מפעלם ההתיישבותי של ציוני מוסקבה האמידים
אחותו מגדל ,

"

:

0ו921 - 19ו

סי כץ

מבוא
מעורבותם של ציוני מוסקבה בפעילות התיישבותית באוץ  -ישראל החלה  ,בדומה לערים אחרות
ברוסיה ומזרח  -אירופה  ,עוד בראשית שנות השמונים של המאה הי " ט  ,עת הלכה והתפשטה בקרב
יהודי מזרח  -אירופה הרוח הלאומית  ,ויחד עמה השאיפה העזה לציון  .כבר בתחילת

1882

נוסדה

במוסקבה אגודה  ,שמנתה כמה מאות איש  ,ששמה לה למטרה לעודד את ההגירה לארץ  -ישראל .
באגודה זו נטלו חלק עשירי מוסקבה  ,אשר אף תיכננו לייסד בנק לקניית קרקעות בארץ  -ישראל .
ן

שתי אגודות נוספות שנוסדו באותה שנה  ,תיכננו  -האחת  ,לרכוש קרקעות בארץ  -ישראל
והשנייה לסייע  ,באמצעות הלוואות  ,למתיישבים שכבר עלו לארץ  .במהלך שנות השמונים היו עוד
מספר התארגנויות במוסקבה  ,במטרה לרכוש קרקעות ולהתיישב בארץ -

ישראל ,

בתחילת שנות התשעים  ,על רקע גירוש מוסקבה ואישורה הרשמי של תנועת ' חיבת

ציון ' ,

קיבלה התנועה להתיישבות בארץ  -ישראל תנופה מחודשת  ,לאחר ששככה במקצת במחצית

השנייה של שנות השמונים .

תנועה זו הקיפה את מרבית הריכוזים היהודיים ברוסיה ומזרח -

אירופה  ,ובכללם כמובן את מוסקבה  .אגודה בשם ' נווה שלום ' התארגנה במוסקבה בתחילת , 1891
ונציגה שהגיע לארץ אף חתם על חוזה לרכישת

10 , 000

דונם בגליל העליון  ,לא רחוק

מראש  -פינה .

3

בפועל לא הצליחו האגודות שקמו במוסקבה בשנות השמונים ולא אלו שקמו בשנות התשעים ,

לבצע רכישות קרקע ולהתיישב בארץ  -ישראל  .קשיים שהערימו השלטונות התורכיים  ,העדר הון

.

מספיק מצד האגודות והספסרות הקרקעית שהרקיעה שחקים באותן שנים  ,היו הגורמים העיקריים
לכך  ,שהאגודות לא הצליחו להוציא לפועל את מטרתן

לעומת אי ההצלחה בשנות השמונים והתשעים  ,הרי שבעשור הראשון של המאה העשרים ועד

מלחמת  -העולם הראשונה ייסדו אגודות אחרות מקרב יהודי מוסקבה שני יישובים חקלאיים

בארץ  -ישראל  .האחד  ,האחוזה מגדל שבגליל התחתון  ,אשר נוסדה

רוחמה שבנגב  ,אשר נוסדה ב . 1912-

ב ; 1910 -

והשני  ,האחוזה

בעוד שמגדל נוסדה בידי קבוצת ציונים אמידים ממוסקבה ,

מאמר זה מבוסס על מחקרי  ' ,הפעילות ההתיישבותית של החברות והאגודות הפרטיות בין השנים , ' 1914 - 1900
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

1983

( בהדרכת פרופ ' י ' בן  -אריה ופרופ ' ש '

רייכמן ) .
ראה  :י ' קלויזנר  ,בהתעורר עם  :התנועה לציון ברוסיה  ,ירושלים  , 1962עמ '

שם  ,עמ '

, 215

219נ 1

. 163

. 370

י ' קלויזנר  ,מקאטוביץ עד באזל  :הרגועה לציון ברוסיה  ,ירושלים  , 1965ב  ,עמ ' , 61 , 50

. 64

ז " ר לבונטין  ,לארץ אבותינו  ,ב  ,תל  -אביב

שם  ,שם  ,וכן עמ '  ; 126 - 108לוח אחיאסף לשנת  , 1904עמ ' ; 225
עמ '  ; 123א ' גרנובסקי  ,מדיניות קרקעית עברית בארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1938עמ '

. 60

, 1924

שהתארגנה במסגרת חברת ' טבריה אדמות ונטיעות '  ,נוסדה רוחמה בידי הציונים בני המעמד
הבינוני  ,אשר התארגנו במסגרת חברת ' שארית

ישראל ' .

5

מטרת מאמר זה היא לדון ברקע לפעילותם ההתיישבותית בארץ  -ישראל של ציוני מוסקבה
האמידים  ,בהקמתה והתפתחותה של אחוזת מגדל ובתרומתה של אחוזה זו לקידומו של המפעל
ההתיישבותי הציוני באוץ  -ישראל בשלהי התקופה

העות ' מאנית .

עברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' ורכישת אדמות מגדל
חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' נוסדה בקיץ

בעלי  -הון ציונים ממוסקבה  .בתחילת

1911

1909

על  -ידי וארבורג  ,קרמינצקי ,

היא אושרה כחברה גרמנית  ,אך עוד לפני כן  ,באמצע

התחתון .

 , 1910החלה בהקמת אחוזת מגדל שבגליל

החברה הוקמה כתוצאה של שלושה גורמים עיקריים

:

הקמתה של ' קבוצת גאולת הארץ

במוסקבה ' ; תוכנית התיישבותית מיוחדת שהוצאה לפועל באמצעות
אדמות הכפר מג ' דל

צ ' לנוב וקבוצת

' קבוצת גאולת הארץ ' ; הצעת

למכירה במארס . 1909

ייסוד ' קבוצת גאולת הארץ במוסקבה '  .באמצע אוקטובר 1908התכנסה במוסקבה אספה
מיוחדת של האגודה הציונית ' בני ציון '  ,אחת מהאגודות הציוניות הוותיקות ביותר ברוסיה  ,שעמה
נמנו יחיאל צ ' לנוב  ,הרב יעקב מזא " ה  ,מנחם אוסישקין

ואחרים .

6

היוזמה לכינוס המיוחד יצאה

מצ ' לנוב  -מראשי התנועה הציונית ברוסיה וחבר הוועד הפועל הגדול  .באספה נכחו חברי
האגודה וכן מנהיגים ציונים רוסים חשובים

ובעלי  -הון מציוני מוסקבה .

מטרת האספה היתה לדון

7

בצעדים המיידיים שיש לבצע באוץ  -ישראל ובתורכיה  ,על  -מנת שלא לאבד את ההזדמנות לפעולה

נרחבת בארץ  -ישראל בעקבות מהפכת ' התורכים

הצעירים '  ,שפרצה

בקיץ . 1908

באי האספה תלו

תקוות רבות במהפכה  ,ברפורמות הצפויות בכל מה שקשור באפשרויות רכישה של קרקעות

והתיישבות בארץ  -ישראל ובאפשרויות לחיזוק מעמדם המדיני של היהודים בארץ  -ישראל .

8

הכינוס בא על רקע אכזבת יוזמיו ומחאתם על כך  ,שההנהלה הציונית  ,ובראשה הנשיא וולפסון ,
לא נקטה כל פעולה  ,כפי שמתחייב היה ממהפכת ' התורכים הצעירים '  .ההלטות האספה הביעו את
דרישותיה ואת אלו של הציונות הרוסית מההנהלה הציונית ,שהיה בהן גם ביטוי לרצון להשפיע
על דרכי פעולתו של המשרד

הארץ  -ישראלי .

שלוש החלטות עיקריות קיבלה האספה
)1

על חברת

על

7

ק) ן
~

~

9

:

י ' כץ  ' ,מפעל האחוזות בארץ  -ישראל בשנים

חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

 , 1979עמ ' , 95 - 91 , 73

אגודת ' בני ציון ' ותולדותיה ראה בהרחבה  :הד הזמן  2 ,בפברואר  , 1910עמ '  ; 3העולם ,

עמ '

8

ולתורכים .

' שארית ישראל ' וייסודה של רוחמה ראה בהרחבה

, ' 1917 - 1908

6

:

על ההנהלה הציונית לייסד בתורכיה ובארץ  -ישראל שני בטאונים ציוניים  ,שיביאו את דבר
הציונות ליהודים

5

9

בפברואר

, 1910

. 16

החלטות האספה שנערכה בימים
ראה

24

. 124 - 101

:

19 - 16

ש ' אייזנשטדט  ,יחיאל צ ' לנוב

:

באוקטובר

, 1908

אצ " מ ,

. ] 51 / 85

פרקי חייו ופעולותיו  ,תל  -אביב

שם  ,שם ; מ ' אליאב  ,דוד וולפסון  :האיש וזמנו  ,ירושלים תשל " ז ,
מיום  7בדצמבר  , 1908אצ " מ 85 / 284 ,נ ;

 , 1937עמ '

עמ ' ; 150 - 149

. 37 - 36

מכתב י " ל גולדברג אל דיזנגוף

מכתב אייזנברג אל לוין אפשטיין מיום כ " ד באדר תרס " ט  ,שם ,

 ; 24208 / 6מכתב אברהם קומרוב למערכת עיתון ' הפועל הצעיר ' מיוני  , 1909איב "צ ,
עמ '  ; 382ש ' שווארץ  ,אוסישקין באגרותיו  ,ירושלים  , 1950עמ ' . 247

; 1 / 4 / 6 / 31

השלא  ,תרס " ח ,

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

יחיאל צ ' לנוב

)2

על ההנהלה הציונית לפעול להקמת מוסד לאשראי אגררי לזמן ארוך  ,מוסד שנחיצותו

הורגשה באופן מיוחד לרגל האפשרויות הרחבות לעבודה מעשית בארץ  -ישראל .
)3

ביוזמת האספה תנוהלנה תעמולה ופעולה נרחבת למשיכת ההון הפרטי לארץ  -ישראל  ,כולל

הון פרטי של יהודים לא  -ציונים  ,למטרת רכישת קרקעות  .מעשית יבוצע הדבר באמצעות

הקמתם של חמישה ועדים גליליים לרכישת קרקעות  :במוסקבה  ,אודסה  ,וילנה  ,ורשה וקיוב .
רכישות הקרקע תבוצענה באמצעות לישכה מיוחדת  ' ,לישכת גאולת הארץ '  ,שמרכזה יהיה
ביפו  ,והיא תהיה מורכבת מראשי החברות והגופים הציוניים העוסקים ברכישת קרקעות
בארץ  -ישראל 0 .י

החלטות אלו של האספה היו סודיות  ,והוסכם שלא לפרסמן בעתונות  .זו הסיבה שלמרות
חשיבותה הרבה של האספה  ,כמעט ולא נמצא לה הד בעתונות בת הזמן  .עם סיום האספה מסר

צ ' לנוב את החלטותיה להנהלה הציונית  ,לקרן הקיימת  ,לאוטו וארבורג  -ראש המחלקה הארץ -

ישראלית של ההסתדרות הציונית ולארתור רופין  -מנהל המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות

הציונית ביפו  .משני האחרונים ביקש צ ' לנוב לסייע לו בארגון הלישכה המיוחדת בארץ  -ישראל .
זמן קצר לאחר האספה  ,עוד באוקטובר  , 1908נוסדו הוועדים הגליליים

,

1

1ן

בוורשה  ,אודסה  ,וילנה

וקיוב  ,התרכזה פעולת הוועדים בעיקר בקרב בעלי אמצעים בינוניים  .זמן לא רב לאחר  -מכן
אוחדה פעולת הוועדים יחד עם הפעולה לייסוד ' חברות אחוזה ' ברוסיה  -פעולה שנעשתה

ביוזמת הוועד המרכזי של ציוני רוסיה  ,ואשר מטרתה היתה להקים מושבות חדשות בארץ  -ישראל
על  -ידי בעלי ההון הפרטי  ,אשר גם יתיישבו בעתיד במושבות אלו  .משום כך  ,כמעט ולא בוצעו
רכישות קרקע בגלילים אלה  ,אלא לשם הקמת ' מושבות אחוזה '  ,במסגרת חברות

' אחוזה ' .

