מהכביש  ,לתוך הגבעות  .מדרונות הגבעות הללו  ,הפונים מזרחה לעמק  ,הינם תלולים ומסולעים

וטובים רק למרעה או לייעור  .פנימה יותר  ,בין הגבעות  ,יש עמקים קטנים ומדרונות מתונים ,

.

הנוחים לעיבוד בכלים ובשיטות מסורתיים באזור מצויים מעיינות אחדים  ,מהם כמה השופעים
כל

השנה  .תלים אחדים מעידים על קיומו של יישוב צפוף בעבר .
בתקופה הנדונה היה במרכז אזור הגבעות  ,על הדרך המקשרת בין הגליל המערבי ושפלת

החוף  ,ח ' אן תורכי  .במפה משנת  , 1930שהכין מודד גרמני משרונה עבור משפחת סורסוק בקשר
למכירת האדמה  ,מכונה הח ' אן בשם ' קירה '  .האריסים תושבי המקום נתנו שם זה לכפרם הדל ,

אשר שכן סמוך למוצא של ואדי פוריר ( נחל שופט) אל המישור  .הפינה הצפונית  -מערבית של
השטח  ,שגובלת ברגלי שלוחות הכרמל  ,נושאת עד היום את השם

' מנסורה ' .
נך5ך

*

בהמצאת'
הנדיבהשל פרופ
בראשותם
עזרתם
חיפה ,
ואוניברסיטת על
ולמנהלת ארכיונה
בן  -צבי
הכללי
למזכירהיצחק
ויישובה ,של יד
הכשרת הישוב '
ארץ '-ישראל
לחקרחברת
להנהלת
המרכז
נתונה
מסמכים .
תודתי

אוריאל רפפורט וד " ר גדעון פוקס  ,חיזקו את ידי בהכנת העבודה  ,ועל כך נתצה תודתי .

פרץ לוינגר

רכישת הקרקע
את אדמות קירה וקאמון רכש יהושע חנקין  .עם משפחת סורסוק היה לחנקין קשר מאז שנות
התשעים של המאה

קירה

וקאיהן

ביירות ,

2

רכש

וב 1934 -

הי " ט  ,שעה שביקש לראשונה לרכוש אדמות משלה בעמק יזרעאל .

חנקין בשלבים .
( ראה

ב 1924 -

את אדמת

ן

נרכש חלקן של המשפחות סורסוק וטויני  ,רובם תושבי

נרכש החלק של משפחת חורי  ,משפחה מכובדת אשר מרכזה

להלן )

הישוב ' .

בחיפה  .באותן שנים  ,מאז יסודה בשנת  , 1909היה חנקין אחד ממנהלי חברת ' הכשרת

3

ממשרדו בתל  -אביב ניהל חנקין את המאבק על הקרקעות  ,בהדריכו את פקידיו שבמשרד החיפאי ,

שטיפלו בעניינים השוטפים .

הנהלת החברה המרכזית בירושלים היתה שותפה להחלטות

עקרוניות וניהלה את המגעים עם הדרגים הגבוהים  ,הלאומיים

והממשלתיים .

הבעלות על אדמות קירה וקאמון נחלקה בשווה בין המשפחות סורסוק  -טויני

ומשפחת חורי .

סביר להניח  ,שמשפחת סורסוק רכשה את הבעלות בסביבות שנת  , 1872במסיבות דומות לאלה
בהן הגיעו לידיה השטחים הנרחבים בעמק

יזרעאל .

4

לא ידוע מתי ובאילו מסיבות רכשה משפחת

חורי את השליטה על מחצית הקרקע  .את האדמות רכשו בזול  ,לא השקיעו בהן דבר והפיקו הכנסה

צנועה מתשלומי האריסים שישבו עליהן  .האדמות של סורסוק  -טויני ( סך
לחנקין בסכום של

.

37 , 686 750

לא " י  ,היינו  -כ  4. 300 -לא " י לדונם  ,תמורתן שולם באותה שנה רק

חלק מן הסכום ועל הסכום נרשמה  ,כמקובל  ,משכנתא לטובת
1

8 , 750

דונמים ) נמסרו

המוכרים .

5

מקובל להניח כי משפחת סורסוק  ,אשר היתה בעלת קשרים בינלאומיים וישבה מחרן לגבולות הארץ  ,היתה

מנותקת מן התנועה הלאומית הערבית אשר הטיפה נגד מכירת אדמה ליהודים  .גירסה שונה טוענת  ,שה ' אפנדי '
סורסוק השקיע באדמותיו  ,וגם הקים עליהן עשרים כפרים  .ראה  :נ ' גרוס  ' ,תמורות כלכליות בארץ  -ישראל בסוף
] . Oliphant , .
התקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה  ( 2 ,חשוון תשל " ז )  ,עמ '  . 112אוליפנט4 !: Modernl
העמק  .לעומת זאת  ,יוסף
~: orLifei
 . 58 - 60קק  Palestine Edinburgh , 1887 ,מתאר את העושר שמפיק סורסוק מאדמות

.

וייץ כותב ( י ' וייץ ' שיבת הנחלה '  ,ידיעת העמק  ,תשכ " ז  ,עמ '

0נ ) ,

שהכנסת בעלי האדמה היתה נמוכה ואין כל

סימן להשקעות בה  .סעדיה פז  ,עוזרו הנאמן של חנקין  ,מספר ( זכרונות  ,חיפה תשכ " ג  ,עמ '
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[ להלן

:

פז ,

זכרונות] ) כמקרה חריג במשפחת סורסוק  ,שחשבו לפתח משק אינטנסיבי באדמות עפולה ; חשבו אך לא ביצעו .
גם העובדה  ,שכבר בשנת

 1891כתב

הקפיטליסטי לנכס זה ( וייץ . ( ow ,
הישוב ( להלן  :אה " ה ) . 14 / 1149 ,
2

חנקין חוזה על קניית

160 , 000

דונם בעמק מאת סורסוק  ,מעידה על היחס

ביחס להסתעפות משפחת סורסוק ראה רשימת הבעלים בארכיון הכשרת

על  -פי ראיון עם יוסף סטרומזה  ,מי שהיה היועץ המשפטי של משרד חברת ' הכשרת הישוב ' בחיפה  ,שערכתי
בינואר  . 1980לדבריו  ,משפחת סורסוק יזמה את העסקה  .הצעת הרכישה באה מצד ראש המשפחה באותה עת

דעה מריה תרזה סרה די  -קסאנו  ,אלמנתו של אלפרד מוסה סורסוק ( כרשום בשולי המפה המובאת להלן ) .
נענה רק לפנייה השנייה מצידה  ,וסטרומזה התלווה אליו בנסיעה לביירות  .בעקבות הרכישה

חנקין

ב 1924 -

שילמה
3

כ 1925 -

חברת ' הכשרת הישוב ' את הורקו  -מס הקרקע  -עבור האדמה ( אה " ה  ,תיק

כבר

. ) 24

ראה  :ע ' אשבל  ,ששים שנות הכשרת הישוב  ,ירושלים תש " ל ( להלן  :אשבל  ,הכשרת הישוב ) ; מ ' סמילנסקי ,
יהושע חנקין  ,ירושלים חש " ו  .רוב התיעוד על אדמות קירה וקאמון מצוי בארכיון חברת ' הכשרת הישוב '

בירושלים .
4

על היווצרות האחוזות הגדולות בכלל  ,ושל סורסוק בפרט  ,ראה  :ג ' בר  ,מבוא לתולדות היחסים האגראריים

במזרח התיכון  ,תל  -אביב

! , 197

עמ '

; 56 - 55

א ' גרנות  ,המשטר הקרקעי באוץ ישראל  ,תל  -אביב

משפחת ינהר מערב כעביה סיפרו מפי אבותיהם ( בראיון שקיימתי אתם ביולי

) 1983

. 1949

בני

שהוצע להם לרכוש את

האדמה  ,אולם סירבו  ,פן יחויבו בשירות צבאי  .לפי זקני ערב סעדיה  ,הגיעו ראשוניהם לקירה בערך בין
 ג ' נם שליד דבוריה  ,בפברואר  . ) 1979ברשימת יישובי האזור של קונדראבלאל
באום
ותל אתם
בשיחה
( . 1870
- 1860
לא כפר  .ייתכן  ,שהשלטון מכר את השטח בהיותו עדיין ריק מאדם  .ראה :
קאמון ,
מעיינות
מוזכרים

" "
 54ך

 . 36 - 39קק C . R . Conder, Survey of Western Palestine, 11 , London 1881 ,
5

דין  -וחשבון כספי מפורט של חנקין מיום

4

ביולי

, 1937

המפרט את עלות קנייתן של אדמות קירה וקאמון עד

אותו תאריך  ,שם  . 14 / 2616 ,ביוזמת קיברן הזורע ערערה הקרן  -הקיימת  -לישראל על המחיר הגבוה  .הקיכלי
כספים ומסרם לקרן  -הקיימת  ,כדי שזו תרכוש עבורו חלק מאדמות קירה וקאמון  .חנקין הוכיח  ,שהמחיר אינו
מופרז  .בזמן עריכת הדין  -וחשבון לא חזה את מחיר הפינוי המתמשך .
גייס

ל י1.11נושש .גן1של
~
~

,
, ,,.

1

צ

ל

,

ם eN

 .יייי .

E - KEI
~

4ש

KI

" .י " " -

ך

( ,

[

,

מפת  -מדידה של אדמות קירה  -קאמון

חלפו

10

lllAIJE

~

~
ז4

".

ן * , ,,
,

(

ם

1

,

.
,

..

( 1930 , ) 1 : 10 , 000

שנים נוספות עד שהושלמה

( ב 6-

בפברואר

) 1934

רכישת המחצית השנייה של

האדמות  ,זו של משפחת חורי  .כל אותן שנים ניהל חנקין מגעים עם המשפחה אך לכלל סיכום לא

הגיעו  .היו לו אתם קשרים עסקיים ואישיים זמן רב  -מידיהם רכש את אדמות גשר ויגור  .רק
לאחר שהאחים חורי פשטו את הרגל ועניינם הגיע לבית המשפט פסק השופט הממונה על פשיטת
הרגל לטובת הצעת הקנייה של חברת ' הכשרת הישוב '  .למרות הגאות במחירי הקרקעות
נמכרה מחצית זו

למשפחות

.

