וליריד
כינוס נציגי היישוב החדש  ,יפו

1894

יורם מיורק

מבוא
נחול המועד פסח תרנ " ד ( אפריל

) 1894

התכנסו בבית  -הספר לבנים ביפו

20

איש לדיון בן יומיים על

בעיותיו של היישוב היהודי החדש בארץ  .ליד שולחנות  ,שעליהם נערכה סעודה חגיגית  ,ן נפגשו

נציגי כל המגזרים החשובים של ציבור זה  .אלה לצד אלה ישבו חובבי  -ציון ובראשם יושב  -ראש
הוועד הפועל ביפו של הוועד  .האודסאי ,

2

יהורה לייב בינשטוק ' ,

פקידי הבארון רוטשילד בהנהגתו

של חיים חזן  ,מנהל מושבות יהודה  ,אנשי חברת כי " ח  ,שהבולטים בהם היו יוסף נענו ונסים בכר ,
ומתיישבים מהמושבות השונות  .על  -אף שחוקרים אחדים התייחסו לוועידה

במחקריהם ,

4

לא

פורסם פרוטוקול הדיונים מעולם  ,ולא ניתנה הדעת על ההרכב יוצא הדופן של משתתפי האסיפה .
החיבור הנוכחי בא למלא חלל זה .
הרעיון לכנס אסיפה של נציגי היישוב היהודי החדש בארץ החל להתגבש בחוגים שונים בראשית
שנות התשעים  .תרם לכך המשבר הקשה שעבר על היישוב עקב מצבם של העולים מרוסיה ,
שנמלטו משם בעקבות גזירות תר " ן  -תרנ " א  .רכישות הקרקעות המבוהלות  ,הסתבכות הוועד הפועל
ביפו בהנהגתו של זאב טיומקין ברכישות אלה והחובות הכבדים שנותרו בעקבותיהן וכן הצורך

לסייע לעולים להגיע לחוף למרות האיסור הרשמי על עלייתם ולממן את חזרתם לרוסיה של א ' לה
שלא נמצאה עבורם עבודה  -כל אלה דרשו פעולה משותפת ואיחוד כוחות  .הראשון שהציע  ,כבר
בשנת  , 1891להקים מסגרת יישובית משותפת על רקע זה היה בכר  ,מנהל בית  -הספר של חברת כי " ח
בירושלים והבכיר בנציגי החברה בארץ  .בכר תכנן הקמת ועד שישתתפו בו  ,בין היתר  ,פקידיו של

1

התוכנית כללה גם צילום משותף של כל משתתפי האסיפה ' למען עשות לה  Qwוזכר '  .ראה
הנהגת בני  -משה ביפו  ,כ " ט כאדר ב תרנ " ד

2

הוועד האודסאי

(6

באפריל

, ) 1894

:

פרוטוקול ישיבת

אצ " מ . /) 35 / 59 ,

היה ההנהגה של תנועת חיכת ציון ברוסיה  .בשנת

 , 1890כאשר זכה להכרה מטעם שלטונות

רוסיה  ,הקים הוועד נציגות רשמית בארץ  -ישראל  -הוועד הפועל ביפו .
144

3

פרטים ביוגרפיים על משתתפי הוועידה ראה ברישומים הביוגרפיןם להלן .

4

י ' קלוזנר  ,מקטוביץ עד באזל  ,ב  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ '  ; 276 - 274י ' קולת  ' ,פועלי העליה הראשונה '  ,מ ' אליאב
( עורך )  ,ספר העליה הראשונה  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

הלאומי בארץ ישראל '  ,י ' קולת

( עורך ) ,

: 370 - 367

הנ " ל  ' ,מבוא

:

העם היהודי ורעיון היישוב

.

תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העליה הראשונה א  :התקופה

העות ' מאנית  ,ירושלים חש " ן  ,עמ ' סט ;  au Sionisme Politigue , Lilleמiibbat - 210

 . 251 - 255קק 1990 ,

4 . Delmaire , Deא 7 .

~

תעודה

כינוס ביפו

:

1894

הבארון  ,אנשי כי " ח והוועד הפועל  .כדוגמה לצורך בשיתוף  -פעולה ציין  ,שניתן היה לשחד

את

 -חוקיים  ,שנאסרו

השוטרים התורכים בירושלים בסכומים פעוטים כהרבה  ,לשם שחרור עולים בלתי

לקראת גירושם מהארץ  ,מאשר נוהג הוועד הפועל לשלם ביפו  .תוכניתו נתקלה

בהתנגדותה של

פקידות הבארון  ,שלא היתה מוכנה לשתף פעולה עם הוועד הפועל של חובבי  -ציון

ויתר כדי
המסגרת

 ,ובכר

לא להרגיזה  5 .בכר סבר שמעבר לטיפול בבעיותיהם של העולים החדשים מרוסיה תוכל

.

6

היישובית המתוכננת להביא תועלת בעניינים כגון שיווק משותף של התוצרת החקלאית היהודית
הנהלת
גם איש כי " ח בכיר נוסף  ,ניננו  ,מנהל בית  -הספר החקלאי מקווה ישראל  ,ניסה לשכנע את
אישים
החברה להפקיד את הטיפול ב ' פליטים ' מרוסיה כידי ועד כי " ח ביפו  ,שבו היו חברים גם
7

בולטים ממחנה חובבי  -ציון בארץ כמו מאיר דיזנגוף  ,מנחם שסיין ויהודה גרזובסקי .

-

מוקד נוסף של פעילות נמרצת למען הקמת ועד יישובי כללי היתה ההנהגה של בני  -משה בארץ

ישראל  .מסדר סודי זה  -שהוקם על  -ידי אחד העם בשנת

1889

על  -מנת להוות אופוזיציה בתוך

תנועת חיבת  -ציון המסורתית על  -ידי התרכזות בפעילות חינוכית ותרבותית  -העביר בשנת
ונמרצים ,
את ' המרכז העולמי ' שלו לארץ  -ישראל  .במרכז התגבשה קבוצה של עסקנים צעירים
1892

שדחפה בהתמדה להקמת הוועד הכללי  .המטרה העיקרית של המסגרת המתוכננת היתה הוקעת

משטר האפוטרופסות של הבארון רוטשילד  ,שבני  -משה ראו בו שורש כל רע  .דיזנגוף  ,שיחד עם
1893

ד " ר הלל יפה ויהושע אייזנשטדט  -ברזילי  ,היה מן הדמויות הבולטות בקבוצה זו  ,הביא בינואר
היישוב ' ,
בפני חברי הנהגת בני  -משה הצעה המשותפת לו ולנייגו להקים ' ועד מרכזי לכל ענייני
שיתבסס על חברי סניף כי " ח ביפו  .הצעתו

נדחתה  ,אמנם  ,בטענה שלא כל

חברי הסניף מקורבים

דיים לענייני חיבת  -ציון  ,אך בתגובה נקבע עקרון חשוב  ,ולפיו יש לבחור ועדים לכל תחום ותחום
8

מחיי היישוב  ,ומחברי ועדים אלה ניתן יהיה להקים את הוועד המרכזי .
הפעילות למען הקמת הוועד הכללי קיבלה משנה תוקף בראשית שנת

1894

בזכות תפנית

מפתיעה בעמדתו של הבארון רוטשילד לגבי עתיד המושכות בארץ  .במהלך ועידה בינארצית של
ניהול
חובבי  -ציון  ,שנערכה בינואר באותה השנה בפריס  ,הצהיר הבארון שבכוונתו למסור את