3ן

לעומת אופי הפעולה בגלילים אלו  ,אירגן צ ' לנוב  ,מייד לאחר האספה  ,קבוצה של בעלי  -הון
10

דין  -וחשבון החלטות האספה  ,אצ " מ / 85 ,
, 1914

11

עמ '

.1

מכתב צ ' לנוב אל אוסישקין מיום
8

בנובמבר

12

שם ,

13

ראה

; ] 51

מכתב גולדברג אל דיזנגוף  ,לעיל  ,הערה

, 1908

שם ,

4

בנובמבר

, 1908

אצ " מ 24 / 56 / 1 ,וע  .וכן ראה מכתב צ ' לנוב אל וולפסון מיום

. 1]2 / 304

שם .
:

;9

החרות  ,נ 2ביוני

1ן12

ראזסוויט ,

16

במארס

, 1912

עמ '

 ( 11ברוסית )

יוסי כץ

יצחק ניידיץ

יהודים ממוסקבה והסביבה  ,שעמה נמנו  ,מלבד צ ' לנוב עצמו  ,גסן  ,וישיניאק  ,ניידיץ ואחרים  .בסוף
שנת

1908

מנתה הקבוצה עשרה בעלי  -הון  ,כולם ציונים  ,והיא קיבלה את השם ' קבוצת גאולת

הארץ במוסקבה ' .
קרקעות

.

בסך  -הכל הגיע הסכום שהקבוצה היתה מוכנה להשקיע מיידית ברכישת

לכ 300 , 000 -

רובל

( כ 750 , 000 -

פרנק ) .

בדצמבר

1908

הוקמה הלישכה בארץ  -ישראל

ן

לקבוצה ממוסקבה לא היו העדפות מסוימות במיקום הרכישות  .אולם חבריה טענו  ,כי מכיוון

שבגליל התחתון מתבצעת ממילא רכישת קרקעות על  -ידי יק " א  ,רצוי שהלישכה בארץ תתרכז

באיתור קרקעות ביהודה .

15

עם ייסוד הלישכה הפקידו חברי הקבוצה בבנק ההסתדרות הציונית -

בנק אפ " ק ( אנגלו  -פלסטינה
בעתיד 6 .י במהלך שנת

1909

בנק ) -

סך של

200 , 000

פרנק  ,שאמורים היו לשמש לרכישת קרקעות

התכנסה הלישכה לעתים קרובות ודנה בהצעות שונות  ,שלדעתה היו

מתאימות לקבוצה במוסקבה  .בין השאר  ,דנה הלישכה ברכישת קרקעות עבור הקבוצה ממוסקבה

ביהודה וברכישת קרקעות ג ' יפטליק שהוצעו למכירה .

לן

אולם עוד לפני שהקבוצה במוסקבה

החלה לדון ביסודיות בהצעות שהציגה לפניה הלישכה  ,פנה אוטו וארבורג לקבוצה בהצעה
להצטרף להברה התיישבותית קפיטליסטית  ,שהיה מעוניין

להקים .

תכניותיו של וארבורג והתקשרותו עם הקבוצה ממוסקבה  .בסוף  , 1906כשנתיים לפני
14

מכתב צ ' לנוב אל אוסישקין  ,לעיל  ,הערה
; 2424 / 56 / 1

מיום

14

15

16

בינואר

, 1909

11 2
~

שם ,

, ) 1909

י " ב בניסן תרס "ט  ,אה "ע ,/ 1 ,
מכתב רופין אל וולפסון מיום

.1.2 /47

1

16

.785 /284

8

בינואר  , 1909שם ,

 ; /]24 / 56 / 1מכהב

שיינקין אל ברזילי מיום

. 105
באפריל

 7במאי
מכתב אייזנברג אל קבוצת מוסקבה מיום
שם ,

13

בנובמבר

 , 1908שם ; ] 51 / 85 ,

מכתב דיזנגוף אל קלווריסקי

שם  ; 715 / 6443 ,מכתב המשרד הארץ  -ישראלי אל וולפסון  ,ללא תאריך ( אך די ברור

מכתב אוסישקין אל הוועדים הגליליים מיום

, 1909

17

; 11

מכתב צ ' לנוב אל לבונטין מיום

שהמכתב הוא מינואר

מכתב אוסישקין אל צ ' לנוב מיום

6

בנובמבר

, 1908

אצ " מ ,

, 1909

אצ " מ ,

; ] 1 / 30

מכתב דיזנגוף אל חברת ' גאולה ' באודסה מיום

,

 22באוקטובר  , 1909אה " ע  / 32 ,ך ; 104 1מכתב דיזנגוף אל יעקובסון

בקושטא מיום  4ביולי  , 1909אצ " מ  ; 785 / 284 ,פרוטוקול אספת הלשכה ביפו מיום

י " ב בתמוז

תרס " ט  ,שם ,

 ; 785 / 120מכתב לבונטין אל דיזנגוף  ,מיום  2ביוני  , 1909שם  ; 785 / 13 ,מכתה אייזנכרג אל גוץ מיום כ " ו בסיוון

תרס " ט  ,שם )208 / 8 ,ע .

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

קיום האספה במוסקבה  ,הגה וארבורג תכנית התיישבותית מיוחדת עבור בעלי  -הון ציונים  ,שאין

בכוונתם להתיישב בארץ  -ישראל  .על  -פי התכנית  ,יקימו מספר בעלי  -הון יהודים בחךן לארץ חברה

מסחרית קפיטליסטית  ,בהון של כמה מאות אלפי מרק  ,שמטרתה להקים אחוזות רחבות  -ידיים ,
עליהן יתפתח משק מעורב  ,שיכלול כותנה  ,מטעים  ,תבואות  ,גידול בקר ומחלבות  .בעתיד אף
יוקמו באותן אחוזות בתי  -חרושת לתעשייה חקלאית  .העבודה במקום  ,אשר תנצל את יתרונות

' המשק הגדול '  ,תבוצע בידי פועלים יהודים ותנוהל בידי הנהלה שתמנה החברה  .האחוזות  ,אשר
תנוהלנה על בסיס עסקי רווחי  ,תוך ניצול שיטות חקלאיות ומיכשור מודרניים ופיתוח גידולים
רווחיים  ,תשמשנה  ,מלבד להשגת רווחים לבעלי החברה  ,להשגת המטרות הבאות

:

שבבעלות יהודית בארץ  -ישראל .
לפועלים יהודים בארץ  -ישראל .

.1

הרחבת הרכוש הקרקעי

.2

המצאת מקומות  -עבודה

.3

הנהגת מיכון ושיטות חקלאיות מודרניות  ,על  -מנת שיאומצו על  -ידי איכרי המושבות בארץ -

ישראל .

.4

ביצוע נסיונות בגידולים חקלאיים

חדשים .

18

על  -פי התכנית לא היתה כל כוונה  ,שחברי החברה

יתיישבו בעתיד באחוזה או ייהפכו לאיכרים .

מבחינת הרווחים  ,הכוונה היתה להגיע למצב בו יכסו ההכנסות את ההוצאות ויישאר רווח
מינימלי  ,אשר ישווה לגובה הריבית הבנקאית המקובלת על ההון המושקעה

!

לאור נסיונו של וארבורג כשותף בחברות קולוניזטוריות גרמניות ומהכרתו את צורכי המפעל

ההתיישבותי בארץ  -ישראל  ,ידע הוא את היתרונות הקיימים בהשקעות של בעלי  -הון במפעל

התיישבותי  ,וכי ישנן פעולות הנחוצות לקידומו של המפעל ההתיישבותי בארץ  -ישראל  ,אשר

יכולות להיעשות רק על  -ידי

בעלי  -הון .

הוא גם למד לדעת  ,כי אחת המגרעות של חברות

קולוניזטוריות שמקור המימון שלהן אמור לבוא מבעלי אמצעים בינוניים  ,הוא שאיפת החברים
לראות רווחים ודיבידנדים תוך זמן קצר ממועד ההשקעה  .התברר  ,כי שאיפה זו גורמת לכך ,
שבעלי אמצעים בינוניים נרתעים מלהצטרף לחברות ההתיישבותיות  ,מכיוון שמטבען אין הן
יכולות להצביע על רווחים תוך זמן קצר  ,אלא רק לאחר זמן

ארוך יחסית מאז בוצעה ההשקעה .

השאיפה לראות רווחים תוך זמן קצר מביאה לעתים לנטישת החברות  ,לפיגור בתשלומים על

חשבון המניות או אף להפסקתם המוחלטת של התשלומים  .בניגוד לבעלי האמצעים הבינוניים ,
יש לבעלי  -הון יותר אורך  -רוה והם מסוגלים להתאזר בסבלנות עד לראיית הרווחים  .מסיבה זו

חברות שהם מקימים  ,הן הרבה יותר יציבות וסיכויי הצלחתן גבוהים יותר .
בנוסף לכך טען וארבורג  ,כי ישנן פעולות הנדרשות לקידום המפעל ההתיישבותי בארץ -

ישראל  ,כמו הנהגת שיטות חקלאיות חדשות ומודרניות  ,ביצוע נסיונות בגידולים חקלאיים חדשים
והקמת תעשיות חקלאיות  -פעולות שאמנם יש בהן סיכוי גבוה לרווח  ,אך גם סיכון גבוה

( '  . . .כל מיני עסקים שיש בהם

חשש הפסד . . .

' - ) 20

אשר רק בעלי  -הון יכולים ליטול אותו  .כל

הגורמים הללו הביאו את וארבורג למסקנה  ,כי למטרת הרחבת המפעל ההתיישבותי וקידומו יש
מכתב וארבורג אל גולדברג מיום  5במאי

18

מנתב וארבורג אל צ ' לנוכ מיום
 , 1909שם  ; ] 1 /41 ,הזמן 7 ,נ ביולי  , 1907עמ '

19

Rubaschow , Privatwirtschaftliche und genossenschaftliche Kolonisation 41 Paldstina, Berlin

 2באוקטובר , 1908

 . 30 - 44קק 1922 ,
20

הזמן  ,לעיל  ,הערה

. 18

שם ,

; 1424 / 56 / 1

.3
5.

ונ13

יוסי כץ

אוטו וארבורג

לשאוף ולייסד חברה המורכבת מבעלי  -הון  ,אשר תוציא לפועל את המטרות הנ " ל  ,תרחיב את
האחיזה של יהודים בקרקעות ארץ  -ישראל ותשמש מקום  -עבודה לפועלים יהודים  .הפעולה עצמה

תבוצע  ,כאמור  ,על  -ידי רכישת חלקות  -קרקע נרחבות והקמת אחוזות שבהן תבוצענה כל הפעולות

הנ " ל .
במהלך השנים

1908 - 1907

ניסה וארבורג לאתר בעלי  -הון יהודים ולהקים את החברה

הראשונה  ,אך הדבר לא עלה בידו  .רק ערב כינוסה של האספה במוסקבה  ,ב  , 1908 -ניתנה לו
הזדמנות להוציא את תכניתו לפועל  .י 2לווארבורג נודע על הכוונה לקיים אספה ועל כך שיהיו

נוכחים בה בעלי  -הון ציונים מרוסיה  ,המעוניינים לפעול למען קידומו של המפעל ההתיישבותי

בארץ  .הילכך הוא פנה לצ ' לנוב ימים אחדים לפני מועד האספה והציע לו לרתום את בעלי ההון
לייסוד חברה קפיטליסטית  ,על  -פי תכניתו  ,חברה אשר תרכוש את ואדי אל  -חוורית

( עמק  -חפר )

ותבצע שם את תכניתו  .מסיבות שונות לא יצאה לפועל התכנית להקים את ההתיישבות המיוחדת
במקום זה

,

2

הצעת מג ' דל למכירה והקמת החברה  .באפריל  , 1909כחצי  -שנה לאחר שהתכנית לרכישת

ואדי אל  -חוורית ירדה מעל הפרק  ,נודע לווארבורג מרופין  ,כי אדמות הכפר מג ' דל שבגליל
התחתון  ,סך  -הכל

כ 5 , 500 -

דונם  ,מוצעות למכירה .