ב 40 , 391 860 -

סורסוק  -טויני .

ב , 1934 -

לא " י  ,סכום גדול אך במעט מזה ששולם עשר שנים קודם לכן

6

העיכוב בן עשר השנים בהשלמת הרכישה הביא לעיכוב בפינוי האריסים  ,הכשיל את תכנית
ההתיישבות של חנקין ובלם את פיתוח המשק החקלאי של

יקנעם .

עם סיום ההליך הפורמלי של רכישת הקרקע פנתה חברת ' הכשרת הישוב ' אל משרד ספרי
6

על מחיר הקנייה ראה אה " ה  . 14 / 2616על תאריך החלטת מקבל הנכסים של משפחת חורי ראה שם . 14/ 2113 ,
יחסי חנקין עם משפחת חורי ראה פז  ,זכרונות  ,עמ '  . 219משה סמילנסקי כותב ( לעיל  ,הערה  , 1עמ '
שחנקין שילם ביוקר בגלל התחרות על האדמה  .הדין  -וחשבון הכספי הנ " ל אינו מוכיח טענה זו  .סמילנסקי אף
מוסיף  ,שחנקין ' שוב קנה באיחור '  .דבריו משתלבים בטענה  ,שהיישוב ומוסדותיו לא תמכו מספיק במפעלו של

על

קב  -קי ) ,

חנקין .

155

,

ם

,

פרץ לוינגר

האחוזה בחיפה  ,לפתוח בהליכים של רישום  -בעלות  .המכתב מלווה במפה ובתיאור ציורי של
גבולות

השטח .

קדם לכך משא  -ומתן להסדר עם כפרים שכנים  ,אשר הביא להקטנת  -מה של

7

השטח  .עוד בשנת

1925

מדווח על משפט עם תושב הכפר אבו  -זרק  ,וגם אחרי

סכסוכים  .תהליך הלוקתו ומדידתו של השטח ארך שנים  .רק בשנת
חברת ' הכשרת הישוב ' על האדמות בספרי

1940

1934

עוד היו

נרשמת בעלותה של

האחוזה .

מכירת אדמות
גושי  -אדמות מסוגם של קירה וקאמון עברו בדרך  -כלל לרשות הקרן  -הקיימת לישראל  ,שיישבה
עליהן מספר קיבוצים או מושבים  ,בהתאם לגודל השטח ותכונות האדמה  .ביישובים תמכו
תנועותיהם ומוסדות וקרנות לאומיים  .מתוך אדמות קירה וקאמון נמכר לקרן  -הקיימת רק חלק קטן
-

3 , 500

דונם  -עבור קיברן הזורע  ,שגייס בעצמו את הסכום הדרוש לקניית האדמה מחברת

' הכשרת הישוב '  .המשבצת שלו השתרעה בצד הדרומי של השטח  ,לכל אורכו  ,מנחל קישון לתוך
הגבעות  ,לאורך נחל
כל יתר הקרקע ,

השופט .

14 , 000

חקלאיות ; לכל אחת נועדו

8

דונם  ,נועד להתיישבות
כ 45 -

פרטית .

9

רובו של השטח תוכנן

דונם בחמש חלקות  ,המורכבות ממגרש של

בשתי חלקות באזור הגבעות ועוד

21

דונם במישור ,

.

2 5

ל 250 -

דונם

נחלות

; 21

דונם

עבור גידולי  -שלחין  ,גם אלה בשתי חלקות .

נחלות אלה הוצעו למכירה משנת  , 1933עוד לפני סיומו של תהליך רכישת חלקה של משפחת

חורי .

!0

ההצעות כללו דגמי  -משק שונים  ,עם חישובים של הכנסות צפויות  .וכך  ,במחיר של

לירות לנחלה  ,בתנאי  -תשלום נוחים  ,נמצאו קונים לכל

250

כ 450 -

הנחלות  .רשימת המזמינים מונה לצד

אלה מארץ  -ישראל גם אנשים מבחריין  ,גרמניה  ,הולנד  ,יוון  ,לבנון  ,ליטא  ,מצרים  ,עירק ופולין  .ין
7

המכתב מיום  2באוגוסט  , 1934אה " ה  ,תיק  . 14להלן תיאור הגבולות  ' :דרום  :מנהר הקישון אל חרוב שבין
אדמת אבו  -זריק הולך ישר לחג ' ר שקיף שבדרך המלך וממנה עולה לועדת שנקרארה עד ועד באב אל חוה ואל
המערה עד הגיעו אל ואד אלדפלה וממנו ממשיך עם ואדי רוש ראשה עד הגיעו לגבולות אם זינאת  .מערב :
גבולות אום זינאת וגבעה מערבה תחילת עקלה  .צפון

:

מהגבול הנזכר הולך עם הדרך  ,על גב חמור  ,עד מערה

וג ' ורן בלאט ויורד לואדי ומגיע למערת מנסורה ועולה לדרך עד שלול מנסורה ואדמת מזרע מנסורה ומגיע
לקישון  .מזרח

:

נהר

הקישון ' .

גרמניה .

8

לעיסקה זו קדמו מגעים עם חברת ' רסקו '  ,שהוקמה אז כדי לארגן יישובים של עולי

9

רכישותיה של חברת ' הכשרת הישוב ' עברו כאמור לידי הקרן הקיימת  ,והקנייה מומנה מכסף ציבורי  .לדברי

סטרומזה ( לעיל  ,הערה

,)1

מצאה ועדת  -מומחים  ,שאדמות קירה וקאמון אינן ראויות להתיישבותן וכך נחסם

האפיק הרגיל של מימון ציבורי  .אולם סטרומזה אינו בטוח בהנחה זו  .בכל מקרה  ,חוסר במקורות  -מימון היה

כנראה המניע העיקרי להחלטתו של חנקין למכור את האדמה לפרטים בצורת נחלות .
10

11

באותה עת ככר כותב חנקין למאיר דיזנגוף  ' :יסדתי את המושבה '  .אולם משפטניו של חנקין היו זהירים
ומפוכחים יותר .הם ניסחו את חוזי המכירה בצורת ' הזמנות לרכישה ' .

ראה אשבל  ,הכשרת הישוב  ,עמ '  . 126סמילנסקי ( לעיל  ,הערה

 ) 1עמ '

קב  -קי  .מפת הפרצלאציה משנת

, 1934

תכנית דגמי המשק המוצע וטופסי הזמנה  ,בעברית ובגרמנית  ,נמצאים בארכיון המושבה יקנעם  .המכתב למאיר
דיזנגוף בתשובה לבקשת מידע  ,אצ " מ  ,ארכיון

1276

חנקין  .רשימת המזמינים  ,ארכיון המושבה יקנעם .

כאן המקום להעיר  ,שאף שניסוח ההזמנה השאיר לחברה אפשרויות להסתלק מהעסקה  ,שומרת היא עד היום על
זכויות המזמינים ויורשיהם  .מי ששילם את מלוא המחיר  ,הוקצתה לו חלקת הנחלה בהגרלה עוד בשנת 1940
ובעלותו נרשמה בספרי האחוזה  .בהזמנות נכתב שגודל הנחלה הוא

50

דונם  .היו אלה דונמים ' תורכיים ' ,

הקטנים בעשרה אחוז מאלף מ " ר  .הטיה קטנה זו עשתה את העיסקה עוד יותר מושכת  .מחיר הדונם האמיתי היה
גבוה במקצת ממחיר הקנייה  .ההפרש נועד לא רק לכסות הוצאות ריבית  ,מסים  ,מדידה ותכנון ; החברה המוכרת

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

גושי  -קרקע שונים  ,רובם באזור הגבעות  ,נועדו למשקי  -עזר ולשיכונים  .באחדים מהם הוכנה
פרצלאציה  ,אולם מגרשים אלה לא הוצעו למכירה  .וכך  ,בראשית המאבק על פינוי האדמות
מאחיזת האריסים היו  ,לבד מקיבתן הזורע  ,יותר ממאתיים וחמישים מזמיני נחלות מיוצגים בפועל

על  -ידי חמישים מתיישבים  ,שהתעקשו על ישיבתם ביקנעם והתמידו

בה .

העלייה על הקרקע
בחנוכה תרצ " ו ,
לבנייה

,

י

ב 2-

בדצמבר  , 1936ביום גשום וסגרירי עלו ראשוני המתיישבים למקום המיועד

ההזמנה למתנחלים הראשונים הבטיחה להם זכות  -קדימה בבחירת

חלקותיהם .

כך

' נתפסו ' מאה מגרשים על  -ידי גידור והעמדת מיבנה ארעי כל שהוא  ,חלקם בידי מזמינים שלא
התכוונו לשכת במקום  .כל אדמות המישור  ,שהן שטחי המיזרע והשלחין  ,נותרו בידי

האריסים .

לעומת זאת  ,היו בגבעות אדמות פנויות  ,שמהן קיבלו המתיישבים חלקות לנטיעת
מדוע עלו המתיישבים על הקרקע בעת שרק

ומיטב האדמות נותר עדיין בידי האריסים

?

100

מתוך

לפי גירסה

250

מטעי  -בעל .

המגרשים היו פנויים להתיישבות ,

אחת  ,חנקין דרש את הקדמת ההתיישבות ,

כדי למנוע את תפיסתן מחדש של אדמות  ,שעבורן כבר שולמו פיצויים  .גירסה אחרת מדברת על

לחץ שהפעילו הקונים  -הקיבצן וחלק של המזמינים שישב בארץ  -שביקשו להתחיל בבניית

משקם  ,לאחר שהשקיעו את הונם ברכישת האדמה .
ידעו את סבך בעיית הפינוי  .התיישבותם  ,יותר משהיוותה
3ן

גירסה שנייה זו סבירה יותר  ,כי המזמינים לא

לפינוי האדמה והגדילה לאלה את הסיכוי לקבל פיצויים

לחץ על האריסים  ,העניקה חשיבות

גבוהים .

