מדיניות רכישת קרקעות וההתיישבות בנגב
ערב מלחמת העצמאות
חנינא פורת

הרקע להתיישבות היהודית בנגב בשנים
הקמתן של

11

הנקודות בנגב בסתיו

1946

946ו 947 -ו

היתה תגובה התיישבותית  -אסטרטגית של היישוב

היהודי כנגד תוכניותיה של ועדת מוריסון  -גריידי וכנגד המדיניות הבריטית שננקטה באזור מאז

פרסום הספר הלבן בשנת . 1939

על  -אף שמבצע התיישבות זה חיזק את נוכחותה של התנועה

הציונית בנגב  ,לא היה בו כדי להבטיח סופית את הכללתו של האזור הדרומי בתחום המדינה

היהודית המוצעת .

משום כך המשיכו המוסדות הלאומיים באמצעות המחלקות המקצועיות

לרכוש קרקע ולהתיישב בנגב  ,במהלכה של שנת  , 1947וזאת במגמה לעבות את ההתיישבות
הצעירה שזה עתה

קמה .

החוקרים שעסקו עד כה בתהליך ההתיישבות בנגב תיארו את מבצע עליית

11

הנקודות כשיא

במאבק התנועה הציונית על הנגב  ,ומיעטו לעסוק בהתיישבות המאוחרת יותר  ,שנמשכה עד פרוזן

קרבות מלחמת העצמאות .

ן

ברם  ,שנת

1947

על תהפוכותיה המדיניות סיכנה הישג זה ואיימה אף

לבטלו  .נציג  ,אם כן  ,את הפעילות הציונית המיוחדת  ,שנערכה בנגב בשנת

1947

במסגרת מגבלות

הממשל הבריטי  ,פעילות שחיזקה את ההתיישבות הצעירה באזור  ,ואף הביאה  ,בסופו  -של  -דבר ,

להכללתו של הנגב במדינה היהודית  .נבחן פעילות זו בהיבטים הבאים  :מדיניותה של בריטניה
באזור

;

הפעילות הציונית בתחום רכישת קרקע  ,מתיחת קו המים והמשך הנסיונות החקלאיים

;

יחסם של הבדווים לתהליך ההתיישבות ומכירת הקרקע ; התוצאות הגאוגראפיות  -היישוביות של
הפעילות הציונית באזור ותרומתן לעיצוב השקפה חדשה במוסדות המיישבים לגבי אופייה
האזורי של ההתיישבות החדשה

בנגב .

במהלך חודשי האביב של שנת

1947

התמידה בריטניה לחפש פתרון לסכסוך בארץ  -ישראל ,

שיהיה מקובל גם על האמריקנים וגם על הארצות הערביות  ,אולם ללא הועיל  .ראשי הצבא ומעצבי
המדיניות בלונדון הכריזו כי בכל תוכנית לפתרון באזור יש לשמור את הנגב בשליטה או בהשפעה
בריטית ישירה בשל חשיבותו האסטרטגית  ,הכלכלית והפוליטית

לבריטניה .

2

שר  -החוץ הבריטי
123

1

"

ברסלבסקי  ,ארץ הנגב  ,ב  ,תל  -אביב תש " י ; ר ' קרק  ,תולדות ההתיישבות החלוצית בנגב עד  , 1948רמת  -גן

974נ

; א'

אורן  ,התיישבות כשנות מאבק  :אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה ,

אבנרי  ,ההתיישבות היהודית וטענת הנישול ,
2

, 1948 - 1878

תל  -אביב

מ " י כהן  ' ,החלטת הבריטים לצאת מאוץ  -ישראל '  ,קתדרה ,

15

, 1947 - 1936

ירושלים תשל " ח ; א '

תש " ם .

( ניסן תש " ם )  ,עמ '

. 148 - 147

--

חנינא פורת
ארנסט

בווין החליט להביא את שאלת ארץ  -ישראל ' ללא המלצות ' בפני עצרת האומות המאוחדות

שהתכנסה

ב 28 -

באפריל . 1947

בסיום מושב העצרת ,

ב 14 -

במאי  ,נתקבלה החלטה להקים ועדת

חקירה מיוחדת  ,אונסקו " פ ( ע0ם5אנ , ) 1שבה ישתתפו נציגי

נתבקשה להגיש את המלצותיה לארגון האומות המאוחדות

מדינות ניטרליות  ,והוועדה

11

בסתיו .

3

באותה תקופה הכתיבה התפיסה האסטרטגית היישובית ריכוז מאמצים ומשאבים  ,ובששת

החודשים  ,שעברו מאז פרסום תוכנית מוריסון  -גריידי ועד להתכנסות הוועידה היהודית  -ערבית
בלונדון  ,עלו

24

יישובים יהודיים חקלאיים על הקרקע  ,מהם

15

בחודש אוקטובר  .היישובים

הוקמו על קרקע שהיתה  ,אמנם  ,בבעלות יהודית  ,אך באזורים שהיה חשש כי יוצאו מתחום
המדינה היהודית המוצעת  .תנופת התיישבות זו הרשימה מאוד את המעצמות  ,ובעת התוויית
גבולות החלוקה  ,הוכרחו המתכננים להתחשב בעובדות החדשות .

4

מאמצי ההתיישבות נעשו לאורך הגבולות העתידיים של המדינה היהודית ובאזורים רגישים

 מעיין  -ברוך  ,דרדרה ( ממזרח לחולה )  ,העוגן  ,חרב  -לאת ( במזרחו של עמק חפר ) ויקום  .עיקרהמאבק הפנימי שהתנהל בהנהגת היישוב בשנה זו נסב על סדרי העדיפות ברכישת הקרקע ועל
הקצאת התקציבים להתיישבות  .תוצאות מאבק זה באו לידי ביטוי בדיון על עתידו של

הנגב .

המתיישבים החדשים  ,שנחשפו למסורות הקרקעיות הבדוויות הייחודיות ולשיטות הגידול
החקלאי המדברי  ,ניסו ללמוד משכניהם ולחקותם בכל הקשור בחקלאות מדברית  .בפועל נוצלו
חודשי הסתיו של שנת

1946

לתכנון תוואי קו המים  ,שנועד להוביל כמויות מים קטנות מאזור ניר -

עם וגברעם ליישובי הנגב  ,וב  1 -בינואר

1947

הוחל בהנחתו  .ההנהגה הציונית ראתה בהנחת הקו

אקט פוליטי המצביע על דבקותה של התנועה ברעיון יישוב הנגב  .על  -מנת לעבות את המערך
היהודי באזור ולהבטיח את עתיד השטחים שבהם עבר צינור המים  ,הוקמו יישובים חדשים לאורך

התוואי  -קיבלו סעד  ,קיברו גבים  ,רמת  -הנגב וחלוצה  .מדריכי הסוכנות היהודית המשיכו
בביצוע הנסיונות החקלאיים  ,שהוחל בהם במצפים  ,ואשר הוכיחו כי ניתן לפתח באזור המדברי
חקלאות שתוכל לפרנס את תושבי הנקודות החדשות  .בשלהי שנת
כ 3 , 000 -

מטרת

נפש  ,שהיו מאורגנים במסגרות חברתיות צבאיות
המאמר

היא ,

אם

כן ,

לבחון

כיצד

השפיעה

1947

למחצה .

מנה היישוב היהודי בנגב

5

המדיניות

באזור ויחס הבדווים

המקומיים לרכישות הקרקע על האופי והקצב של ההתיישבות היהודית בנגב בשנת

. 1947

תוך

הבהרת מטרה זו יודגשו היבטים גאוגראפיים  ,בטחוניים וחקלאיים  ,שעיצבו את צורתה הסופית
של ההתיישבות באזור ערב מלחמת

השחרור .

בשל תנאי אי  -הוודאות  ,ויכוחים מקצועיים

במוסדות המיישבים  ,התנכלות הערבים למפעל ההתיישבותי בנגב  ,המחסור בתקציב והמאבק
הפוליטי המתמשך במסדרונות האו " ם  ,נותרו רבות מהתוכניות לפיתוח הנגב בבחינת ' רעיונות על

הנייר '  .במאמרנו נעשה מאמץ לחשוף תוכניות אלה  ,המבטאות נאמנה את השקפתם של בני הזמן
על חשיבות ההתיישבות בנגב

24נ 1

3

וצורתה .

על הרקע להקמת הוועדה  ,פעולתה ומסקנותיה ראה בהרחבה

:

י ' פרוינדליך  ' ,פרשת חקירתה ומסקנותיה של

ועדת אונסקו " פ בארץ  -ישראל  , ' 1947 ,הציונות  ,יג ( תשמ " ח )  ,עמ '
4

אורן ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

בקונגרס הציוני הכב ,
5

וראה בהרחבה :

16

; 182 - 169

וראה מכתבו של ל ' שקולניק

. 51 - 27

( אשכול) ,

שם  ,עמ '

; 240 - 239

דברי ח ' וייצמן

בדצמבר  , 1946אצ " מ  ,פרוטוקול ישיבות הקונגרס הציוני  ,עמ ' . 341

קרק ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' , 119 - 111

. 176 - 143
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תוכנית ' האוטונומיה
החבלית ' של האריס

1
7

המדיניות הבריטית והעמדה הבינלאומית
דומה כי כבר בק "ן

1946

סבורים היו ראשי משרד  -ההשן ואישים בממשלה הבריטית כי יש לפנות

את ארץ  -ישראל מוקדם ככל

האפשר .

ראשי הצבא נזהרו מלאשר תוכנית מעין זו  .לדידם ,

האפשרות שהצבא יצטרך לסגת ממצרים חייבה הכנות בבסיסי הצבא הקיימים ושימוש בנגב
כאזור עתודה  .הלחץ הפוליטי  ,שהופעל על ראשי הצבא  ,הביא לכך שמפקדיו הסכימו לבסוף כי

ההכנות לקליטת הצבא במתקני ארץ  -ישראל ייעשו רק לאחר שהמצב הפוליטי  -הצבאי באזור
יתייצב וכן שכל פתרון טריטוריאלי בשאלת ארץ  -ישראל יבטיח את האינטרסים הבריטיים בעולם

הערבי .
6

1221

6

ראה  :מ ' כהן  ' ,השפעת המאורעות בארץ ישראל על מדיניות בריטניה  , ' 1948 - 1945 ,י ' שביט

מרי ,

, 1948 - 1941

ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

 ; 57 - 54וכן London 1958 :

,

.
Alamein
,~ .

( עורך ) ,

of.

מאבק מרד
;

וראה לעניין זה הערתו של גבריאל כהן במאמרו ' הנסיגה מארץ  -ישראל בראי מדיניותה של בריטניה '  ,קתדרה ,
15

( ניסן תש " ם )  ,עמ ' . 180

מבחינה אסטרטגית הוגדרו צרכיה

של בריטניה בדרום ארץ  -ישראל בדומה לצרכיה

האסטרטגיים בשנות השלושים  .אזור עזה נחשב לשטח היערכות עבור כוחות היבשה במקרה של
נסיגת הצבא הבריטי ממצרים  .עזה היתה גם צומת תנועה מרכזי בתנועת הצבא ממצרים לארץ -

ישראל  ,וראשי המטות הדגישו את חשיבותה ואת הצורך להמשיך ולהחזיק בה  .בסתיו

, 1947

לאחר שבריטניה היתה בטוחה כי לא תיאלץ לפנות את כוחותיה ממצרים  ,הכריזו המדינאים כי

היתרונות האסטרטגיים של ארץ  -ישראל ודרומה עבור הצבא מותנים במציאת הסדר פוליטי ; היה
זה רמז לצורך בניהול מדיניות פרו  -ערבית המתחשבת במגבלות התקציביות של זרועות הצבא .

7

שר  -המושבות ושר  -החוץ הבריטי התוו את מפות החלוקה של ארץ  -ישראל על בסיס תוכנית

) . ( Harris

' האוטונומיה החבלית ' מבית  -מדרשו של סר דגלם האריס
1945

כזכור  ,תכנן האריס בשנת

שיטת ממשל  ,שעל  -פיה תתחלק ארץ  -ישראל לארבעה קנטונים עצמאיים  :חבל ערבי  ,חבל

יהודי  ,חבל הנגב וחבל

ירושלים .

8

גם לאחר הקמת

11

הנקודות לא השתנתה דעתו של האריס ,

ובהמלצותיו למשרד  -המושבות המשיך לטעון כי רוב שטח הנגב אינו ניתן לעיבוד  .הוא דרש שלא

לפגוע בסמכויותיו של הנציב העליון בנגב ; בידי הנציב העליון היתה הזכות לשנות את מעמדה
המשפטי של קרקע ציבורית

( ' מתרוכה ' ) לקרקע הניתנת להחזקה פרטית ולמכירה ( ' מירי ' )  ,דבר

שחיזק את מעמד השלטון הבריטי בקרב הבדווים  .האריס הזהיר כי הכללתו של הנגב בתחומי
מדינה יהודית  ,בכל תוכנית חלוקה אחרת שתוצע  ,אמנם תוסיף לה שטח מבחינה גאוגראפית  ,אך

יהיה זה שטח חסר ערך כלכלי .

9

לאור עקרונות אלה שרטט האריס את הגבול בין החבל הערבי לחבל הנגב בדרך שהשאירה

בידי הערבים והבריטים  ,פטרוניהם  ,את מלוא היתרונות  .הגבול יצא מנקודה הנמצאת בחצי הדרך

בין רפית לעוג ' ה אל  -חפיר  ,על הגבול הבינלאומי  ,ומשם מזרחה לכיוון עסלוג '  .הוא עקף את גוש
קרקעות עסלוג ' ממזרח  ,והותיר שטח זה בידי הערבים  .משם נע הקו לכיוון באר  -שבע  ,עקף את
העיר ממזרח  ,והותיר מרכז אדמיניסטרטיווי חשוב זה בידי

הערבים .

בשלושת המצפים היהודיים  ,שנמצאו באזור החל באמצע שנת

, 1943

הקו לא התחשב כלל

ובגושי הקרקע שנרכשו

בשנים אלה על  -ידי יהודים  .מבאר  -שבע נע קו הגבול בכיוון צפון  -מזרח לכורנוב  ,עקף את גוש
הקרקעות הנוח לעיבוד ממזרח  ,והותירו בידי הערבים  ,ושוב פנה תפנית חרה דרומה לנקודה

הנמצאת דרומה מחופו הדרומי של ים  -המלח  .כל שטח ים  -המלח על התעשייה הקיימת בו ועל
אוצרותיו הכלכליים נותרו בשטחה של המדינה

הערבית .

0ן

קו זה התקבל אף על דעת משרד -

המושבות ביולי  , 1946ושימש בסיס לתוכנית מוריסון  -גריידי  .ןי
7

ג ' שפר  ' ,המדיניות הבריטית באוץ  -ישראל בשנים

, ' 1948 - 1939

שביט ( שם )  ,עמ ' 91

 . 1043ק and Brilish Policies [ =ESCO] , New Haven 1948 , 11 ,
8

האריס היה מומחה חקלאי ומוותיקי השירות הקולוניאלי בהודו ובארץ  -ישראל  .בשנת

המושבות את תוכנית האוטונומיה  .טיוטות לתוכניך זו זה
9

1945

על תוכנית חלוקה בארץ  -ישראל ראה :
371 / 61868 ] 6594ל ) ] ; מכתב האריס אל ה ' ביילי  ,מזכיר הוועדה האנגלו  -אמריקנית ,
.