23

וארבורג טען  ,שיש לעשות הכל על  -מנת להעביר את הקרקע לידיים יהודיות ; אך היה בדעה  ,כי

מכיוון שכמחצית השטח המוצע היא אדמת  -שלחין  ,מתאימה ההצעה לחברה קפיטליסטית של
בעלי  -הון מהסוג שתואר לעיל  ,אשר תיישם את המטרות הנ " ל במשק מעורב  ,שבמרכזו יעמוד

גידול הכותנה .
במאי

134
21
22

23

1909

העביר וארבורג את הצעתו לצ ' לנוב ולעסקנים אחרים ברוסיה .

ראה לעיל  ,הערה

; 18

י ' טהון  ,ספר וארבורג  ,תל  -אביב

מכתב רופין אל וארבורג מיום

שם ,

שם .

25

באפריל

, 1909

 , 1948עמ '

. 56 - 55

אצ " מ )24 /56 / 1 ,ע .

כוונתו היתה

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

ש ' קבוצת גאולת האוץ במוסקבה '  ,יחד עם מספר בעלי  -הון נוספים  ,יקימו את החברה  ,ירכשו את
מג ' דל ויגשימו את

תכניתו .

24

בסוף יולי

להשתתף בהקמת החברה וברכישת
באוסטריה ) ,

1909

הודיעה הקבוצה ממוסקבה על נכונותה העקרונית

25

מלבד הקבוצה ויוהן קרמינצ ' קי ( מראשי הציונים

מג ' דל .

לא הצליח וארבורג למצוא בעלי  -הון נוספים  ,ובסך  -הכל הביעו את הסכמתם

26

להשתתף בחברה

12

אנשים  .בקיץ

1909

הוקמה החברה  ,ובסוף אותה שנה הודיעה ' קבוצת גאולת

הארץ במוסקבה ' ללישכתה באוץ  ,כי היא משקיעה את הונה בחכרה החדשה וביקשה לחדול
מלהציע לה ( כקבוצה ) קרקעות

בק "ן

למכירה .

27

החל וארבורג בארגון החברה  .הוא קיבל את הערכותיהם של אגרונומים ומומחים

1909

בארץ  ,כי מג ' דל מתאימה למשק מעורב  ,אשר הענף המרכזי בו יהיה גידול כותנה  .אותו זמן היו
ההכנסות מענף הכותנה בשוק העולמי גבוהות במיוחד  ,ואילו הנסיונות בגידולה שנעשו במקומות

שונים באוץ  -ישראל  ,הראו על הצלחה  .על  -סמך אותן הערכות קבע וארבורג  ,כי ההון היסודי של
החברה שתקום  ,יהיה בגובה של

 40 , 000פרנק .

28

במהלך ק "ן

1909

400 , 000

פרנק  .לפיכך נקבע  ,כי כל חבר ישתתף בסכום של

נוסחו תקנות החברה  ,אשר קבעו כי החברה תיקרא בשם ' חברת

טבריה אדמות ונטיעות '  ,היא תירשם כחברה גרמנית בע " מ ובראשה יעמדו שני מנהלים -

וארבורג בברלין וצ ' לנוב

ברוסיה .

29

להלכה הוקמה החברה בינואר  , 1911משנרשמה כחוק כחברה גרמנית בע " מ ,

30

בה שותפים

וארבורג  ,קרמינצ ' קי  ,גתן  ,ניידיץ  ,מינסטר  ,בילין  ,ציטלין  ,דימנט  ,זקס  ,וישיניאק  ,גורלנד
וצ ' לנוב

3

' כולם בעלי הון אשר לשם רווחים בלבד לא היו מבקשים עסקים בארץ ישראל ואולם

"

.

חפצים הם להשתתף בגאולת הארץ ובחיזוק הישוב העברי בארץ ישראל

קרמינצ ' קי וצ ' לנוב ( שהיה רופא )  ,השאר היו
כנציגה באוץ

עד סוף יולי
1909

סוחרים .

33

ובמהלך

הון החברה

'

עם הקמת החברה נקבע  ,שרופין ישמש

3

1909

העבירו החברים ארצה כמחצית מהסכום שהתחייבו להשקיע

הושלמה רכישת הקרקע  .במהלך המחצית הראשונה של
1911

, ...

3

מלבד וארבורג ,

,

3

החלה העבודה במג ' דל ,

1910

השלימו כל החברים את תשלומיהם על חשבון התחייבויותיהם  .במהלך

ל 530 , 000 -

פרנק  .כל הסכום הועבר במהלך השנים

1914 - 1909

5

1912

במאי

כ 590 , 000 -

 , 1909שם ,

. ] 1 / 141

פרוטוקול אספת הלשכה מיום י " ב בתמוז תרס " ט  ,שם 85 / 120 ,נ ; פרוטוקול אספת הלשכה מיום ב 2ביולי
שם  ,שם

;

מכתב אייזנברג אל קלווריסקי מיום ח ' באב תרס " ט  ,שם ,

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב  ,לעיל  ,הערה

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

12

מכתב צ ' לנוב אל קרמינצקי מיום

15 / 6443נ .

. 14208 /8

, 1909

שם ,

; ] 1 / 142

מכתב אייזנברג אל קלווריסקי מיום ח ' באב תרס " ט  ,שם ,
11

ביולי  , 1909אצ " מ ,

מכתבי וארבורג אל צ ' לנוב מן התאריכים
מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום  15במאי

22

במארס

מכתב וארבורג אל גולדברג  ,לעיל  ,הערה

15 / 6443נ ;

31 , 1910

בינואר , 1911

 , 1910שם  ,שם .

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

12

מכתב וארבורג אל קרמינצקי מיום

ביולי

, 1909

בספטמבר

שם ,

העולם ,

12

472 / 23נ ; נוסח התקנות ,

. ] 1 / 142

 , 1909שם ,

16

בינואר

שם ,

, 1910

עמ '

; 24

. 7 -3

. ] 18 / 16 /2

במארס  , 1912שם . ] 1 / 142 ,

27ן) 1

הצפירה  1 ,בספטמבר  , 1913עמ ' . 3
רשימת אנשי חברת טבריה ועיסוקיהם  ,אצ " מ . ] 1 / 141 ,
20

, 1909

. 24

מכתב אייזנברג אל גוץ מיום י " ס בכסלו תר " ע  ,שם ,

ביולי

הגיע

לארץ  -ישראל והושקע

באדמות מג ' דל ומימון העבודה שם  .בסך  -הכל הושקעו במג ' דל עד פרצן המלחמה
מכתב וארבורג אל גולדברג ומכתב דומה לצ ' לנוב ולבעלי  -הון ברוסיה מיום

באוקטובר

. ] 1 / 142

יוסי כץ
פרנק ,

אשר כללו את הסכום שהעבירה החברה ועוד כ 60 , 000 -

כהלוואה למימון

העבודות .

במהלך השנים

36

1914 - 1910

פרנק שלקח מנהל האחוזה

היו לאחוזה הכנסות מסוימות ממכירת

תבואה וירקות  ,אך אלה אף פעם לא עלו על ההוצאות ואפילו לא כיסו את חלקן .
תכתובת ענפה בעניין החברה והתפתחות האחוזה נוהלה בין צ ' לנוב  ,וארבורג  ,רופין ומנהל
האחוזה

במג ' דל .

37

על  -פי דרישת החברה  ,שלח מנהל האחוזה באופן קבוע דיווחים דו  -חודשיים

על התפתחות האחוזה והתקדמות העבודה

בחברה .

ובין וארבורג לחברים אחרים

החברים על התפתחות

האחוזה .

בה .

38

כן נערכו פגישות אישיות בין וארבורג לצ ' לנוב

ברוסיה אף כונסו מספר אספות כלליות  ,בהן דווח לכל

39

40

רכישת אדמות מג ' דל  .אדמות מג ' דל ,

כ 5 , 500 -

דונם  ,היו בבעלות משפחת בדום

) ( Bedum

אלה ) .

בעקבות

הערבית  ,לאחר שרכשו אותן מערביי הכפר מג ' דל שמדרום ( ומכאן שם אדמות
הרכישה נשארו בידי ערביי מג ' דל כמה מאות דונמים

בתחילת שנת

פרנק .
)1

42

1906

ן4

בלבד .

הציעה המשפחה את הקרקעות למכירה  .המחיר שדרשו היה

80 , 000

קבוצת גרמנים קאתולים שישבה אותו זמן בחיפה גילתה עניין בהצעה משתי סיבות

:

לאתר את מקום קברה של מריה מגדלנה  ,שלפי המסורת הנוצרית קבורה באזור  ,ולאחר גילוי

הקבר לבנות עליו מנזר .

)2

להקים במקום  ,שהיה ידוע מאז ומתמיד בטיבו ובשפע מימיו  ,מושבה

בה .

גרמנית קאתולית ולהתיישב

43

לאחר שהקבוצה קיבלה הבטחה מחוגים קאתוליים בגרמניה

להשתתף במימון חלקי של הרכישה  ,בוצעה הרכישה בסוף ינואר  , 1906במחיר

שנקבע .

44

במשך הזמן התברר לקבוצה  ,כי ההון המצוי בידה לא יספיק לכינון ההתיישבות  ,מה גם שעוד

קודם  -לכן נכנס ראש הקבוצה לחובות כתוצאה מהוצאות על הכשרת הקרקע  .לכן החליטה

הקבוצה לנטוש את המקום .

להחלטה זו גם תרמו החום הכבד באזור  ,שהגרמנים לא הצליחו

45

להתרגל אליו  ,וכן המלריה שהמיתה שלושה מחברי

הקבוצה .

46

במהלך חודש מארס

1909

עזבו

הגרמנים את השטח  ,וראש הקבוצה פתח בצעדים למכירת הקרקעות  .פרטים על ההצעה נודעו
לרופין  ,וזה העבירם לידיעתו של

וארבורג .

47

לפני שקבוצת מוסקבה החליטה להיענות להצעתו של וארבורג  ,ביקשה היא מוועדת  -מומחים ,

שהיתה מורכבת מראשי העוסקים במפעל ההתיישבותי בארץ  -ישראל  ,לבקר במג ' דל ולחוות את
טהון אל יעקובסון מיום

בפברואר

36

מכתב

37

עיקר התכתובת מרוכזת באצ " מ . ] 1 / 141 - 144 ,
גליקין למוסקבה מיום

4

שם ,

, 1916

ביוני  , 1911שם ,

. 23 / 1473

; ] 1 / 141

מכתב גליקין למוסקבה והעתק לווארבורג מיום

38

מכתב

39

ביולי  , 1911שם  ,שם ; מבהב גליקין לווארבורג והעתק למוסקבה מיום
ראה  ,למשל  ,מכתבי צ ' לנוב לווארבורג מן התאריכים  27כמאי  23 , 1910במארס

3

14

וארבורג למוסקבה מיום  3במארס
40

ו

ע) ן
~

, 1912

ביוני

41

42

. ] 1 / 144
שם  ,שם .

43

זכרונות מ ' גליקין  ,שם  [ 14179 / 28 ,להלן

11

מכתב רופין אל וארבורג מיום

:

באפריל

, 1910

שם ,

; ] 1 / 142

מכתב

שם ,

; ] 1 / 141

זכרונות
, 1909

. ] 1 / 142
מכתב גליקין למוסקבה מיום

4

ביוני

, 1912

שם ,

גליקין ] .

שם ,

. ] 1 / 142

שם .

45

שם ,

46

מכתב גליקין אל מוסקבה מיום
באייר תרע " א  ,עמ '

47

25

, 1911

ביולי  , 1911שם . ] 1 / 143 ,

. ] 1 / 144

מכתב וארבורג אל שכטל מיום  8במאי 911נ  ,שם ,
מכתב גליקין למוסקבה מיום

44

שם ,

4

7

בדצמבר

, 1910

שם ,

; ] 1 / 141

העולם  30 ,ביולי

, 1911

. 38 - 36

מכתב רופין אל וארבורג מיום

25

באפריל

, 1909

אצ " מ ,

; ] 1 / 141

זכרונות

גליקין .

עמ '

; 15

האחדות  ,י " ד

אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

דעתה אודות הצעת הרכישה  .ביוני הם ביקרו במג ' דל  .בחוות הדעת שלהם מנו את יתרונות ההצעה
וחשיבותה :

.1

קירבה לטבריה  -במרחק שעה אחת בלבד ממנה  ,ועם סלילת הדרך לטבריה יתקצר המרחק
לחצי  -שעה  .כן ניתן להגיע לטבריה בסירת  -מנוע

.2

ב 30 - 20 -

דקות .