האריסים
בתקופת רכישתן מידי סורסוק וחורי הוחזקו  ,כאמור  ,אדמות קירה וקאמון בידי אריסים 4 .י כל

אדמות המישור ואדמות הגבעות הנוחות לעיבוד בשיטות המסורתיות  ,עובדו ונזרעו  .יתר האדמות
שימש למרעה  ,שהיה מצוי בשפע באזור גשום זה  .מאידך  ,בגלל ריבוי הגשמים  ,שדות המישור

שאדמותיהם היו כבדות ומוצפות מי  -נחלים  ,הניבו בדרך  -כלל יבולים זעומים  .האריסים נחלקו

.

התחייבה גם לקדוח בארות להניח רשת  -מים מרכזית  ,להביא חשמל עד היישוב  ,לסלול כבישים ולדאוג לפינוי

האריסים .
12

אשבל ( הכשרת הישוב  ,עמ '  ) 126קובע  ,שהעלייה על הקרקע היתה בקיץ  . 1935הסיבה לטעות היא כנראה משום
שחנקין ניהל את ענייני יקנעם בצורה עצמאית למדי  .סמילנסקי ( [ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ ' ק  -קב ) נוקב בתאריך הנכון
ומוסיף שחנקין  ,שהיה אז בן שישים ותשע  ,הלך בראש המתנחלים  .הנותרים מראשוני המתיישבים אינם זוכרים
שחנקין השתתף במבצע חלוצי

13

זה .

אשבל ( שם  ,שם ) כותב  ,כי אחרי שהאריסים הושפעו מדברי התועמלנים שלא לפנות את הקרקע  ,והיתה סכנה

שזו הפנויה תיתפס מחדש  ' ,היה צורך ליצור את גרעין ההתישבות מיד . . .
בעלי הקרקעות

לא היתה דרך אחרת אלא להודיע לכל

[ קונים  -מזמינים ] שעליהם לעלות על הקרקע מיד ' .

סטרומזה גורס אחרת  .בדין  -וחשבון על מסירת הקרקע שנכתב בסוף שנת

1937

( אה " ה ,

) 14 / 2113

בתגובה

לטענות ראשי הקרן  -הקחמת על כך  ,שקיברן הזורע מקופח בעניין הפינוי  ,הוא טוען  ' :חלק חשוב מקוני יקנעם

גם כן [ בנוסף לקיברן
14

הזורע ]

רצה לעלות על הקרקע ולהתישב בה תיכף

ומיד ' .

תיאור מצב האריסות בשעת רכישת השטח מידי בעליו הערבים ועד שנת
מסירת הקרקע הנ " ל ( אה " ה  ) 14 / 2292 ,ועל תזכיר מפורט בדבר תולדות הפינוי ( שם ,
1937

סטרומזה ונכתבו בשנת . 1937

נשען על דין  -וחשבון אודות

 , ) 14 / 2113שניהם מאת

התזכירים נכתבו במשרד החברה בחיפה לכתובת הנהלת החברה

בירושלים .
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יקנעם  ,קיץ

; 1937

מבט מדרום  ,משולי קיבצן הזורע  .במרכז התמונה  -הגורן של קירה

לשני סוגים  ,פלאחים ובדווים  .הראשונים היו תושבי כפרים שכנים והם פינו את חלקותיהם לפני

בואם של המתיישבים היהודים  .הבדווים  ,תושבי הכפר קירה  ,התמידו באחיזתם בקרקע .
אנשי קירה היו בני שבטים קטנים  ,הסעדיה והכעביה  ,אשר נאחזו בשנות השבעים של המאה

הי " ט בקרקע זו שהיתה ריקה מאדם  .אין
האדמות או

אחרי  -כן .

לדעת  ,אם הדבר קרה לפני שסורסוק רכש את הבעלות על

הם שילמו כדמי  -חכירה חלק ידוע מהיבול  .גם בתקופת ההתיישבות

היהודית עוד דבקו בצורת החיים הבדווית  -נדידה עם אוהליהם אחרי עדריהם  ,בהתאם לתקופת

השנה .
אריסותם של תושבי קירה נוצרה בלי חוזה וללא הגדרת זכויות האריס  ,וכך היו בעלי הקרקע
יכולים לגרש את האריס בכל עת  .מצב זה הגבילה חקיקה מנדטורית להגנת האריסים  ,ששונתה
כמה פעמים  ,עד שבשנת

1933

פורסם נוסח מתוקן  .מכל מקום  ,תולדות פינוי האריסים מאדמות

קירה וקאמון מוכיחות  ,שפינוי האריס היה מותנה עכשיו

בהסכמתו .

העובדה  ,שפלאחים בני כפרים שכנים יכלו להיאחז באדמות  ,הן באזור הגבעות והן בגבול

הדרומי והצפוני של הגוש  ,מצביעה על חולשת הבדווים  .לפי עדות זקני הסעדיה  ,הגיעו בזמן
התנחלותם שתים  -עשרה משפחות בלבד  .רשימה שמית של האריסים הבדווים מנובמבר
בטרם החל המשא  -ומתן לפינויים  ,כוללת
4 , 800
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43

שמות של אריסים  ,המחזיקים

ב 61 -

פראן  ,שהם כ -

דונם  .עדריהם של הבדווים רעו במרבית שטחי הגבעות  ,בייחוד אחרי פינוי האריסים -

הפלאחים  .כעבור עשר שנים  ,בסוף  , 1943הבדווים החזיקו עדיין ב  3 , 189 -דונם  ,מפוצלים
חלקות בגדלים שמדונם וחצי עד חמישים דונם 5 .י

15

, 1934

שטחים אלה הם אדמות המיזרע  ,מהן  41גרנות של שעורה  48 ,של חיטה
 , 1943אה " ה  ,תיק ' חכירות '

חיפה .

ו 39 -

ל 270 -

של דורה  .מכתב מיום  23בדצמבר

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

פינוי האריסים טרם העלייה על הקרקעי
בסוף שנת

1937

שיגר יוסף סטרומזה  ,היועץ המשפטי של סניף חברת ' הכשרת הישוב ' בחיפה ,

דין  -וחשבון על ' מסירת הקרקע ביקנעם ' אל הנהלת החברה בירושלים  .הדברים נכתבו על רקע

ויכוח חריף בין צמרת הקרן  -הקיימת וחנקין בנושא פינוי אדמה להרחבה הכרחית של מחנה קיבצן
הזורע  .על התקופה הראשונה  ,עד להשלמת הרכישה  ,מסופר שם

:

את החלק של הסורסוקים קנינו מלכתחילה על מנת שהפינוי יחול עלינו וגם הוצאנו את

הפינוי אל הפועל בלי קושי מיוחד  .כלפי חתן עשינו זאת כאילו בשם הסורסוקים
( מטעמים מדיניים ) אבל כל הדאגה וההוצאה חלו עלינו בלבד  .האריסים קיבלו מאתנו

פיצויים ועזבו את המקום מרצונם הטוב  .אולם בבואנו לקנות את החלק של הסינדיק
[ מקבל הנכסים מפשיטת הרגל של משפחת חורק חפצנו להטיל את הפינוי מהאריסים
עליו  ,אבל קשה היה אז להכתיב לסינדיק תנאים כחפצנו  .באותו זמן נתקלנו בהתחרות
בקניה זו מצד יהודים  ,אשר הפקיעו את המחיר והרעו את התנאים  .במצב זה נאלצנו
להסכים לדרישת הסינדיק  ,כי פינוי האריסים יחול

עלינו .

7ן

סביר להניח  ,שלא רק בגלל תחרות  -קונים נמנע חנקין מלהטיל עליו את משימת הפינוי  .הסינדיק
היה שופט  ,ותפקיד הפינוי לא היה לפי כבודו ועמדתו  .אותה עת היתה תסיסה לאומית במחנה

הערבי  ,ופינוי אריסים היווה נושא מרכזי בה  .בין אם היה הסינדיק ערבי או אנגלי  ,הפינוי לא היה
לפי טעמו  .בשנות העשרים  ,לפני ההחמרה שחלה בעימות היהודי  -ערבי  ,הסכים המוכר הערבי
להופיע בתור מפנה אריסיו  ,אם כי הקונה היהודי מימן את הפיצויים ששולמו להם  .בתחבולה זו

לא היה מעורב פקיד ממשלתי והיא נרקמה בין מוכר ורוכש בלבד  .אולם במסיבות של רכישת

מחצית הבעלות השנייה על הקרקע בשנת  , 1934הדבר לא היה אפשרי  .דין  -וחשבון מדצמבר
, 1936

גם הוא כתוב בידי סטרומזה  ,מתאר בפירוט את מהלך הפינוי עד העלייה על

הקרקע :

במררן השנים  ,עם פרסום החוק להגנת האריסים ולפני שחברתנו רכשה את הקרקע ,
התתילו אנשים שונים תושבי הכפרים שמסביב ליקנעם לבוא לשם ולעבד חלקים שונים
של

הקרקע . . .

נכנסנו במו " מ עם האריסים לפצות אותם בצורה מתאימה וצודקת בכדי

לקבל את הקרקע חופשית מאריסים  .הפלחים שבאו מהכפרים שמסביב ליקנעם נענו
לבקשתנו ברצון ועם קבלת פיצויים הגונים עזבו את הקרקע וחזרו לכפרם ואנו קבלנו את
אותם חלקים שהיו ברשותם  ,מפוזרים ומפוצלים על פני הקרקע בין החלקים שהחזיקו

הבדואים . . .