אביס

ד ' הורבצו  ,בשליחות מדינה נולדת  ,תל  -אביב

תשמ " ב  ,עמ '  297והערה  11בעמ ' 423

; ע'

הכין במשרד -

371 / 45379 ] 6622 :כ ) PRO , 17

תזכיר משרד  -המושבות בעניין חלוקה  ,אפריל

; ] 521

( ) 1 :2

;

Esco Foundation ,

Palestine : 1 study Of Jewish, Arab

 , 1979עמ ' ; 172 - 171

14

, 1947

בינואר

ש ' דותן  ,המאבק על אוץ ישראל  ,תל -

אילן  ,אמריקה בריטניה ואוץ  -ישראל  :ראשיתה והתפתחותה

של מעורבות ארצות  -הברית במדיניות הבריטית בארן  -ישראל  , 1947 - 1938 ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

הנציב העליון בעיתון הרשמי  ,פלשתינה ,

מפת האריס לאוטונומיה החבלית ,

10

ראה

11

מפת משרד  -המושבות  8 ,ביולי

:

, 1946

גנזך ,

האוטונומיה התבלית  ,שם  . 7044 ,טמ. ] 1

PRO ,

 , 1947שם ,

 ; 184הודעת

 6 ( 1560במארס 947נ ) .
ק "ן  , 1945אצ " מ . 525 / 7162 ,
; ] 148 / 129 / 11

מפת תוכנית מוריסון  -גריידי  ,המבוססת על תוכנית

רכישת קרקע ההתיישבות בנגב

בדיון

שנערך

במשרד  -החלן

בעקבות

תזכירו

של

האריס ,

הובלטו

בעיקר

תביעותיה

האסטרטגיות של בריטניה באזור  ,והובע חשש מתגובת המדינות הערביות השכנות  .פקידים
בכירים במשרד תמכו באי  -הכללתו של הנגב במדינה היהודית  ,משום שהכללתו היתה יוצרת חיץ

קרקעי בין מצרים לבין שאר ארצות ערב  .השליט הסעודי אבן סעוד  ,הוסיפו הפקידים  ,עלול ,
אפוא  ,לחדש באופן תוקפני את תביעותיו הטריטוריאליות בעקבה 2 .י
הנגב  ,שנחשב בעיני התנועה הציונית לרזרבה הקרקעית החשובה ביותר עבור העם היהודי

ופליטיו  ,הוצג כשטח חסר  -חשיבות וללא פוטנציאל חקלאי  .האריס קבע כי קרוב

ל 77 -

אחוז

מיליון דונם  ,אינם ניתנים לעיבוד  .סביב באר  -שבע היה  ,אמנם ,

משטחו של הנגב  ,כלומר  ,כ 9 . 6 -
שטח נרחב  ,כ  2 . 9 -מיליון דונם  ,שהתאימו לעיבוד חקלאי  ,אך הללו ברובם היו כבר מעובדים .
51 , 000

הבדווים שישבו באזור היו ערים  ,לדעת האריס  ,להתפתחות החקלאית  ,והם החלו לזרוע

ולנטוע בקרקעותיהם  .כל התפתחות חקלאית נוספת באזור תלויה היתה אך ורק ביכולת אספקת
המים  .התוצאות מקידוח

16

בארות באזור אכזבו  ,ומחקרים גאולוגיים  ,שנערכו באותה עת  ,קבעו

כי אין מקורות מים תת  -קרקעיים באזור  .תוצאות הנסיונות שנעשו עד אז בסכירת מים אף הן לא
היו מעודדות בהנחה שכל שבע שנימ סובל הנגב מבצורת מוחלטת  .הטענה כי היהודים יכולים
להתיישב בנגב הצפוני לא היה לה אפוא על מה לסמוך כיוון שהאזור נוצל כמעט כולו  ,ובנגב

הדרומי לא היתה קרקע שהתאימה לעיבוד ולא היו כלל מים  .האריס סיכם וקבע כי באומרם ' נגב '
מתכוונים היהודים גם לאזור החוף  ,המשתרע עד רפיח  ,שם אין בידיהם עדיין גושי קרקע נרחבים

ולשם הם מתכוונים להגיע  .התיישבות קיבצן נגבה העידה  ,לדעתו  ,על כוונתם להתפשט לעבר
אזור

החוף ' .

ן

שר  -החוץ הבריטי  ,שרצה בעיקר בפיוסם של האמריקנים  ,שמר בתוכניתו על העקרון של מתן

אוטונומיה לשתי הקהילות  ,אך זאת רק לטווח קצר של חמש שנים  .במקום מבנה פדרלי וחלוקת
ארץ  -ישראל לפרובינציות יהודית וערבית גדולות בשטחן ובנויות ברצף טריטוריאלי  ,כפי שהוצע

בתוכנית מוריסון  -גריידי  ,הציע בווין לחלק את ארץ  -ישראל לקנטונים קטנים  ,ששטחם לא היה

בהכרח רצוף .

חלוקה מעין זו צפויה היתה להקשות על היהודים להגן על הקרקעות שרכשו ,

במיוחד הקרקעות שבקנטונים מרוחקים ממרכז הארץ  .תוכניתו של בווין התבססה על תוכנית

האוטונומיה החבלית  ,והוכנסו בה מספר שינויים לטובת הערבים  .על  -פי תוכנית זו  ,נשאר הנגב
סגור בפני התיישבות יהודית חקלאית צפופה  ,ואף ההתיישבות שכבר קמה ( המצפים
הנקודות )

ב7-

עמדה בסכנה של ניתוק מוחלט מהישות

בפברואר

1947

ו 11 -

הציונית .

אישר הקבינט הבריטי את קיומה של ועידה ערבית  -יהודית בלונדון  ,ובה

עתיד היה להתקיים דיון בנושא ברוח המלצותיו של האריס  .כשהסביר בווין את תוכניתו בפני
נציגי התנועה הציונית  ,שבאו ללונדון להשתתף בוועידה  ,היתה תדהמתם שלמה  .מלבד שינויים

קלים בסעיף העלייה היתה התוכנית גרועה מתוכנית מוריסון  -גריידי  ,והיא הזכירה במידה רבה את

איסורי רכישת הקרקע וההתיישבות שהוטלו על היהודים בספר הלבן משנת . 1939

הבריטים לחצו

על דוד בן  -גוריון  ,משה שרת ודוד הורביץ והם נאלצו לומר באיזה שטחים מעוניינים היהודים
במסגרת חלוקה  .הם הצביעו על שטחי הגליל  ,נפות עזה ובאר  -שבע  ,וכן על החלקים העיקריים

12

חילופי דברים במשרד  -החרן ,

13

תזכירו של האריס  ,הנגב ,

14

15
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של נפות חברון

וירושלים .

4ן

אולם כל זאת ללא הועיל  .הבריטים גם לא היו מוכנים לבחון את

ההצעות הציוניות החלופיות  ,שכללו הסכמה לחלוקה והפסקת הטרור היהודי תמורת המשך

העלייה וביטול הסעיף האוסר רכישת קרקעות .

עמדת הממשל בארץ  -ישראל
מטרת הממשל בארץ היתה להמשיך ולשלוט באוכלוסייה הבדווית ולמנוע כל פעילות ציונית
לפיתוח הנגב  .הוא הפעיל לחץ על ראשי השבטים בנגב  ,כדי שהללו יתבעו את המשך שהייתם של

הבריטים כנגב בטיעון שצעד זה הכרחי על  -מנת למנוע את התוקפנות היהודית  .סמוך למועד פינוי
הצבא הוסעו ראשי השבטים לירושלים  ,ונדרשו לחתום על מסמך שתבע את המשך שהיית
הבריטים באזור  .מעדותו של אחד השיח ' ים מסתבר שהבדווים סירבו לחתום על המסמך בהאמינם

שהם  ,יחד עם הצבאות הערביים  ,יגברו על היהודים  ,ויצליחו להקים ממשל עצמי באזור  .קבוצת
השיח ' ים לא היתה מאוחדת בעמדתה  ,מפני שחלק תמכו בבריטניה  ,פטרוניתו של האמיר

עבדאללה  ,וחלק היו תחת השפעתו של חג ' אמין אל  -חוסייני  ,מתחרהו  ,והיו פעילים בהקמת
' הקופה ' ( המוסד הערבי המקביל לקרן הקיימת  ,שנועד למנוע מכירת אדמות ליהודים ) ובהסתה
כנגד מכירת קרקע ליהודים .
התיישבות יהודית נוספת

5ן

בחורף ובאביב

1947

עשה אפוא הממשל ככל יכולתו למנוע

בנגב .

פקידי הממשל בנגב הקפידו שהנחת קו המים תהיה במסגרת הרשיון המיוחד  ,שקיבלו היהודים
לצורך זה  ,ועל  -פי התוואי ששורטט על המפה  .הפקידות ונציבות המים לא יכלו למנוע את הנחת
הקו בעיקר מפני שהוצג כמקור מים לתחנות הניסויים החקלאיים שהוקמו כחוק על קרקעות
בבעלות יהודית  .משום כך נקט המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הנרי גרני  ,צעדי השהיה ,

והפעיל את המערך הביורוקרטי  ,שעמד לרשותו  ,על  -מנת לעכב את הנחת הצינור  .הפקידים ביקשו
לעצור את הנחת הקו בנמקם זאת בכך שצינור המים יעביר מים מאזור לאזור בניגוד לחוק  ,ויפגע

בדרך זו בקרקעות ערביות וברמת יבולן הצפוי  .מבחינת הערבים  ,הסבירו פקידי הממשל  ,מחיר
המים הצפוי עלול להיות גבוה למדי עד שלא ניתן יהיה לנצלם להשקיה  .לאחר דיונים רבים הושגה
6ן

בסוף חודש מאי פשרה בין נציגי הסוכנות היהודית לבין המזכיר הראשי  ,והעבודה בקו חודשה .

הפקידים שפיקחו על ביצוע חוק המים בארץ  -ישראל התנגדו להעברת קו המים מחשש

להמלחת מי האזור  .בגיבוי הנציב העליון ובסיוע אנשי מחלקת החקלאות המנדטורית תבעו לבחון
ביסודיות את תוכניות קו המים  ,והזהירו את ראשי הממשל כי הנחת הקו תפגע במשק המים הדל
של הנגב  .רק לאחר שיצחק גבירן  ,נציג המרכז החקלאי  ,הציג את המפות והוכיח כי קו המים

14

וראה בהרחבה

:

ג ' כהן  ' ,מדיניות בריטניה ערב מלחמת העצמאות '  ,י ' ואלך ( עורך )  ,היינו כחולמים

מחקרים על מלחמת הקוממיות  ,גבעתיים

. 55 - 54

15

ש ' בר  -צבי  ,מגעים בין ראשי השלטון הבריטי לבין ראשי שבטי הבדווים בנגב בקשר לפינוי הבריטי מארץ -

16

ישראלי פרסום  , 17ארכיון טוביהו  ,אוניברסיטת בן  -גוריון [ להלן  :א " ט  ,עמ '  , ] 5 - 2באר
תשובת המזכיר הראשי הנרי גרני למכתבו של א ' קפלן בעניין אישור הנחת קו המים להאחזויות חדשות ליד

1 28

~

, 1985

עמ '

:

קובץ

 -שבע

. 1977

באר  -שבע  10 ,במארס  , 1947בתוך נספח  7לתזכיר הסוכנות היהודית מיום  28במארס  , 1947ג " ו  .תחשיבי
הסוכנות קבעו כי מחיר קוב מים בקו יהיה

והוא אמור היה לספק מים

ל 14 -

20 - 10

מא " י  ,תקציבו הכולל של הקו עתיד להגיע

יישובים וכן מי שתייה לבדווים .
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ראשי הממשל  ,והרשיון להמשך העבודה בקו

ניתן .
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שלוחה -
מתוכננת-

יעבור אך ורק לאורך דרכים ציבוריות והמים יובאו מחפן לתחום הנגב ( מאזור

~

מ

0

ניר  -עם ) י

שמחה
שלהנגב .
להשקיית
בלאםהצעותיו
שתי
מימין  -תוכנית אשדוד
משמאל  -תוכנית ניר -
עם  ,שבוצעה

שוכנעו

7ן

לאחר מאמצים רבים גילו מומחי הסוכנות היהודית מקור מים בקרקעות ניר  -עם בעומק של
140 - 100

מטר  .בשל ההכנות הרבות והתקציב הגדול שנדרש לביצוע מפעל זה  ,החליטה הסוכנות

לבצע בשלב הראשון תוכנית מוקטנת  ,שנועדה לספק מי שתייה ולאפשר השקיית

140 - 120

דונם

בלבד סביב לנקודות החדשות 8 .י לאחך עימות ארוך קבע המזכיר הראשי כי מותר להשתמש בדרך
ציבוריות לצורך הנחת הקו אך במרחק של

הונח במרחק של

.

8 75

.

9 5

מטר בלבד ממרכזהי ואילו קו ניר  -עם  -משמר  -הנגב

מטר ממרכז הדרך  ,דבר המהווה עבירה על החוק  .הוא הזהיר את נציגי

הסוכנות כי אי  -שמירה על הכללים מצדם תגרום להפסקה מיידית של
17

18

ראיון עם מר א ' מלול  ,פקיד יהודי בכיר בעזה באותן שנים ,

5

במאי

, 1986

העבודה .

9ן

תל -אביב .

ראה  the Beersheba and Gaza :ת the Water Supply 10 Settlements :and Villages 1תMemorandum 0
; סיכומי
The Jewish Agency for Palestine , Economic Department , March 281 , 1947

,

"

' ישיבת ההנהלות ' ( גוף משותף לסוכנות ולקק " ל ) ותוכניות קו המים  ,אוגוסט  - 1946מארס
. 553 / 938 ; 563 / 899
19

תשובתו של גרני לקפלן ,

3

כאפריל

, 1947

ג" ו.

, 1947

אצ " מ ,

125

;

השלב הראשון של תוכנית הקו נועד לספק מי שתייה ליישובים החדשים ולאפשר להם לשתול
גני ירק קטנים בשטח של

30 - 20

דונם בקירבת המגורים  .שלב זה נתפס בחברת מקורות כדגם

חלוצי  ,שעל  -פיו ייבנו מכוני מים גדולים בהרבה

בעתיד .

20

בחברה עשו מאמץ עליון להוכיח

לבריטים כי הקו  ,שנבנה כולו על חשבון תקציבי הסוכנות  ,ישרת במידה שווה את הבדווים
והיהודים

:

החברה  ,בשיתוף פעולה עם משרד ההשקאה של הסוכנות היהודית לא " י  ,קדחה
בארות בסביבת גבר  -עם

וניר  -עם .

15

הקידוחים צויידו בחלקם במשאבות ובמוטורים

והתחילו בשאיבת מים מהם  .הוקמו בריכות ונבנו תחנות שאיבה מתאימות  .הונחו כ -
220 , 000

מטר צינורות בקוטר של

"6

מטר מעוקב שעה  ,המתחלקים בין

14

שהובטחו מאנגליה ומאמריקה ומזרימים בהם

240

נקודות יישוב עבריות  .המכון מספק מים לפלחים

הערבים והבדווים המתגוררים ונודדים לאורך קווי הצינורות  ,כמו גם לבתי המשטרה
הממשלתיים אשר במדבר  .י2
הממשל ובראשו הנציב העליון לא שוכנעו בכנות מאמצי הציונים  ,ובעקבות חליפת המכתבים
הענפה שקיימו עם המשרדים הקובעים בלונדון התגבשה העמדה הבריטית בשטח  ,שעיקרה היה

למנוע פיתוח חקלאי ורכישת קרקע נוספת על  -ידי היהודים  ,אך בה בשעה לא להגיע לעימות צבאי
עם הסוכנות בכל הנוגע להעברת קו המים וביצוע נסיונות חקלאיים על קרקע בבעלות יהודית .