אפשרויות לשיווק נוח  ,זול ומהיר  -בשל הסמיכות לים כנרת  ,ניתן יהיה להוביל את
התוצרת החקלאית בסירות עד לתחנת -הרכבת בצמח ומשם  ,באמצעות הרכבת  ,ישירות
לחיפה

.3

ולדמשק .

עליית ערכו של האזור בעתיד  -בגלל הקירבה לתחנת  -הרכבת בצמח  ,צפוי לכל האזור

'  . . .עתיד מזהיר

מאד . . .

כל הקרקעות יעלו שמה וישתמשו הרבה במים ובכוחות של

המעיינות הנמצאים שמה  ,ואין ספק שיבנו שמה מעונות חורף וגם מעוני קיץ ואחדים מיושבי
הארץ יתחילו לשים עין ולעשות צעדים על דבר הסביבה הזאת וביחוד הנוצרים  ,שלהם ישנם
למו שמה גם זכרונות דתיים ומי שיקדים יזכה  ,וגם יק " א שמה לב לזה ורוכשת לה שמה

מקומות . ' . . .
.4

48

טיב הקרקע והימצאותם של מקורות  -מים  -כמחצית מהשטח היא אדמה מישורית

ומשובחת  ,אשר ניתן להשקותה באמצעות שלושת המעיינות החוצים את השטח ( חמם ,
מדאורה

ורבדיה ) .

כן ניתן  ,בהוצאות מסוימות  ,להשתמש להשקיה במימי הכנרת  .לאור זאת ,

מתאים למעלה מחציו של השטח לתבואות  ,גידולים שונים  ,רוב סוגי הנטיעות  ,כותנה
וירקות  .השטח המדרוני מתאים בחלקו לזריעה

.5

ולמרעה .

חשיבות פוליטית  -הטיעון הפוליטי היה המרכזי בטיעוניה של הוועדה  .עיקרו היה חיזוק
הרוב היהודי והבעלות היהודית על קרקעות ב ' גליל טבריה '
קימקמית  ,יש ליהודים שם כבר אדמה קנויה במחוז זה עד

. 60 %

53 %

:

'  . . .במחוז טבריה שהיא

ובקניה הזאת יעלו כבר לערך

יש תקוה להשיג עוד אחוזות בקרוב על ידי יק " א ואולי יהיה המחוז הזה מחוז של

ישראל ויהיו לנו זכויות אצל הממשלה המקומית שזהו דבר גדול במקום הזה . ' . . .
למרות המחיר הגבוה  ,המליצה הוועדה לרכוש את הקרקע

;

זאת מאחר שנודע לה  ,כי גורמים

קאתוליים שונים הציעו לגרמנים סכומים גבוהים יותר  ,ובלבד שלא ימכרו הקרקעות

ליהודים .

לוועדה היה אפוא ברור  ,שאם היהודים לא ירכשו הקרקע במחיר הנדרש  . . . ' ,אז אין ספק כי תעבור
לידי הכומרים הקתוליים ואז לא

תבוא עוד לידינו לעולם . . .

ובאם הנחלה עומדת באמת בסכנה ,

אזי אסור לנו מנקודת מצב הישוב להעמיד על הדין במקום שנוגע רק ל  [ 10 % -ההפרש בין המחיר
שנדרש למחיר שהעריכה

הוועדה ] . ' . . .

בעקבות דין  -וחשבון זה  ,ולאחר התייעצות עם הלישכה בארץ  ,קבוצת מוסקבה החליטה סופית
להצטרף לחברתו של וארבורג ולהשתתף ברכישת מג ' דל
48

,

4

בסוף יולי

1909

החל המשא  -ומתן

מכתב אייזנברג אל גוץ מיום ג ' בתמוז חרס " ט  ,דין  -וחשבון ביקורת אחוזת מג ' דל בהשתתפות וילבושביץ
ואחרים  ,אצ " מ )208 / 8 ,ע  .וכן עין מכתב אייזנברג אל גוץ מיום כ " ו בסיוון תרס " ט  ,שם  ,שם

;

מכתב

אייזנכרג אל קלווריסקי מיום ח ' בתמוז תרס " ט  ,שם 15 / 6443 ,נ  .הנתק אודות אחוז הקרקעות שבידי יהודים
במחוז טבריה באותה שנה  53 -אחוז  -אינו מתיישב עם הדין  -וחשבון של רופיי מ  , 1907 -לפיו  ,ב 1907 -
נמצאו  75אחוז מכל הקרקע במחוז טבריה בידי יהודים  .נראה  ,כי הנתון שמוסר רופין הוא הפחות מדויק  ,מאחר

שלדבריו  ,הוא מבוסס על הערכה בלבד  ,אשר נמסרה לו בעת שהותו
49

ראה לעיל  ,הערה

. 24

בארץ .

נראה  ,כי להחלטה תרמה גם העובדה  ,שבגליל התחתון היו אותה שנה שבע מושבות של

יק " א והחווה בכנרת  .על כך ראה

:

א ' רופין  ,שלושים שנות בנין בארץ  -ישראל  ,ירושלים

 , 1937עמ '

.44 -43

7ענ

~

משה גליקין  ,מגדל

1914

הסופי על רכישת השטח  ,ובאוגוסט

1909

נחתם החוזה עם

הקמת אחוזת מגדל  ,התפתחותה בשנים

הגרמנים .

9ס9ו 914 -ו

מינוי מנהל העבודה והיועצים החקלאיים  .בסוף

1909

50

וסוטה

עסקה החברה בחיפוש אחר מועמדים

מתאימים לניהול האחוזה  .בדצמבר  1909נפלה הבחירה על משה גליקין .
ב  , 1874 -ובצעירותו הצטרף ל ' חובבי ציון ' שבמוסקבה  .ב  1892 -עלה לארץ בפעם הראשונה ועבד
כפועל במושבות  .ב  1894 -חזר לרוסיה והתגייס לצבא הרוסי  .על השנתיים ששהה באוץ  ,הוא
51

גליקין נולד במוסקבה

מעיד בזכרונותיו  . . . ' :אני אמנם הייתי רשום כפועל במושבה עין זיתים אבל למעשה הסתובבתי

בארץ  ,ביהודה ובגליל ולא עשיתי שום דבר . . .
בתום שירותו הצבאי היה
יותר מדי חזקה ' . . .
שבראשותם של וייצמן ומוצקין  .אותו זמן הוא

,

קשה היה לי לקבל מרות  ,רוח העצמאות שלי היתה

5

גליקין פעיל מאוד ב ' פרקציה הדמוקרטית '

עבד בהנהלת העיתון ' דער פריינד ' שיצא

בפטרבורג  ,ולאחר  -מכן בהנהלת העיתון ' ראזסוויט '  .בתפקידיו אלה הוא נודע כאיש  -מינהל

מעולה .

ב 1908 -

עלה בשנייה לארץ  .בתחילה עבד בהנהלת בית  -הספר ' בצלאל ' בירושלים ולאחר -

מכן בהנהלת בית  -החרושת לשמן ' עתיד '

בחיפה .

53

גליקין היה אפוא איש  -מינהל מעולה  ,אולם חסר כל רקע וניסיון בחקלאות  ,וכפי שגם הוא

העיד על עצמו  . . . ' :לקחתי עלי ליסד חוה שכולה אגרונומית  ,כולה חקלאית ואני לא חקלאי ולא

אגרונום . ' . . .

54

בעת הקונגרס הציוני התשיעי שנערך בהמבורג בדצמבר  , 1909בו נכח גליקין  ,נפגשו עמו

וארבורג וצ ' לנוב והציעו לו לקבל את התפקיד  .על  -פי עדותו של גליקין  ,אף שהודיע לווארבורג
וצ ' לנוב כי אין לו כל נסיון חקלאי  ,הם הפצירו בו לקבל את התפקיד  ,ולבסוף נענה
50

מכתב אייזנברג אל קלווריסקי מיום ח ' בתמוז תרס " ט  ,אצ " מ 24208 / 8 ,
באוגוסט

51

עלונן

;

להם ' .

5

מכתב אפ " ק אל וארבורג מיום 8

 , 1909שם . ] 1 / 141 ,

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

2

ביולי

 , 1909שם ; ] 1 / 142 ,

מכתב צ ' לנוב אל וארבורג מיום  23במארס

, 1910

שם .

52

שם ,
זכרונות גליקין .

53

שם .

54

מ ' גליקין  ,עדות בעל  -פה  ,הקמטה מס '  , 1267ארכיון ההקלטות של המכון לתיעוד בעל  -פה שליד המכון ליהדות

55

בת -זמננו  ,האוניברסיטה העברית.
לעיל  ,הערה . 52

אחוזת מגדל ,

באמצע מארס

1910

1921 - 1910

הגיע גליקין לטבריה והחליט  ,כי בשלב הראשון  -מחוסר מקום  -מגורים

בשטח שנקנה  -הוא ילון בטבריה ויעבוד במשך היום במג ' דל  .אותו זמן הוא גם החליט לקרוא
למקום

כפי שנקראה עד אז  -מג ' דל .

' מגדל '  ,ולא

56

בגלל חוסר הנסיון החקלאי של גליקין  ,דאגה החברה שיעמדו לרשותו אנשים בעלי נסיון
בניהול פרוייקטים דומים  .הראשון שבהם היה משה ברמן  ,מנהל חוות כנרת הסמוכה  .ההנחה
היתה  ,שבשל הקירבה בין שני היישובים הוא יהיה מעורה היטב במגדל  ,וניתן יהיה להיעזר בו

רבות .

57

היועץ השני היה אהרון אייזנברג  ,שהוזמן כמומחה המנהל פרוייקטים דומים בארץ -

ישראל  ,ובייחוד במושבה רחובות  .הבקשה לצרף את אייזנברג לרשימת היועצים באה מצד

החברים הרוסים  .אלה  ,מתברר  ,רכשו אמון רב לאייזנברג והכירו בנסיונו העשיר והמוצלח  .בנוסף

להם  ,ביקר במגדל גם אליהו קראוזה  ,מנהל חוות סג ' רה  .על  -פי בקשתו של גליקין  ,נהג וארבורג

לשלוח לו חוברות וספרים בהדרכה חקלאית .

58

תכנית המשק החקלאי וביצוע עבודות ההכנה  .בתחילת חודש יולי

, 1910

לאחרבדיקות

מקיפות  ,נקבעו תכניות מפורטות של מיבנה המשק החקלאי הרצוי במגדל ועבודות ההכנה

במקום .

השונות שיש לבצע

כעקרון נקבע  ,שיש לגשת ולעבד רק אותם שטחים הניתנים לעיבוד במיכשור אירופי מודרני

 מיכשור המביא לחסכון בכוח  -אדם ולהגדלת התפוקה  .מתוך כ  5 , 500 -דונם שהיו באחוזה  ,כ -3 , 000

היו אדמות  -מישור  ,ורק אותן ניתן היה לעבד במיכשור אירופי מודרני  .השאר היו אדמות -

בלבד .

מדרון סלעי  ,שהתאימו בחלקן לזריעות למרעה

מבדיקתם של ברמן ואייזנברג התגלה ,

ש 875 -

דונם נמצאים בהשקיה מלאה על  -ידי המעיינות ,

ולכן הוחלט לייעדם לגידול כותנה  ,הנזקקת להשקיה מלאה  .שטת בגודל דומה נמצא בהשקיה

חלקית בלבד  ,ואותו הוחלט לייעד לגידול ירקות  ,תבואות  -קיץ וקטניות  .שטח נוסף של

1 , 250

דונם  ,שהושקה באופן מצומצם עוד יותר  ,הוחלט לייעד למטעים שאינם זקוקים להשקיה  ,כמו
זיתים ושקדים  ,או גפנים ומטעים הזקוקים להשקיה מועטה בלבד  .שאר השטח יועד לתבואות -
תורף  .בנוסף  ,הוצע לגדל עדרי פרות וכבשים  ,אשר ימצאו מרעה  ,בעיקר בשטחים המדרוניים של

מגדל .
האגרונומים קבעו  ,כי בשנתיים הראשונות יש להתרכז רק בביצוע עבודות  -הכנה  ,זריעה של
1 , 250

דונם בתבואות וירקות ועיבוד נסיוני של

לאדמות .