הערבים הבדואים  ,כחבריהם הפלחים  ,השתוקקו לקבל פיצויים ולעבור

למקומות אחרים ולהנות מסכום כסף שקבלו  .בהמשך המו " מ קבלו אחדים מהם את
הצעתנו והסתלקו למקומות אחרים  .אבל לרגלי התערבות ידיים נסתרות ורודפי שלום
תכף עם התחלת עבודתנו לסלק אותם בדרך של שלום  ,התהפכה הקערה על פיה
והבדואים לא רק ששינו את עמדתם אלא שהתחילו להפריע בכל עבודה תרבותית
שחשבנו להכניס

למקום .

אף ששני הדיווחים נכתבו בסמיכות להתרחשויות  ,וברווח  -זמן קצר זה

מזה  ,יש סתירה ביניהם .

הראשון מבחין בין אריסים ' של סורסוק ' ואלה ' של הסינדיק '  ,כאילו היו החלקים של שניים אלה
16
17

על סוגיית פינוי אריסים ראה

אה " ה ,

. 14/ 2420

:

א ' אבנרי  ,ההתישבות היהודית וטענת הנישול ,

תל  -אביב תש " ם  ,עמ ' . 132 - 95

ע

"

גן

יהושע חנקין בין שומריו

( משמאלו ) ,

ומוכתרי קירה  -קאמל

( מימינו ) ,

בתקופת העלייה לקרקע של יקנעם

דצמבר  . 1935מלפנים  -יצחק ז " ק  ,עוזרו של חנקין

מוגדרים

הבדווים .

ומופרדים .

בדין  -וחשבון השני נכתב  ,שחלקות הפלאחים היו מפוצלות בין אלה של

למעשה עיבדו הפלאחים בעיקר שטחים רצופים  ,שגבלו באדמות כפריהם  ,ואדמות

באזור הגבעות  .חלק מהם גם השתכן בח ' אן שבמרכז הגבעות  .מטרתם היתה מלכתחילה לזכות
בפיצויים  ,והיה להם לאן לחזור  .אין אפוא תימה  ,שהם לקחו ברצון את כספי הפיצויים  .עד

אוקטובר  , 1935ערב העלייה על הקרקע  ,פונו כ  3 , 000 -דונם תמורתם שולמו כ  5 , 988 -לירות  ,מהם
רק

205

דונם של בדווים משבט

הכעביה .

המסיבות אין זו הבדלה בשטח  ,אלא

הדין  -וחשבון מדצמבר

1936

8ן

באשר להבחנה בין שני סוגי האריסים  ,הרי לפי

האריסים  -הפלאחים נחשבו כ ' שייכים ' לסורסוק .

מבהיר  ,שערב העלייה על הקרקע השתרר קפאון בתהליך הפינוי .

מוצו דרכי הפינוי המקובלות  ,באמצעות משא  -ומתן על גובה הפיצויים  .השפעות חיצוניות חסמו

אותן  .ה ' ידידים ורודפי השלום ' הם כמובן פוליטיקאים עירוניים  .אילולא הם  ,סבור סטרומזה  ,היו
גם הבדווים מפנים  ,כי הם ' משתוקקים ' לקבל

פיצויים .

למרות הערכה זו  ,שונים שני סוגי

האריסים  :הבדווים ראו בקירה את ביתם ושטחי המרעה הנרחבים היו נכס חשוב שלהם ; ופינוי -
משמעו עבורם היה חיפוש אתר בית חדש  .עבור הפלאחים  ,קבלת הפיצויים היתה סיום מוצלח
לתמרון כלכלי

;

מי שבזמנו עבר לגור בח ' אן  ,חזר למקומו

הקודם .

לנוכח הקפאון נקט חנקין תכסיס חדש  .ביום  4בנובמבר  1935הגישה חברת ' הכשרת הישוב '
9ן הבקשה
בקשה למושל מחוז חיפה לקבל לידיה אדמות מסוימות המוחזקות בידי האריסים .
הושתתה על סעיף

15

של חוק הגנת האריסים  ,המסמיך מושל  -מחוז לתת צו המחזיר לבעל קרקע ,

בתנאים מסוימים  ,את ההחזקה מידי אריסים  .הבקשה נומקה ברצון לפתת יישוב ולבצע עבודות -
ח
11 60

"

תשת ת ' הלא היא אותה '
18
19

20

שם ,

שם .

שם ,
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עבודה תרבותית '  ,לה מפריעים הבדווים  ,כדברי

סטרומזה .

20

למעשה

' העבודה התרבותית ' החשובה  ,אשר בוצעה בשנים  , 1935 - 1934היתה קידוח  -בארות  .תכנון המושבה יקנעם
התבסס על חקלאות  -שלחין  .עבודה אחרת היתה מדידת שטחים וחלוקתם  ,שהיתה תנאי להקצאת נחלות  .לא

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

ביקשה החברה לבצע חילופי  -קרקע במישור  -לתת לאריסים אדמות שהתפנו בצד הצפוני ולרכז
אדמת  -מיזרע למתיישבים מול בתיהם ,

אותם

205

ן2

וזאת הודש לפני העלייה על הקרקע  .למגרשים נועדו

דונם שפינו הבדווים  .החליפין המוצעים  ,כך נאמר בבקשה  ,ימנעו חיכוכים ומריבות בין

יהודים וערבים  ,אשר יפרצו בלי ספק  ,אם יימשך המצב הנוכחי .
סעיף

15

נכלל בחוק להגנת אריסים במהדורתו משנת  , 1933לפי הצעת ד " ר רופין  ,במטרה

להקל על ההתיישבות

היהודית  .היה זה המקרה היחידי בו נעשה שימוש בסעיף זה בפנייה למושל .

בהמשך התברר  ,שזו דרך  -חתחתים  .להוציא כמה נסיונות  -נפל לפתור את בעיית הפינוי במשא -
ומתן ואף בכוח  ,מוקדו מאמציו של חנקין בשלוש השנים הבאות בפתרון

על  -פי סעיף . 15

מותר

להניח  ,שאמונתו התמימה בהשגה מהירה של הצו המיוחל תרמה להסכמתו  ,שהמתיישבים יעלו
על הקרקע בעת שהאריסים חוסמים כל אפשרות להתחיל בהקמת

משקם .

ארבעה חודשים אחרי העלייה על הקרקע פרץ המרד הערבי  ,אשר כונה אז

' מאורעות ' .

מהעלייה על הקרקע עד שוך המאורעות
מחנוכה תרצ " ו ,
1938

2

בדצמבר

1935

-

מועד העלייה על הקרקע של הראשונים  -ועד ספטמבר

נשאר המצב קבוע  .ברשות המושבה יקנעם היו

שיועדו לבנייה  .קיבלו הזורע קיבל

70

כ 200 -

דונם למאה מגרשים  ,מתוך

800

דונם

דונם למחנה  .בין שתי הנקודות הפרידה הגורן של כפר

קירה  .באזור הגבעות פונו די אדמות לנטיעה  ,רובן במרחק ניכר מהיישוב  .כל אדמות המישור
שהיו מיועדות למושבה  ,נשארו בידי האריסים  .לרשות הקיבצן היו

כ 1 , 200 -

דונם מיזרע  .כמה

מאות דונם בגבול הצפוני המרוחק ביותר מהמושבה  ,אשר קודם  -לכן עובדו בידי תושבי דלית אל -
כרמל  ,היו פנויים ונועדו לחילופין ובינתיים נמסרו לחקלאי המושבה לעיבודים זמניים  .עדרי
הבדווים רעו בשטחי בור ושלף ופשטו מפעם לפעם לשטחים זרועים ונטועים  .חברת ' הכשרת
הישוב ' העסיקה מספר שומרים ערבים  ,כדי למנוע תפיסה חוזרת של אדמה שפונתה ועל  -מנת

לעמוד על הלכי הרוח בין האריסים  .פקיד יהודי  ,יצחק ז " ק  ,היה ממונה עליהם ועל המשא  -ומתן
עם

הבדווים .
בתחילת שנת

1936

נעשה נסיון לרתום אישיות בעלת השפעה  -האמיר שעלאן  -לתווך בין

חנקין  ,מכרו הקרוב  ,ובין מוח ' תאר קירה  ,עוביד אל כוחילי  .תוכננה פגישה שלא יצאה
פרקן המאורעות קטע נסיון זה

,

2

אל הפועל .

עוד באוגוסט  , 1936ימים אחדים אחרי רצח שני שומרים במטעי

היה בהפרעות כדי לעכב ביצוע שתי עבודות אלה  .עובדי הקידוח לנו בחאן  ,לאחר שהאריסים  -הפלאחים עזבו
אותו  .בחורף

1935 / 36

שימש אכסניה לראשוני קיבצן הזורע  ,ובשנת

חברו יד האדם וגשמי זעף להרוס אותו  .בזמן הקידוח ,
21

כ , 1935 -

1943

לראשוני מושב עין העמק  .לאחר מכן

ישבה משפחה בודדת  ,משפחת שבתיאל דויטש ,

בצריף בודד במנסורה לרגלי הכרמל  ,שמרה על האתר וניהלה מסעדה עבור הפועלים .
בידי חברת ' הכשרת הישוב ' היו אדמות לאורך הגבול הצפוני של המישור  ,אשר קודם לכן הוחזקו בידי אנשי
דלית אל  -כרמל  .אדמות המישור של כפר זה גובלות עם אדמות יקנעם  .במשק  -פלחה אקסטנסיבי של האריסים
הנודדים עם אוהליהם היתה למרחק השדה מהכפר חשיבות מועטת בלבד  .לעומת זאת  ,לא היה אפשר לגדל
בשיטות העבודה של אותן שנים גידולי  -שלחין במרחק שלושה ק " מ מהבית  .לכן היה פינוי גוש  -אדמה מול
המושבה חיוני  ,שעה שהקצאת האדמה המרוחקת לבדווים לא שינתה בהרבה את אורח

22

אה " ה ,
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עבודתם .

מוח ' תאר הסעדיה הוזמן לארביד  ,לפגישה עם האמיר  .בבואו לארביד נמסר לו  ,שהאמיר ' נסע

המדברה '  .פגישה מתוכננת שנייה  ,בהשתתפות חנקין  ,לא יצאה אל הפועל  .מתעודה אחרת מסתבר  ,שהאמיר

קיבל כסף מחנקין  .לדברי אנשי הכעביה  ,ניסה כבר קודם לכן האמיר לתווך בין האריסים וחנקין  .הוא ביקר בכפר
קירה  ,ואולם נסיון התיווך

נכשל .