עמדת הבדווים
יחסם של הבדווים לקו המים לא היה אחיד  .חלק מהשיח ' ים ראו בהנחת הצינור הזדמנות לזכות

במים לאדמותיהם ולחזק בכך את מעמדם ושליטתם בשבט  .אחרים ניסו באמצעות מאבק משפטי
ואיומים למנוע את המשך מעבר הצינור  ,כדי לזכות בסופו  -של  -דבר בתשלום

גבוה .

אחדים

מביניהם  ,שהיו נתונים להשפעת הגורמים הקיצוניים שפעלו ברחוב הערבי  -הליגה הערבית
ו ' קופת האומה '  -התנגדו באופן מוחלט למעבר הצינור באדמותיהם  .שיח ' ים מעטים ראו בקו
המים פתח ואמצעי לשיתוף  -פעולה חקלאי ואף יותר מכך עם

היהודים .

מלבד תשלומי כסף  ,הבטחות למתן מים חינם ולשיתוף  -פעולה חקלאי בעתיד נקטו המוסדות
הציוניים כמה צעדים נוספים על  -מנת למנוע את התנגדות

הבדווים  .א .

נעשה מאמץ לרכוש

קרקעות לאורך התוואי המתוכנן מבלי להסביר לבעלים את סיבת הדבר גם כשמדובר היה בקרקע
בעלת ערך חקלאי

נמוך .

צעד זה דרש זמן רב ותקציבים גדולים בשל המשא  -ומתן המייגע

שהוצרכו המניחים לנהל עם כל בעל קרקע בנפרד והפיצויים ששילמו לו  .ב  .הוחלפו קרקעות עם

בעלים שהחזיקו קרקע לאורך התוואי  .הקרקע שניתנה כתחליף היתה  ,אמנם  ,מרוחקת יותר אך
בעלת ערך חקלאי גבוה יותר  .ג  .משפטני הקרן הקיימת מצאו סעיף בחוק העות ' מאני הקובע כי
קרקע שעוברת בה דרך ציבורית הופכת לקרקע בבעלות המדינה  .המתכננים ניצלו עובדה זו  ,וחלק

()ע11
20

דו " ח חברת מקורות אל קפלן בהנהלת הסוכנות היהודית ,

21

שם  ,שם  .בזכרונותיו של ניסן צורי  ,איש ניר  -עם  ,מוזכר כי הונחו שלושה צינורות בקוטר "  , 6ואורכם הכולל היה
מעל  200ק " מ  ,וראה

:

נ ' צורי  ,עלון קבוצת ניר  -עם ,

29

24 ( 24

במאי

ן194

 ,אצ " מ . 525 / 6990 ,

ביוני  , ) 1973ארכיון קיבתן ניר  -עם .

הנחת קו המים בין שובל
למשמר  -הנגב ( ) 1947

מהתוואי תוכנן לאורך דרך המלך ( טריק אס  -סולטאן )  .בפועל ניתן היה להעביר את הצינור
במרחק של

15

מטר ממרכז הדרך לשני

צדדיה .

22

התנכלות הבדווים להנחת הקו לבשה צורות מצורות שונות  .פעמים נגנבו צינורות שהונחו

בלילה או הוצאו מהתעלות שבהן הונחו יום קודם לכן  .אווירת ההסתה כללה לא רק את המכובדים
אלא אף את בני השבטים והכפריים שיצאו בהפגנות כנגד הנחת הקו  ,כפי שאירע בקרקעות

הוג ' .

23

בחודשי האביב החריפה ההסתה כנגד הנחת הקו  ,ובדווים ירו בקו המים  ,כדי לחבל בו  .במוסדות
היישוב נערכו דיונים קדחתניים  ,שנועדו לפתור את שאלת הבטחת הצינור והתקדמותו  .בהשפעתו
של אברהם הרצפלד תמכו רוב הדוברים במרכז החקלאי בדעה שעל המוסדות המיישבים לסיים
את הנחת הקו לפני בואה של ועדת אונסקו " פ
המוסדות המיישבים שילמו לכל בעל קרקע

לארץ  -ישראל .
כ3 -

24

לא " י לחודש תמורת המעבר

בקרקעותיו .

המבצעים השתמשו בשירותיו של בדווי ' מטרוד '  ,כלומר מבוקש בידי המשטרה  ,ותמורת הסכמתו
22

צ ' קרן  ,נוה במדבר  :סיפורו של איש חצרים  ,באר  -שבע תשל " ד  ,עמ '
זכרונות  ,יוני  , 1983א " ט  ,מיכל  , 17תיק

23

ראיון עם בן  -חור ,

24

וראה דיון במרכז החקלאי ,
, 1985

א " ט.

20

. 12

במאי  , 1976שם  ,שם .
6

במאי

; 44

אליהו בן  -חור  ,הנחת צינור המים

:

 , 1947את "

ה  ,חט ' ,- 235

~

 , 1תיק  ; 61ראיון עם

ה

ליברטובסקי ,

15

בדצמבר
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"

י'?ה*

ק.

1

1

לרכז את חתימות בעלי הקרקע ולשמור על צינור המים הבטיחו לו תשלום נאה והגנה

מסוימת .

25

בתוואי הקו המזרחי הפגינו הבדווים נחישות בהחלטתם למנוע את מעבר קו המים  ,והשתמשו
בצינורות שנגנבו מהקו כסמוכות לתמיכת גגות
הטרקטור  ,ועצרו את

החפירה .

הבית .

הנועזים שבהם נשכבו לפני גלגלי

המבצעים היהודים נאלצו להבטיח גם להם מים בברז מיוחד

שיוסדר באדמתם ותשלום כספי שיוענק להם עם תום המבצע  .חלקם הסתפקו בהבטחת היהודים

כי השדות הזרועים שיושקו במי הקו יספקו לבני השבט עבודה בק "ן .

כשהוזעקו הבריטים לבדוק

את הקורה באזור  ,הם נמנעו מלהתערב בסכסוך  ,והסתפקו בבדיקה שטחית של חוקיות התוואי

שאושר .

26

בעת העברת הקו לחצרים  ,תוך חציית ואדי שריעה ( קרקעות השבט אבו רגאייג )  ,התנכלו

הבדווים לעובדים ולצינור  .בשל חילוקי  -דעות בין אנשי הש " י בחצרים  ,שרצו בתגובה מתונה על -

מנת למנוע המשך ההידרדרות  ,לבין מפקדי הקו  ,שרצו להגיב בכוח רב כדי להימנע מהתנכלויות
נוספות  ,נמשכו ההפרעות מצד הבדווים זמן

ממושך .

27

132
25

מכתבי בן  -חרר  27 ,ביוני 1983

ו 29 -

במאי

 , 1984א " ט

לעיל  ,הערה

; 22

י ' גברי  ,באבק וברע  ,תל  -אביב

. 124
26

27

ראיון עם א ' אפרת ( מוכתר דורות לשעבר )  25 ,באפריל  , 1986קיבתן
ר'

קרן  ,חצרים במלחמת השחרור  ,חצרים

 , 1987עמ '

. 62

דורות .

 , 1985עמ '

רכישת קרקע והתיישבות בעב

המדיניות הציונית ומאפייני הפעילות ההתיישבותית בנגב
שאלת המים
לאחר הקמתן של

11

הנקודות בנגב  ,באוקטובר  , 1946הפך האזור מבחינתם של המוסדות

המיישבים לשטח התיישבות

לגיטימי .

האחריות לקיומם הפיזי של המתיישבים וליכולתם

להמשיך ולפעול להשגת המטרות שהוטלו עליהם נפלה על כתפי הנהלת הסוכנות היהודית והקרן
הקיימת  .בחודשים ינואר ופברואר של שנת

1947

נעשו במוסדות הלאומיים צעדים חשובים על -

מנת לבסס התיישבות זו לקראת המאבק הצפוי על גורלו של הנגב  .בהנהלת הסוכנות החליטו כי קו
המים ישמש את יישובי הנגב שעלו כבר על הקרקע וכן את אלה שתוכננו לחודשים

על  -פי תוכנית חברת מקורות מאוקטובר

, 1946

הקרובים .

אמורים היו להימתח שני קווי מים מאזור ניר -

עם ועד ליישובים באזור באר  -שבע ובמערב הנגב  .הקו המזרחי תוכנן לעבור דרך גבים  ,דורות ,

רוחמה  ,שובל ומשמר  -הנגב לבאר  -שבע  ,ושם אמור היה להתפצל  -סעיף לבית  -אשל ונבטים

וסעיף לחצרים  .מחצרים תוכנן סעיף נוסף

לרביבים דרך חיזעלה ( עלומים ) .

הקו המערבי אמור היה

לעבור דרך סעד  ,בארות  -יצחק  ,בארי  ,תקומה  ,צאלים  ,אורים עד לגבולות  .משם תוכננו שלוחות

לכיוון מבטחים  -נירים ולכיוון אורים  -צאלים  ,וכן תוכננה שלוחה לעבר הגבול הבינלאומי עם

מצרים .

28

תוך כדי העבודה נשקלו קיצורי דרך  ,אך הללו לא בוצעו  ,כדי להוכיח לבדווים כי למרות

התנגדותם לא ייסוגו היהודים מתוכניתם המקורית וימשיכו לתבוע את חציית קרקעותיהם בכל

מחיר .

29

תחילה הסכים יוסף וקו  ,שעמד בראש מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת  ,לגישתם של חברי
המצפים ופעילי הבטחון כי יש להגיע להסכמה עם הבדווים לגבי הנחת צינור המים בקרקעותיהם
ויש ליצור נורמה של שיתוף  -פעולה  -הסכמה תמורת

שנת

1947

מים .

30

אולם  ,בחודשים ינואר  -פברואר

התגברה ההסתה בקרב שבטי הבדווים כנגד הנחת צינור המים

היהודי .

ן3

ראשי הקרן

הקיימת  ,בלחצם של ראשי היישוב  ,תבעו את הנחת קו המים גם ללא הסכמת הבדווים ובלא

להמתין לתוצאות קידוחי המים באזור .

32

מתכנני ההתיישבות בקרן הקיימת חשו שיש להזדרז בשל

האירועים הפוליטיים  ,ולכן הציעו להוסיף תקציב למפעל המים ולהעלות במהירות עוד

8-7

נקודות יישוב גם במחיר ויתור זמני על הובלת המים לנקודות הסופיות  -בית  -אשל  ,נבטים

ובאר  -שבע במזרח והיישובים נירים  ,אורים ורביבים במערב  .זו גם הסיבה שבקרן הקיימת
התעקשו ליישב את חיזעלה  ,אף  -על  -פי שלא הסתיימה רכישת הקרקע בסמוך לנקודה ולא היה כל

המקום .

בטחון בעתידו הכלכלי של
בסוף שנת

28

1946

33

קיבל אליעזר קפלן מידע על חוק המים שהממשל תכנן  ,ובשל כך

קרק ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 142 - 140

ודן  ,יומני ואיגרותי לבנים  ,ג  ,רמת  -גן תשכ " ה  ,עמ ' . 176 - 173

29

ף

30

מפת ביצוע חיבורי קו המים של מפעל דרום ב  ,מפה מס ' 2298

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית ,
31

האסן את

( 11

 28 , ) 331 / 24 ,בנובמבר

, 1947

ארכיון קק " ל ,

 :ע:

ירושלים .

מכתב וצן לשרת וקפלן  25 ,בנובמבר  , 1946אצ " מ 5 / 1728 ,ואא

;

וק ( לעיל  ,הערה

. 136

 , ) 29עמ '

. 143 - 137

32

שם  ,עמ '

33

שם  ,עמ '  . 138המים הגיעו לקיברן שובל באפריל  ,ואילו חצרים קיבלה את המים בספטמבר
מקורות להנהלת הסרכזות ,

7

כמאי

, 1947

אצ " מ 553 / 953 ,

;

קרן ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

, 1947

וראה  :דו " ח

. 45 - 44

~

ך

חנינא פורת

תוכניות המחלקה להתיישבות בכל הקשור להנחת קו

המים .

34

אך לאחר שהוברר כי נציב מחוז

עזה נמנע מלאשר את המשך הנחת צינור המים עד להוראה מפורשת מירושלים  ,העדיפו חבריו של
קפלן בהנהלת הסוכנות לעצור את המהלך עד לקבלת אישור מפורש של הנציב

העליון .

35

חברת מקורות שוכנעה מממצאי המהנדסים כי יש לגשת לביצוע הובלת מים אזורית לפני
הקמת מערך הובלת מים

ארצית .

36

מפקד המבצע אליהו כהן ( לימים האלוף בן  -חור) לא הסתפק

בהנחת הקו אלא ראה במפעל מערכת שלמה שנועדה לספק מים להתיישבות החקלאית  .לדידו ,
' מערכת הנחת הצינור כללה מרכיבים שונים מהעלאת המים דרך הולכתם וכלה באגירתם  .דבר
ראשון היו קידוחי הבארות  ,הקמת משאבות עם בתי שאיבה " בוסטרים "  ,מערכת הצינור עם
מגופים ולבסוף  ,בישובים עצמם  ,הוקמו בריכות ו  /או מגדלי

מים ' .

37

נוצר  ,אם כן  ,מצב שבו הסוכנות על מחלקותיה מסוגלת היתה להתחיל בהנחת צינור המים  ,אך
בו בזמן הוטל עליה לבדוק מה תהיה עמדת התושבים המקומיים והשלטון הבריטי כלפי תוכנית
הנחת קו

המים .

בפברואר  , 1947כאשר הוברר למוסדות המיישבים כי השיחות עם הערבים והמשא  -ומתן עם
הבריטים לא יעלו דבר  ,הוחלט להקים בנגב שלושה יישובים נוספים על קרקעות בבעלות יהודית
ובתוואי קו המים  .ליישובים ניתנו שמות זמניים  :מבטחים ,

שורשים ועלומים .

38

בהנהלת הסוכנות

ובמרכז החקלאי לא הסתפקו בהעלאת שלוש הנקודות  ,וכדי לעבות את ההתיישבות היהודית

לאורך קו המים דרש קפלן להקים מיד חמש נקודות יישוב חדשות בנגב  .חיים גבתי  ,כנציג

החקלאים  ,הביע חשש שאם לא יונח צינור המים מהר ועל  -פי התוואי שנקבע  ,עלולות הנקודות
החדשות להפוך למחנות זמניים ולא להתיישבות של קבע  .הוא הדגיש כי הוחלט על הוספת שבע

נקודות יישוב  ,ותבע את העלאתן עוד לפני תום השנה  .נימוקיו העיקריים היו שיש לקצר את
המרחק בין קלטה

( חצרים )

לעסלוג ' ( רביבים )  ,לתפוס את קרקעות ח ' זעלה ולהקים נקודת

התיישבות נוספת ליד עסלוג '  .המפלגה  ,סיכם גבתי  ,חייבת להשלים את מפעל הנגב  ,ולעליית שבע
הנקודות יהיה אפקט פוליטי חשוב .