20

דונם כותנה  ,על  -מנת לבדוק את מידת התאמתה

לאור התוצאות  ,תיקבע לאחר כשנתיים תכנית העבודה לשנים הבאות  .כן נקבע ,

מג ' דל .

שהשטחים שלא יעובדו  ,יוחכרו בהחכרה שנתית לערביי
במהלך שנת

שיזף

קוצני ) ,

1910

החלו בביצוע עבודות ההכנה  .הוחל בסיקול האבנים ועקירת הסדריות ( עצי

אשר אדמות מגדל היו מלאות בהן ולא איפשרו הפעלת מחרשה אירופית  .לשם

העקירה  ,שהיתה קשה במיוחד  ,אף הוזמנה מכונה מיוחדת מגרמניה  ,אולם העבודה באמצעותה

לא הצליחה  .עד ק "ן

1911

נוקו כשני שלישים מהשטח המיועד לעיבוד  .במקביל לניקוי שטחים ,
קנן) ק

שם .

56

שם ,

57

מכתב
, 1910

רופין אל וארבורג מיום
שם  ,שם

;

23

באוקטובר

, 1911

מכתב גליקין אל וארבורג מיום  5במאי

הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו  ,תל  -אביב
58

מכתב

אצ " מ ,

; ] 1 / 142

, 1910

 , 1976עמ ' 95

גליקין לווארבורג והעתק למוסקבה מיום

13

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום  9באפריל

שם ,

; ] 1 / 141

א ' ביין  ,תולדות ההתיישבות

[ להלן  :ביין ] .

בפברואר

, 1911

אצ " מ ,

. ] 1 / 141

חריש  ,וקציר

( משמאל )

-

מגדל

1912

נחפרו תעלות מהמעיין הסמוך לעבר החלקות  ,וכן הוצבה מכונת  -שאיבה מעל המעיין  .מתשש
מלריה  ,נמנע גליקין מלהשתמש במי המעיינות לשתייה  .משום כך  ,הוצב בחצר האחוזה מיכל

לאגירת מי  -גשמים  ,שישמשו לשתייה  .לאותה מטרה גם נחפרה באר והוצבה לידה מכונת  -שאיבה
מוטורית  .מאוחר יותר נמתחו

קווי  -מים מהבאר לבתים .

גליקין והחברה ידעו  ,כי לטובת הפועלים ולטובת רווחיות האחוזה  ,מל ההכרח לא רק לבנות
בהקדם את בתי המגורים לפועלים  ,אלא יש להעניק להם תנאי  -מגורים ומחיה משופרים  .לפיכך ,
עם תחילת הכשרת הקרקע הוחל גם בבניית הבתים  .בזמן הבנייה ועוד קודם  -לכן גרו הפועלים
בצריפי  -עץ ואוהלים  ,שהוקמו על ידיהם  .השטח שנבחר להקמת חצר האחוזה  ,היה במקום בו בנו

הגרמנים את בתיהם  .בשלב הראשון שופצו שלושת הבתים שבנו הגרמנים  .לאחר  -מכן נבנו עוד

ארבעה בתים לפועלים  .בסך  -הכל הכילו הבתים המשופצים והחדשים
הפועלים  .מיבנה מיוחד נבנה כמטבח וכחדר  -אוכל לפועלים והכיל

כ 20 -

200

חדרים  ,כולם למגורי

מקומות  .כן נבנה בית

עבור משרדו של גליקין ובשביל מרפאה  .מיבנה נוסף שימש בתור אורווה ומחסנים  .כל המבנים

הוקפו בחומה  ,שהיתה גם הקיר החיצוני של המבנים .

59

הבתים חוברו בקווי  -מים ישירות מהבאר

;

הם גם היו הראשונים בגליל שהותקנו בהם מקלחות  .גליקין דאג  ,שבחדרים לא יגורו יותר
משלושה פועלים וסיפק להם מיטות ומצעים  .הוא אף דאג לקבל אישור מהחברה להקמת חדר -

חולים ולהעסקת רופא  -מבקר  ,כדי שהפועלים לא יצטרכו לנסוע לבית  -החולים של המיסיון
בטבריה  .מטבח הפועלים צויד בכלים מיוחדים שנשלחו מגרמניה  ,וחדר לידו הוקצה לספרייה

עבור הפועלים  .הפועלים היו פטורים מלשלם עבור השימוש במגורים והעזרה הרפואית  ,אך
שילמו עבור האוכל שניתן להם במטבח
59

האחוזה .

60

זנרונות גליקין ; מכתב אייזנברג אל גוץ מיום ג ' בתמוז תרס " ט  ,אצ " מ ~208 / 8 ,ע ; מכתב גליקין למשרד הארץ -

ישראלי מיום

20

ביוני

, 1911

שם ,

. ] 18 / 16 / 3

מכתב גליקין לחברה מיום

מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים  10בספטמבר  13 , 1910בפברואר
בינואר  , 1911שם  ; ] 1 / 141 ,העולם  2 ,במארס  , 1911עמ '  ; 19שם ,

3 , 1911

18

בפברואר

140

, 1911

עמ '  ; 2האחדות  ,ד ' בתמוז תרע " א  ,עמ '

התישבותינו בגליל התחתון

עבודה ואדמה  ,תל  -אביב
60

:

; 18 - 16

חמישים שנות קורותיה  ,תל  -אביב

 , 1961עמ ' 209

[ להלן

:

באוגוסט  , 1910עמ '

הצפירה ,
, 1951

ביוני

28 , 1911בנובמבר 7 , 1910

23

במאי

; 14

הד הזמן ,

 , 1911עמ '  ; 3א '

עמ '  [ 288להלן

 :פלדמן ] ;

23

פלדמן ,

י ' שפירא ,

שפירא ] .

מכתב החברה לגליקין מיום  20ביוני
 ; 29 - 27פלדמן  ,עמ '  ; 38ב ' כצנלסון  ,אגרות ברל כצנלסון ,
, 1912

23

במארס  , 1912שם ,

; ] 1 / 144

אצ " מ ,

; ] 1 / 144

זכרונות גליקין ; האחדות  ,ט " ו באב תרע ' ע  ,עמ '
, 1914 - 1900

תל  -אביב

, 1961

עמ '

. 185

-

י

%

4

%

,
.נ

ירי

ץ

.

2ג - - --
עד

י
אחוזת מגדל בשנת

1914

-

נ אש

גבולות ושימושי קרקע

בסך  -הכל נעשו פעולות רבות  ,שמטרתן הבטחת תנאים מעולים לפועלים  ,תנאים אשר לא היו
נהוגים עד אז בחוות ובאחוזות בגליל  ,ובמושבות בכלל  .פעולות אלו נעשו לא רק על  -מנת
להבטיח עבודה תקינה  ,פוריה ורווחית בחווה  ,אלא גם על  -מנת למלא את אחת המטרות שהציבה

לעצמה חברת ' טבריה  -אדמות ונטיעות '  -המצאת מקום  -עבודה מסודר לפועלים

יהודים .

ן6

,

אין תימה אפוא  ,שהעתונות  ,וזו של הפועלים בפרט  ,דיווחה בהתלהבות ובהתפעלות על פעולות
 6באמצע
אלו ורמזה לשאר מנהלי החוות בגליל התחתון ללמוד מגליקין כיצד יש להקים חווה
1912

ביקשה החברה מגליקין תכנית מפורטת של הבניין המבוקש  .הוא אמור היה להכיל ארבעה

גליקין .

61

זכרונות

62

האחדות  ,י " ר כאייר כבע " א  ,עמ '
הפועל הצעיר  ,י " א באייר תרע " א  ,עמ ' . 19
; 38 - 36

שם  ,כ " ז בסיוון תרע " א  ,עמ '  ; 22 - 19שם  ,ט " ו באב תרע " ג  ,עמ '

; 29 - 27

ך 4ך

יוסי כץ

חדרים  ,מהם שלושה חדרי  -שינה  ,למקרה ששלושה מחברי החברה ישהו בו  -זמנית

בניית מיבנה זה ושלושה מבתי התימנים הושלמה במהלך שנת . 1913
המשק החקלאי

64

לצד עבודות ההכנה  ,שהיוו את עיקר העבודות בשנים

והתפתחותו .

 , 1912 - 1910הוחל גם בעבודות חקלאיות של ממש  .לאחר חריש נזרעו בסוף עונת
דונם תבואות ,

200

דונם ירקות

כפול של עצי שקד .
בסופה של שנת

במגדל .

63

 1910כ 1 , 000 -

דונם כותנה  .כן הוכנה משתלה של כ  5 , 000 -עצי זית ומספר

ו 10 -

65

התברר  ,כי הכותנה לא עלתה יפה מאחר שהקרקע לא הוכשרה דיה ,

1911

ופעולת הזריעה לא בוצעה כראוי  .מסיבות דומות לא הצליח גם

חלק מגידולי הירקות .

66

אייזנברג

שביקר במגדל  ,מצא כי אין הקפדה על ביצוע נכון של העבודות החקלאיות וגם בניהול
האדמיניסטרטיבי קיימים ליקויים

משמעותיים .

67

בעקבות הנחיות של אייזנברג  ,שנ תק בלו ובוצעו

על  -ידי גליקין  -למנות מנהל חשבונות ומשגיחים בעלי נסיון חקלאי  -קיוו כולם  ,כי מעתה
הגידולים יצליחו יותר  .בתחילת עונת  , 1912זמן קצר לאחר ביקורו של אייזנברג  ,נזרעו

נוספים של כוחלה ( עדיין היתה זו זריעה נסיונית ) והורחבו שטחי התבואות
הוחלט לנצל את ההבכרה של ירקות מגדל ולהקדים את

שיווקם .

68

ל 1 , 500 -

20

דונם

דונם  .כן

בביצוע העבודות נעזרו

הפועלים במחרשות ממוכנות מגרמניה  ,שהגיעו למגדל בתחילת  , 1912ושהיו הראשונות מסוגן

בארץ  -ישראל .

69

היבול של עונת

משביע  -רצון .

70

1912

הראה על הצלחה רבה  ,במיוחד בכותנה  .גם המשתלות התפתחו באופן

צ ' לנוב  ,שביקר במגדל באפריל

1912

והשתתף בהכנת תכנית העבודה והתקציב

לשנים הבאות  ,הביע את בטחונו  ,כי לאור הצלחת עונת  , 1912תהיה מגדל רווחית בעוד מספר

שנים .

וז

ד " ר קלוזנר שביקר אף הוא במגדל ב  , 1912 -התרשם לטובה ממראה עיניו ובין השאר ציין

:

ראיתי יהודים חורשים וזורעים וקוצרים ומאלמים  ,מובילים שחת ומספוא  ,מטפלים
בירקות וצמר גפן ובכל עבודה בשדה ובגן  ,הכל נעשה בחריצות ובאה בה העבודה על
סיירתי בחוה ואת כל בניניה ושאלתי למצבה  .היא נוסדה רק זמן

הצד היותר טוב . . .

מועט קודם בואי ומובן מאליו כי עדיין הביאה הפסד מרובה ובפרט שאז עבדו בה אך
פועלים עבריים ששכרם מרובה בערך וצריך היה לדאוג לכל מחסוריהם  ,אך כל
החשבונות שהוצעו לפני נתנו תקוה חזקה בלב שתעבורנה אך שנים מועטות וההפסד

יהיה לרווח . . .

63

64

65
66

14 :

72

אצ " מ  ,שם .
זכרונות גליקין .
מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים
מכתב

גליקין לחברה מיום

22

בנובמבר

28

במארס  , 1912שם ,

67

68

מכתב

69

מכתב וארבורג לגליקין מיום  5בספטמבר

70

. ] 1 / 144

שם .

שם ,

שם ,

 1910ו 12 -

במארס

, 1911

אצ " מ ,

. ] 1 / 141

גליקין לחברה מיום

ביוני

3

, 1911

שם  ,שם ; מכתב גליקין לחברה מיום
 , 1911שם ; ] 1 / 141 ,

מכתב וארבורג לגליקין מיום

. ] 1 / 144

מכתב גליקין לחברה מיום
( מהארץ )

71

מכתב צ ' לנוב

72

השלח  , 1914 ,עמ '

22

במארס

 , 1912שם ,

אל וארבורג מיום

. 375 - 374

28

. ] 1 / 144

באפריל

22

במארס

, 1912

 , 1912שם ,

שם .