1 61

כפר האריסים הבדווימ קירה ,

1936

יקנעם  ,דיווח ז " ק על נכונות שבט הכעביה לפנות

900

דונם  ,אלא ש ' מפאת הטרור השורר

במחוז '

פחדה

לא ניתן למדוד ולסמן את האדמות  23.מגעים אלה לא נשאו פרי  .כנופיית ' אבו דורה ' הטילה
לבגידה
על האזור  ,ומפליא הדבר  ,שבכל זאת העזו אריסים להביע נכונות לפינוי  ,מעשה הנחשב
אשר העונש עליה היה מוות21

לנהל

עוד באפריל  ,שבוע אחרי פרחן המאורעות  ,נתן חנקין לפקידו ז " ק הוראות  ,באיזו דרך
 ,כלומר עם
משא  -ומתן על פינוי ומה הפיצוי המירבי  25 .מותר לנהל משא  -ומתן עם שבט שלם בלבד
מקומות
המוח ' תאר  ,ולא עם יחידים  .אין לשלם יותר משתי לירות לדונם  ,ובסכום זה כלולים ערך
תאמו את
המגורים והענקות לבעלי  -השפעה  .הוראות אלה הגבילו כמובן את חופש המיקוח  ,ולא
שולמו ארבע
מסיבות הזמן  .אבל הפיצוי של שתי לירות לא היה נמוך ( עבור בעלות על הקרקע

הזורע ,

וחצי לירות לדונם )  .ייתכן  ,שהוראות אלה הודלפו למתיישבים  ,ומכאן גירסת אנשי

שקמצנותו של חנקין מנעה את הפינוי .
משך כל שנת

:
 :2ע

)

2

ך

1936

התעלם מושל המחוז מבקשת החליפין  ,שהוגשה לו

באוקטובר

. 1935

הכרמל  ,גבעות
ונסוף אבו דו רה היה מפקד הכנופיה שפעלה בתקופת המרד הערבי והשליטה טרור באזורי
שישלים
ואיים
עדה בחודש
מנשה  ,וגליל תחתון  .גיורא זייד מספר עליו  ,שהתפאר בהוצאה להורג של תשעים מוכתרים -

מספרם למאה  .כגופייתו ביצעה  ,בין היתר  ,חטיפתם ורציחתם של שלושה צעירים משדות
גבעת קצין בשירות
לייזרוביץ ,
יוני  ; 1938התקפה רצחנית על אותו יישוב ב  10 -ביולי אותה שנה ; חטיפתה של משפחת

חודש  ,והצתת שני

בתי הסוהר  ,מתוך מחנה אסירים ליד עתלית ורציחת שלושת המבוגרים שבמשפחה באותו
צריפים על חמישה יושביהם שנשרפו חיים בקרית חרושת .
25

אה " ה ,
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רכישת הקרקעות באזור יקנעם

בסתיו

1936

סייר הנציב העליון באזור  ,קיבל הסברים ממוח ' תאר המושבה והביע דעתו בעד ביצוע

הפעולה המבוקשת  .אולם אהדתו לא תורגמה לשפת

המעשה .

26

לאור הקפאון ניסו המתיישבים להשתלט על אדמות בהיחבא  ,ואם יהיה צורך  -בכוח  .הנסיון

נעשה באחד הלילות של ספטמבר אותה שנה  .קיבצן הזורע הצליח להוסיף למחנהו שטח קטן ,
אבל חיוני  .אנשי המושבה גידרו אדמות ממול הנקודה והקימו צריפים  ,שהוכנו בעוד מועד  .אולם
כאשר הערבים גילו את הנעשה לפנות  -בוקר  ,הסתערו על העובדים  .נורתה יריה שפצעה קל את

אחד הערבים  .המשטרה נקראה  ,והמצב הוחזר לקדמותו  .נסיון הנפל נתן לפקידות המנדטורית

עילה טובה לדחות כל פעולת  -פינוי  .חנקין הטיל את האחריות על המתיישבים המיואשים  .לאמיתו
של דבר  ,נעשתה הפעולה בידיעתו ובתמיכתו  ,אם לא ביוזמתו ממש  .מכך אפשר להסיק  ,שבשלב

זה חדל חנקין להאמין באפשרות של משא  -ומתן  .בידודה של המושבה בסביבה שכולה שייכת
ל ' התיישבות העובדת '  ,התבטא בחריפות בהעדר כל תמיכה במבצע וביחס המשפיל מצד מפקדת
גוש  -נהלל של ה ' הגנה ' כלפי אלה שעמדו בראש

המבצע .

27

אחרי כשלון זה פנתה הנהלת חברת ' הכשרת הישוב ' לעזרת המחלקה המדינית של

הסוכנות .

בסוף נובמבר ענה מזכיר הממשלה לפנייתו של מנהלה  ,משה שרתוק ( שרת )  ,שהערבים לא יסכימו

לחילופין  .לדעת הממשלה  ,אין הזמן מתאים לשימוש בסעיף

15

של פקודת האריסים  .אם המושל

יתן את הצו המבוקש  ,יגרום בהכרח לחיכוכים בין ערבים ויהודים  ,שעלולים להיות להם תוצאות
' מצערות
ב2-

ביותר ' .

ביוני

28

1937

נתן המושל במפתיע את הצו  ,שביצועו נקבע לחודש יולי  .אולם כשהגיע יום

הביצוע  ,התחרט מימשל המחוז ודחה אותו במספר ימים  ,עד אחרי פרסום הדין  -וחשבון של ועדת

פיל  .יכול להיות  ,שהשלטון האמין בהמשך הרגיעה היחסית במצב הבטחון  .על  -כל  -פנים  ,גם
אחרי פרסום מסקנותיה של ועדת פיל נמנעה

הפעולה .

בתגובה ללחצי הנהלת חברת ' הכשרת הישוב ' חיווה היועץ המשפטי לממשלה דעתו  ,שאין די
בצו המושל  ,אלא יש לקבל מבית  -המשפט

פסק  -דין לביצוע .

29

מנהל חברת ' הכשרת הישוב '  ,ד " ר

טהון  ,מחה ודרש פלוגת  -שוטרים לביצוע החליפין  ,בהתאם לצו המושל  .חנקין ביקש להשיג לו
ראיון עם הנציב העליון ובינתיים

הגיש לו תזכיר  ,המתאר השתלשלות העניין  .הראיון לא התקיים .

לבסוף  ,שנתיים אחרי הגשת הבקשה למושל מחוז חיפה  ,בנובמבר  , 1935נוכח חנקין  ,שאין מנוס

מתהליך משפטי  .סטרומזה הגיש לבית  -משפט השלום בחיפה בקשה לנתינת תוקף לצו

המושל .

שם .

26

תזכיר סטרומזה מדצמבר

27

חנקין נזף בפקידיו על כך  ,שהפעולה לא הוכנה היטב ושהקימו יותר מדי רעש  .הוא גם פדה ערבות של המשק

, 1936

ה ' הגנה ' מיקנעם

ההולנדי השיתופי ' הגאי ' ממתיישבי יקנעם  ,עבור ברזלי הגדר  .אחרי הכשלון נדרשו אנשי
להתייצב בפני המפקדים בנהלל  ,הם ננזפו  ,ומפני שלא העמידו לרשותם כל אמצעי  -תחבורה לחזור לבתיהם ,
היה עליהם לחצות את העמק
28
29

ברגל .

אצ " מ . ]/1 66 ,
אה " ה  . 14 / 1569 ,לדעת י ' דותן ( דיני קרקעות במדינת ישראל  ,תל  -אביב  , 1952עמ '
חוק הגנת האריסים ) אינן נראות ברורות ומעשיות '  .כנראה  ,הוא אומר  ,היה עוד צורך ב ' צו  -נישול ' של בית -
משפט  .אין לדעת  ,אם הגיע לדעה זו על  -פי שיקולים משפטיים או לפי תקדים יחידי של קירה וקאמון .
 ' , ) 459הוראות סעיף 15

( של

בתקופה זו של עיכוב מתמשך הירהר חנקין באפשרות להציע לאריסים חילופין עם אדמות שהיו לחברה בכפר
דלית אל  -רוחה השכן  ,בגבעות  -מנשה  .ראה ויפן ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  . 39אולם המכשול לא היה חוסר אדמה
חילופית  ,אלא אי  -רצונם של האריסים להסתכן  .תוך זמן קצר הצליחה הקרן הקיימת לרכוש את כל יתר אדמות
הכפר דלית אל  -רוחה  ,וקיבצן דליה עלה

להתיישבות .

ו:

()

1

פתן לוינגר

לאחר שבועות אחדים דחה השופט את הבקשה  ,ובתחילת אוקטובר

המשפט הגבוה  .זה החזיר את הדיון בתחילת פברואר

1938

1937

הוגש ערעור לבית -

לבית  -המשפט הנמוך בחיפה  ,עם

המלצה לפסוק לטובת התובע  ,ואכן הוא פסק בהתאם להמלצה  .כל התהליך המשפטי ארך פחות
מחצי  -שנה  .אין לדעת  ,אם חוות  -דעתו של התובע הכללי  ,שפעל כיועץ משפטי של הממשלה ,
היתה פירוש משפטי טהור  ,או שמא נועדה להרוויח זמן

כמוהו .

היהודים  ,סטרומזה ואף ד " ר רופין  ,לא גרסו

אלא ששוב נקטו השלטונות סחבת  .ביום

30

נוסף .