מושבותיו לגוף קבע שייבחר בוועידה  ,וזאת כדי להבטיח את המשך מפעלו  ,שבו ראה לא ' עבודה
פרטית ' אלא ' עבודה תולדית ולאומית '  .הבארון ציין  ,אמנם  ,שבשלב הראשון לא ניתן יהיה להסתדר
יוכשרו אנשים
בלעדי אלי שייך  ,הממונה על מושבותיו כארץ  ,אך יחד  -עם  -זאת הבטיח שכאשר
מתאימים מקרב חובבי  -ציון  ,גם בו לא יהיה יותר צורך  9 .בהשפעת אירועים אלה הפכה הקמת הוועד
 .באופן מפתיע הציע
בכר אל הנהלת כשח ( פריס )  3 ,באוגוסט  , 1891ארכיון כי " ח בפריס  ,תיק  87ם
 ציוןכעבור שנה אלפונם בלוך  ,הפקיד הראשי של הבארון רוטשילד בארץ  ,לבינשטוק להצטרף כנציג חובבי
בינשטוק
לוועד של מנהלי מושבות  ,שהבארון הטיל עליו להרכיבו  .בלוך הציע הצעה דומה גם לדיזנגוף  .ראה

אל מ ' מרגלית ,

31

כיולי

, 1892

מימים ראשונים  ,ב  ,עמ '

 ; 206דיזנגוף

אל אחד העם

20 ,

ביולי

:

 ,אצ " מ ,

1892

 . 1435 /20ככל הנראה לא יצאה תוכנית זו אל הפועל .
בכר אל נייגו  12 ,ביוני

, 1894

אצ " מ ,

41 / 207נ .

נייגו אל הנהלת כי " ח ( פריס )  23 ,באוגוסט  , 1892ארכיון כי " ח בפריס  ,תיק  126ע נזך  . XLוראה גם

דלמר ( לעיל ,
:

הערה  , ) 4עמ '  . 757חברת כי " ח תרמה כספים על  -מנת לאפשר החזרת הפליטים לרוסיה  . , .על נסיונותיו של
פרוטוקול ישיבת הנהגת בני  -משה ביפו  ,י " ח בטבת תרי " ג (  6בינואר  , ) 1893אצ " מ 435 / 59

נייגו לפעול למען הכרה בסניף כי " ח ביפו כמוסד כלל יישובי ראה לעיל  ,וראה גם הערה - . 7
 ,שלח א '
פחות
ר ' בריינין אל מ ' אוסישקין  1 ,בפברואר  , 1894אצ " מ  / 6 ,א . 1424 3דיווח דומה  ,אם כי מפורט
ציון נפריס
לודוויפול אל אחד העם  20 ,בינואר  , 1894בסל " א כי " א  ,ארכיון אחד העם  ,תיק  . 524על ועידת חובבי
ראה

:

קלוזנר ( לעיל  ,הערה

 , ) 4עמ '

. 259 - 255

( 42י 1

יורם מיורק

הכללי ל ' תוצאה טבעית ' 0י של הוועידה

הפריסאית  ,משום שהתעורר צורך

לייסד מסגרות שתוכלנה

להתמודד עם האתגר החדש  .בראשית מארס קבעה הנהגת בני  -משה את מטרות הוועידה ואת
תוכניתה  .המטרות שנקבעו הדגישו את הצורך באיחוד כל הכוחות הפועלים למען היישוב ואת
התועלת שבחילופי דעות חופשיים  ,שהם כשלעצמם עשויים לתרום ל ' תיקון קלקלות שונות ' .

ונייגו .

כמו  -כן סוכם שה ' קוראים לאסיפה ' יהיו בינשטוק

2ן

1ן

חסותו של בינשטוק  -שהיה נתון

להשפעתו של אייזנשטדט 3 ,י שבנוסף לתפקידו בהנהגת בני  -משה היה גם חבר הוועד הפועל וסגנו
של בינשטוק  -היתה נחוצה כדי לאפשר לבני  -משה לא להיחשף 4 .י נייגו  ,לעומת זאת  ,זכה לכבוד
זה  ,ללא ספק בזכות פעילותו למען הקמת הגוף המשותף במסגרת תפקידו כגזבר סניף כי " ח ביפו 5 .י
ימים ספורים מאוחר יותר הראו דיזנגוף ויפה את תוכנית האסיפה לשייד  ,שביקר אז בארץ  ,והוא
הסכים לכך שגם פקידי הבארון יטלו בה חלק .

התפתחות זו  ,גם אם היתה אישור נוסף לכך

6ן

שבפריס נשבו באותה העת רוחות חדשות  ,חייבה שינויים בתוכנית האסיפה  ,מכיוון ששייר התנה את
הסכמתו בכך שלא ידברו באסיפה על ' הנהגת הפקידות אשר במושבות ' .

7ן

אף  -על  -פי שנושא זה היה

צריך לעמוד במרכז הדיונים של הוועידה ואף  -על  -פי שכבר הופצו הזמנות שבהן נכתב במפורש
שמטרת הוועידה היא
לקבל את התנאי .

9ן

' [ ל ] טכס

עצה במה להטיב מצב עניני המושבות

' 8 ,ן

הסכימו אנשי בני  -משה

נראה שידו הארוכה של שייד השפיעה גם על בחירת הנציגים מבין פקידיו

שהשתתפו באסיפה  .יעקב בנשימול מזכרון  -יעקב ' הותיק מבין פקידי הברון ובעל השפעה גדולה
עליו

' 20 ,

שהמארגנים היו ' מעוניינים בהשתתפותו  ,לא הגיע לאסיפה  ,ולעומת זאת  ,לא התכוונו

המארגנים להזמין את חיים חזן  ,ראש הפקידות החדש שהיה נאמן לחלוטין לשייד  ,אך הוא כפה את
עצמו עליהם לאחר ששמע על האסיפה ' במקרה '  .י2
האסיפה שהתכנסה ביפו לא היתה אלא שלב ראשון של ההתארגנות הכוללת  .תפקידה היה
לבחור ועדים מקצועיים לתחומי החיים השונים של היישוב  ,שיחקרו את מצב העניינים בתחומים

10

ה'

יפה אל נמען בלתי  -מזוהה  13 ,במארס , 1894

מעפילים '  ,ראה להלן  ,הערה

אצ "

מ.

 . /431 / 1מכתב זה לא פורסם בספרו של יפה

' דור

. 14
תרנ " ד

11

פרוטוקול ישיבת הנהגת בני  -משה

12

שם  ,שם  .שני האישים  ,אכן  ,חתמו על הזמנות לוועידה  ,ראה  :הזמנה לאסיפה  ,אדר ב תדנ " ד  ,אצ " מ  ,אש) 9 / 4ע .

13

אחד העם אל לשכת בני  -משה ביפו  - ,ד בכסלו תרנ " ג [  3בדצמבר  , ] ] 892א ' סימ ון ועודך ) .
.

תל  -אביב
14

ביפו  ,כ " ט באדר א

(7

כמארס

, ) 1894

אצ " מ . 435 / 59

תשט " ז  ,עמ '

.

אגדות אחד העם א ,

. 40

' אנו רוצים לסדר את האסיפה לפני נסיעתו של בינשטוק [ לאודסה ]  . . .כי הוא חיתיביושב ךאש וכיוזם נומינלי
של הכנס '

[ ההדגשה שלי  ,י " מ ] כתב יפה

לא פורסם בספרו של יפה ' דור

אל מ ' בן עמי ,

19

בפברואך . 1894

D 'SK

.