סכרים נכשלו ,

40

מאמצים שנעשו ביישובים לאגור מי שטפונות באמצעות

39

וכשהגיעו המים באביב
ג" ו

1947

לשובל ולמשמר  -הנגב  ,ברור היה לכל שקו המים
( לעיל  ,הערה

34

מכתב ורן לווייצמן ,

35

מכתב ד ' הורבדו להנהלת הסוכנות  29 ,במאי

36

וראה מאמרו של ל ' אשכול משנת חש " ו  ,מובא בשלמות אצל ש ' רייכמן  ,ממאחז לארץ מושב  :יצירת המפה

23

במארס

היישובית בארץ ישראל
להנהלת הסוכנות ,
37

38

7

, 1947

במאי

אצ " מ 825 / 6990 ,

ירושלים תשל " ט  ,עמ '

, 1948 - 1918

, 1947

; ודן

, 1947

 , ) 29עמ '

; 360 - 350

. 164

; ודן

( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 159 - 154

מכתב אשכול ופ ' קוזלובסקי

( ספיר )

אצ " מ . 825 / 953 ,

לעיל  ,הערה  . 23י ' ליברטובסקי  ,מהנדס בקו המים  ,טען כי לעושים במלאכה ברור היה שקו המים יוליך את
ההתיישבות היהודית עד לאילת  ,וראה ראיון עימו מה  15 -בדצמבר  , 1985שם .
מבטחים  ,נוסדה כקבוצה

של ' העובד הציונ " .

ישובים שניטשו  ,תל  -אביב

 , 1980עמ '

. 375

בשנת

צאלים ( כונתה גם שורשים ,

הקבוצות ' על גוש של  2 , 000דונם שנרכשו בשנת

הערה

 , ) 29עמ ' ; 5

עלומים ( כונתה גם

 1950נוסדה

שנית כמושב עובדים  ,ראה

1945

ביר  -שנק ) ,

:

ב " ג מיכאלי ,

נוסדה בידי גרעין של ' חבר

כדי ליצור רצף בין מערב הנגב לעסלוג '  ,ראה

 :ורן

( לעיל ,

נוסדה על שטח חולי שנרכש קודם לכן  ,וקו המים אמור היה

ח ' זעלה ) ,

לעבור דרכו  .המהירות וחוסר התכנון שהכתיבו את קצב העליות גרמו להחלפת הגופים המיישבים במקום כמה

פעמים  ,ולבסוף נעזב היישוב

11 4
~

39

לחלוטין  ,ראה  :שם  ,עמ '

דבריו של קפלן בישיבת הנהלת הסוכנות ,
דברי ח ' גבתי בישיבת מרכז מפא " י ,

22

5

בפברואר

בינואר

. 138

, 1947

, 1947

אצ " מ  ,פרוטוקול ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית

אב " ג ; דו " ח סיור הוועדה לעליות חדשות ,

 , 1947אצ " מ  , 515 / 9582 ,עמ '  - 1נ .
40

דו " ח הוועדה הציבורית למניעת סחף קרקע ,

15

באפריל

, 1947

אצ " מ

( . 14 / 246 ) 33

21

;

בפברואר

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

הוא הפתרון האפשרי היחיד לאספקת מים ולהוכחת קיומה של התיישבות חקלאית בנגב .

התיישבות
בהנהלת הסוכנות קמו מתנגדים למדיניות ההתיישבות של המוסדות  .העלאה פזמה של יישובים
בנגב עלולה היתה לבוא  ,לדעתם  ,על חשבון ההתיישבות הצעירה באזורים אחרים  ,שדרשה עדיין

השקעות וביסוס  .בדיון על הצעת התקציב הבהירו המתנגדים כי היישוב אינו עומד בפני חלוקה ,
ולכן ההשקעות במשאבים ובכוח אדם בנגב עלולות לרדת לטמיון מבלי שתחזקנה כלל את
היישוב  .י 4פרץ ברנשטיין  ,ראש המחלקה למסחר ותעשייה  ,הזהיר כי הסוכנות שוגה בהאמינה כי

התיישבות חפוזה בנגב תכריח את הבריטים למוסרו ליהודים  .גורל ההתיישבות שם  ,הדגיש

הדובר  ,יהיה כגורל ההתיישבות בהר  -חברון  ,שאף לגביו הוצע שיישאר מחרן לגבולות המדינה
היהודית .

42

הרב יהודה לייב פישמן הצטרף לטיעוני קודמו  ,והכריז כי תוכנית ההתיישבות החדשה

בנגב אין בה כלל כדי להגדיל את כוח הקליטה של היישוב  .לדעתו  ,בנייתה של תעשייה חזקה
היתה חשובה יותר בעת כזו  ,מפני שהיא אמורה היתה לתת פרנסה ותעסוקה לעולים בכוח
המתדפקים על שערי

הארץ .

43

במרכז החקלאי היו הדיונים מעשיים יותר  .הדוברים לא עסקו בשאלות המדיניות והחלופות
הפוליטיות  ,אלא תבעו במפגיע את חיזוקה וביסוסה המיידי של ההתיישבות החדשה בנגב  .בדיון
שהתקיים בעקבות עלייתן על הקרקע של נקודות התיישבות בנגב זה מקרוב  ,טען הרצפלד כי אי
אפשר לשבת באופן ארעי באהלים בלא משפחות ובלא משק  .הוא קבע  ,בניגוד לדעת מומחים
חקלאיים בקרן הקיימת ובמחלקה להתיישבות של הסוכנות  ,כי שטח ההתיישבות החרשה חייב

לכלול את עסלוג'  ,ובשל כך חייב קו המים להגיע כבר בשלב הראשון עד עסלוג '  .לדבריו  ,כשם
שנאבק המרכז החקלאי על כך שהצינור יגיע עד ח ' זעלה  ,כך עליו להיאבק עתה ולמושכו עד
עסלוג '  .בלא לזלזל בתרומת הצינור הציע להכין בכל יישוב מקור מים מקומי למקרה שהצינור
יושבת מסיבות טכניות או

בטחוניות .

44

המשתתפים בדיון סברו שיש סיכוי לחקלאות בנגב  ,ולכן

הציעו להקים תשתית תעשייתית ולהתחיל בהפקת שמנים

בנגב .

45

בתום הדיון הודיע הרצפלד

למשתתפים שהמרכז החקלאי אינו עוסק בתכנון תעשייתי לאזור  ,אך הוא תורם לתכנון העיר באר -
שבע  ,באמצעות הקרן הקיימת  ,ושותף להקמת חברה בעלת הון למימון הקמת באר  -שבע
העברית .

46

המוסדות המיישבים החלו לתכנן את השלב השני של ההתיישבות בנגב  .בדיון שנערך
במחלקה להתיישבות של הסוכנות

נאמר :

כי חייבים להקים בדחיפות

41

5

נקודות חדשות במחוז עזה ובאר  -שבע  :רוחמה ב '  ,ברור

דברי משה חיים שפירא בדיון בהנהלת הסוכנות היהודית ,

25

בפברואר

, 1947

אצ " מ  ,פרוטוקול ישיבות הנהלת

הסוכנות היהודית .
42
43
44

דברי פ ' ברנשטיין בישיבת הנהלת הסוכנות  ,שם .
מדברי הרב " פישמן בישיבת הנהלת הסוכנות  ,שם .
א ' הרצפלד בישיבת המרכז החקלאי  19 ,בפברואר  , ) 947את " ה  ,חטיבה

45

מדברי ח ' הלפרין בישיבת המרכז החקלאי ,

46

ראה דברי הרצפלד  ,שם .

שם .

135

,

_

ךן  , 235תיק

. 61

].

י41

,

ן

רביבים
היישובים העבריים

/

בנגב
10
(
קיים

בסוף 1947

0

ב :,
י

חיל ( על יד

?ה

*

*
/

ניר  -עם ) ,

יישובים

]נ י

"א

שהוקמו בשנים

היישובים

ים הב פירים
יישובים שהוקמו במהלך
תש " ז

88

1943 - 1941

שה1קמ 1במוצאי
( 6- 5

י

ן

"

(

]------

1י -

י.-

באוקטובר
1947

) 1946

טוואל ( על יד עזה )  ,מדבח ( על יד באר  -שבע ומדסוס

[ נבטים ] ) ,

באר  -שבע  .ענין בפני עצמו הוא עסלוג '  .לא יתכן שבמקום זה  ,ששטח הקרקע שלו עולה
על
באביב

1947

30 , 000

דונם  ,תהיה רק נקודה

אחת .

47

התגבשה בקרב המוסדות המיישבים גישה חדשה  ,ולפיה הנגב אינו רק שטח מדברי ,

שבו קובעים בשטח עובדות פוליטיות  ,אלא שטח אשר בשל גושי הקרקע הגדולים  ,יש לתכננו

כאזור התיישבות המפוצל לאזורי פיתוח משניים  .הקשרים בין שטח התיישבות מקומי כמו עסלוג '
לבין אזור התיישבות רחב כמו הנגב התבססו  ,לפי גישה זו  ,על תחבורה משותפת  ,ארגון אמצעי
בטחון כלליים ואספקת מזון טרי
136

במרוכז .

הוויכוח בשאלת ההתיישבות בין המרכז החקלאי לבין מחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת
התלהט בתקופה זו  .הרצפלד דרש להקים בנייני קבע ולהכין את העליות להתיישבות  ,ואילו ורן
הזהיר מפני צעדים חפוזים  ,ותמך בשלב זה רק בהגדלת התקציב לרכישת הקרקע  .לדעתו  ,כל עוד

47

דיון במחלקה להתיישבות בסוכנות ,

 18במארס , 1947

אצ " מ . 425 / 2955 ,

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

לא נמצאו מים בנגב עצמו  ,אין לדבר על התיישבות קבע  .הדי המחלוקת לא פסחו אף על
המתיישבים .

48

ראשי ה קרן הקיימת לא ה שתכנעו כי הגיע הזמן להתיישבות קבע גם כאשר נראה

היה שיש סיכוי להעסקת המתיישבים בעבודות כרייה ותעשייה  .כך תוכנן  ,למשל  ,שאנשי רביבים
יחצבו

טון קאולין ( חרסית ) בוואדי ראמן עבור בית  -החרושת נעמן  .גם במרכז החקלאי ראו

50

בתעשייה הקלה שתוקם בנגב שלב מעבר בלבד עד לרגע שבו יגיעו מים ואפשר יהיה להתפרנס
מחקלאות

:

בכל המקומות האלה יש עכשיו התחלות של פיתוח ענפי המלאכה וזה מקל על החזקת

האנשים במקומות בתקופת המעבר עד להבאת המים  .בקבוצות אורים  ,גבולות  ,ששם
אין מה לעשות בלי מים  ,מתחילים להקים בית  -מלאכה שיעסיק

10

אנשים  .יש תוכניות

לפתיחת בית מלאכה לידיות  .בעסלוג ' ניגשים לביצוע כמה מפעלים  -ביח " ר לשימורי

ועוד .

דגים

49

בדירקטוריון של הקרן הקיימת התגבשה עמדה לגבי רכישות הקרקע שתוכננו למחצית השנייה של
שנת תש " ז  .הנגב  ,כך נקבע  ,הוא אחד השטחים העיקריים שבו תתרכז עבודת הרכישה  ,ובסך הכל
תוכננה רכישת

52 , 000

7ונם .

50

יחד עם תוכנית הרכישה תבעה הסוכנות היהודית יתר פיקוח על

רכישות קרקע בידי גורמים פרטיים והקמת משרד חדש  ,משרד היועץ לענייני קרקעות שליד

הסוכנות היהודית .

ן5

למרות הלחץ שהופעל עליהם  ,לא הסכימו ראשי הקרן הקיימת לוותר על

עקרונות המדיניות הקרקעית  .אברהם גרנובסקי קבע במאמריו את עמדתו לגבי המחלוקת  ,וטען כי
52

צדקה גישת אלה שדרשו לרכוש שטחי קרקע גדולים בנגב לצורך יצירת רזרבה

קרקעית .

למרות הנכונות וההתלהבות שגילו המוסדות המיישבים באביב  , 1947נכונו להם עדיין
מכשולים רבים  .הציבור הערבי המשכיל בעזה  ,חברון ובאר  -שבע  ,ובעקבותיו הבדווים  ,חתמו על

עצומה שקראה לסיפוח דרום ארץ  -ישראל לעבר  -הירדן ,

53

והזהירו את המקומיים ממכירת קרקע

ליהודים  .רבים נבהלו מהטרור שהשליטה ' קופת האומה '  ,וחזרו בהם מהסכמתם למכור קרקע

לנציגי הקרן הקיימת  .קבוצת השיח ' ים  ,שכבר בראשית שנות השלושים נשבעו להפסיק את מכירת

הקרקע ליהודים תחת לחצו של חג ' אמין אל  -חוסייני  ,גבתה בשנת

1947

מס ממכירת בעלי -חיים

בשוק באר  -שבע  ,ומס זה אמור היה לשמש את ' קופת האומה ' בפעילותה כנגד רכישת הקרקע בנגב
בידי

היהודים .

54

סכנה אחרת  ,שאיימה על המשך תהליך ההתיישבות היהודית בנגב  ,היתה

מאמציהם של הבריטים להכין את חוק המים בגרסה מתוקנת  ,שתמנע מהיהודים את האפשרות
לקדוח בארות בנגב ולהוביל בו מים מאזור

לאזור .

55

לקשיים אלה נוספה תחושת האכזבה של

המומחים החקלאיים שנבעה מכך שלסוכנות לא היה תקציב כדי לממן את ההתיישבות בנגב וכן

ביוני

אצ " מ 1) ] 5 / 1780 ,א

48

תזכיר ,

49

דברי ח ' גבתי במרכז מפא " י  ,לעיל  ,הערה

18

, 1947

;

היוגב  :עלון לאינפורמציה פנימית  ,בית  -אשל  ,יולי

 ; 39ש '

בר  -צבי  ,פרקי יומן  ,תל  -אביב תשמ " ו

50

51

פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות  7 ,באפריל  , 1947אצ " מ ,

א ' גרנובסקי  ' ,מאבק והישגים '  ,העולפ  ,לג

52

ראה

53

" נבו  ,עבדאללה וערביי ארץ  -ישראל  ,תל  -אביב

:

54

ורן

( לעיל  ,הערה

55

וצן

( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ ' ; 157 - 156

 , ) 29עמ '

א " ט ,ג,

באפריל  , 1947אצ " מ . KKLIO ,

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

29

;

. 1947

י. 54

. 825 / 4023

( 22

במאי

, ) 1947

, 1975

עמ '

. 49 - 47

בר  -צבי ( לעיל  ,הערה

, ) 15

7ענ ~

עמ ' . 397 - 396

עמ '

. 8 -4

 . 168החוק אמור היה לתת סמכויות פיקוח נרחבות בידי הנציב העליון  ,ובא להשלים

את חוק הקרקע הבריטי משנת

, 1940

וראה  :ח ' הלפרין וש ' בלאם במועצה החקלאית המז  ,דבר ,

26

ביוני. 1947

חנינא פורת

מן הצורך לקיים את ההתחייבות שניתנה לאונסקו " פ שלא לשנות מאום בתחום ההתיישבות עד
סיום

עבודתה .