וכן ראה האחדות  ,ח ' בסיוון תרע " ב  ,עמ '

. 22

1 1

שם . ] 1 / 144 ,

בנובמבר

, 1912

י

אחוזת מגדל  ,סו19

1921 -

הכניסה לאחוזת מגדל ,

תכנית העבודה שנקבעה
אך בהבדל מהותי אחד

ב 1912 -

1913

לארבע השנים הבאות  ,תאמה כללית את זו המקורית מסוף , 1910

נקבע  ,כי שטחי הכותנה לא יורחבו  ,אלא רק לאחר שייקלטו בחווה

:

הפועלים התימנים  .אלו אמורים היו לשמש ככוח  -עבודה זול  -דבר שהוברר  ,כי הינו הנאי
לכדאיות בגידול

הכותנה .

רק לאחר שתיבדק מידת השתלבותם של התימנים במגדל בכלל ,

ובעבודות הכותנה בפרט  ,יוחלט אם יורחבו שטחי הכותנה ובכמה  .בינתיים הוחלט לזרוע בכותנה
20

דונם נסיוניים נוספים כדי לוודא סופית את מידת התאמתה של מגדל לענף

במחצית השנייה של

1912

זה .

73

רכש גליקין פרות וכבשים  ,והוקמה מחלבה  .אחד הפועלים אף

נשלח להשתלם בתעשיית חלב וגבינות  .בתחילה סיפקה המחלבה חלב לתצרוכת הפנימית של
האחוזה  ,אך מאוחר יותר גם

למושבות האזור .

74

במקביל הוחל בהרחבת שטחי הירקות  ,נטיעת

עצי שקד  ,זית וכרם .
בסוף

1912

התברר  ,כי מכירת הירקות הביאה להכנסות מועטות ביותר  .גם ההכנסות משיווק

התבואות לסוריה היו נמוכות  ,וזאת משום שכל נושא השיווק היה נתון בידיהם של סוחרים
ערביים

;

אלה קבעו מחירים נמוכים לתבואות המושבות  ,ובמיוחד לאלו של מגדל  -נקודה

חדשה  ,שטיב תבואתה עדיין לא היה
מסוף

1912

ידוע .

75

התקבלו כל ההכרעות בנושא המשק החקלאי בלעדית על  -ידי גליקין  .אותו זמן

נדמה היה לו  ,כי לאחר יותר משנתיים באחוזה הוא כבר מומחה חקלאי  ,אשר יכול לקבוע לבדו גם
בנושאים חקלאיים מובהקים  .לא רק שמיעט להתייעץ עם האגרונומים  ,הוא אף פעל בניגוד

להצעותיהם  .הדוגמה הטובה ביותר היא החלטתו לנטוע פרדס של

150

דונם על השטח שיועד

בזמנו לכותנה  ,למרות טענת האגרונומים  ,כי בגלל האדמה הכבדה אין השטח מתאים
73

מכתב אייזנברג אל גוץ מיום ב ' באייר תרע " ב  ,אצ " מ ~208 / 6 ,ע ; מכתבי גליקין לחברה מהתאריכים
6 , 1912

74

במאי

20 , 1912

ביוני

, 1912

מכתבי גליקין לחברה מהתאריכים

13

שם ,

3 , 1912

באוגוסט

, 1912

שם ,

; ] 1 / 144

זכרונות גליקין  .וכן ראה

. ] 18 / 16 /4

מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים  6באוקטובר  1912ו  12 -בדצמבר  , 1912שם ,
מיום  17באוקטובר  , 1912שם  ; ] 18 / 16 / 3 ,מכתב גליקין לחכרה מיום

לרופיי

 22במארס

. ] 1 / 144

ביולי

דינים  -וחשבונות שונים על מגדל  ,שם ,
75

לפרדסים .

; ] 1 / 144

מכתב וארבורג

 9בנובמבר  , 1912שם . ] 1 / 144 ,

ו) 14

יוסי כץ

חלקים נוספים מהשטחים שיועדו לכותנה  ,החליט גליקין להפוך לשדה  -נסיונות למטעים רווחיים
שונים  ,ללא כל בדיקה מוקדמת של התאמת תנאי הקרקע והאקלים לאותם מטעים  .כעבור שנים

מגדל .

אחדות התברר  ,כי רוב הנטיעות שנטע נכשלו בגלל אי  -התאמה לאקלים
על פעולותיו באותן שנים מעיד גליקין בזכרונותיו

:

 . . .קראוזה מסג ' רה וברמן מכנרת היו מבקרים אותי ויעצוני מה לנטוע אך אני הלכתי

בדרכי להמשיך ולזרוע ולטעת גידולים חדשים  . . .כיהודי השחייכתי לעם העקשנים ולא

הייתי מוכן לוותר על בחירת הגידולים . . .
הפכתי החוה לחוה נסיונית  ,לבית ספר . . .

העבודה משכה אותי  ,היה מעניין ולאט לאט

לתחנת

נסיונות . . .

76

בעקבות גידול בתפוקה והכנסת מכונת -דייש  ,גדלו ההכנסות משיווק התבואה לחוץ  -לארץ  .גם

ההכנסות משיווק הירקות לטבריה והמושבות גדלו  .החלב שהוחל בשיווקו באותן שנים למושבות

הגליל  ,הביא אף הוא להכנסות מסוימות .

77

כלפי חוץ עשו הנטיעות והזריעות במגדל רושם רב  .גם

המאזנים ההלו להראות על צמצום הפער בין ההוצאות להכנסות  .בתחילת

במגדל ועל התרשמויותיו הוא דיווח לצ ' לנוב  ,בין השאר  ,במלים הבאות

1914

ביקר רופין

:

 . . .בעקבות בקורי בגליל קודם עם הברון ואחר כך לבד  ,הייתי כמה ימים במגדל ושמח

להודיעכם שהחוה עשתה עלי רושם טוב מאוד  .אפילו כאדם לא מומחה שראה האדמות
לפני כמה שנים במצבן המקורי  ,ניתן להכיר במבט ראשון איזו עבודה הושקעה פה כדי
להביא האדמה לידי המצב המעובד הנוכחי  .עברתי עם גליקין על התקציב ונראה
שתקופת הגרעונות במגדל מתקרבת לקיצה ותתחיל תקופת הרווחים בשנה הבאה או זו

שלאחריה .

גליקין מנהיג קימוצים ויחד עם הכשרון האדמיניסטרטיבי שהיה לו

מההתחלה מצטרף נסיון שהוא רכש לעצמו במשך ארבע שנים  ,שזה כמובן עוזר לו

במידה רבה  .אני חושב שלא אביע דעה אופטימית מדי אם אומר שלבעלי מגדל יהיה נחת

מהחווה שלהם בזמן הנראה לעין . . .

78

השטח המעובד במגדל ערב מלחמת  -העולם הראשונה היה

וזיתים  ,והיתר  -ירקות ועצי  -פרי אחרים  .רק

20

2 , 620

דונם  ,רובם תבואות  ,שקדים

דונם היו זרועים

בכותנה .

הפועלים ומקומה של העבודה העברית במגדל
עם תחילת העבודה  ,ב  , 1910 -קלטה מגדל אך ורק פועלים יהודים  .חלקם הגדול היה פועלים בני

העלייה השנייה  ,והשאר  -ספרדים מטבריה ומצפת .

79

בשנים

1912 - 1910

הרבה גליקין להדגיש ,

כי האחוזה קולטת פועלים יהודים בלבד  ,וכך גם הוא מתכוון לנהוג בעתיד  .על התרכזותה של
העבודה בידיים יהודיות באותם ימים ראינו כבר את עדותו של יוסף קלויזנר  ,שביקר במגדל ב -
 , 1912וכתב ברשמי ביקורו

:

 . . .מובן מאליו שעדיין הביאה הפסד מרובה ובפרט שאז עבדו בה אך פועלים עבריים
( ההדגשה שלי  ,י " כ ) ששכרם מרובה בערך וצריך היה לדאוג לכל

מחסוריהם . . .

את

העבודה האחרונה  ,עקירת הסידריות עבדו במגדל הערבים  .הפועלים העבריים לא רצו

144

. 52

76

לעיל  ,הערה

78

מכתב רופין אל צ ' לנוב מיום
שם ,

79

77

2

במארס 914נ  ,אצ " מ ,

; ] 18 / 16 / 3

שם .

פלדמן  ,עמ '  , 288המצטט את מכתבו של שיינקין

מ . 1910 -

מכתב צ ' לנוב אל רופין מיום

1

כיולי

שם .
, 1914

המשק  ,מגדל 1913

חצר

לטפל בזה מפני שאין עבודה זו בגדר עבודת אדמה  .חוץ מעקירה זו היתה כל העבודה

יהודים . . .

נעשית בידי

80

את תנאי החיים ותנאי המגורים המיוחדים  ,שהוענקו לפועלים במגדל  ,הדגישו במיוחד עיתוני

הפועלים  .בקיץ

סיכם ' האחדות '  . . . ' :את האמת צריך להגיד בפה מלא  .הנהלת מגדל בראה

1913

תנאי חיים נוחים וטובים בשביל הפועל העברי  .כמעט מהיום הראשון להיווסד

החוה ' .

ן8

מתברר ,

כי גם שכר הפועלים היהודים במגדל היה גבוה מהמקובל  .כל אלה גרמו לכך  ,כי פועלי העלייה
השנייה בעיקר  ,אך גם ספרדים מטבריה וצפת  ,נהרו למגדל  ,והיא החלה לשמש מרכז חשוב

לפועלים יהודים  ,ובייחוד לפועלי העלייה השנייה  .בין השאר עבדו שם זלמן שז " ר ( שלמה זלמן
רובשוב )  ,יוסף טרומפלדור  ,ברל כצנלסון ,

וב 1912 -

פי דיווחי גליקין  ,עבדו במגדל עד המלחמה

שנה ושנה

הפועלים .

כ 80 - 30 -

כ 400 -

פועלים יהודים קבועים  .מלבדם  ,עבדו בכל

פועלים לא  -קבועים  .במשך כל השנים היוו בני העלייה השנייה את רובם של

בשנים

83

מתארגנת בה ה ' קומונה ' של טרומפלדור .

היו יחסים תקינים בין גליקין

1912 - 1910

לפועלים .

סכסוכים ביניהם  ,אך הם נבעו מאופיו של המשק האדמיניסטרטיבי ,

84

אישיותו .

85

. 375 - 374

80

השלא ,

81

האחדות  ,ט " ו באב תרע " ג  ,עמ '

עמ '

אמנם מדי  -פעם היו

הרגשת האפוטרופסות מצד

גליקין על הפועלים והיות גליקין נתון ל ' מצבי  -רוח '  ,דבר שאפיין את
, 1914

82

על

כחב בין השאר . . . ' :

. 29 - 26

וכן ראה  :פלדמן  ,עמ '

 , 288המצטט מכתב של

שיינקין

מ , 1910 -

שבו הוא

כעת אשר בכנרת  ,למשל  ,נבנה בראשונה בית טוב לדירת הפקיד והפועלים עודם מתגוללים

בצריפים  ,נבנו במגדל בראשונה דירות מרווחות בעד הפועלים  ,והפקיד יושב בחדר

קטן . . .

חדר האוכל של

הפועלים מרווח והמטבח גדול ונקי  .לכל שניים או שלושה עובדים חדרים מיוחדים  ,עם מיטות טובות ומצעים

רכים  . ' . . .וכן ראה מכתב גליקין לחברה מיום
עמ ' ; 3

העולם ,

30

ביולי

 , 1911עמ '

17

. 15

פלדמן  ,עמ ' . 288

82

זכרונות גליקין

83

סטטיסטיקה של הפועלים בחוות מגדל לזמן הפסח

;

 1912ערוכה

על  -ידי גליקין  ,שם  . 425 / 70 ,מהסטטיסטיקה
!