ברור רק זאת  ,שהמשפטנים

30

ביוני

, 1938

דיווח שרתוק לחנקין  ,שביקר אצל

מושל מחוז חיפה ושמע שביצוע הצו מתעכב בגלל המאורעות  ,אשר היו בשיאם  .קצין המחוז
הערבי הודיע לאנשי קירה באמצע חודש אוגוסט  ,שביצוע צו החליפין קרוב  .לטענתו  ,הזהיר

אותם  ,פן ינסו להתנגד  .בסוף אותו חודש נערכה התקפה על המושבה  ,שמבצעיה יצאו מאוהלי

הבדווים  -האריסים שמעבר לכביש חיפה  -מגידו  ,מול המושבה  .ההתקפה נכשלה  .משך שלוש
שנות המאורעות סבלו המתיישבים התנכלויות רבות  ,עקירת מטעים  ,רציחות שומרים ועובדים

ויריות  ,אולם התקפה זו היתה נסיון חדירה יחיד  .סביר להניח  ,שהיה זה נסיון משותף של האריסים
והיחידה הלוחמת של המרד הערבי באזור  ' ,כנופית אבו
הוצא הצו אל הפועל

ב 6-

דורה '  ,למנוע את ביצוע

הצו .

31

לבסוף

בספטמבר  , 1938שנתיים ועשרה חודשים אחרי הגשת הבקשה

הראשונה  .המימשל ריכז באותו יום כוחות צבא ומשטרה חזקים  ,ולא היה כל נסיון התנגדות מצד
האריסים  .גודר שטח של

800

דונם מול המושבה  ,שהוחלף תמורת שטח באותו גודל הנמצא

ב ' צפון הרחוק ' של אדמות יקנעם  .למחנה קיבתן הזורע צורף שטח נוסף  ,והושלמה מיכסת הקרקע

במישור  .בניגוד לתחזיות המשטרה  ,לא נעשה כל נסיון לפרצן את הגדר ולהחזיר אדמה לרשות
האריסים  ,לא למחרת הפעולה ולא אחר  -כך

,

3

פקידי חברת ' הכשרת הישוב ' מהמשרד החיפאי נכחו בביצוע ושיגרו למחרת דין  -וחשבון
לחנקין בו נאמר  ,בין

השאר :

כדאי להודיעכם שפקיד ההוצאה לפועל נמנע וסרב לבוא בעצמו וגם עוזרו הפקיד
היהודי עשה כמוהו  .בקושי רב השגנו איזה פקיד עוזר שהסכים לצאת לתפקיד זה  ,והנה

נודע לנו  ,שהבוקר בבואו למשרדו מצא על שלחנו בכתב  -יד הודעה מהנוער הלאומי
בהרים שהוא נשפט למוות בגלל ענין מסירת אדמות

ביקנעם .

33

. 14/ 2113

30

אה " ה ,

31

על ביקור קצין המחוז הערבי בכפר קירה ראה הפרוטוקולים של ועד יקנעם

מחודש אוגוסט . 1938

ההתקפה לא

השאירה כל רישום  ,אולם היא זכורה היטב לוותיקי המושכה  .מר ינהר משבט הכעביה אומר  ,שכעצמם היו

נתונים לסחיטת הכנופיה  .האוהלים עמדו במרחק קצר מבתיה הראשונים של המושכה  .המתקיפים הצטיידו
בקש כדי להדליק את צריפי המתיישבים  .אלה פתחו מייד ביריות ; סיור של הצבא הבריטי  ,אשר עבר במקרה על
הכביש  ,שם קץ
32

ראה

להתקפה .

דין  -וחשבון על ביצוע צו החליפין  ,אשר נכתב בידי סטרומזה למחרת האירוע  ,אה " ה ,

. 14 / 1828

לבקשת

הצו ולצו עצמו היתה מצורפת מפה  ,המציינת את הקרקעות הכלולות  .תוך כדי ביצוע הורחבו שטחי החליפין

לטובת קיבתן הזורע  .זה קופח  ,לדעתו  ,בהצעת החליפין וניהל מאבק ממושך לתיקון העיוות  .חנקין טען  ,שתיקון

עלול לסכל את הסיכוי לביצוע  ,והבטיח לתקן את הדרוש בשעת הביצוע  ,בלי תיקונים פורמליים .

1 )14

בתקופת ביצוע החליפין טרם היתה הפוגה במרד הערבי  .את ביצוע הצו בעזרת כוח ניכר אפשר להסביר בכך ,

33

שהפקידות המנדטורית היתה אמונה על כיבוד פסקי  -דין  ,או בכך שהשלטון נקט כאותה תקופה יד קשה נגד
המרד .
הדין  -וחשבון מיום  8בספטמבר  , 1938אה " ה . 14/ 1828 ,

מימין  :ליד אוהלי
הבדווים ביום חילופי -
הדברים מבטאים את אווירת הטרור והפחד בה היו נתונים ערבים בכלל  ,והאריסים בפרט  ,בתקופה

הקרקע ,

בספטמבר

6

1938

ההיא .

משמאל

חילופי  -הקרקע .

ביום

מימין

מסוף המאורעות עד הכרזת המדינה
הפעולה שנערכה

ב 6-

בספטמבר  , 1938היתה גולת הכותרת של המאמצים

המשפטיים והמדיניים .

:

הכנות לעימות

לשמאל

:

אברהם

ברגמן  -קצין מחוז
חיפה  ,שוטר ערבי  ,יעקב

ט

"

-

מוכתר יקנעם ,

מעתה היה קיבוץ הזורע משוחרר מבעיית האריסים  .המושכה יקנעם זכתה בשטח קרוב  ,בו הונחה

שוטר

כעבור שנה רשת  -השקיה והחלו בעבודות חקלאות אינטנסיביות  .האריסים  ,או מי שהשפיעו

דיאמנט  -מוכתר

עליהם לסרב לכל שינוי במצב החזקת השטחים  ,הפסידו

במערכה .

בסופו של דבר הכירו

יהד -י ,

אריה

משמר העמק  ,גדעון רופר
( רפאל )

-

מוכתר הזורע

השלטונות בצדקת בעלי הקרקע היהודים  ,ולאלה היה די כוח לגרום לביצוע החליפין  .אפשר

ועקיבא גולדשטיין -

להניח  ,שהכרה זו הוסיפה לנכונות האריסים להגיע להסדרים  ,לאחר שהוסרו הלחצים והסכנות

יחטב ראש ועד גוש נהלל

מצד המחנה הערבי הלאומי  .אולם החליפין הקטינו אך במעט את היקף השטח שהחזיקו האריסים .
הקלה זמנית למתיישבי המושבה היתה כאן  ,אך לא פתרון לבעיית הפינוי  ,שנותרה עדיין בעינה .
והנה  ,בסוף מאי

1939

שיגר מוח ' תאר שבט הסעדיה  ,עוביד אל כוחילי  ,מכתב לחנקין  ,בזו

הלשון ( לפי התרגום מערבית שבארכיון חברת ' הכשרת

הישוב ' ) :

' בזמן שעבר לא היתה לנו

אפשרות לעשות דבר מה  ,ומעתה והלאה  ,אי " ה  ,נתחיל בעבודה שכבודו רוצה בה  .בנוגע

למשפחתי  ,כולם בידי '  .הוא ביקש להיפגש עם חנקין  ,ואם יגיעו להסכם  ,יסכימו גם כל אנשי

שבטו  .יש אדמה למכירה בשפרעם  ,שהוא מעוניין ברכישתה .

34

היה זה אחרי פרסום ' הספר הלבן '  ,בו קיבלה ממשלת בריטניה את רוב תביעות הערבים  ,הסדר
הושב על כנו וסר הפחד מפני הטרור  .אפשר להניח  ,שפנייתו זו של המוח ' תאר באה מפני

שלראשונה מאז פרקן המאורעות חש עצמו מוגן ובטוח מפני סכנה ; ונראה  ,שלא גובה הפיצויים
מנא

אי ,

;

"

מהא יעגן

עי

אי .

כעבור חודשים אחדים גם אנשי השבט מעת  ,הכעביה  ,הביעו נכתות לפ ות חלק מל

34

מצוטט מהנוסח העברי כפי שתורגם מהמקור הערבי במשרדי ' הכשרת הישוב ' ונמצא באה " ה

15

האדמות .
. 14 / 928

פוץ לוינגר

עשרים ושניים אריסים ,

116

נפש  ,מסרו

1 , 300

דונם ,

ב 147 -

חלקות  ,מהן שמונה  -עשר בגבעות

והיתר במישור  ,תמורת פיצויים שלא עלו על שתיים וחצי לירות לדונם  ,כולל ' הבתים  ,הגנים ,

המערות והחורשות '  .יצחק ז " ק דיווח לחנקין על משא  -ומתן זה וביקש להעמיד לרשותו את הכסף
הדרוש  ,תוך הבעת תקווה  ,שהסדר זה ' יביא לידי פתרון של כל ענין יקנעם '  .בהמשך דבריו ציין ,

ש ' כל הסידור נעשה בשקט ובסודיות עקב ההסתה הפרועה המתנהלת על  -ידי אותו חלק אריסים

ושולחיהם למיניהם שעד היום הפריעו לנו בסידור הענינים ושכעת חדשו את הפעולה על  -ידי כל
מיני תחבולות  ,ביחוד לאחר שהרגישו בשינוי המצב הקיים העלול להתהוות עם גמר חלק

מהאריסים כנ " ל ' .

35

אולם פנייתו של עוביד אל  -כוחילי אל חנקין והעיסקה עם הכעביה מוכיחים ,

של ' הסתה הפרועה ' כבר לא עמד הכוח שצמח קודם  -לכן
בסופו של דבר התפנו בני שבט הכעביה בסתיו
600

. 1939

מהמרד .

בידי האריסים נותרו  3 , 900דונם  ,מהם

דונם בגבעות  ,כולל הכפר והגורן ו  3 , 300 -דונם במישור  .כעבור ארבע שנים החזיקו האריסים

עדיין

דונם  .האדמות שפונו בתקופה זו  -בסך הכול

ב 3 , 190 -

710

דונם -

היו באזור הגבעות .