במאי

56

לאחר כשלון הוועידה היהודית  -ערבית ולאחר החלטת ארגון האומות המאוחדות

, 1947

לשלוח ועדת חקירה מיוחדת לארץ  -ישראל  ,נשקלה צורה חדשה של התיישבות  ,שתשמור כל
חלקת קרקע בריבונות יהודית ותתבסס על הנסיון החקלאי -ההתיישבותי שנצבר במצפים
הנקודות .

57

וב 11 -

לגופי ההכשרה של התנועות המיישבות הוצע על  -פי המוסדות המיישבים להחזיק את

השטחים שנרכשו לאחרונה בנגב באמצעות שיטת התיישבות חדשה  -הכשרה זמניוז

במקום .

בסתיו של אותה שנה  ,כאשר החמיר המצב הבטחוני ותחושת החירום במחנה היהודי גברה  ,הציע
ורן להמיר את נקודות ההכשרה בצורת התיישבות ארעית עוד יותר  ,שרווחיה יהיו פוליטיים -
אסטרטגיים בלבד

;

הוא כינה נקודות התיישבות אלה ' נקודות

עמדה ' .

בניגוד להשקפתו של וקן קבע האגרונום חיים הלפרין כי נסיון

הסקת מסקנות

11

58

הנקודות אינו מאפשר עדיין

לגבי האפשרויות החקלאיות  .לדעתו  ,להתיישבות זו אין עדיין בסיס חקלאי  -כלכלי .

יש להקפיד שלקראת הקמת התיישבות נוספת באזור תיבנה כל נקודה באופן שונה מזה הקיים
עליה להתבסס על גרעין של

כ 70 -

:

איש שימצא את פרנסתו בתחום הנקודה  ,וכן שבאזור הקרוב

לנקודה ניונן יהיה לרכוש קרקע נוספת מהמקומיים  ,כדי להרחיב את הגוש הקרקעי  .אם אי אפשר

בנגב .

לעמוד בקריטריונים אלה  ,טען הלפרין  ,יש לעצור את קצב ההתיישבות

59

רוב חברי המרכז

החקלאי שוכנעו כי יש להשהות את תוכניתו השאפתנית של ורן עד לאישורה במרכזי התנועות

המיישבות .
רכישת קרקע

= -,

במאמץ לשכנע את הגרעינים המתיישבים להמשיך ברכישת קרקע ובישיבה לאורך צינור המים ,
למרות המחסור בקרקע חקלאית ובמים  ,הציגו ראשי הקרן הקיימת בפניהם את היתרונות
שעשויים לצמוח מהתיישבות בח ' זעלה  .הוברר כי למרות הסביבה החולית הקרן הקיימת מתכננת

קו מים נוסף לעסלוג '  ,שיעבור דרך ח ' זעלה  ,וכן שהיישוב החדש יהיה קרוב לעיר יהודית חדשה
שתקום

בפרברי באר  -שבע " .

6

ההתיישבות בסעד לא נתפסה במחלקת הקרקעות של הקרן הקיימת

כהכרחית לאבטחת קו המים  ,ולכן השתדלו ראשיה לשכנע את מתיישבי המקום שעדיין לא
הצטברה כמות קרקע מספקת לחקלאות באזור  .עוד הזהירו כי אם תוקם במקום נקודת קבע  ,עלול
הדבר להפריע להמשך רכישת הקרקע באזור  .י 6המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות של
הסוכנות היהודית דחקו במתיישבים ובתנועות ליישב כמה שיותר מהר את האזורים הפנויים בנגב ,
ואילו בקרן הקיימת  ,בסיועם של האגרונומים ואנשי תחנת הנסיונות  ,העדיפו שההתיישבות תשרת
בשלב זה אך ורק את עניין רכישת הקרקע ועיבוי ההתיישבות לאורך תוואי קו

56

? 2ן1 :

וין ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 164

בישיבת המרכז החקלאי ,

במאי

את " ה  ,חטיבה

,י- 1

 , 235תיק

57

הרצפלד

58

מכתב וקן

59

הלפרין בישיבת המרכז החקלאי  ,לעיל  ,הערה . 57

60

ל ' אפרוני ור ' לזר ( עורכים )  ' ,סעד אחד צעד  :פרקי יומן במלאות  40שנה

61

ל " צוקרמן ,

5

ביוני

6

, 1947

, 1947

אצ " מ 5 / 1728 ,ואא

;

וק ( לעיל  ,הערה

מכתב מזכירות קבוצת עלומים למרכז החקלאי של הפועל המזרחי ,

יבנה  ,מיכל . 33 , 203

10

. 61
 , ) 29עמ '

. 179 - 178

לקיבתן סעד '  ,סעד

במאי

1947

המים .

תשמ " ז  ,עמ '

. 19

 ,ארכיון הקיברן הדתי  ,קבוצת
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בתחילת הק " ן עשו ראשי היישוב מאמץ להשתלט גם על אזורים במזרח  -הנגב  ,שנחשבו עד אז

בלתי  -מתאימים להתיישבות  .וקן סקר את קרקעות אל  -בחירה -

3 , 000

דונם בדרך לראם זואירה

בקירבת ואדי מישש  .ההכרעה לעבד מחדש חלקות קרקע במזרח  -הנגב נפלה לאחר סיור ג ' יפים

שבוצע באזור לאורך דרך קאעת אום רוג ' ום  .בסיור זה הובהר כי יש באזור חלקות קרקע רבות
הניתנות לעיבוד ואשר נרכשו בשנות השלושים מידי

הבדווים .

62

כחלק מהכנותיו של היישוב לקראת האפשרות שוועדת אונסקו " פ תגיע למסקנות עוינות כלפיו
נתבקשו ראשי הקרן הקיימת והכשרת היישוב להכין רשימה מדויקת של הרכוש הקרקעי שבידי
היהודים כולל קרקעות המדינה שהוחכרו לזמן ארוך ליהודים ולחברות העוסקות ברכישת קרקע

שבהן משתתף הון יהודי  .מחישוביו של המהנדס זלמן ליפש "ן  ,התקבלו הנתונים הבאים  :סך  -כל

קרקע מדינה שנמסרה על  -ידי הבריטים לחכירה בזמן ארוך
לקרן הקיימת

המלח

ו 171 , 449 -

כ 20 , 498 -

דונם לידי סוחרים פרטיים

4

וחברות .

181 , 050

דונם  ,מהם

9 , 610

דונם

חברת האשלג קיבלה בצפון ים -

דונם  .החברה קיבלה קרקעות בזכיון באזורים נוספים בנגב  ,חלקן בסמוך לבאר -

שבע וחלקן בעקבה  ,בשטח כולל של

לחכירה קצת למעלה
( לעיל  ,הערה

מ 80 , 000 -

62

וק

63

תזכיר של ליפש " ן לקפלן ,

 , ) 29עמ '

7ונם .

כ 64 , 219 -

דונם  ,כלומר  ,בדרום ובנגב קיבלו היהודים
135

63

. 181 - 166

29

ביולי

, 1947

ארכיון ז ' ליפש " ן  ,תיק

שסיפקה ממשלת המנדט לוועדת אונסקו " פ  :גנזך

47

( ברשות

.

המשפחה ) ;

' offalestine Noles Compiledfor

 . 31 - 35קק  , June 1947 ,קסס5תט the Infvrmation of the

~

והשווה עם הנתונים

Surve

Supplement 10

חנינא פורת

הדיונים הארוכים והעיסוק הרב בנתונים החדשים שהגיעו מהנגב  ,אפשרו לקפלן להציג תמונה

רחבה של מטרות התנועה הציונית בנגב  .תחילה דחה קפלן את ה ' אגדה ' שיצר השלטון הבריטי

בדבר מחסור בקרקע ובמים בארץ  -ישראל .

64

קפלן בא חשבון עם הממשל  ,וטען כי הוא העדיף

להשאיר את עבודות הסקר בנגב להון פרטי יהודי במקום שהמשאבים יבואו מתקציב

הממשל .

לאחר שהוכיח כי הצפיפות ביישוב היהודי גדולה בהרבה מזו שביישוב הערבי קבע קפלן כי
קרקעות

אוץ  -ישראל יכולות לפרנס עוד אלפי משפחות .

מאמציה של הקרן הקיימת לרכוש קרקעות בנגב
במחיר של

20

65

נמשכו .

66

חלקות קטנות ליד באר  -שבע נקנו

לא " י לדונם  ,בהנחה שבעקבות זאת תתאפשר רכישה גדולה

מאמצים להרחיב את שטח הקרקע בוואדי שאנק עבור קיבלו שורשים
הקרקע בידי יהודים עד שנת

1947

הגיעה לסך של  1 , 800 , 000לא " י .

יותר .

67

( צאלים) .

" צוקרמן עשה

68

עלות רכישות

גרנובסקי פירט את המקורות

שמהם נרכשה הקרקע  ,כדי להוכיח כי הסוכנות היהודית וקרנותיה הקפידו לרכוש קרקע מערבים

אריסים .

בעלי נחלאות גדולות וכך נמנע נישול

לוח

: 1

מקורות רכישת הקרקע של היהודים69
( עד שנת

) 1946

שטח בדונם

המקור

קרקעית בזכיונות מהממשל

181 , 000

דונם

קרקעתי מכנסיתי ומאזרחי חט
קרקעית מבעלי נחלאות גדולות

1 , 000 , 000

דונם
דונם

קרקענה מבעלים קטנים

300 , 000

דונם

כאשר נוצר שיתוף  -הפעולה בסתיו

120 , 000

בין ארצות  -הברית לברית  -המועצות בניסיון למצוא

1947

פתרון לבעיתי ארץ  -ישראל  ,התאחדו לשעה המוסדות המיישבים  ,והאיצו את תהליך ההתיישבות
החקלאית בנגב במגמה לחזק את העמידה הציונית  ,שעיקרה היה  -הנגב יהיה ליהודים  .עתה
יותר מבעבר הסכימו ראשי היישוב כי במרכזו שלתהליך ההתיישבתי החקלאית בנגב צריכה לקום
עיר עברית חדשה שתהיה למרכז החבל

140

של קפלן בפני ועדת אונסקר " פ ,

ביולי

64

עדותו

65

 , 1973עמ ' . 212 - 208
שם  ,עמ ' . 211 - 210

66

וק  ,התנחלותנו בתקופת הסער  ,מרחביה
לרכישת קרקע ליד באר  -שבע ,

6

החדש .

בתוך  :א ' קפלן  ,חזון ומעש  ,בעריכת י ' שפירא  ,תל  -אביב

, 1947

 , 1947עמ '

באוגוסט

. 174 - 170
אצ " מ ,

. 1) 1: ] 5 / 1728

67

הצעה

68

מכתב ורן לצוקרמן  27 ,באוגוסט

69

א ' גרנובסקי  ,המשטר הקרקעי בארץ  -ישראל  ,ירושלים תש " ט  ,עמ ' . 269

21

, 1947

אצ " מ ,

, 1947

. 1: 1) ]/ 1775

;

,,

1

החלקות בבעלות יהודית
בסביבות באר  -שבע
הערבית

עיר עברית
הרעיון בדבר הקמת עיר עברית בנגב  ,שתהווה מרכז ליישובים החקלאיים  ,עלה מדי פעם בעבר
אולם לא הגיע לכדי מימוש  .החל בשנת

בפאתי

באר  -שבע .

1939

הוחל בתכנון וברכישת קרקע עבור שכונה עברית

בשנות הארבעים הראשונים נמשכה רכישת קרקע ליד באר  -שבע  ,ובמקביל

70

הגיעו לידי הסוכניה היהודית מספר תוכניות להקמת עיר עברית בנגב  .הידועה בהן היתה תוכניתו
של צבי יהודה  ,איש הסוכנות

היהודיו. 2

ן7

באפריל

1947

הוגשה לסוכנות היהודית הצעתו של ד " ר

אריה בן  -גפן  ,כלכלן וארכיטקט  ,להקמת עיר עברית בת

50 , 000

בבאר  -שבע .

תושבים

יהודה סבר כי יש להתחיל את בניית העיר בשטחה של בית  -אשל שכלל

והגרעין שישב שם אמור היה לעבור לאתר התיישבות

אחר .

73

1 , 000 - 800

72

דונם -

חיים גבתי תבע  ,בדברים שנשא

במרכז מפא " י  ,להקים עיר עברית בנגב כעורף להתיישבכן החקלאים המתוכננת  .הקרן הקיימת
הואשמה בסחבת בשל הדיונים האין סופיים שקיימה בנוגע לאופן הקמתה של העיר בנגב ואף

הואשמה בעיכוב ממשי של העבודיה להקמת העיר  .נציגיה התגוננו בפני האשמה זו והשתדלו
להוכיח למוסדות המיישבים שהקרן עושה את כל המאמצים על  -מנת לרכוש קרקע נוספת באזור

המתוכנן של העיר .
שטחה של ביט  -אשל  .החשש היה
74

לה .

75

בזכרונותיו מנה וקן את הסיבות להתנגדות הקרן הקיימת להקמת העיר על
כי העיר תגזול קרקע חקלאית  ,וכך ייפגע העורף החקלאי הדרוש

הרצפלד לחץ על קפלן לכנס בדחיפתי את הגופים השונים  ,שנטלו על עצמם לבננה את

העיר  ,ולזמן גם מומחי קרקע  ,בנייה וחקלאות  .לדעתו  ,ניתן היה בזמן קצר לגייס בארץ ובחךן -
70

יראה

71

שטרן ( עורכים )  ,ספר באר  -שבע  ,ירושלים  , 1979עמ ' . 112 - 111
תוכנית צ ' יהודה להקמת עיר עברית בנגב  , 1943 ,אצ " מ . 553 / 1173 ,

:

ה ' טל  -קריספין  ' ,תוכניות להקמת מרכז עירוני עברי ליד באר  -שבע הערבית ,

, ' 1947 - 1943

"

גרדום וא '

. 116 - 114

72

טל  -קריספין ( לעיל  ,הערה

73

מכתב יהודה לג ' מאירסון ,

74

מכתב וגן לצוקרמן  4 ,בפברואר  , 1947אצ " מ 1 ) ] 5 / 1728 ,ש ; דברי ח ' גבתי כישיבת מרכז מפא " י  ,לעיל  ,הערה

 , ) 70עמ '
16

בינואר

. 39
75

ורן

( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 145 - 144

, 1947

אצ " מ . 825 / 7256 ,

141

באר  -שבע הערבית

לארן הון של  350 , 000לא " י  ,ולכן לא היתה כל סיבה לעיכובים מצד הסוכנות היהודית 76 .
 היום דיוןבישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת  ,שנערכה באביב  , 1947עמד בראש סדר

הבדווי

בתוכנית מרכז עירוני בנגב  .בהקדמה לדיון נאמר כי הדירקטוריון רואה בייסודה של העיר צעד

למטה  -שוק

חשוב .

בעל ערך מדיני וכלכלי

77

בישיבה התקבלה חוויי  -הדעת של הקרן הקיימת  ,ומקומה של

העיר נקבע בפאתיה הצפון  -מערביים של העיר
מומחים בתכנון בניין

באמצע מאי

1947

ערים .

הערבייך .

עוד נמסר שתכנון העיר הופקד בידי

78

שוב עלה הנושא לדיון בהנהלת הסוכנות

היהודית .