המפורטת  ,שנערכה כנראה על  -פי בקשת המשרד הארץ  -ישראלי  ,ניתן ללמוד  ,כי אותו זמן עבדו במגדל

13

הצפירה ,

21

פועלות  ,וביניהן גם יעל גורדון
בפברואר
84

בדצמבר

, 1910

אצ " מ ,

; ] 1 / 141

הצפירה ,

23

במאי

, 1911

, 1911

ביין  ,עמ ' . 95

עמ '

.3

;

מכתב גליקין לחברה מיום

ומוסיף העיתון

:

11

בנובמבר

'  . . .רוכם אשכנזים ומיעוטם

 , 1910שם ; ] 1 / 144 ,

ספרדים . ' . . .
85

שפירא  ,עמ '

 - 209נ. 21

145

יוסי כץ

הצלחת הזריעה הנסיונית של הכותנה והדיונים בדבר שטחי הכותנה שהתנהלו בעת ביקורו של
צ ' לנוב במגדל  ,בתחילת  , 1912הביאו להחלטה  ,כי לא ניתן יהיה להרחיב את שטחי הכותנה  ,אם

לא יעמוד לרשות האחוזה כוח  -אדם רב וזול  .ברור היה  ,כי מסירת עבודות הכותנה לכוח האדם
הקיים  ,דהיינו פועלי העלייה השנייה ( רוב ) והספרדים  ,איננה כלכלית ותביא רק להפסדים  .אז

הוחלט לקלוט פועלים תימניים  ,ששכרם בשוק העבודה היה בדרך  -כלל נמוך הרבה יותר משכר
הפועלים בני העלייה השנייה  .עבור התימנים אף הוחל בבניית שישה בתים

רב והתברר  ,כי קליטת התימנים במגדל נכשלה  .בדצמבר
לטענתו  ,מספר סיבות גרמו לכך

התברר  ,שהתימנים

הינם

האינטלקטואלים שלנו

1912

;

86

אולם לא עבר זמן

החליט גליקין לפטר את

כולם .

:

חלשים  . . . ' ,שלא מסוגלים

פועלים

אפילו להתחרות עם

( כינוי לפועלי העלייה השנייה ) ' .

התימנים לא קיבלו מרות  ,נהגו לעזוב את העבודה ללא נטילת רשות וסירבו לבצע עבודות

שונות .
התימנים לא הסכימו לעבוד בערבי  -חגים ובימי שישי אחר  -הצהרים .
בסיכום דבריו אודות התימנים ציין גליקין  ,כי הם גרמו להפסד כספי רב לאחוזה ומסקנתו היתה ,
שאין

' האלמנט התימני ' מתאים למגדל .

87

הרצון להרחיב את שטחי הכוהנה ללא הזדקקות לעבודה

ערבית זולה וללא עבודת התימנים  ,הביא למסקנה  ,כי הדבר יוכל להיעשות רק על  -ידי הקמת
מושבת  -פועלים בסמוך

למגדל .

למעשה כבר בתחילת  , 1911בעת ביקורו של חבר החברה גוץ במגדל  ,הוא הציע לפועלים

להקים ' אגודת תושבי מגדל '  ,שמטרתה תהיה להקים מושבת  -פועלים בסמוך למגדל  .מימון הקמת

המושבה ייעשה על  -ידי הפרשה קבועה של
של הנהלת

החברה .

88

3

אחוזים ממשכורתם של הפועלים והפרשה כפולה

בסופו של דבר לא יצאה התכנית לפועל  ,ונראה כי הסיבה לכך היתה

התחלופה המתמדת של הפועלים והקושי לשמור על מסגרת מסודרת של הפרשות כספיות לטובת
הקמת המושבה  .בעקרון הסכימו ראשי החברה לדבריו של גליקין בסוף  , 1912בדבר הנחיצות

שבהקמת מושבת  -פועלים  ,אולם אז הועלתה שאלת מקורות המימון .
מעורבת בשני סכסוכי  -קרקעות  ,שהסבו לה הפסדים ניכרים  .הפסדים אלה

אותו זמן היתה מגדל
השפיעו על חברי

החברה  ,שלא לגלות נטייה לשלם סכומים נוספים מעבר למה שהיה עליהם לשלם לפי
התחייבויותיהם

המקוריות .

יחסי העבודה בשנים . 1914 - 1913

לעומת השנים  , 1912 - 1910בהן כל העבודה במגדל

( למעט עקירת הסדריות ) נעשתה בידי פועלים יהודים  ,רובם אנשי העלייה השנייה  ,והיחסים בין

הפועלים להנהלת האחוזה היו תקינים  -בשנים

1914 - 1913

השתנו פני הדברים  :אותה עת הכנים

גליקין עבודה ערבית  ,אמנם בהיקף מצומצם  ,והגדיל במידה ניכרת את מספרם של הפועלים

הספרדים על חשבון פועלי העלייה השנייה  .פעולות אלו היו בין הגורמים שהביאו להתחדדות
היחסים בין פועלי העלייה השנייה לגליקין ולסכסוכים תכופים
];

146

86

מכתב גליקין לחברה מיום  6במאי
שם ; האחדות  ,ח ' בסיוון תרע " ב  ,עמ '

87

מכתב גליקין לחברה מיום

, 1912

88

הצפירה ,

89

ראה

:

עמ '

; 23

23

במאי

, 1911

12

עמ '

ביניהם .

89

מכתב וארבורג למוסקבה מיום

28

ביוני  , 1912שם ,

אצ " מ 1 / 144 ,

. 22

בדצמבר

אצ " מ ,

, 1912

. ] 1 / 144

.3

הפועל הצעיר  ,ל ' בתשרי תרע " ד  ,עמ '

שם  ,כ " ד באדר תרע " ד  ,עמ '

; 16

; 38 - 37

האחדות  ,כ " ט בכסלו תרע " ג  ,עמ '

שפירא  ,עמ '

; 210

פלדמן  ,עמ '

; 23

. 335

שם  ,ל ' בתשרי תרע " ד ,

אחוזת מגדל ,

מה גרם לשינויים אלו

א.

1921 - 1910

?

יותר ויותר התברר לגליקין  ,כי העסקת כוח  -אדם שרובו פועלים אשכנזים בני העלייה השנייה ,
הוא יקר מדי לא

רק לעבודות הכותנה  ,אלא גם לעבודות הקשורות בגידול הירקות והתבואות .

הכנסות משיווק הירקות והתבואות בשנים  , 1912 - 1911שהיו נמוכות מהצפוי  ,לא הצליחו
לכסות את הוצאות גידול הירקות והתבואות  ,שהמרכיב העיקרי בהן היה השכר הגבוה של

הפועלים  ,והתוצאה  -הפסדים ניכרים  .לגליקין היה ברור  ,כי המשך העבודות בידי אותם
הפועלים לא יאפשר את ביצוע העבודות המתוכננות לאחוזת מגדל בתקציב המתוכנן
( 297 , 000

פרנק ) ' .

שינוי בהרכב כוח האדם היה אפוא הכרחי  .נסיונו של גליקין להכניס

0

ערבים כפועלים קבועים  ,י 9נתקל בהתנגדות קשה של פועלי העלייה השנייה  .אלה פנו ישירות

לראשי חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' בחוץ  -לארץ בבקשה שיבטלו את העבודה הערבית

במגדל  .בעקבות זאת צומצם מאוד מספרם של הפועלים הערבים  .בתנאים שנוצרו  ,גליקין
ראה בהגדלת מספר הפועלים הספרדים על חשבון פועלי העלייה השנייה פתרון רצוי  .מוצא

זה התקבל על דעת פועלי העלייה השנייה  ,אמנם לא ברצון ( תוך סכסוך עם גליקין )  ,אך כרע

במיעוטו .
ב.

ג.

92

במאמציו של גליקין לשפר את רווחיות האחוזה  ,רצה גליקין לא רק להכניס מיכון ( כמו
מכונת  -דיש )  ,אלא גם תבע מן הפועלים

מאמץ  -יתר להגדלת התפוקה  ,תוך השגחה קפדנית .

גם אלה תרמו להתחדדות היחסים עם

הפועלים .

נדידת הפועלים ואי  -נכונותם להיות במקום אחד לאורך זמן  ,דבר שאפיין את פועלי העלייה

השנייה ולא פסח על מגדל  ,פגעו קשות בעבודה  .עזיבת פועלים לאחר שהושקע בהם זמן והון
בלימוד העבודה  ,הגבירו את רוגזו של גליקין והביאו לשינויים ביחסו

ד.

לפועלים .

93

דומה  ,כי ביקורת הולכת וגוברת מצד עסקנים שונים בארץ  -ישראל ומצד חברים בחברת
' טבריה אדמות ונטיעות ' על כך שבמגדל רואים הפסדים  ,ואצבע מאשימה שהופנתה לעבר
גליקין ,

94

רק חיזקו אצלו את ההחלטה לנקוט בצעדים

הנ " ל .

ואכן צעדים אלה  ,כמו גם הנהגת קימוצים בסעיפי  -הוצאות שונים  ,הביאו לשיפור במאזנים של
מגדל והביאו לאותה חוות  -דעת אופטימית של רופין ממארס

רווחית בעתיד הקרוב .

1914

בדבר הסיכויים שמגדל תהיה

95

מקומה של חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' בניהול אחוזת מגדל
קשרים הדוקים ביותר היו בין חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' ואחוזת מגדל  .ראשית ,החברה היתה

זו שבחרה את מנהל האחוזה ומינתה ישירות את היועצים השונים  .שנית  ,שתי תכניות העבודה
הרב  -שנתיות ,

ב 1910 -

גליקין

וב  , 1912 -והתקציבים שנלוו אליהן  ,חייבים היו לקבל את אישור החברה

הפועל הצעיר  ,ל ' בתשרי תרע " ד  ,עמ '

90

זכרונות

91

הפועל הצעיר  ,י " ר בתשרי תרע " ד  ,עמ '

;

העם  ,ירושלים , 1947

עמ '

; 22

; 16

האחדות  ,ל ' בתשרי תרע " ד  ,עמ '

האחדות  ,ט " ו באב תרע " ג  ,עמ '

 ; 29 - 26אחד העם ,

.475
באפריל

.3 - 2

92

האחדות  ,כ " ד באדר תרע " ד  ,עמ '

93

ראה  :שולמית למקוב  ,טרומפלדור  ,חיפה  , 1972עמ ' . 73

94

על ביקורת זו ראה מכתב אייזנברג אל גוץ מיום י " ס באדר ב ' תרע " ג  ,אצ " מ ,

95

לעיל  ,הערה . 83

; 37

הזמן ,

16

 , 1914עמ '

4208 / 11נ .

;

. 23
כל כהבי אחד
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אחוזת מגדל ,

1921 - 1910

בלעדיו לא יכול היה גליקין לגשת לעבודה  .מתברר  ,כי התייחסותה של הנהלת החברה לתכניות

ולתקציב היתה קפדנית ביותר  ,וזאת אף  -על  -פי שהם הוכנו לא על  -ידי גליקין בלבד  ,אלא יחד עם
האגרונומים  .כך  ,למשל  ,החברה סירבה בתחילה לאשר תקציב של

1 , 000

פרנק עבור העסקת

רופא  ,התנגדה לסלילת דרכים בהיקף שהציע גליקין  ,וסירבה לאשר את תקציב האירוח שלו  .רק
לאחר שקיבלה ממנו הסברים מספקים  ,אושרו התקציבים

והתכניות .

96

את הסכומים המאושרים

הדרושים לעבודה  ,נהגה החברה לשלוח על  -פי דרישותיו של גליקין  ,בהתאם להתקדמות

העבודה .

97

אף  -על  -פי שהתייחסותה של החברה לתכניות ולתקציבים היתה קפדנית ביותר  ,נמנעה היא

מלהתערב בפעולות השוטפות שביצע גליקין במגדל  .היא הניחה  ,שההחלטות הנכונות ביותר

יכולות להתקבל רק על  -ידי אלה הקרובים למקום התרחשות
התערבה בנעשה שם  ,לא נעשה

האירועים .

98

במקרה שהחברה

הדבר כהוראה לגליקין לפעול בדרך מסוימת  ,אלא כהצעה בלבד .