3 1/1

 . /קטע זה של המכתב

בינשטוק ייבהל ויפסיק את
מעפילים '  .במכתב אחר העלה יפה ששש שמא
~
הפעילות למען האסיפה אם ייוודע לו שהיא עלולה לעורו אם חשד ה17לסחךת  .יאה  :יפה אל גרזובסקי

ואייזנשטדט ,
15

14 )7

 22במארס

. 1894

ה'

16

18

הזמנה לאסיפה  ,לעיל  ,הערה . 12

19

20

.

=זגגוף ששירוש גפ נשיאן_

סניף כי " ח ביפו הוקם בשנת  1891כיוזמתו של
 22באוקטובר  , 1891ארכיון כי " ח בפריס  ,חיק )  ) %נ  .על נסי1צ1חהעם עזל
1

כלל  -יישובית ראה לעיל .
יפה אל בינשטוק 11 ,
פרוטוקול  ,לעיל  ,הערה . 1

17

יפה .

דיו

מעפילם

:

, 1894

יפה ( לעיל  ,והצרה

 , ) 14עם ,

פרוטוקול  ,לעיל  ,הערה . 1
דיזנגוף ויפה אל

רבד 1 :

-זנגזף חל ומהלח כי " ח בפריס ,

~ןיוודענגוף להפוך את המניף למסגות

במארס

בינשטוק .

.

זכרדנוה סבהב"ם ושמן ידללכם תשל  -א  ,עמ '

. 88

17

במארס , . 1894

אצ " מ .

) 25 / 87ע .

. 85

תעודה

:

כינוס ביפו

1894

חקירותיהם ואת
אלה ויגבשו מסקנות לגבי פעולה בעתיד  .הוועדים היו צריכים להגיש את תוצאות

אלה .

22

מסקנותיהם להתכנסות הבאה של האסיפה  ,לצורך קבלת אישורה  ,ואז לגשת לביצוע מסקנות
שבו עתידים היו
בנוסף לוועדים המקצועיים תוכנן  ,כנראה לצורך תיאום ופיקוח  ,גם ועד מרכזי

להשתתף נציגים של שלושת הגופים העיקריים שלקחו חלק באסיפה  -חובבי

 ציון  ,כי " ח ופקידותהאסיפה

הכארון  2 ' .מדובר היה  ,אם כן  ,בהתארגנות דו  -שלבית  ,שכללה מעין גוף מחוקק -
שאמורים היו
הכללית שצריכה היתה להתכנס מדי פעם  -וגוף מבצע  -הוועדים המקצועיים
כאשר הוועדים
לפעול באופן קבוע ולהיות כפופים לאסיפה  .זמן קצר ביותר לאחר תום האסיפה ,
שאסרה על אנשיו
לא הצליחו עדיין לקיים אף לא מושב אחד  ,הגיעה הוראה מהבארון רוטשילד
עלולה לעורר את
בארץ להשתתף בעבודתם  24 .ההסבר שניתן לצעד זה היה שפעילות הוועדים
האמיתית
חשדנותם של השלטונות העות ' מאניים  25 ,אך אנשים שהיו מק ורבים לעניין הבינו שהסיכה
 26במקביל לכך נסוג הבארון
נעוצה היתה בלחצו של שייד  ,שחשש מתוצאות החקירה  ,על הבארון .
 27והחזיר על כנו את המשטר הישן
גם מתוכניתו הכוללת לרפורמה מרחיקת  -לכת כהנהגת המושבות ,
ועידת
של אפוטרופסות ומעורבות אישית  .נראה שהפרשה כולה  ,החל בדבריו של הבארון בפני צירי
 ,נבעה ממאבקים
חובבי  -ציון בפריס כינואר ועד לאיסור להשתתף בוועדים המקצועיים במאי
בשלב זה
שנערכו בסביבתו של הבארון בין המצדדים ברפורמות לבין השמרנים בראשותו של שייד .

היתה ידם של השמרנים על העליונה .

המפעל

28

מוטטה את

יציאת אנשיו של הבארון רוטשילד מן הוועדים

כולו  ,והסודיות הגדולה שאפפה את

29

הדיונים גרמה לכך שיישכח כמעט לחלוטין .

למרות כשלונו של המפעל הוא מהווה  ,ללא ספק  ,ציון  -דרך חשוב כתולדות היישוב היהודי
ובפעולה
החדש בארץ  .לראשונה הכירו כל המגזרים החשובים של ציבור זה שיש הכרח כאיחוד
של
משותפת  ,והיו מוכנים ללכת לפשרות כואבות מאוד כדי להשיגם  .המאפיין החשוב הנוסף
ללא ידיעה
הנסיון הוא בכך שהיה פרי יוזמתם ופעולתם של בני היישוב עצמם ללא עזרה ואולי אף
של הממונים עליהם בחוץ  -לארץ .

30

השווה גם עם
22

23
24

ראה  :פרוטוקול  ,דיוני האסיפה ; יפה אל ד ' סלפיאן ,
החלטות הנהגת בני  -משה  ,לעיל  ,הערה . 8
בכר אל נייגו ,

12

15

במאי  , 1894יפה ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ ' . 93

באפריל  , 1894אצ " מ 41 / 207נ  .ראה גם פרוטוקול האסיפה

להלן .

בני  -משה

בינשטוק או אוסישקין  ,ט " ז באייר תרכ " ה (  10במאי
ביפו  ,י " ח בסיוון תרנ " ד (  22ביוני  , ) 1894אצ " מ  . !435 / 59 ,לאחר השתדלות מיוחדת בפריס  ,באמצעות מזכיר
, ) 1894

אצ " מ  ,א ' 424 / 3

! ;

פרוטוקול ישיבת הנהגת

הוועד המרכזי של חובבי  -ציון שם  ,אמיל מאירסון  ,הותרה התכנסות של ועד הפועלים וועד החקלאות  ,אך גם
י ' מיורק  ' ,אמיל מאירסון וראשית

אלה קיימו רק ישיבה אחת בלבד  .על חלקו של מאירסון בפרשה ראה :
המעורבות של חברת יק " א בארץ  -ישראל '  ,קתדרה  ( 62טבת תשנ " ב )  ,עמ ' . 79 - 67

25

26

בינשטוק אל אוסישקין  ,שם

מאירסון אל ד ' אכיגדור  ,שם ; בינשטוק אל אוסישקין  ,י " ז בסיוון תרנ " ד [  21ביוני
המסקנה שהחשש מן השלטונות שימש כתירוץ בלבד מחזקת העובדה שבכר סיפר על האסיפה ביוזמתו למושל
, ] 1894

ירושלים ,
27

28

;

מאירסון אל ד ' אביגדור ,

27

ביוני

894נ  ,אצ " מ 73 / 6 ,

. !12

 . !424 1 / 4 ,את

ראה

:

ככר אל ניאגו ,

מיורק  ,לעיל  ,הערה
נראה

בשנת

 ; 24א '

11

באפריל

 , 1894אצ " מ 207 ,

אורן  ,חיכת ציון בבריטניה ,

אצ " מ

41נ .

, 1898 - 1878

. 169

תל  -אביב תשל " ד  ,עמ '

- 168חברת

לנו שהפרשה כולה מערערת את הדעה המקובלת שהבארון העביר את מושבותיו בארץ לידי
 1899עקב

דחף רגעי שנבע ממצוקה אישית שנגרמה על  -ידי מחלה קשה  .נראה שככר כשנת

מסגרת שניתן להעכיר לידיה את ניהול המושבות  ,אך נסוג מתוכניתו ברגע האחרון .
29

30

' הכנסייה הגדולה '  ,שהתקיימה כעבור  10שנים בזכרון  -יעקב זכתה לתהודה גדולה בהרבה בזכות
כעיתונות  ,אם כי גם היא הסתיימה ככשלון .