קפלן קרא בפני

המשתתפים את מכתבה של הקרן הקיימת  ,ובו הצעה להקמת עיר עברית בנגב בין עזה לבאר -

שבע  .מומחי הקרן הקיימת הניחו כי בשלב הראשון יתיישבו שם

ינו

כ 1 , 000 -

איש  ,והסוכנות נדרשה

'1
76

תזכיר הרצפלד לקפלן ,

3

באפריל

, 1947

את " ה  ,חטיבה

ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

77

פרוטוקול

78

יפן ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ ,

. 152

25

,י- 1

 , 235תיק

. 2305

במארס  , 1947אצ " מ ,

. KKLIO

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

להשלים את חלקה הכספי

בעניין .

79

לא כל המשתתפים נטו לאשר בקלות את התוכנית ואת מחירה

הגבוה  .יצחק גרינבאום שאל אם חשבו ראשי המוסדות על הקמת מרכז עירוני בפרברי עזה  ,שהיא
עיר חשובה לא פחות לאסטרטגיה היישובית

היהודית .

הדובר המשיך והקשה בדבר מיעוט

מקורות הפרנסה של מתיישבי העיר החדשה ליד באר  -שבע  ,והביע הסתייגות

מהתוכנית .

ברנשטיין ענה כי רק הקמת התעשייה בבאר  -שבע תחזק את מעמדו של היישוב באזור  ,וקפלן
השיב כי עזה איננה בנגב  ,וכוונת הסוכנות היהודית בהקמת העיר להעמיק את האחיזה היהודית

בנגב ולא מחוצה לו  .בתום הדיון קיבלה ההנהלה החלטה המביעה את הסכמתה לצעדי התכנון

במהרה .

שנעשו עד אז  ,והבטיחה לתת את חלקה התקציבי

בנובמבר

1947

80

עסק המרכז החקלאי בגיבוש העקרונות המנחים להקמתה של העיר העברית ,

והחליט למסור את תכנונה לשני אדריכלים ידועים .

ן8

בשלהי אותו חודש חתמה הסוכנתי היהודית

על מסמכי הקמת העיר  ,וחבות אפיקים בנגב  ,בראשוני המהנדס שלמה סברדלוב ובתמיכתו
הנמרצת של היזם נחום תשבי  ,יכולה היתה להתחיל בבניית העיר  ,אך עד להחלטת עצרת האומות
המאוחדות לא נעשה דבר  .חברת אפיקים בנגב שלחה  ,אמנם  ,הזמנות לתכנונה של העיר אל מספר

העיר .

אדריכלים  ,אולם מעשי האיבה  ,שגברו באותה עת  ,מנעו את המשך היוזמה להקמת

82

המתכנן יהודה לא הרפה מהרעיון  ,ובדבריו בישיבת הוועדה המרכזת של ההסתדרות עמד על
חשיבות הניסוי הסוציאלי האמור להיערך בעיר ועל העובדה שההסתדרות תהיה הגורם הבונה
והמפקח העיקרי

בעיר .

83

בן  -גוריון  ,ועמו מנהיגים אחרים ביישוב  ,סבר  -בניגוד לדעת הקרן הקיימת והמרכז החקלאי ,
כי תפקידה העיקרי של העיר בנגב הוא להוות עיר  -מבצר שתגן על

שהבריטים לא יספקו הגנה מעין זו בשעת

הצורך .

11

הנקודות החקלאיות  ,בהנחה

אולם בשל אי  -הבהירות שנוצרה בדבר הגוף

84

האחראי להקמת העיר  ,בשל המחסור בתקציב ובכוח  -אדם ובעיקר בשל מעשי האיבה והקרבות
שהלכו והתעצמו בנגב  ,נדחה רעיון הקמת העיר עד לאחר מלחמת

העצמאות .

התקציב לרכישות קרקע ולנסיונות חקלאיים
ראשי היישוב וראשי המוסדות הצהירו בנובמבר

1947

כי המשימה הראשונה כנגד המזימות

הבריטיות היא רכישת קרקע והתיישבות  .מוזר אפוא שתקציב ההתיישבות לשנת תש " ז  -תש " ח גדל
רק

ב 500 , 000 -

לא " י  .תמוהה לא פחות העובדה שלמחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית ,

שאמורה היתה להשלים את קו המים  ,כולל בריכות המים והמאגרים  ,ולבסס את היישובים לאורך
הקו  ,הוקצו
79

כ 3 , 113 , 000 -

לא " י בלבד מסך תקציב הסוכנות היהודית  ,שעמד

פרוטוקול ישיבת הנהלת הסוכנות ,

5

במאי

, 1947

אצ " מ ,

; 44 / 2

ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת  ,לעיל  ,הערה

על ' . 14, 500 , 000

טל  -קריספין ( לעיל  ,הערה

 , ) 70עמ '

8

. 114 - 112

. 77

80

פרוטוקול

81

דיון כהקמת באר  -שבע העברית  ,פרוטוקול ישיבת המרכז החקלאי  26 ,בנובמבר  , 1947את " ה  ,חטיבה 1ע , 235 -
תיק

. 60
אצ " מ . 853 / 1173 ,

82

מכתבו של א ' הנסקה לש ' סברדלוב ,

83

דברי יהודה בישיבת הוועדה המרכזת של הסתדרות העובדים הכללית ,

בנובמבר , 1947

11

14 :3

5

בדצמבר

, 1946

את " ה  ,כרכי ישיבות

הוועדה המרכזת .
84

85

יומן בן  -גוריון ,
דבר ,

11

18

באוקטובר

בדצמבר

. 1946

, 1947

אב " ג

;

בן  -גוריון  ,במערכה  ,ה  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '

. 138 - 135

בתוכנית לשנת תש " ח נקבע שהמטרה היא לרכוש

דונם בסכום של  6 , 867 , 855לא " י  .מתוך

158 , 548

כלל הרכישה עתיד היה שטח הקרקע החקלאית להגיע לכדי
3 , 72 % 295

לא" י  .דמי התיווך והרישום בטאבו הוערכו

149 , 788

ב 1 , 047 , 040 -

דונם במחיר כולל של

לא " י על כל סך

התקציב אושר  ,ופירושו היה כי בדרום ובנגב אושרו רכישות קרקע נרחבווז של

הרכישה .

כ 64 , 000 -

דונם ,

כלומר יחזר מכל הרכוש הקרקעי שעמד לרשויו התנועה הציוניוז באותם אזורים .

לוח

: 2

פירוט הצעת רכישות הקרקע לשנת תש " ח בנגב86

( קרקעות לרכישה מערבים

האזור

פיניש [ מזרחה

לרהט ]

זבאללה

] [ QIUI

מנסורה

~
משמר הנגב ]
[

בחירה [ אזור שגז .
ג ' הלין [ צפונה

לערד ]

איחדיה [ ליד ביר
עסלוג '

ח ' זעלה

נבטים ]

מלגה ]

[ רביבים ]
[ עלומים ]

בנגב)

השטח

מחיר לדונם

סה " כ הוצאה

בדונמים

בלא " י

באלפי לא " י

1 , 200

12

14 , 200

2 , 000

22

44 , 000

700

15

15 , 500

2 , 500

10

25 , 000

2 , 500

8

20 , 000

5 , 000

8

40 , 000

3 , 000

6. 5

19 , 500

4 , 000

6

24 , 000

מרסוס [ נבטים ]

1 , 500

9

13 , 500

ואדי ח ' ליל [ מיתק

1 , 500

18

27 , 000

חלוצה
רוחיבה [ רחובות

שבנגב ]

חבירה [ אזור

תצרים ]

דנקור [ נירים

הישנה ]

אבו  -זכורה [ דרומית

לגבולית ]

שושה  ,נבטיה ודביקה [ בין גבולחז

לצאלים ]

בסה " כ

1 , 000

9

9 , 000

1 , 000

9

9 , 000

1 , 500

18

27 , 000

1 , 500

15

22 , 500

1 , 000

12

12 , 000

6 , 000

9

54 , 000

35 , 900

371 , 000

המוסדות שטיפלו בהתיישבות חקלאית בכל חלקי אוץ  -ישראל קיבלו אפוא
ולטיוב הקרקע הוסיפו בתקציב עוד

כ 5 , 600 , 000 -

המחקר החקלאי והנסיונווז שנעשו בשנת

144

1947

86

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

87

דבר  14 ,בדצמבר . 1946

25

לא " י .

כ 28 , 500 , 000 -

לא " י ,

87

היו המשך ישיר של סיכומי התוצאות משנת

בנובמבר

, 1947

. KKLIO

1946

 .המסקנות החקלאיות העיקריות שתקבלו עם תום

3

שנות נסיונות במצפים קבעו  ,לדעה וקן ,

כי :

אדמת הנגב הצפוני טובה לכל הגידולים החקלאיים התרבחזיים  ,שהם מצויים

א.

הארן .

במשק החקלאי המפותח אשר בצפון

בדרך של עיבוד קרקע רציונאלי  ,מחזור זרעים והתאמת זנים  -אפשר להגדיל ,

ב.

בתנאי המים הקיימים  ,את יבוליהם של שדות החורף פי ארבעה ויותר מאלה

כה .

המקובלים עד

ג.

שיעור המים  ,שידרש לגידול צמחי תרבות בהשקייה  ,יהיה פחות בהרבה מן

המקובל באיזורים אחרים  ,כגון השרון  ,שומרון  ,עמק  -יזרעאל  ,החולה

שיעמוד על שני שלישים  ,ובמטעים עוד פחות
בחודשים פברואר ומארס

1947

נבדקו בקיבתן בארי ( מיישובי

מזה .
11

ושקמה .

עצי אקליפטוס  ,אלה

88

הנקודות ) שיטות ליישור קרקע

ולסכירת מים  .כמו  -כן הוקמה משתלת ורדים נסיונית  ,וניטע יער בן
89

;

יתכן

100

דונם  ,שכלל  ,בין היתר ,

באותה תקופה נערכו נסיונות לגידולים הידרופוניים  ,כלומר גידול

ירקות בחביות מים וללא הזדקקות לקרקע  ,והללו תוארו בהרחבה בעיתונים המקצועיים  ' ,השדה '

השיתופי ' .

ו ' המשק

נסיונות אלה עוררו תקווה שניתן יהיה להפוך את הנגב  ,שקרקעותיו אינן

ניתנות לעיבוד ברובן  ,לאזור
להציף

מיושב .

בקיבתן חצרים נמשכו המאמצים להקמת סכר  ,שנועד

90

דונם לגידולי ירקות וזריעה בזני חיטה

10

חדשים .

ן9

קיברן סעד  ,שהוקם באותם ימים  ,התלבט אף הוא בשאלת הנסיונווז החקלאיים וכדאיות גידולי
חיטה מזנים שונים  .ראשי ארגון הפלחה הציעו לקיבתן הצעיר  ,לאור התוצאות במצפים

וב 11 -

הנקודות  ,כי אין לגדל דגנים על שטח שהיה בור במשך שנה ולפני כן גידלו בו דגנים  .מחלקת
ההתיישבות הציעה שהקיבול יקים חלקת מטע נסיוני בת

60

דונם ויקצה

300

דונם לעיבוד

אינטנסיווי לצורכי משק החי ולגידול ירקחו ביתיים  .במטע השזיפים התלבטו חברי ההתיישבות
הצעירה אם לנטוע זנים מקומיים  ,שהיו נפוצים בקרב חקלאי עזה  ,או שמא לנסות זנים חדשים ,

שטרם נוסו מסחרית באתן  -ישראל  .חוות  -דעתו של הגאולוג לוי פיקארד  ,שטען שיש באזור מים

תת  -קרקעיים בכמות רבה  ,הקנתה בטחון למדריכי היישוב  ,והם החליטו להעז ולנטוע זנים חדשים

צורכי מים .

92

בבית  -אשל המשיכו באביב בנטיעת גפנים ועצי אקליפטוס  .בשל הבצורת והחשש

לגורל השתילים פותחה שיטה של השקיית הנטיעות בגומות רחבות שנחפרו סביב לגזע וחיפוי
בחומרים אטימים כדי למנוע התייבשות

הקרקע .

93

בניר  -עם ניטעה חלקת בננות נסיוניים  ,אולי

מתוך ההשערה שצירוף של מים וחום מאפשר גידול סובטרופי באזור

זה .

94

המסרים של מבצעי הנסיונות לראשי היישוב היו כי יש למצוא מים בכל מחיר  .הסוכנות
היהודית העבירה מסרים אלה לראשי התנועה הציונית בעולם  ,בהנחה שהללו יפעילו לחץ פוליטי

ע)  ,4ן

88

וין ( לעיל  ,הערה  , ) 66עמ '

89

דבר ,

90

שם ,

92

שם  21 ,במארס  ; 1947קרן ( לעיל  ,הערה  , ) 22עמ ' . 51
עלים  15 :שנות התיישבות לקיברן סעד  ,תמוז תשכ " ד .

91

בפברואר . 1947

21

26

. 150 - 149

בפברואר

. 1947

צורי  ,עלון קבוצת ניר  -עם מס ' 24

93

נ'

94

ראה

:

/1 ,

5ט] 1

 . 254ק 1979 ,

"

5

~  . ( xxilט

יא

Rutgers

( 12

] ) Heler

ביוני  , ) 1973ארכיון קיברן ניר  -עם

 .נ  Weizmann ,ך ) of

;

היוגב ( לעיל  ,הערה . ) 48

Weizmann , The Lertel-:5 and Papers

)2 .

על הממשל  ,כדי שיאפשר המשך קידוחי המים באזור  .במסגרת המאמצים ליצור לחץ זה הזמין

נבטים  -מגט מן האוויר

חיים וייצמן את מומחי אוניברסיטת הרוורד שבארצות  -הברית לערוך את נסיונותיהם במניעת

( 947י

)

מליחות במים בשטחי הנגב  .הוא העריך כי אם יתברר שמדעני האוניברסיטה האמריקנית אכן
מסוגלים להשקטי שטחים נרחבים במים שסוננו מהמלחים  ,אפשר יהיה לשכנע את הבריטים
לשנות את עמדתם כלפי הנגב ולהתיר בו התיישבות

בק "ן

1946

נמסר להנהלת הסוכנות על תוצאות

המחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית בדבר

חקלאית .

95

 -הפעולה בין רוכשי הקרקע בנגב לבין

שיתי
האפשרות

לגדל צמחי רפואה ותעשייה

באזור .

גידול צמחים אלה עשוי היה לתרום לתעשייה הרפואית ולתעשייני השמנים האתריים  .הדין -
וחשבון ציין כי יש להרבית בסקרים בנגב הרחוק  ,והזכיר כי הצמחים אחילאה ריחנית  ,אחילאה
ערבתית  ,לענת המדבר ולענה יהודית יכולים לשמש חומרי גלם להכנת תרופות  .לדעת החוקרים ,
ניתן יהיה לגדל בנגב צמחים אחדים  ,שישמשו להפקת רעלים כנגד מזיקים  ,כשם שהוחל באותה
עת לגדל צמחים כאלה

במצרים .