כך  ,למשל  ,כשנתגלע סכסוך  -קרקעות עם ערביי מג ' דל  ,הציעה החברה לגליקין להגיע עמם

לפשרה  ,אולם הניחה לגליקין להחליט בעצמו על דרך הפעולה הרצויה  .החברה העבירה את
הטיפול המשפטי בנושא לרופין  ,רק בהסכמתו של

גליקין .

99

על  -פי בקשת החברה  ,עוד בתחילת העבודות  ,שלח גליקין לראשיה  ,וארבורג וצ ' לנוב  ,דיווחים
דו  -שבועיים מפורטים על מצב האחוזה והתקדמות העבודה  .העתקים מן הדיווחים נשלחו גם
לרופין  .ההנהלה הפיצה אותם בין החברים  .ראשי החברה גם היו מצוידים במפת מגדל  ,בה
הסתייעו למעקב אחר ההתפתחויות הפיסיות באחוזה  ,בהתאם לדיווחים 00 .י אולם החברה לא
הסתפקה בכך וביקשה להתרשם גם בדרך בלתי  -אמצעית מההתפתחויות במגדל  .כך ביקרו שם
במשך תקופה קצרה של פחות מארבע שנים  ,שישה מתוך ארבעה  -עשר חברי החברה  ,אשר בשובם

דיווחו לשאר חבריהם על רשמיהם  .י0י
ב 1913 -

הוצע להזמין

את גליקין למוסקבה  ,לשם מתן דיווחים בעל  -פה .

02ן

אולם נראה  ,שאי -

יכולתו של גליקין לעזוב את מגדל ללא ממלא  -מקום  ,לא איפשרה את נסיעתו

לרוסיה .

אחריתה של חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' וסופה של אחוזת מגדל
זמן קצר לפני פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה העבירה החברה למגדל את הסכומים האחרונים
שנשארו בקופתה  .עם פרוץ המלחמה נותק הקשר בין גליקין לחברה  ,ובדומה ליישובים אחרים

בארץ  ,החליט גם הוא לנקוט מדיניות של שמירה על הקיים בלבד  .לשם מימון הפעולה הוא החל
96

מכתבי גליקין לחברה מהתאריכים

13

ביולי

 1912ו 3 -

באוגוסט

, 1912

97

ראה  ,למשל  ,לעיל  ,מכתבי גליקין לחברה וכן מן התאריכים  6באוקטובר

98

שם .

99

מכתב

צ ' לנוב לווארבורג מיום  23בינואר

, 1913

שם  ,שם ; מכתב וארבורג לצ ' לנוב מיום

במארס  , 1913שם ,

; ] 18 / 16 / 3

זכרונות

 , 1910שם ; ] 1 / 144 ,

18

אצ " מ ,

. ] 1 / 141

 1912ו 28 -

באוקטובר

 , 1911שם  ,שם .

מבחב צ ' לנוב לווארבורג מיום

בפברואר  , 1913שם  ,שם

;

25

בפברואר

מכתב וארבורג אל רופין מיום 3

גליקין .
 1910ו 17 -

בדצמבר  , 1910שם ,

. ] 1 / 141

100

מכתבי גליקין לחברה מן התאריכים

101

כזכור  ,ביקשה החברה מגליקין לבנות כמגדל בית מיוחד לחברי החברה  ,שיכיל שלושה חדרי  -שינה  ,וזאת

5

במארס

למקרה ששלושה מהחברים ישהו בו  -זמנית במגדל  .בקשה זו מעידה אף היא על כוונת חברי החברה לבקר
לעתים קרובות
102

*

במגדל .

מכתב וארבורג אל צ ' לנוב מיום

28

בפברואר

, 1913

אצ " מ ,

. ] 1 / 144

דף ראשון מתוך דין  -וחשבון ביקורת אחוזת מגדל  ,מיום ג ' בתמוז תרס " ט  .בין החותמים  :נ ' וילבושביץ
וא ' אייזנברג

ק141

תטי כץ

מגדל ,

1920

במשיכת הלוואות במשכנתא על קרקעות האחוזה  .תקוותו היתה  ,שעם סיום המלחמה הגייס
החברה הון על  -מנת להחזיר את החוב המצטבר  .בדומה לאשר התרחש ביישובים אחרים  ,סבלה
מגדל במהלך המלחמה ממגפת הארבה ומגיוס פועלים ובהמות  -עבודה לצבא  .באותה תקופה גם
הורגשו ההפסדים הניכרים  ,שבאו כתוצאה מכשלון המטעים הנסיוניים שנטע גליקין לפני
המלחמה ושלא התאימו

למגדל .

במהלך המהפכה הרוסית  ,ב  , 1917 -נהרגו שניים מבין החברים הרוסים  ,ואחרים ירדו מנכסיהם

ולא היו יכולים ( וכנראה גם

לא היו מעוניינים ) להשקיע כסף נוסף במגדל .

ב 1918 -

מת צ ' לנוב  ,ועם

מותו התפרקה למעשה החברה  .בתום המלחמה חודש הקשר בין גליקין לווארבורג  ,אך האחרון
לא יכול היה לעשות הרבה להחזרת החובות או למתן סיוע כספי לאחזקת

גליקין המשיך במשיכת הלוואות  ,ובשנת

1920

יותר

מ 90 -

האחוזה .

אחוז של הכספים שהחזיקו את

האחוזה  ,היו כספי  -הלוואות  .סכומי ההלוואות היו גבוהים מאוד  ,ויחד עם הריבית הגיעו למאות

אלפי פרנקים  .בתחילת תקופת המנדט פיטר גליקין יותר ויותר פועלים יהודים והירבה בהעסקת
פועלים ערבים  .השטח המעובד אף הוא צומצם  .בסוף

1920

החלו המלווים  ,ובראשם בנק אפ " ק ,

ללחוץ על גליקין להחזיר את החובות  .אותו זמן ניסו גליקין ווארבורג להחיות את החברה על  -ידי
הכנסת בעלי  -הון חדשים ; אך היחיד שהסכים  ,היה לורד מלצ ' ט  ,אשר רכש שטח של

150

200

דונם

הסמוכים לחוף הים  .אולם הסכומים שנתקבלו ממלצ ' ט לא יכלו לסייע רבות להחזר החובות
ולבעיית מימין אחזקת האחוזה 103 .
103

על קורותיה של מגדל במלחמה  ,משיכת ההלוואות  ,התחסלותה של החברה ומכירת קרקעות ללורד מלצ ' ט  ,ראה

בהרחבה אצ " מ  ; 14179 /28 , 38 ,קונטרס  ,י " ס באלול תרפ " ג  ,עמ '

עמ '

; 19

האדמה  ,חר " פ  ,עמ '

; 240

רובשוב ( לעיל  ,הערה

 ; 22 - 21הפועל

 , ) 19עמ '

. 34 - 30

הצעיר  ,כ " כ בכסליו תרפ " ב ,

אחוזת מגדל  ,ס91ו -

1921

בתחילת  , 1921לאחר שהבנקים איימו בנקיטת צעדים נגד גליקין אם לא יחזיר את החובות ,
נפגשו גליקין ווארבורג  ,והאחרון קיבל את הצעתו של גליקין להפוך את מגדל ל ' עיר גנים ' ,

שתיקרא ' מגדל בית וגן '  .על  -פי התכניות  ,תחולק מגדל למגרשים בני .
יימכרו למעוניינים לקנות ולבנות בתים ב ' עיר הגנים ' מגדל  .וארבורג וגליקין
1 -0 8

הכספים שיתקבלו ממכירת המגרשים  ,יוחזרו

דונם כל אחד  ,אשר

הניחו  ,שבעזרת

החובות .

תכנית העיר ( שאף פעם לא יצאה אל הפועל ) ומכירת המגרשים למאות יהודים ברחבי העולם

החובות .

סתמו למעשה את הגולל על אחוזת מגדל  .עם זאת  ,הביאה מכירת המגרשים לחיסול

מפועלי האחוזה נשארו משפחות ספרדיות בודדות  ,אשר קנו מגליקין כמה עשרות דונם

מאדמות האחוזה והחלו לעבדם בכוחות עצמם  .כן נותרו במגדל פועלים שהביא מלצ ' ט  ,ושהחלו
בנטיעת פרדסים ( ' וילת מלצ ' ט ' )  .משפחות הפועלים ופועליו של מלצ ' ט היוו למעשה את הגרעין

של המושבה החדשה מגדל 04 ,י שהחלה להתפתח מראשית שנות

תרומתן של חברת ' טבריה אדמות

העשרים .

ונטיעות ' ואחוזת מגדל

דומה כי בארבעה תחומים תרמו חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' ומגדל להתפתחותו של המפעל

ההתיישבותי היהודי בארץ  -ישראל

א.

עצם גאולת השטח של

:

כ 5 , 500 -

דונם בבקעת  -גינוסר הפוריה  ,היתה לה חשיבות מיוחדת

בהגדלת האחיזה היהודית בגליל התחתון  ,בחיזוק הרוב הקרקעי שהיה ליהודים במחוז
טבריה וביצירת בסיס לרכישות נוספות

ב.

באזור .

05ן

מגדל היתה מרכז חשוב ביותר לפועלי העלייה השנייה  .חלק מהפועלים רכש במגדל נסיון
ראשון בעבודה חקלאית  ,וחלק הרחיב את נסיונו  .הנסיון שהצטבר אצל פועלים אלה סייע
להם כאשר השתתפו  ,לאחר המלחמה  ,בייסודם של המושבים והקיבוצים הראשונים  .במגדל
התאפשר לקבוצות גדולות של פועלים מפועלי העלייה השנייה לעבוד ולחיות יחד  ,דבר

שתרם לגיבושם ואיפשר להוציא לפועל רעיונות שהגו  .באופן כזה נוסדה במגדל בשנת

ה ' קומונה ' בראשותו של יוסף

ג.

טרומפלדור .

1912

06ן

באופן עקיף תרמה אחוזת מגדל להתפתחותן של המושבות בגליל התחתון  ,הקבוצה בדגניה
והחווה בכנרת  .היא השאילה ליישובים אלה את המיכשור המודרני שעמד לרשותה  .כך ,

למשל  ,שכרה דגניה ממגדל את הקרוניות ( בהן נעזר גליקין לשם העברת חול משפת  -הים
לפרדסים ) והשתמשה בהן להובלת חול לייבוש הביצות שבשטחה  .המושבות נהגו לשאול

ממגדל את המחרשה המוטורית ומכונת הדיש וכן כלים חקלאיים מודרניים שהיו ברשותה .

104

על תכנית ' עיר הגנים '  ,המטרות שרצה גליקין להשיג באמצעותה  ,כשלונה וראשיתה של המושבה מגדל  ,ראה

אצ " מ ) 172 / 21 , ] 1 / 141 , 14179 / 28 , 38 ,ע ; ארכיון המושבה מגדל ( תיקים

ביוני
105

( 07

 , 1925עמ '

151

. 17 - 16

מכתב רופין אל צ ' לנוב מיום  2במארס  , 1914אצ " מ ,

106
107

מכתב דגניה למגדל מיום
, 1913

שם ,

. ] 18 / 16 /3

.212 - 210

ראה שפירא  ,עמ '

שם .

לא  -מקוטלגים ) ;

הפועל הצעיר ,

24

11

באוקטובר

, 1914

אצ " מ ,

; ] 18 / 16 /4

מכתב גליקין לחוות כנרת מיום

1

בפברואר

יוסי כץ

ד.

דך13ה  ,כי הנסיךנווז ה ]3ךצלחים בגידול הכותנה במגדל סיפקו הוכחה נוספת לכך  ,שניתן לנצל

את השטחים המושקים בארץ  -ישראל לגידול

הכותנה .

08ן

נראה אפוא  ,כי בבואנו להשוות את המטרות שהציבה לעצמה חברת ' טבריה אדמות ונטיעות ' עם
פעולתה עד פרוץ המלחמה ועם תרומתה  ,הרי שלמעט הרווחים להם ציפתה  ,היא השיגה את שאר

מטרותיה  -הרחבת הרכוש הקרקעי שבבעלות יהודית  ,המצאת מקום  -עבודה לפועלים יהודים ,

הנהגת מיכון ושיטות -עבודה מודרניות  ,שיאומצו על  -ידי איכרי המושבות  ,וביצוע נסיונות
בגידולים חקלאיים

חדשים .

1 52

108

ראה פלדמן  ,עמ '

. 290