הסייגים שחנקין הטיל על פעולת הפינוי באביב  , 1936לא נשמרו בעיסקה עם הכעביה  :שולמו
להם שתיים וחצי לירות לדונם  ,ברבע יותר משחנקין התיר בשעתו  .עסקות הפינוי הבאות היו עם

יחידים ולא עם שבט שלם  ,סייג שני של חנקין שלא נשמר  .בשנת

ישלם פחות משקיבלו

הכעביה ' .
6

1940

דרש חנקין מז " ק  ,שמעתה

אולם לא נמצא מי שיהיה מוכן לקבל פחות מקודמו  ,מה גם

שעזיבת המבנים שיפרה מצב הנותרים  ,באשר היה יותר מרעה לעדריהם  .בינתיים חלה חנקין ,
וניהול ענייני יקנעם עבר להנהלת החברה בירושלים  .מצבה הכספי הדחוק של החברה הפך לבלם
העיקרי בתהליך

הפינוי  .קונים רבים שלא התיישבו במקום ביטלו את הזמנותיהם ודרשו את כספם .

קונים שנשארו בחרן  -לארץ והיו עדיין חייבים  ,לא יכלו לשלם את חובותיהם אחרי פראן מלחמת -

העולם השנייה  .הדרך היחידה לגייס כסף עבור פינוי שאר האדמות היתה מכירת קרקעות  ,שקודם -
לכן נועדו לקונים פרטיים  ,לקרן הקיימת ( עבור קיבצן הזורע )  ,ואמנם במשך ארבע שנים רכשה
כך הקרן

500

דונם .

מיפנה של ממש במצב בא בעקבות חתימת חוזה בין הקרן הקיימת וחברת ' הכשרת הישוב '  ,ב -

ו בדצמבר . 1943

הקרן קנתה באזור הגבעות  2 , 155דונם ובמישור  1 , 652 -דונם  .אדמות ההרים

נועדו ברובן ליישוב חדש  ,עין העמק  ,אשר הוקם בגבול המערבי של אדמות יקנעם  .עיסקה זו
בישרה את הקץ לתכנית ההתיישבותית של יהושע חנקין  ,שהתבססה על יוזמה וכסף של חקלאים
פרטיים  .התברר  ,שרק מוסד לאומי מסוגל לקבל על עצמו את פתרון בעיית האריסים  .מתוך מחיר -

קנייה כולל של

47 , 790

לירות  ,השאירה הקרן בידיה

15 , 000

לירות תמורת התחייבות ' לפנות כל

אדמת יקנעם התפוסה עדיין ע " י האריסים  ,הן במישור והן בהרים  ,בין אם היא רשומה על שם
35

שם  . 26 . 9 . 1939 ,עם פינוי זה לא נשארו בדווים משבט הכעביה בכפר קירה  .האריסים המועטים  ,שעזבו ערב
עליית המתיישבים על הקרקע  ,היו גם הם משבט זה  .בני שבט הכעביה קנו אדמות של שפרעם  ,ליד נחל  -צפורי ,
ובמקום התפתח כפר הנושא את שם השבט  .לטענת אחד מבני השבט  ,שלפינת בשנת

1939

גם היה מניע

' רומאנטי ' של הסתבכות עם שבט הסעדיה בגלל חטיפת אשה  ,אין תימוכין אחרים  .ייתכן  ,שהפרשה הומצאה

בדיעבד  ,להצדקת העובדה  ,שהכעביה הצליחו פחות מהסעדיה בסחיטת פיצויים  .היחסים בין שני השבטים
הדוקים עד היום .
ה ' חלקות ' המוזכרות בדיווחים שונים  ,פירושם כפול  :פעם הכוונה ליחידה פיסית מוגדרת  ,ופעם  -לחלק יחסי

1 )( 6

בזכות החזקה על חלקה פיסית  .שיטת ההורשה לכל בני המשפחה גרמה לפיצול
36

מכתב מיום

1

במאי

, 1940

אה " ה  ,תיק . 14

רב .

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

הקרן  ,החברה או קונים אחרים  ,והחברה משוחררת בזה מכל דאגה טיפול ואחריות כספית בקשר
עם

זה ' .

37

יוסף וייץ  ,מנהל הקרן  -הקיימת  -לישראל והפוסק האחרון בענייני קרקע לאומית  ,כתב על

כך למשרדו בחיפה  ' :עשינו זאת מתוך לחץ ישובי  -לאומי כדי להסיר את ה " כתם " הזה מעל הגוש
החשוב

ss

כעבור שנה -
16

ב - 1944 -

דיווח פקיד הקרן  ,השומר הוותיק יהודה בורשטין ( בשן )  ,על פינוי

אריסים משבט הסעדיה  ,שמסרו

1 , 381

דונם  ,מהם

300

דונם באזור הגבעות  .מקץ חצי  -שנה

נוספת  ,ב  26 -במאי  , 1945עזב גם מוח ' תאר הסעדיה עם כמה מבני החמולה שלו  ,במוסרם

דונם  .המוח ' תאר עצמו פינה

346

דונם תמורת  4 , 250לירות  ,יותר

מ 12 -

598

לירות לדונם  -סכום נכבד

ביותר  ,כמעט פי שלושה מזה ששולם על בעלות על דונם עשר שנים קודם  -לכן  .יוסף וקן ביטא

שביעות  -רצון מעצם הפינוי  ,אך התרעם על המחיר ה ' עצום '  .בסך  -הכל פינו באותן שנים

אריסים

מ 2 , 000 -

ורועים ] ' '.

21

דונם  ,אליהם הצטרפו ' חמישה בעלי חקורות ושבעה פלטיה [ מחוסרי  -קרקע

3

לכאורה צריך היה עתה כפר קירה להיות ריק וכל השטח פנוי  .במציאות נותרו
תפוסים בידי אריסים גם אחרי הפינוי האחרון של קיץ

. 1945

40

1200

דונם

בניגוד להתפארותו של מוח ' תאר

סעדיה במכתבו לחנקין משנת  , 1939לא כל בני שבטו הלכו אתו  .ייתכן  ,שרשימת האריסים
שהוכנה ערב העלייה על הקרקע לא היתה שלמה  ,או שפיצול זכויות האריסות בין הדורות הספיק
' ליצור ' במשך עשר השנים שחלפו אריסים נוספים  .משך כל אותן השנים נמשך על האדמות פיקוח
צמוד ואין כל רמז לכך שהאריסים הנותרים ניסו לתפוס אדמות שפונו  ,מה גם שהן עובדו תוך זמן
קצר בידי המתיישבים  .על  -כל  -פנים  ,מלאכת הפינוי לא הסתיימה  ,למרות  -או אולי בגלל -
תשלום הפיצויים הגבוהים  .אין גם כל ידיעה על משא  -ומתן להמשך הפינוי  .בסוף שנת

מתרעם יוסף וייץ על חוסר

1946

המעשה  .האריסים הפריעו בהכשרת קרקע  ,כנראה בהכנה לנטיעת יער .

' איך הם מעיזים '  ,שאל וייץ  ' ,אחרי שהחזקים שביניהם עזבו ? ' לשאלות אלה אין תשובה בתיקי

הקרן הקיימת  .נרקמה תכנית למנוע מרעה של עדרי האריסים על  -ידי חרישת שטחי הבור של
הגבעות  -תכנית יקרה וקשה לביצוע  ,שאכן לא יצאה אל
אנשי קירה האחרונים

הפועל .

41

ישבו בין שני יישובים יהודיים  ,יקנעם והזורע שהלכו והתחזקו לעיניהם .

בכל זאת לא עשו כאחיהם  .לא אצה להם הדרך ; מרעה היה בשפע  ,ואיש לא הפריע לעבודת השדה

שלהם  .אפשר שאחרוני האריסים קיוו לפיצויים גבוהים  ,דוגמת המוח ' תאר  ,ואולי האיטו שני

הצדדים את קצב המשא  -ומתן מתוך המתנה לשינויים המדיניים הצפויים  .כך או כך  ,האריסים

בסופו של דבר הפסידו הכל  .חלקתם הקטנה נבלעה במאבק
38
39

אצ " מ  ,קק " ל  , 5קופסה . 1572
שם  ,קופסות . 1750 , 1572

תמורת הפיצויים רכשו אנשי שבט הסעדיה אדמות במורדותיו הדרומיים של התבור ,

באום
40

הגדול .

אל  -רגם .
ביניהם שישה ' פלטיה '  .מאז סוף

 22איש מן הכעביה עזבו בשנת
אפוא  37אריסים ו  18 -מחוסרי  -קרקע  .לפני
, 1939

1935

נמנו

43

אריסים  .בין

 , 1935מועד

, 1939

העלייה על הקרקע  ,עזבו

מועד פינוי הכעביה ,

ו , 1945 - 1944 -

מועד פינוי אנשי סעדיה  ,פינו יחידים בלבד שמספרם אינו ברור  .על  -פי סטטיסטיקת הכפרים המנדטורית ,
אוכלוסיית הכפר קירה מנתה  400נפש ב  . 1945 -מספר זה אינו סביר  -או שהמספרים לא עודכנו  ,או שבגלל

41

קיצוב  -מזון הפריזו הנכבדים במספר הנפשות  .אנשי הכפר כמעט ולא יצאו לעבודה שכירה בחין  .גם אם נניח ,
שנשארו העניים בעלי חלקות קטנות  ,מספרם לא יכול היה להיות גבוה כל  -כך  ,גם משום שאזור הכפר צומצם .
אצ " מ  ,קק " ל  ,קופסה . 1750

7

ש~

(

פרץ ונגר

אנ

ש
נ

ג י

..
משפחת מתיישבים ( משפחת

ליד צריפם  ,יקנעם

ביום

16

במארס

1948

מלט )
1938

,

ט

שלש%%%

;

הודיע המשרד החיפאי של חברת ' הכשרת הישוב ' להנהלת החברה

בירושלים שלפני מספר ימים ערביי קירה עזבו את

המקום .

42

הם נסו  ,קודם למורדות הכרמל ,

ולאחר  -מכן לאזור ג ' נין  ,שלושה שבועות לפני שהתרוקנו הכפרים השכנים מתושביהם בעקבות
תבוסת קאוקג ' י

במשמר  -העמק .