96

החוקרים נתבקשו לבדוק אף את כושרו החקלאי של חבל הנגב

לקלוט התיישבות עברית מודרניים  .מיכאל זהרי  ,מראשי המחלקה  ,שסיכם את הדין  -וחשבון  ,קבע
95

דו " ח פנימי בהנהלת הסוכנות ,

18

ביוני

, 1947

ליהודים בהרצאת הפתיחה בפני הוועדה
96

:

אצ " מ 853 / 1776 ,

;

והשווה דבריו של שרת על חשיבות הנגב

מ ' שרת  ,בשער האומות ,

דו " ח המחלקה לבוטניקה להנהלת הסוכנות  ,סתיו

, 1947

אצ " מ ,

, 1949 - 1946

. 825 / 2955

תל  -אביב תשי " ח  ,עמ ' . 76

147

כי קרקע מתאימה להתיישבות חקלאית רציפה מצויה רק באזור מישור אדמת הלס שבשפלת הנגב

ובעמק באר  -שבע  .אזור זה כולל

2

מיליון דונם אדמה ראויה לעיבוד  .הגורם הקובע והמכריע

השקיה .

להתפתחותו החקלאית של אזור זה  ,קבע  ,הוא הספקה קבועה ובטוחה של מי

97

התפיסה כי הנגב המזרחי הוא אזור שומם  ,שאינו ניתן לעיבוד חקלאי  ,היתה עדיין מקובלת

בקרב המומחים  ,אף  -על  -פי שמסקנות ההתיישבות במצפים ברורות היו לכל  .קביעותיה של
המחלקה לבוטניקה הושפעו יתר על המידה מחששותיהם של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות
ושל הקרן הקיימת  ,אשר היססו מאז שנות השלושים להתחיל בהתיישבות בנגב

המזרחי .

מסקנות ועדת אונסקו " מ לגבי הנגב
באמצע יוני

1947

הגיעה ועדת אונסקו " פ לארץ  -ישראל  .בפרק העוסק ביסודות הסכסוך הערבי -

היהודי תיארה הוועדה המיוחדת את הנגב כתחום צחיח ומדברי למחצה המפרנס

בדווים .

כ 90 , 000 -

בדרום  ,המשיכה הוועדה בתיאורה  ,באזור באר  -שבע  ,הולכת ופוחתת כמות הגשמים ,

והאזור מתמזג עם הנגב עצמו  -תוהו ובוהו של גבעות גיר  ,כמעט בלי גשמים

וחיים .

98

לגבי

פיתוח הקרקע חזרה הוועדה על טיעונים קודמים באשר לצפיפות החקלאית הקיימת באזור  .את

11

הנקודות הגדירה כיישובים בשלב נסיוני  ,ולא ראתה בהם גורם המאיים על הבדווים ועל

פרנסתם .

99

על  -פי תוכנית הוועדה  ,נמשך קו הגבול הצפוני של הנגב דרומה  -מזרחה עד לנקודת גבול בנפת

חברון  ,מדרום לקוביבה  ,ומשם לאורך הגבול הדרומי של נפת חברון עד ים  -המלח 00 .י הוועדה
הוסיפה כי בנפת באר  -שבע

85

אחוז מהקרקע הם בבעלות ציבורית ,

פחות מאחוז אחד בידי היהודים  .בנפת עזה היה המצב דומה -

ציבורית או ממשלתית ,

21

אחוז בידי הערבים

ו4-

אחוזים בידי

אחוז בידי הבדווים  ,וקצת

14

75

אחוז מהקרקע היו בבעלות

היהודים .

ן0ן

הנתונים שהציגה

הוועדה התבססו על מידע שנמסר לה מידי ממשלת ארץ  -ישראל  ,והם היו מעודכנים לסוף שנת

 " . 1945י
2

וייצמן  ,שהתגייס למאמץ המדיני  ,טען בפני הממשל כי רק היהודים יוכלו לעבד את 3 , 500 , 000
הדונם הניתנים לעיבוד בנגב  ,אולם הדבר יקרה רק בעתיד  ,ובשלב זה על התנועה הציונית להתרכז

בהשגת האמצעים הכספיים  ,על  -מנת לאפשר לחלוצים לעבד

שיבח את מדיניות המוסדות הלאומיים  ,שהבטיחו לבדווים

97
98

כ 250 , 000 -

כ3 -

מיליון קוב מים  -מתוך

דו " ח הגאולוג מ ' אבנימלך להנהלת הסוכנות  20 ,באוקטובר  , 1947אצ " מ ,

"

.

. 525 / 2995

,

"" "

""

9

.

 Pa/estineחס

100

שם  ,עמ '

. 45

101

שם  ,עמ '

46

102

על הגבולות כפי שהוצעו בוועדה ראה פגישה של אונסקו " פ ,

ומפה מס '  , 94נספח

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '
103

~

(Tommittee

על -אף שחברי הונערה ביקרו ברביבים וראו את הישגיה החקלאיים  ,הם העדיפו לתאר את המצפים כ ' שלב
נסיוני ' אולי משום שסברו שהגדרה זו פחות מאיימת מבחינת הערבים  ,ראה

ץ141

15

דו " ח מאת הוועדה המיוחדת לארן  -ישראל של האומות המאוחדות לאסיפה הכללית  ,ירושלים  , 1947עמ '
] ( ( the
Reporr 10 the
ל enera/ Assembly
ע 7ש
'צ 0
[ להלן  :ועדת אונסקו " פ ] ; וראה בהרחבה :
 . 574 - 583קק Geneva , Switzerland 37 Aug . 7947 , London 1947 ,

99

דונם

בנגב .

03ן

וייצמן

וייצמן ( לעיל  ,הערה

. 6-5

. 48 - 47

 , ) 94עמ '

:

ועדת אונסקו " פ  ,עמ '

. 14

. 308 - 307

18

באוגוסט  , 1947גנזך

.

; 93 03 / 2700 / 1

פרוינדליך

nTNI

-

-

4יג

-

,
~

-

,

-

,

מאייי

איעד נדבי

יהודי

,
שאייר

בריטי

ב ' ניאומ '

הערכות של מומחי הסוכנות היהודית לגבי הנגב  ,הצביע וייצמן על כך שניתן להשקות בנגב
עד

כ6 -

מיליוני דונם  .בחשבון זהיר טען וייצמן  ,כי גם אם ניתן להשקות רק מיליון וחצי דונם

ממקורות שמחרן לאזור  ,יאפשר שטח זה מחיה והתיישבות
3.5

- -. -

גבול ב ' נלאום '

~

מיליון הקוב שתוכננו לעבור בנגב תמורת הסכמתם למעבר הצינור באדמתם  .לאחר שעיין במספר

7

,

Tnvil

ן
איוד

-

- --

לכ 60 , 000 -

תוכנית החלוקה לפי

בי:::
קידמות

משפחות  .בהניחו כי על כל

משפחות המתפרנסות על חקלאות אפשר להוסיף עוד משפחות מספר העוסקות במסחר

ושירותים  ,הוכיח וייצמן כי בנגב נותר מקום לקליטת

250 , 000

משפחות .

בסכמו את תביעות

התנועה הציונית הדגיש המנהיג הציוני כי ככל שתמהר בריטניה להסכים להעברת משפחות אלה

לארץ  -ישראל כן תיתכן מניעת שואה נוספת .

04ן

בעדותו לפני אונסקו " פ הבליט קפלן את עיקרי העשייה הציונית

בהתאם למספרי הממשלה יש באיזור זה כמיליון

לעיבוד שהיום רק מחציתם

המקובלת

כיום .

מעובדת .

בנגב :

ו 600 , 000 -

דונם של אדמה ראויה

ראיתם את הצורה הפרימיטיבית של עיבוד

וכן ראיתם את ההתחלה של

מאמצינו . . .

דרוש כאן

חזון .

לאחר

יישובים ניסיוניים משך שלוש שנים  ,הקימונו

13

יישובים נוספים בעשרת החודשים האחרונים  . . . . .מחיר המים בצינור בשלב א -

16

שהתבוננו בתוצאות עבודתם של

104

ן

שם  ,עמ ' 373

3

ע4ן

ית

חנינא פורת

מיל לקוב  .באיזור זה מוצדקת עלותו הגבוהה של הקוב  .המים יביאו ברכה לכל תושבי
האיזור  .כבר מספקים מים לשכנים

הערבים .

5סן

המהנדס ליפש "ן הכין רשימה של הרכוש הקרקעי היהודי  ,ובעקבות כך נדפסה מפה כללית של

ארץ  -ישראל בקנה  -מידה של
ובאמצע אוגוסט

1947

06 . 1 : 250 , 000י

ליפש "ן אף נתבקש לחוות דעתו על גבולות החלוקה ,

הגיש לראשי הסוכנות את הערותיו  ,שהפכו לאחר מכן לטיעונים חשובים

ביותר במאבקם של הציונים לסיפוח הנגב  .הצטלבות הגבול בדרום  ,דרומית לקיבתן נגבה  ,נראתה

לליפש "ן מלאכותית

ומיותרת  ,והוא תבע ליישם שם את העקרון שאין להפריד בין היישוב היהודי

לקרקעותיו  .עוד קבע ליפש "ן כי יש להיזהר מכוונותיה של בריטניה לסכל את הצעת אונסקו " פ
ולהמשיך ולהחזיק בנגב הרחוק בשל צרכיה האסטרטגיים של

האימפריה .

לבן

חברים נוספים במרכז מפא " י הצטרפו לתביעה שיש למקד את המאבק הבינלאומי על עתיד
בנגב 08 .י

ארץ  -ישראל בשמירה על ריבונות יהודית

בן  -ציון ישראלי הציע שהמרכז יקים ועדה

מיוחדת  ,שתבחן דרכי פעולה ל ' התיישבות כיבושית ' בנגב  ,ואלה תועלינה בפני המוסדות
המיישבים .
600 , 000

09ן

לוי אשכול  ,שתבע יתר עשייה בנגב  ,דיווח כי הוזמנו צינורות נוספים בתקציב של

לא " י  ,והכוונה שתוך שנתיים יוכל קו המים להעביר

12

מיליון קוב  .ביצוע עבודות אלה

עתיד היה להסתיים  ,לדבריו  ,בתוך תקופת המעבר שהציעה אונסקו " פ .

0ון

בסכמו את הדיון במרכז

מפא " י אמר בן  -גוריון כי ' נחוצה עכשיו דאגה התיישבותית  .זכות היסטורית יש לצינור ולפועלי

הצינור  ,החל מהמהנדס בלאם וגמור באחרון הפועלים  .אילולא הצינור הזה  ,ספק אם היו נותנים

לנו את הנגב '  .יין
כתגובה לרעיונות שהוצגו באונסקו " פ עלה גרעין מבטחים לקרקעות ראביה  -כרם אבו קווארי
וייסד יישוב בין גבולות לנירים  .באוגוסט

גרעין משאבים לחלוצה  ,לאתר שנמצא
ב 19 -

משאבי  -שדה .
השחרור  .עד לפרצן

1947

כ 12 -

עלו על הקרקע חברי שדה  -עקיבא  ,ובנובמבר עלה

קילומטרים צפון  -מערב לרביבים ולימים היה לקיבתן

בנובמבר עלה בשכנות לצאלים היישוב רמת  -הנגב  ,שפונה מיד לאחר מלחמת
המלחמה הוקמו  ,אם כן  ,בנגב

18

יישובים חקלאיים .

2ון

הכשלון ההתיישבותי -

החברתי בעלומים הדגיש את החפזון שבו ניסו המוסדות לעבות  ,תחת הלחץ המדיני  ,את תוואי קו

המים .

3מ

מניתוח תוכנית המשק של קיבתן סעד והגידולים שהוצעו לקיבתן עולה מגמתם של המוסדות
 הקמת יישובי קבע  ,שבהם ייושמו במהירות הישגי שלושת המצפים105

עדותו של א ' קפלן בפני אונסקו " פ  ,העולם  ,כב

106

ז ' ליפש " ן  ,מפת הרכוש היהודי הקרקעי ,

107

109

110

15 )3

111

112

. 525 / 6540

ז ' ליפש " ן אל הנהלת הסוכנות  18 ,בספטמבר  , 1947אצ " מ ; 525 / 5991 ,
הבריטים ראה  :מ ' פעיל  ' ,הפקעת הריבונות המדינית של פלשתין מידי הפלשתינאים על  -ידי ממשלות ערב

דברי ש ' יבניאלי במרכז מפא " י ,

(  , ) 1973עמ '

 18בספטמבר , 1947

. 439 - 388

אב " ג .

בן ציון ישראלי  ,שם .
ל ' אשכול  ,שם .
בן  -גוריון  ,שם ; טיוטת נאום בן  -גוריון בפני אונסקו " פ  1 ,ביולי  , 1947אצ " מ . 544 / 694 ,
ראה  :ידיעות המזכירות  :עלון הקיבתן הדתי  6 ( ] 47 [ 44 ,ביוני  , ) 1947ארכיון הקיברן הדתי  ,קבוצת יבנה ; מיכאלי

( לעיל  ,הערה

 , ) 38עמ '

. 216

הציונקז '  ,אופקים בגאוגרפיה ,
113

באוגוסט

, 1947

עמ ' . 505 - 503
על הנגב וסיני כחלופה צבאית עבור

בתקופת מלחמת העצמאות '  ,הציונות  ,ג
108

4

( 10

ביולי

, ) 1947

אצ " מ

ו 11 -

הנקודות  ,אך בו בזמן

ראה  :דאר

יוצא

1947

על אופקים ונטישתו ראה
 , ) 1984 ( 10 - 9עמ '

:

נ ' קליאוט  ' ,נטישת ישובים וחידושם בהתיישבות

. 111

א '  ,ארכיון הקיברן הדתי  ,קבוצת יבנה  ,מיכל

א . 25 - 249 /

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

יפותחו ענפים חקלאיים בטוחים שיאפשרו לנקודה להתבסס בעתיד  .הצעותיהם של חוקרי התחנה
לנסיונות ברחובות והשקפותיו של האגרונום עקיבא אטינגר בדבר הקמת משק מעורב בנגב
המבוסס על בקר לחלב ובשר  ,מצד אחד  ,ורצונן של התנועות המיישבות להקים משק רווחי
ליישוב קבע  ,מצד אחר  ,הובילו להקמתו של משק מעורב הבוחן בזהירות את תנאי הסביבה אך בו
בזמן מפתח ענפים חקלאיים בדומה ליישובים במרכז הארץ .

באוקטובר

1947

]4

י

ערכה ועדה מטעם המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות של הסוכנות סיור

לקביעת אתרי התיישבות חדשים בנגב  ,וזאת במסגרת מאמציה של התנועה הציונית להגיב בתחום

ההתיישבות על המלצותיה של אונסקו " פ  .הוועדה בדקה את אתרי חלסה  ,נבטיה ושושה וכן את

הקשר האפשרי של הנקודות הללו עם הנקודות הקיימות  ,רביבים  ,עלומים וצאלים  .במסקנותיה ,

שהתקבלו גם בלחץ המתיישבים  ,באה לביטוי תפיסתם של ראשי המחלקות המיישבות  ,שעל  -פיה
עתידו של הנגב יוכרע

בהתיישבות " .
5

מומחי המרכז החקלאי לא שוכנעו שקו המים אכן יגיע

בשלהי הסתיו לנקודות החדשות  ,והציעו לתכנן את הובלת המים לנקודות אלה במשאיות  .הם

סברו כי שטח גושי הקרקע בכל אתר ואתר מספק מבחינה חקלאית  ,ועל  -אף שהקרקע היא חולית ,
יש סיכוי טוב לפיתוח חקלאות באתרים אלה  .נבחנו אף המרחקים מבאר  -שבע לנקודות החדשות ,
ונבדקה העבירות בדרכים השונות אל חלקות

הקרקע .

6ון

הלחץ שהופעל על הנציגים הציוניים במסדרונות האו " ם בשלהי שנת

1947

נשא

פרי .