יק " א

חיפש
1894

הדיווח עליה
בחוץ  -לארץ

לא נמצאה כל עדות לכך שהמעורבים כהכנת הוועידה  ,פרט לפקידות הבארון  ,התייעצו עם הגופים
שאליהם היו קשורים  .בני  -משה עדכנו  ,אמנם  ,את אחד העם לגבי תוכניותיהם  ,אך הוא לא התייחס לכך .

14 /

יורם מיורק

*
*
פרוטוקול דיוני האסיפה נרשם על  -ידי שני מזכירים
השתמרו .

*
שונים  ,וו

בצרפתית ובעברית  ,ושני הנוסחים

השוואתם הראתה שקיימים ביניהם הבדלים משמעותיים  ,אך יחד  -עם  -זאת היה קשה

32

להצביע על אחד הנוסחים כעדיף על השני  .על כן החלטנו  ,באופן טבעי  ,להעדיף את הנוסח העברי ,
והוספנו לו בסוגריים מיוחדים

( 4

קטעים בעלי חשיבות מן הנוסח הצרפתי  ,שלא נכללו בגרסה

העברית  .קטעים אלה תורגמו לעברית ' עכשווית '  ,ועל כן הם שונים מבחינה לשונית מן הפרוטוקול
כולו המתפרסם בצורתו המקורית  ,פרט לשינויים בודדים בכתיב ובפיסוק .

31
32

ראה על כך בעמוד הראשון של הפרוטוקול .
הנוסח העברי שמור בארכיונו של מנחם

אוסישקין באצ " מ  .בתיק  / 6א. /) 24 3

.

הנוסח הצרפתי פרט לעמוד האחרון

שלו  ,מצוי בארכיונו של ד " ר נ ' וייץ  ,אף הוא שם  ,בתיק  . /1394 9נוסח צרפתי מלא מצוי בארכיון כי " ח בפריס
בתיק 2

נ

)

.1

ריו11ב1יב 1בווגרפוום על משתתפי הוועידה

*

בוריס אוסובייצקי  ,יליד העיר קייב ברוסיה  .עלה ארצה בשנת

1886

והחל קריירה ארוכה בפקידות

הבארון רוטשילד  ,תחילה במזכרת  -בתיה ואחר כך בראשון  -לציון  .משנת

1892

היה יינן

ומנהל היקב בראשון  -לציון .

אמיל ( יצחק

?)

אטינגר  ,יליד אלזס  .החל את שירותו בפקידות הבארון בשנת  . 1885משנת

1888

היה פקיד בראשון  -לציון .

יהושע אייזנשטדט  -ברזילי ,

( , ) 1918 - 1856

סופר  ,עיתונאי ואיש חובבי  -ציון  .נולד ברוסיה ועלה

ארצה לראשונה בשנת  . 1887באותה השנה חזר לרוסיה  ,שם היה בין המייסדים של מסדר
בני  -משה  .בשנת

1890

עלה בשנית לארץ  ,והיה פעיל בוועד היפואי של חובבי  -ציון

ובהנהגת בני  -משה  .בשנים
' מכתב ( ים )

מאיר אנג ' ל ,

מארץ  -ישראל '  ,שהופץ בחוץ  -לארץ בקרב חברי בני  -משה .

( , ) ? - 1863

בחיפה והחל
מאיר אפלבוים ,

חקלאות

( , ) 1948 - 1870

*

1886

התמנה למנהל בית  -הספר של כי " ח

ניהל את בית  -הספר לבנים ביפו .

גנן בשירות הבארון  .נולד

באלג ' יר  ,והחל בשנת 1894

1894 - 1892

,

יליד סמוקוף שבבולגריה  .בשנת

מ 1892 -

יהודה לייב בינשטוק ,
ץ1 ~42

1895 - 1893

פרסם עלון ידיעות על הנעשה בארץ בשם

ברומניה  ,ועלה ארצה בשנת

 . 1882למד

היה ראש הגננים של ראשון  -לציון .

(  , ) 1894 - 1836יליד פולין  ,שם שימש כרב  -מטעם בווהלין  .בשנים

היה יושב  -ראש הוועד הפועל של חובבי  -ציון ביפו .

הרישומים הביוגרפיים של אנשי חברת כי " ח מבוססים  ' ,בין היתר  ,על חומר ארכיוני של החברה אשר שמור
ב ' מרכז לשמירת אוספי תיעוד היסטוריים ' ( לשעבר ' הארכיון המיוחד ' ) במוסקבה .

תעודה

נסים בכר ,

( , ) 1931 - 1848

מורה ואיש חינוך  .נולד בירושלים ובשנת

למורים של חברת כי " ח בפריס  .בשנת

בירושלים ושימש כמנהלו  .בשנת

ישראל בלקינד ,

( , ) 1929 - 1861

1882

1897

כינוס ביפו

:

1894

סיים את בית  -המדרש
1869

של כי " ח

הקים את בית  -הספר ' תורה ומלאכה '

עבר לניו  -יורק .

יליד פלך מינסק שכרוסיה  .עלה ארצה בראש

קבוצת ביל " ו  .לאחר
 -ספר שבו

שהתנחל בראשון  -לציון עבר  ,נשנת  , 1885לגדרה  .בשנת  1889יסד ביפו בית
ועבד כמורה
נלמדו כל המקצועות בעברית  .בראשית שנות התשעים עבר לירושלים ,
בכתי  -ספר של כי " ח .

יליד

אברהם בריל 925 - 1866 ( ,נ ) ,

רומניה  .עלה ארצה בשנת  , 1882והתיישב

בזכרון  -יעקב  .נשלח

למונפלייה ללמוד חקלאות  ,ועם שובו  ,בשנת  , 1884התמנה לסגן מנהל פקידות

בזכרון  -יעקב .
( גור ) , ) 1950 - 1862 ( ,

יהודה גרזובסקי

יליד מינסק שברוסיה  .עלה ארצה בשנת

, 1887

הבארון

והתיישב

בראשון  -לציון  .עבד כמורה לעברית במושבות ובכית  -הספר לבנות ביפו  .היה
הנהגת בני  -משה ביפו  ,וחיבר מילונים עבריים רבים .

חיים

חזן - 1862 ( ,

?) ,

 -מנהל ומנהל של

יליד בוקרסט  .מתחילת שנות השמונים שימש בתפקידי סגן

בתי  -הספר של כי " ח בבולגריה ומרוקו  .החל בשנת

1894

חיים חיסין ,

( , ) 1932 - 1865

יליד מיר ברוסיה  .עלה ארצה כשנת

שחזר לרוסיה  ,הגיע בשנית ארצה בשנת

1882

ככתב של

פקידות הבארון

היה מנהל

במושבות יהודה .

, 1893

כאחד

הביל " ויים  .לאחר

ירחון יהודי

' ווסחוד ' ,

כרוסיה .
הלל יפה ,

( , ) 1936 - 1864

בשנים

יליד סימפרופול  .עלה ארצה כשנת

1895 - 1893

ביפו  .בשנים

שימש כרופא

1905 - 1895

חיים ( שרל ) כהן  -רייס ,

, 1891

בזכרון  -יעקב  ,ובה בעת

ידוע

בחיפה וטבריה .

ועבד כרופא

 -משה

היה חבר פעיל בהנהגת כני
 -ציון ביפו .

שימש יושב  -ראש הוועד הפועל של חובבי

( , ) 1933 - 1861

מזכיר

היה האגרונום

יליד ירושלים  .למד חקלאות במונפלייה .