43

פרשת פינוי אריסי קירה וקאמון שנמשכה חמש  -עשרה שנה  ,הגיעה

לסיומה .

סיכום
רוב האדמות שרכשו יהודים מבעלי  -קרקע גדולים  ,עובד קודם  -לכן בידי אריסים  .בדרך  -כלל
בוצעו פינויים לפני בוא המתיישבים היהודים  ,אך היו מקרים חריגים  ,בהם חלק מן האריסים נשאר
על חלק או חלקים מן

השטח .

44

גם בין חריגים כאלה המקרה של אדמות קירה וקאמון היה

מיוחד :

תהליך הפינוי נמשך תקופה ארוכה מאוד  ,יותר מבכל מקרה אחר ; אריסים ומתיישבים יהודים חיו

ועבדו אלה לצד אלה  -בין צריף יהודי לחושה ערבית ובין שדה או מטע יהודי לאוהל בשדה
16:8
42

אה " ה  ,המשרד החיפאי  ,תיק יקנעם .

43

מידע בעל  -פה  ,שקיבלתי מבני שבט הסעדיה ובעיקר מאחמד בן דאוד אשר בשנות הארבעים ישן באוהל סמוך
לחלקה שלי  ,ונס מן

44

האחרונים .

כגון בקוסקוס  ,שכעגן וחלקים של ואדי חווארה .

רכישת הקרקעות באזור יקנעם

ערבי ; המתיישבים רכשו בעלות  ,ולא רק זכות  -חכירה  ,ממוכר חוקי  ,ואת יישומה מנעו האריסים

;

אף  -על  -פי שנקלעו למצבם בעיקר בגלל התפתחויות פוליטיות  ,רוב הזמן חסרו המתיישבים כל

תמיכה מוסדית ; התפתחויות אלו איפשרו לאריסים לנצל את מצוקת המתיישבים ולהיבנות ממנה .
מהלך האירועים מוכיח  ,שהאריסים הודרכו על  -ידי שיקולים כלכליים  -נטילת כספי
הפיצויים איפשרה להם להמיר את מעמדם במעמד של בעלי  -קרקע  ,ברוכשם אדמה במקומות

אחרים  .האריסים  ,הפלאחים  ,התכוונו מראש לזכות בכספים וחזרו למקומם הקבוע  .הבדווים ,
לעומתם  ,איבדו מקום  ,שאליו הגיעו אבותיהם לפני שניים  -שלושה דורות  ,ואולם לא היה להם

מעולם סיכוי להיעשות לבעליו  .הם לא סבלו מהתמשכותו של תהליך הפינוי  .מלבד נסיון הנפל

מצד המתיישבים להשתלט בכוח על אדמות  ,לא הופרעו עבודתם וחייהם  .כל שלב של פינוי

חיזק את עמדת המיקוח של האריסים הנותרים  .תהליך הפינוי לא היה מעשה של נישול אלא משא -
ומתן  ,שבו כל צד ידע לנצל את

עמדותיו .

מתיישבי יקנעם סבלו קשות מאחיזתם המתמשכת של האריסים באדמות  .זו מנעה מהם
להתפתח כפי שקיוו  ,הן מבחינת פיתוח החקלאות והיישוב והן מבחינת גודל האוכלוסיה  .על
שרטון זה התנפצו תכניותיו של חנקין  .תלותם בו היתה רבה  .הוא אסר עליהם לטפל בעניין הפינוי

ואף לא שיתף אותם במידע על פעולותיו  .תפקידם בפרשה זו היה אפוא סביל בלבד  ,בעיקר בגלל
חוסר תמיכה מוסדית  -ארגונית  .במצב דברים זה לא נותר להם אלא להיאזר בסבלנות  ,מילת הקסם

של חנקין ביחסיו עם המתיישבים  .חלקם עזב את המושבה  ,אחרים התייאשו מסיכויי החקלאות
ותרו אחרי מקומות  -עבודה מחונן למקום  .מספר המשקים הלך והצטמצם  ,וקשה היה להחזיק את

השירותים ההכרחיים  .גם כשהקרן הקיימת נטלה על עצמה את עול הפינוי  ,כדי ' למחוק את
הכתם '  ,מטרתה העיקרית היתה ייסוד המושב החדש עין  -העמק ,

45

ולא חילרן מתיישבי יקנעם

ממצבם הקשה  .המושבה עמדה בפני התמוטטות  .המיפנה המיוחל בא רק בקינן  , 1945עם פינוי
מוח ' תאר הסעדיה ויישוב מתיישבים חדשים  .רק אחרי הפינוי הסופי  ,ב  , 1948 -שלוש  -עשרה שנה
אחרי ההתנחלות  ,החלה המושבה

להתבסס .

רוב הקונים  -מזמינים של נחלות באדמות קירה וקאמון לא התיישב ביקנעם  .חלקם ישב
במקומות שונים בארץ  ,וחלקם  -מחוצה לה  .אלה האחרונים ידעו מעט על המתרחש באדמות ,

ועם פרדן מלחמת  -העולם השנייה נותק הקשר עמהם  .רבים מהקונים תושבי הארץ ביטלו את

הזמנותיהם בגלל הסיבוכים שחלו בתהליך הפינוי  .היה צורך להחזיר להם את כספם  ,דבר

שהיקשה על חברת ' הכשרת הישוב ' לממן תשלום פיצויים לאריסים .

הנפגעים העיקריים

ממהלכים אלה היו מתיישבי יקנעם  .אולם לביטול ההזמנות היה גם יתרון לטווח ארוך  ,שכן בבוא

היום היו בידי חברת ' הכשרת הישוב ' גושי  -קרקע גדולים למכירה לקרן הקיימת  .עיסקה זו הביאה
לתנופת הפינוי

ב 1945 - 1944 -

ולשינויים מבניים  -תכנוניים  ,אשר גאלו את המושבה

ממצוקתה .

46

מצבו של קיבלו הזורע היה לכאורה דומה לזה של המושבה ; שניהם עלו על הקרקע באותה עת
45

רוב אדמת הגבעות הכלול בעסקת הרכישה  ,נועד לעין  -העמק  .מנהל האגף להתיישבות המעמד הבינוני  ,ד " ר
לודוויג פיגר  ,אשר טיפל בענייני יקנעם  ,שמע על הרכישה ממקור שלישי ולא מהקרן הקיימת  .עברו עוד שנה

וחצי עד שיוסף ויפן הסכים להקצות אדמות לחידוש פניה של המושבה  .גם כאן בולטת חולשת המושבה

במערכת היישובית .
46

וראה פ ' לוינגר וי ' מעוז  ' ,פרק בתכנון וביצוע של התישבות חקלאית בישראל  :המקרה החריג של יקנעם '  ,אפקים
בגאוגרפיה  ( 8 ,תשמ " ד )  ,עמ '

. 49 - 27

1 Es

פוץ לוינגר

ומצאו חלקים גדולים של אדמותיהם תפוסים בידי אריסים  .שניהם שילמו בכספם עבור האדמה -
מתיישבי יקנעם לחברת ' הכשרת הישוב '  ,והקיברן לקרן הקיימת ( שקנתה את הקרקע

מהחברה ) .

אולם אדמת המיזרע של הקיבתן פונתה כולה תוך שלוש שנים  ,והקרן הקיימת אף רכשה עבורו

 500דונם נוספים ב . 1942 -

בעייתו העיקרית של הקיבצן היתה השטח המיועד למחנה  ,שרובו היה

תפוס בידי אריסים  .גם את מירב השטח הזה הצליחו חברי הקיבתן לפנות עד סוף

ספטמבר . 1938

במאמציו לפתור את בעיית האריסים עמדה לקיבתן תמיכת מרכזי הכוח של ' ההתיישבות

העובדת '  ,אף נגד רצונו של חנקין  .הקיבצן לא ראה במושבה שותף למצוקה ולמאבק  ,אלא
מתחרה  .לדעתו  ,העדיף חנקין את המושבה ה ' בורגנית ' ועיכב את תהליך הפינוי מתוך

קמצנות .

47

ליהושע חנקין לא היה ספק בזכותו לפנות את האריסים  ,אך הוא לא עשה כל ניסיון לשלול מהם
את הפיצויים המגיעים להם  .הוא ידע את ערכם של כספי  -ציבור ונהג בהם בחסכנות ; אך מידה זו
לא היתה הגורם שעיכב את הפינוי  .אמנם חנקין היה ראש וראשון בגאולת אדמה  ,אך ביקנעם הוא

לקח על עצמו את תפקיד המיישב  ,שלא הורגל לו  .הוא שימש מגינם של הקונים  ,שמתוך אמונה
בחתימתו מסרו לו את כספם  ,הן אלה שעלו על הקרקע והן אלה שנשארו במקומם

;

בראשונים

תמך באמצעות השתתפות בתקציב המושבה  ,בהקדימו העברתם של כספים על  -חשבון קונים שלא

עלו להתיישבות  .פררן המרד הערבי ושרירות לבם של פקידי השלטון טרפו את קלפיו  .חנקין
המנוסה בעסקי קרקעות ידע  ,שדרושה מידה רבה של מסירות ואורך  -רוח עד שאלה מגיעים

לסיומם  .מידה כזו דרש גם מהמתיישבים  ,אנשי המושבה וחברי הקיברן .
שני היישובים שקמו על אדמות קירה וקאמון  -המושבה יקנעם וקיבצן הזורע  -ניזוקו

מישיבת האריסים על אדמותיהם .

אולם בעוד שהקיברן נחלץ ממצוקה זו תוך שנים מעטות ,

המושבה סבלה ממנה יותר מעשור שנים  .מעמדן השונה של שתי צורות  -התיישבות אלה במירקם
החברה היישובי  ,מוסדותיה ומרכזי הכוח שלה  ,המיבנה הארגוני השונה וחוסר התקשורת ביניהן

התבטאו בהשפעה השונה של מכת האריסות עליהן ובדרכי פתרונה .
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