ב 23 -

בנובמבר  ,בעת הדיונים הסופיים של הוועדה המקבילה לאונסקו " פ  ,הודיע שרת על נכונות
הסוכנות היהודית לוותר על
300 , 000

דונם ליד

2 , 000 , 000

באר  -שבע 7 .ין

דונם ליד גבול מצרים  ,דרומית לרצועת עזה  ,וכן על

ויתורי הסוכנות היהודית נבעו באותה שעה לא מתוך חולשה או

חשש ליכולת ההתמודדות עם המדבר אלא מתוך רצון להקל על המדינות השונות לתמוך בהצעת

החלוקה .

כאשר ויתר על שטח זה  ,ידע שרת שהערבים אינם תובעים כלל אלפי דונם בנגב ,

ומעדיפים את השטחים הפוריים

בצפון הארץ .

8ח

בן  -גוריון שהיה נתון ראשו ורובו בארגון היישוב

לקראת מלחמה אפשרית  ,תבע מהמרכז החקלאי לשלוח עוד מתיישבים לנקודות החדשות בנגב
מחשש שלאחר בוא ועדת הביצוע  -הוועדה ליישום מסקנות אונסקו " פ  -לא תהיה אפשרות
להוסיף שם

מתיישבים .

19י

בן  -גוריון לא השלים עם האפשרות שהנגב ינותק מהמדינה היהודית ,

והוא הכריז לאחר קבלת תוכנית החלוקה באומות המאוחדות

:

' מדינת ישראל החדשה תשתרע

מדן ועד אילת  ,כמאתיים ק " מ דרומה מבאר  -שבע ותשכון לחוף שני ימים  -ים התיכון וים סוף
בדרום  .ארן זו לא תזדקק לתעלת סואץ  ,למען הגיע בספינותיה גם לארצות המערב וגם לארצות

114

ח

ליברמן  ' ,על הקמת ענף המטעים בנגב '  ,השדה  ,כט

ההתיישבות בנגב '  ,השדה ,

[ה ]

כז [ ד ] ( תש " ז )  ,עמ ' ; 178 - 176

ההידרופוניקה באוץ  -ישראל '  ,השדה  ,כח [ ו  ,ח ]

( תש " ח )  ,עמ '

; 197 - 195

"

אטינגר  ' ,על בעיות

א ' פיילר  ' ,אחדים מהגורמים הכלכליים בשיטת

( תש " ח )  ,עמ ' , 269 - 267

. 374 - 373

115

דו " ח סיור משותף של המרכז החקלאי והמחלקה להתיישבות ,

116

שם  ,שם ; והשווה דברי וקן על הצורך בכיבוש הנגב גם בלא בדיקה יסודית של הקרקע והאפשרויות להשקיה  :ר '

 21באוקטובר , 1947

קרק  ' ,תנופת ההתיישבות בנגב בעשור שקדם להקמת המדינה '  ,עידן 6 ,

רוו

מ ' אביזוהר וא ' בראל
תשמ " ט ,

עמ '

( עורכים ) ,

עכשיו או לעולם לא

:

( תשמ " ו )  ,עמ '

ג ' וזף ( דוב יוסף ) בישיבת מרכז מפא " י  16 ,בדצמבר , 1947

118

דברי ברנרד

119

דברי בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

. 71

דיוני מפא " י בשנה האחרונה למנדט הבריטי  ,צופית

. 244
 9בדצמבר , 1947

אצ " מ ,

( ג)

. 853 / 891

אב " ג .

אב " ג .

151

במשמר  -הנגב

( ) 1947

המזרח ' 20 .י

בהתלהבות רבה הוסיף בן  -גוריון ותיאר את הרשת המסועפת של היישובים העתידה

לקום בנגב ואת עיר הנמל הגדולה שתיוסד באילת .
בחודש שבו אושרה תוכנית החלוקה בעצרת האומות המאוחדות  ,נמסר בדירקטוריון של הקרן
הקיימת כי מתנהלת רכישת קרקע

ב 18 -

אתרים בנגב  ,בשטח של

35 , 000

דונם ובמחיר כולל של

 371 , 200לא " י  .ן2י

הדיונים שנערכו במרכז מפא " י לאחר קבלת ההחלטה באומות המאוחדות בדבר חלוקה בארץ -

ישראל  ,עמדו בסימן התרוממות הרוח  .ההכרעה בדבר צירופו של מרבית הנגב למדינה היהודית
הוכיחה קבל עם ועולם שההתיישבות היתה לגורם המכריע במאבקם של היהודים בארן כנגד

הבריטים וכנגד הערבים  .בישיבה שנערכה בראשית דצמבר

1947

הכריז בן  -גוריון כי ' המדינה זה

הנגב '  ,ובכך הדגיש את חשיבות השטח הרחב  -הנגב כולל עקבה  -שניתן ליהודים על  -מנת
לפתחו וליישבו  .הוא היה משוכנע כי צינור המים הוא שהביא להכרעה על צירוף הנגב למדינה

היהודית 22 .י הוא סבר כי ' אילת תשלוט בנגב '  ,כלומר הפעילות המסחרית והכלכלית שתנוהל דרך
עקבה תהפוך לגורם החשוב ביותר בנגב  .עקבה היא מקום ספנות  ,דיג  ,שיט  ,טיס  ,כלומר המקום

היחיד בו ייבנו שדות תעופה בינלאומיים גדולים  .כל שטח הערבה עד אילת  ,הכריז  ,הוא העורף
החקלאי העתידי של מדינת ישראל על  -אף שכרגע הוא מדבר  .עקבה תהיה הקשר לאסיה ונמל
היצוא למוצרי

ים  -המלח 23 .י

כדי להשיג את המטרות בעקבה  ,אמר בן  -גוריון  ,צריכים להתגייס ' גם

חברינו בקיבתן המאוחד  ,גם חברינו בחבר הקבוצות  ,גם חברינו במושבים  ,במושבות ובעיר  ,נוער
עובד ולומד  ,אשר יציב לו למטרה את הדיג בים  -סוף  ,שיט בים סוף  ,עבודה בנמל אילת  ,טיסה ,
משטר הגשמת החקלאות ' 2 ' .י

2ונ

120

דברי בן  -גוריון על גבולותיה של המדינה היהודית בישיבת מרכז מפא " י ,
הערה

~

 , ) 84עמ '

. 257

121

פרוטוקול ישירת הדירקטוריון של הקרן הקיימת ,

122

בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

123

שם ,

שם .

13

בדצמבר

, 1947

במערכה ( לעיל ,

3

בדצמבר

, 1947

 25בנובמבר , 1947

אצ " מ ,

. KKLIO

אב " ג .
124

שם ,

שם .

רכישת קרקע והתיישבות בנגב

בן  -גוריון חזר ושינן בפני משתתפי ישיבת מרכז מפא " י כי אם היהודים לא יפגינו נוכחות
צבאית  -התיישבותית באזור  ,הוא יילקח מידיהם ויימסר לערבים  .כדי להגן על בטחון הנגב  ,על
הריבונות בו ועל ההישגים הנסיוניים שהושגו בתחום החקלאות  ,טען בן  -גוריון  ,יש להמשיך
בפעילות התיישבותית  ,לעבות את היישובים הקיימים בתוספת כוח  -אדם ולהקים גדודי צבא
מיוחדים שישמרו על הריבונות היהודית בנגב .

יותר מכל חשש בן  -גוריון מזעזועים  ,כלומר

25ן

ממצב שבו תוכיח בריטניה לארגון האומות המאוחדות כי בשל המאבק היהודי  -הערבי המזוין לא

ניתן לבצע את תוכנית אונסקו " פ  ,והנגב יוחזר לשליטה בריטית  .חשש זה המרען את בן  -גוריון
לתבוע פעולה התיישבותית מהירה וקביעת עובדות מדיניות

באזור  : .י

בתזכירים  ,שנשלחו לנציגי בריטניה באומות המאוחדות בק " ן

6

1947

פורטו העיקרים שעליהם

יש לעמוד אם תחליט העצרת הכללית על חלוקת ארץ  -ישראל  .בתזכירים צוטטו דבריו של ראש
המטות הצבאיים הבריטיים לגבי דרישותיה האסטרטגיות של בריטניה בארץ  -ישראל  ,ולפיהן עזה
וסביבתה הם אחד האזורים שבהם מצויים בסיסים ומערכים צבאיים בריטיים חשובים ויש לשמור
על שליטה בריטית בעיר ובנמלה ואף בחלק האזרחי שלה  .ראש המטות טען שעל נציגי בריטניה

באומות המאוחדות ללחום להשגת פתרון של נאמנות בארץ  -ישראל  ,כיוון שצורת שליטה זו
תשרת היטב את הצרכים האסטרטגיים הבריטיים שם .

] 27

בספטמבר דיווח שר  -ההגנה לקבינט הבריטי על ההשלכות האסטרטגיות החמורות העלולות

להשפיע לרעה על מצבה הצבאי של בריטניה במזרח  -התיכון במקרה של מתן הנגב ליהודים ועמד
על חשיבות המשך החזקתה של ארן  -ישראל כולה בשליטה בריטית .

28ן

מפקדי הצבא הבריטי

במזרח  -התיכון יחד עם ראשי הממשל האזרחי ומפקדי הצבא בארץ  -ישראל גיבשו את הסעיפים
החשובים מבחינה אסטרטגית  ,שעליהם יש לעמוד אם יתקבל פתרון החלוקה בארץ  -ישראל  .הם

סיכמו כי כל פתרון פוליטי בארץ  -ישראל חייב לאפשר לצבא לשלוט בעזה  ,בשל היותה הנמל
29ן

הצבאי החשוב  ,ולהחזיק באזור האזרחי סביב העיר  ,שבו שוכנים מתקני הצבא .
מגמת בריטניה בעת דיוני ועדת אונסקו " פ היתה להחליף את המנדט במשטר נאמנות בריטי

בארן  -ישראל בחסות האומות המאוחדות  .הבריטים ציפו כי בעקבות זאת יזמינו אותם הערבים
להתערב בסכסוך  ,ואז יזכו מחדש בנגב בתנאים נוחים בהרבה  .כוחותיהם הצבאיים המתינו אפוא
ברפיח עד סוף

יוני . 1947

ראשי הצבא קיוו כי עבדאללה ישתלט על ארץ  -ישראל  ,ויעמיד את שטח

הנגב לרשותם  .לחילופין  ,בעקבות השתנות התנאים הבינלאומיים  ,ציפו הבריטים כי הצבא המצרי
יכבוש את הנגב ויקצה בו שטח לבסיס צבאי בריטי שאליו יפונו בעתיד הכוחות הבריטיים החונים
במצרים .

30ן

שם .

125

בן  -גוריון בישיבת מרכז מפא " י ,

126

דיווח ד ' הורבדו לבן  -גוריון ,

127

דו " ח של ה ' ביילי ותזכיר של ה ' רייס למשרד  -החרן  20 ,באוגוסט 371 / 61948 , 1947כ ) ק  . PRO ,נדפס בתוך

16

בדצמבר

, 1947

 31בדצמבר , 1947

.

יומן בן  -גוריון  ,אב " ג .

 . 83 - 84קק Islue/ , XXXVII , New York 1987 ,
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,

0

The Rise

י () 4 .ן

1 . Cohenל

תזכיר משרד  -ההגנה על ההשלכות של חשיבותה האסטרטגית של ארץ  -ישראל ,
 , 129 / 21עמ '

129

שם  ,עמ '

130

השווה

:

 , 129 - 128נדפס

אצל כהן ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' . 171 - 170

. 174 - 173
פעיל  ,לעיל  ,הערה

. 107

:

18

בספטמבר

1ו127
, 1947

גנזך CAB ,

חנינא פורת

סיכום

:

תרומת ההתיישבות היהודית בנגב להכללתו בגבולות המדינה היהודית
המוצעת

אף  -על  -פי שהשלטון הבריטי הצר את צעדי התנועה הציונית בנגב ולמרות הקשיים המשפטיים
שהתעוררו בעניין בעלות הבדווים על קרקעותיהם  ,המשיכו המוסדות המיישבים לרכוש קרקע ,
להקים יישובים חדשים  ,להניח קו מים  ,ששירת את ההתיישבות הצעירה  ,ולעסוק בנסיונות

חקלאיים .
התמדה זו ותוצאותיה בשטח השפיעו ללא ספק על ועדת אונסקו " פ ועל נציגי ארצות  -הברית
באומות המאוחדות  ,ובסופו  -של  -דבר הכירה דעת הקהל העולמית בחשיבותו של הנגב ליהודים ,
ותבעה את הכללתו בתחומי המדינה היהודית

בפרק הזמן שבין הקמת

11

המוצעת .

הנקודות  ,באוקטובר

1946

 ,ועד להכרעה באומות המאוחדות על

חלוקה בארן  -ישראל  ,בנובמבר  , 1947הגיעה הסוכנות היהודית על שלוחותיה למסקנה כי הנגב
הוא אזור התיישבות לגיטימי המצריך משאבים  ,תכנון וביצוע בדומה לאזורי התיישבות אחרים

בארץ  -ישראל  ,והמוסדות המיישבים התארגנו בהתאם לכך  .חרף המחלוקות הבלחי  -פוסקות בין
הקרן הקיימת ומחלקת הקרקעות שלה לבין מחלקת ההתיישבות של הסוכנות והמרכז החקלאי
באשר לאופן יישובו של החבל  ,נוצרה הסכמה רחבה באשר למטרה הסופית  -הנגב ייכלל
בגבולות המדינה היהודית רק אם תיקבענה בו עובדות

יישוביות .

התפרוסת הגאוגראפית של היישובים החדשים עוצבה על  -פי תוואי קו המים ועל  -פי גושי
הקרקע שנרכשו והועברו לבעלות יהודית  .קביעת האתר המדויק של הנקודות החדשות הושפעה
ממצב הבטחון  ,שהלך והידרדר בנגב  ,דבר שחייב הקפדה על מרחק סביר בין יישוב ליישוב ועיבוי
השטחים לאורך קו

המים .

ההישגים החקלאיים שאליהם הגיעו בנסיונות שבוצעו במצפים

וב 11 -

הנקודות  ,הגבירו את

הבטחון העצמי של ראשי המחלקות המיישבות  .הללו הציגו תוכנים משקית  ,שנועדה להתמודד
עם אתגר הקיום במדבר תוך הפקת לקחים מן הנסיונות החקלאיים  .תביעתם להקצות לתוכניות
אלו משאבים כספיים לא נענתה ברובה בשל המחסור בתקציב  ,וקצב ההתיישבות באזור

חרף זאת  ,בשלהי שנת

ומחזיקי זכיונות

1947

כ 1 , 851 , 000 -

גושי הקרקע בנגב היו פזורים

הואט .

היו בידי הקרן הקיימת  ,פיק " א  ,סוחרים פרטיים  ,חברות קרקע
דונם ברחבי ארץ  -ישראל ומהם
25

כ 95 , 000 -

דונם בנגב  .במרכזם של

יישובים חקלאיים  ,ששינו את אורח החיים והנוף במדבר  .קרבות

מלחמת השחרור הפסיקו את תהליך ההתיישבות  ,והוא חודש רק עם תוך המלחמה  .אבל אז כבר
עמדו בפני ראשי היישוב תנאים חדשים שנגזרו מהעובדה שמדינת ישראל הפכה לריבון

12 4
~

בנגב .