היהודי הראשון כשירות הכארון  ,ועבד במושכות שונות .
ומדידת קרקעות כחרקוב  .עלה
מרדכי לוכמן  , ) 1895 - 1857 ( ,יליד נורקי שברוסיה  .למד חקלאות
 הספרארצה בשנת  , 1884ועבד כמודד בשירות הבארון  .בשנת  1887התמנה למנהל בית
בראשון  -לציון  ,וזמן מה אחר כך  -למפקח על בתי  -הספר במושבות הדרום .

אליהו זאב לוין  -אפשטיין ,

( , ) 1932 - 1863

יליד

פולין  .עלה ארצה כשנת  , 1890ויסד

 -משה ביפו .

המושבה רחובות בשם חברת ' מנוחה ונחלה '  .היה חבר פעיל של הנהגת בני

מנשה מאירוביץ ,
1882

( , ) 1949 - 1860

יליד רוסיה  .סיים שם את בית  -הספר לחקלאות  ,ועלה

במסגרת ביל " ו  .התיישב בראשון  -לציון  ,ושם שימש  ,משנת

בשנים

1895 - 1893

, 1890

ערך מוסף מיוחד ל ' הצכי ' בענייני חקלאות  .בשנים

אהרן מאיר מזיא ,

ארצה בשנת

כפקיד

יליד רוסיה  .עלה ארצה בשנת  . 1888התיישב

יוסף ני גו ,

~

( , ) 1946 - 1864

1891 - 1887
1903 - 1891

יליד אדריאנופול שבתורכיה  .למד חקלאות במונפלייה .

שימש כמורה לחקלאות

היה מנהל המוסד .

היה

כראשון  -לציון

ושימש כרופא במושבות הבארון .

בבית  -הספר החקלאי מקווה

ביקב .

1904 - 1903

יושב  -ראש הוועד הפועל של חובבי  -ציון ביפו .
( , ) 1930 - 1858

וניהל את

בשנים

 -ישראל  ,ובשנים

יורם מיג

בוריס אוסובייצקי

נסים בכר

יהושע אייזנשטדט  -ברזילי

ישראל בלקינד

והודה גרזובסקי

1 50

חיים חזן

חיים חיסין

הלל יפה

( גור )

תעודה

יוסף ( ? )

נסלר  ,כימאק נשנת

אברהם סולומיאק ,
1889

יסד בית  -חרושת לסבק ביפו .

1894

( , ) 1943 - 1863

יליד רוסיה  .עלה ארצה בוטנת

עבר לירושלים  ,ועבד

דניאל ספורטה ,

( , ) ? - 1870

DW

, 1885

והתיקטב בגדרה

יליד סלומקק למד חקלאות

"

( , ) 1925 - 1840

במונפל " ה  ,ומשנת 1894

יליד לטביה  .עלה ארצה בשנת

יוסף פ " נברג ,

היה

מורה

והתיקטב בראעען -
, 1885

לציק כאיכר עצמאק
( 896 - 1856נ ? ) ,

 .בשנת

בקונסוליה הרוסית .

במקווה  -טראל .
כרוך פאפירמייסטר ,

:

כינוס ביפו

1894

יליד רוסיה  .עלה ארצה בשנת  . 1882היה חבר

בוועד מייסדי

ראוטק  -לציק ( העד חלוצי יסוד המעלהץ  .נשלח אל הבארק רוטשילד בנטם מת " וטבי

המושבה כדי לבקש סעע  .עזב את ראוטק  -לציק בשנת

נתן ק " זרמן ,

( , ) 1945 - 1864

יליד אודסה  .עלה ארצה בשנת

, 1887

1891

ופתח בית  -מרקחת ביפה

 .היה חבר הוועד

הפועל ' טל

חובבי  -ציק ביפו  ,ולאחר מותו וטל בימטטוק אף עמד זמן מה בראעת  .מאוחר יותר היה

מנהל באר  -טוביה מטעם חובבי  -ציק .
מנחם שמיין ,

( 855נ , ) 1916 -

יליד פולין  .למד רפואה

בגרמניה  ,עלה ארצה בשנת 1883

 ,ועבד

כרופא במושבות  .עבר לירושלים בשנת  1887ובשנת  1890התיישב ביפו ויסד שם את
 משה ביפו שהיהבית  -החולים ' שער ציון '  .משנת  1893שימש כראש הנהגת מסדר בני
' המרכז העולמי ' של התנועה .

-

יצחק שמרקמם  ,יליד אודסה  .למד חקלאות בצרפת  .בשנת

לציון  .עבר לזכרון  -יעקב בשנת

1896

ובשנת

1893

1900

התמנה למהנדס ביקב בראשון

התמנה למנהל מושבות השומרון

במינהל יק " א .
שרקון ,

) , ( Charcon

יליד רוסיה  .למד חקלאות בצרפת ובשנת

1894

התמנה לפקיד של הבארון

בפתח  -תקוה .

151
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:

כינוס ביפו

1894

פרוטוקול הדיונים
1

אל האספה עמוד ראשון מתור

פרטיכל האסיפה הראשונה אשר היתה באולם בית הספר לנערים ביום א ' ב ' ניסן א '
תתכה .גרזובסקי ,
3
באו  :ה ' אוסובייצקי  7 ,אטימר  ,אייזנשטדט  ,אנג ' ל  ,אפלבוים  ,בינשטוק  ,בנר  ,בלקינד  ,בריל ,
חיסין ,

ד "ר

,

יפה  ,כהן  4 ,לובמן  ,לוין  -אפשטיין  ,מאירוביץ  ,ד " ר מזיא  ,נייגו  ,סולומיאק  ,מפורטה  ,פאפירמייסטר

קייזרמן  ,ד " ר שטיין  ,שטרקמט ,

שרקון  .לראש נבחר ה ' בינשטוק  ,לסגן ה ' ניסים

אנגע ובעברית ה ' גרזובסקי ולמליץ 5ה '

.1

חזן ,

הניסח

זברי

על _ ידמ

יהודה גרזובסקי

בכר  ,למזכיר בצרפתית ה '

בלקינד .

הראש פתח את האסיפה ויביע תודתו על הכבוד שחלקו לו לבחור בו לראש לאסיפה נכבדה כזאת ויוסף

לאמור כי ברור לו כי כל אחד הנאספים עשה את מלאכתו באמונה וימלא את החובה המוטלת עליו ככל
אשר יוכל ובכל זאת יודע הוא כי אין כמעט אחד אשר יוכל להתפאר כי בא עד תכלית הדבר שהוא עובד בה

וידועות לו גס התוצאות מהנסיונות אשר עשה  .אולם עתה אם כל אחד יודיע את כל נודע לו מנסיונותיו
וידעו כל הנאספים את אשר נעשה עד עתה פה והיה להם מושג נכון מכל הישוב  .ולכן יקרבו עתה אל מצב
המושבות

5י

בכלל וכל החפץ לדבר בענין הזה יכתוב את שמו  ,אך כי לא יארך הנאום יותר הרבע

שעה .
6

 . 2ה ' חזן ביקש את הראש כי יבטיח לו כי הכל אשר ידבר באסיפה לא יפרסמו ברבים כי כן צוהו אדוניו
ואם לא  ,אז עליו לעזוב את

האסיפה .

 . 3הד " ר מזיא אמר כי בודאי יהיו דברים ושאלות כאלה אשר יהיה נחוץ ומועיל לפרסם את ההחלטות .
 . 4ה ' חזן ענה כי יוכל להיות כי צריך לפרסם ואולי גם הוא יסכים לזה אבל עליו למלאות את רצון שולחו

,

ואם יהיה דבר אשר כולס ימצאו כי צריך לפרסמו א טוב לפרסם לא בשם

האסיפה .

 . 5ויען הד " ר מזיא כי אך הפרסום בשם האסיפה יביא התועלת הדרושה .
 . 6ויענהו הסגן כי באמת האסיפה הזאת היא אך כהקדמה לאסיפות רבות והיא אך כאין וכאפס מול
האסיפות אשר תהיינה ולכן עלינו להקריב את התועלת אשר יוכל פירסום האסיפה הזאת להביא בשביל

האסיפות העתידות  .ולכן עלינו לא לפרסם את הדברים בשום אופן .
.7

ה ' אייזנשטדט אמר כי באסיפה יהיו דברים אשר אי  -אפשר לגלותם ולהיפך יהיו דברים אשר אי  -אפשר

להסתירם ולכן טוב כי אחרי האסיפה יבקרו הראש והסגן וה ' חזן את דברי האסיפה ויחליטו מה לפרסם ומה

להסתיר .
.8

ה ' אוסובייצקי אמר  :הלא כל האסיפה נאספה בשביל הועדים העוסקים בישוב ואם כן די כי ידעו הועדים

את החלטות

באפריל

האסיפה .

, 1894

במקור תאריך לחורבן הבית .

1

8

2

הכוונה לבוריס אוסובייצקי  ,וזאת על  -פי האות ב ' המתוספת לשמו של אוסובייצקי בהמשך הפרוטוקול  .על אחיו
יהושע אוסוביצקי ראה להלן  ,הערה

. 62

הכונה לאברהם בריל וזאת על  -פי האות א ' המקדימה את שמו בגרסה הצרפתית בהמשך הפרוטוקול  .על אחיו דן

3

ראה להלן  ,הערה

. 42

הכוונה לחיים ( שרל ) כהן  -רייס וזאת על  -פי האות
על אחיו אפרים ראה להלן  ,הערה . 60

4

ח ' ) ( Ch

המקדימה את שמו בגרסה הצרפתית בהמשך הפרוטוקול .

מתרגם  .ככל הנראה דיברו חלק מהנאספים בעברית וחלק בצרפתית  ,ועל כן היה צורך בתרגום משתי השפות

5

האלה .
5

.

וראי היתה זו פליטת  -פה  ,מפני שהדיון במצב המושבות הורד מסדר  -היום של האסיפה ( ראה לעיל  ,במבוא )  .הכוונה

כאן היא לדיון במצב היישוב .
6

הכוונה לאלי שייד  ,בא  -כוחו של הבארון רוטשילד לענייני המושבות בארץ  .על שייד ראה להלן  ,הערה
מוזכר בהמשך הפרוטוקול

כ ' הנדיב ' .

.9

הבארון

של

יורם מיורק
 . 9ה ' לובשן אמר

כי לדעתו נאספו הנאספים ממוסדות רבים העוסקים בישוב ומטרת כולם לעבוד יחד

לטובת הענין היה ואם כן אין כל צורך לפרסם החלטות אך כי כל אחד הנאספים ישתדל למלא את החלטות
האסיפה .

 . 10ה ' נייגו אמר כי
יה ' חזן אמר

גם לדעתו יש דברים הנצרכים

לפירסום .

כי הוא ישלח את פרוטוקול הישיבות לפריס ורק הממונים עליו יוכלו להחליט אם ומה

לפרסם ) .

. 11

הסגן אמר כי גם הוא יודע כי יש דברים נחוצים לפירסום אך בשביל טובת הדבר צריך לחכות בפירסומם

הנדיב .

לרשות

כולם הסכימו לזה
הראש הודיע כי הריפורט

7

על דבר מצב הישוב

8

לא נגמר היום ומחר יקראוהו ועל כן יקרבו עתה אל שאלת

הפועלים .
.1

ה ' אייזנשטדט אמר  :הפועלים עתה במצב רע ולרבים אין עבודה  ,ולאלה אשר יש עבודה קטנה פרנסתם

מכלכל את נפשות משפחותיהם  ,ולכן יעזבו רבים את הארץ  ,ורבים בערים פה ואין להם גם הוצאות הדרך .
ולכן הוא מציע כי תשים הפקידות לבה אל מצב הפועלים  -לא לפטר את הפועלים למען יוכלו להשאר
פה ולאלה הנאלצים לנסע תעזור להוצאות
2

ה ' חזן אמר  :ה ' שייד

9

הדרך .

אמר לו כי יודע הוא כי יש לחו " צ כחמישים אלף פרנק לטובת הפועלים0י ולכן

הצעתו כי יקנו מה ' גרינברג  : :את האלף וחמש מאות דולם שיש לו בקוסטינה

פועלים ( טובים

)

]7

ולהושיב עליהם עשרה

כי יעבדו את האדמה הטובה לזריעה  .והנדיב משכיר להם בתים במושב

3ן

במחיר מצער

עשרים פרנק לשנה הבית  ,ובסוף השנה ישיבו את ההוצאות אשר הוציאו חובבי ציון על הזריעה והמותר

4ן

יהיה להם ופרנסתם תגדל מעט מעט עד כי יוכלו לבנות להם בתים על אדמתם  .ואם הנסיון יעלה טוב ימכור
הנדיב גם מאדמתו להם ( כדי להושיב מתיישבים חדשימן  .ואך בתנאי הזה ישכיר להם את הבתים אך
יחתמו הם וחובבי ציון כי באם אשר ידרשו מהם כי יעזבו את הבתים ויצאו בלא כל תביעות

וטענות .

 . 3הראש  :לחובבי ציון יש יותר מחמשים אלף פרנק אולם הם החליטו כי עד אשר לא יהיה להם מאה אלף

וחשבון .

7

דין

8

ראה להלן .

9

10

אלי שייד (  , ) 1922 - 1841מיופה כוח של הבארון לניהול מושבותיו בארץ בשנים . 1889 - 1883
היה גם ממונה על מוסדות צדקה של יהודי פריס .
סכום זה נאסף בקרן מיוחדת שהוקמה בחסות הוועד האודסאי לטובת הפועלים  .אין ספק
פריס  ,שבה השתתף כנציג הבארון

ועידת

ישב דרך קבע

בפריס  ,שם

ששייד למד זאת במהלך

רוטשילד  .הוועידה לא עסקה אמנם באופן רשמי בשאלת

הפועלים  ,אך

בפברואר

בסל " א

נושא זה נדון בהרחבה בשיחות פרטיות בין הצירים  .ראה

:

א ' לדוויפול אל אחד העם ,

12

, 1894

כי " א  ,ארכיון אחד העם  ,תיק . 524
11

אברהם גרינברג
1906 - 1891

12

( ) 1906 - 1841

היה יושב  -הראש

סוחר מבסרביה  ,משנת

1890

היה חבר הוועד האודסאי של

חובבי  -ציון  ,ובשנים

שלו .

קוסטינה היא קסטיניה  ,כלומר באר  -טוביה  .בשנת

1890

קיבל גרינברג

1 , 500

דונם מאדמות באר  -טוביה מאת הבארון

רוטשילד בתמורה לשטח קרקע דומה ביסוד  -המעלה  .גרינברג  ,שפעל בשם קבוצת חובבי  -ציון  ,התכוון להשתמש
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אדמות

באר  -טוביה נרכשו על  -ידי הבארון רוטשילד בשנת

1888

עבור קבוצת יהודים מבסרביה  .פקידות הבארון ,

שראתה במתיישבים פועלי יום לכל דבר  ,הקימה עבורם מספר בתי עץ  .ראה  :גלעדי  ,שם  ,עמ ' . 12 - 11
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]( .

היתרה לאחר החזר ההוצאות של חובבי  -ציון .

תעודה

:

כינוס ביפו

~ 894

להשתדל לתקן את מצבם

פרנק לא יעשו

דבר .

15

אך כל ההצעה הזאת היא אך בעתיד אולם עתה צריך

בהוה כי הם באמת במצב

נורא .
בעתיד ולהושיבם

 . 4ה ' אייזנשטדט  :הצעת ה ' חזן היא נפלאה מאד והיותר טובה להיטיב את מצב הפועלים
[ ן ] את ההצעה
על האדמה והוא הציע כי יתנו לועד אשר יבחרו להתעסק בשאלת הפועלים כי
יבחר ובודאי [ ת ] תקבל
6ן
לפרטיה ובודאי יתן ה ' גרינברג את אדמתו לחובבי ציון כי ישלמו לו מחירה לפרקים ,

הועד ישים

ההצעה באודסה  17 ,אך עתה צריך לשים לב למצב הפועלים הרעבים עתה  .ואם כן הוא מציע כי
ולא ירעבו פה
לבו למצוא מקום לעזור לפועלים שאין להם מלאכה כי יוכלו ללכת מפה ולא יהיו פה למשא
בחוצות או לבקש להם עבודה

פה .
מארצנו  ,ואת

 . 5ה ' לוין  -אפשטיין  :לתקן את ההוה כמעט אי  -אפשר  ,כי אם אין עבודה אן עליהם ללכת
הפקידות יש לבקש אך כי יפטרו את החלשים ואת העצלים וישאירו איתם את הבריאים

ולאלה

והחרוצים .

היו כבר

ההולכים מפה צריך למצוא מקום לעזור להם להוצאות הדרך  .ועל דבר מצב הפועלים בעתיד
לעשות שם
הרבה הצעות  ,והצעת ה ' חזן אמנם טובה היא בי גם הוא חושב כי ה ' גרינברג יתן את אדמתו
לדעת כי את
נסיון  ,ובכלל טוב הוא לעשות נסיון בזריעה אשר כמעט עד עתה לא נעשה כצריך  .אך עלינו
הצעות
תוצאות הנסיון ידעו אך אחרי שלש או ארבע שנים ולכן חושב הוא כי על הועד יהיה לבקש גם
מושבה יבנו
אחרות ואמצעים אחרים להיטיב את מצב הפועלים בעתיד  .ויציע גם הוא הצעתו כי אצל כל
 ,ולכל משפחה
בתים למשפחות אחדות ולפועלים הטובים ביותר ) אשר תמצאנה תמיד עבודה במושבה
במשכורת
יתנו בית קטן  ,רפת  ,כעשרה דולם אדמה  ,שתים או שלוש פרות  ,עופות  ,ואז תוכל המשפחה

הפועל בכרם או בשדה ובעבודת בני המשפחה בגן הירקות ובחלב הפרות
חשבונו יעלה למשפחה לכל היותר

2500

פרנק ואם יקחו עשרה פועלים יעלה

לחיות חיים מרווחים  .ולפי
.
כעשרים וחמישה אלף פרנק
תמיד .

ואם כן צריך אך כי הפקידים יסכימו לקחת אל מושבותיהם מספר משפחות אשר יתנו להן עבודה

.6

ה ' חזן  :מצב הפועלים במושבות איננו כל כך

רע  .יותר

הנדיב ביהודה
ממאה פועלים עובדים במושבות

ולהם עבודה תמידית ולרבים יש גם דירות  ( .הם מקבלים שכר שבין

,

וטיפול רפואי  .ועתה יעשו נטיעות רבות בעקרון

18

6

ל  -ו ו פיאסטר

(2

)

ליום  ,דיור

פרנק

אנחנו

בפתח תקוה וגם שם יקבלו פועלים רבים  ,ואם

יואמ

רואים פועלים בלי עבודה בודאי הם חלשים או עצלים שלא יצלחו למלאכה או אינם חפצים בה .
לפועלים
כמה מהם גורשו מזכרון יעקב  19 ,זה בגלל חוסר משמעת  .אך במושבות נותנים תמיד עבודה

אדמה

עברים  ,אם יש עבודה )  .הצעת ה ' לוין  -אפשטיין טובה בכלל אך יש פרטים בה שלא נכונים המה  :אין

או פי

לקנות במושבות  ,אין מים להשקות את הגנים לירקות ולבד זאת תעלינה ההוצאות גם לזה פי שנים

שלוש מחשבון ה ' לוין  -אפשטיין .
האסיפה לקרב

.7

ד " ר מזיא  :כמה גדלה שמחה לראות ולשמוע את הויכוח הזה  ,בו יש לראות את פעולת

שמע ממנו

את הרחוקים  .עד עתה היו רחוקים פקידי הנדיב מפקידי חובבי ציון ואיש לא ידע את רעהו ולא

אמר כי

דבר ועל ידי זה רחקו איש מרעהו  ,ועתה ידעו האחד את אחיו והסכינו איש לרעבו  .בנוגע לפועלים

תעשה

צריך לבקש אמצעים לעזור לפועלים ההולכים מפה  ,ועל דבר הטבת מצבם בעתיד חושב הוא כי טוב
הפקידות להבדיל בין פועל חרוץ לפועל עצל ( וליצור  ,אם הדבר אפשרי  ,מקום לתחרות

)

ואז יחדלו פועלים

מקאטוביץ

,
15

16

זאת  ,לפחות  ,היתה הצעתו של גרינברג  ,שנדונה בישיבת הוועד האודסאי בינואר  . 1894ראה
עד באזל  ,ג  ,ירושלים תשכ " ה  ,עמ ' . 214

 :י ' קלוזנר

בתשלומים .

17

הכוונה לוועד האודסאי של חובבי  -ציון .

18

מזכרת  -בתיה .

19

באלול תרנ " ג גורשו מספר משפחות פועלים מזכרון  -יעקב בפקודת סייד בטענה שהן גורמות נזק
בית הלוי [ יהושע

למושבה  .ראה
ברזילי  -אייזנשטדט ] ( עורך ) ,

מכתבים מארץ ישראל  ,ו ( כ " ט באלול

תרנ  -ג )  ,עמ '

.
נה

:

יורם מיורק

עצלים והחרוצים יקחו מחיר טוב  .והצעת ה ' לוין  -אפשטיין לא טובה בעיניו כי היא אך תעורר קנאה ושנאה

בין הפועלים  ,ולא יקשרם אל הארץ .
 . 8ה ' חזן  :יש גם עתה הבדל בין פועל עצל לחרוץ אך בשום אופן לא תוכל הפקידות להרים את שכר
העבודה משני פרנק ליום .

.9

ה'

בכר :

נשאלת הפועלים היא  ,ללא ספק  ,חשובה מאוד  ,אך לא ניתן להגיע להחלטות רציניות ללא

קבלת נתונים מדויקים  .מר אייזנשטדט יציג רשימה  ,נתונים סטטיסטים

70

ואז ניתן יהיה להגיע למסקנות

)

.

פה כולנו מדברים אך על דבר הפועלים מבני רוסיה ורומניה  ,אבל עלינו לשים לב גם אל יושבי הערים מכבר

והתימנים מהם רבים המתים ממש ברעב  .ויש
ולכן יביטו הגוים עלינו בשנאה מפני רובנו  .ויש ערים רבות אשר לא תדרוך בהם עוד כף רגל איש יהודי כמו
יריחו ועוד  .ושם יש מקום להושיב בעלי מלאכה  ,בעלי מסחרים [ ! ] קטנים ולעזור להם במעט ויוכלו הם
להיות שם ועין רעה לא תשלוט בהם  .ולבד זאת הנה ערבי אחד עשיר נכבד בא לבקש ממנו כי יתן לו עברים

ערים כמו ירושלים או צפת אשר רוב היושבים המה יהודים

)

פועלים לעבוד את אדמתו ולו אדמה במקומות רבים והוא ישלם להם כמו לפלחים ואך אין זו בושה
להידמות לאיכרים אמיתיים של הארץ  .נכון הדבר  ,שהיהודים לא יוכלו להפוך לבעלי האדמות שאותן הם
יעבדו  ,אך יקבלו חלק מן היבולן  .ואם תמצא מלאכתם חן בעיניו יוכל לקחת פועלים רבים וממנו יראו רבים
ויעשו כמעשהו  .ועוד ערבי אחד עשיר הציע לפני ה ' נייגו כי יתן לו פועלים עברים בתנאים טובים ולו עזרו
לפועלים אשר כאלה ילכו לעבוד אדמת הגוים כי אז מצאנו מקום לפועלים רבים והסרנו את שנאת עם

והביטו עלינו היושבים והממשלה בעינים טובות  ( .המוסלמי הוא מטבעו סובלני ואין הוא
מאיתנו ,אך
הארץיהודים .
שונא
אנחנו רבים מדי סביב ירושלים  ,אנו חייבים להתפזרן  .ולכן הוא מציע כי ישימו לב לעזור

-צ '

לפועלים העובדים על אדמת יושבי הארץ
לא הירבו עוד אחינו להתישב

 . 10ה ' סולומיאק

:

ון . . . .

]

לפועל את היהודים בערים שונות ולפזרם במקומות אשר

שם .

לדעתו צריך לקחת מהכסף הנקבץ לטובת הפועלים ולתת לאלה החפצים לעזוב את

הארץ כי באמת חרפה תשבור הלב לראות בבוא הפועלים האומללים האלה ירושלימה לבקש להם שם
מוצא לכסף  .וכאן מוצאים להם בני הישוב הישן מקום ללעג על בני הישוב החדש ולהודיע עליהם שם כי
הם מאספים כסף ושמים בכליהם ולעניים אינם

נותנים .

הראש  :הכסף נאסף אך לתכלית אחת  :להעמיד את הפועלים על האדמה כי יהיו איכרים תלויים בדעת

. 11
עצמם ולא לעשותם לפועלים תמידיים ולא לשלחם מארצנו .
. 12

ה ' נייג : 1להעמיד את הפועלים על האדמה בכסף חובבי ציון אי אפשר כי מעט הוא כספו לעשות בו

מושב ולשכללו  .ותחת זה יש יכולת בכסף הזה להיטיב את מצב פועלים רבים והוא לבנות להם בתים כי
ימצאו להם דירות לשבת בהן  .ולא יצטרכו ללכת רחוק  .הנה ב ' מקוה ישראל ' יש עוד עבודה רבה לעוד
פועלים רבים אך אין שם בתים לתת להם כי ישבו שמה וללכת העירה אי אפשר והוא עתה משתדל כי ירשו
לו לבנות בתים לפועלים עבריים  .וכן גם ביתר המושבות לדעתו הוא כי ימצאו לפועלים דירות ויציע כי
יהיה מחיר קצוב לפועלים וכי ידעו את הפועלים איך ואיה
הפועלים אשר יעבדו על אדמת יושבי

. 13

עבדו  .ויהלל

מאד את הצעת ה ' בכר בדבר

הארץ .

ה ' אייזנשטדט  :שמח מאד על דברי ה ' חזן כי יש לפועלים עבודה ובאמת מצב הפועלים בארץ  -ישראל

ובפרט במושבות הנדיב טוב הוא ממצב הפועלים ביתר הארצות  ,אבל פועלינו אינם פועלים לזה
עלינו לשים לב אל הצעת ה ' חזן אשר ממנה תוצאות לפועלים וגם הצעת ה ' בכר טובה  ,וכולן צריך למסור
!2

וין  -אפשטיין
156

ולכן

לועד  .ועל דברי ה ' בינשטוק כי הכסף נאסף להעמיד דווקא הפועלים על הקרקע העיר המדבר כי הנותנים

20

ראה להלן .

21

הכוונה  ,בפי הנראה  ,היא לכך שהפועלים בארץ  -ישראל אינם רוצים להישאר במעמד זה ושואפים להפוך לאיכרים .

תעודה

:

כינוס ביפו

7894

מהכסף
נותנים על דעת הועד ובכל אשר יסכים הוא כן יעשה  .ולכן הוא מסכים להצעת ה ' סולומיאק כי
הנקבץ לטובת הפועלים יקחו סכום לא גדול להוצאת העוזבים את הארץ ויציע כי הראש והסגן

נייגו
וה '

יכתבו לאודסה ולחברת כי " ח ובוודאי ישיגו כסף .

הוא גם
 . 14ד " ר מזיא  :מסכים לדעת המדבר אשר קדמו ולדעתו נתינת כסף לאלה הנאלצים לעזב את הארץ
 22הדבר מהפועלים כי לא ידעו מאיה
טובת הפועלים הנשארים  .ומציע כי גם אם ישיגו הכסף צריך לכסות
ולבקש את
לקחו הכסף לתת להם  ,ויציע לעשות מפקד הפועלים החפצים ללכת ואין להם הוצאות הדרך .
המחיר
הפקידים כי ישתדלו לפני הנדיב כי ירשה להם להוסיף לפועל חרוץ יותר משני פרנק ליום ולהוריד
מהנרפים ולעשות הבדל לא מעבודה לעבודה אך להתבונן בכל עבודה ולהבדיל בין הפועל הטוב

ועל דבר ההצעות לעתידות הפועלים היותר טובה היא לדעתו הצעת ה ' חזן בשם ה ' שייד ועל

לחרוץנן .

] 23

דבר הצעת לוין  -אפשטיין ישתדלו האיכרים כי יהיו להם פועלים תמידים אם יש להם צורך בהם .
הצעת

ה ' בכר

ועל דבר

צריך לשים לב כי במקומות רחוקים אי אפשר להושיב אנשים חדשים מפני מחלות הארץ

.

יובנוסף יהיו פועלינו הצעירים רחוקים מכל פיקוח .
)

עלינו להוציא
 . 15ה ' שטרקמט  :גם הוא מתנגד להצעת ה ' ניסים בכר כי האפנדים נותנים אך אדמה ואם כן
עליהם הרבה

כסף  ,עד אשר יראו

פרי אחרי שלוש או ארבע שנים .
ובכלל

16

ה ' נייגו

:

אין צורך לחכות שלוש או ארבע ואין צריך הרבה כסף  .הזורע וקצור אחרי חצי שנה

נצחון גדול הוא לנו כי יושבי הארץ מבקשים אותנו כי נעבוד אנחנו את שדמותיהם בחושבם את אחיה

מאירוביץ

ליודעים את העבודה הזאת  .ועלינו במקרה כזה להעלים עין ולתת להם כי הפעם ירמו אותנו וייבנו מאיתנו .
עאינ ייי יויי ייע  ,גן  ,י נגנבו כ % 1נ  ,וו ,

יוונו . 4

.
 . 17ה ' אנג ' ל  :מציע כי יבחרו ועד אשר יכין ויברר את כל ההצעות כי מכל הויכוחים לא יעזרו הפועלים

. 18

ה ' שבמן  :לדעתו תמיכת הפועלים היא גם להיטיב מצב הפועל  ,ולכן לאלה אשר יש להם מעט כסף

צריך לעזור כי יוכלו להיות לאיכרים ואלה העניים אשר אין להם דבר צריך להשתדל להקל מעליהם את
כבד החיים ככל האפשר  ,ובפרט צריך לשים לב אל בעלי המשפחה  .והצעת ה ' בכר טובה לבני ירושלים
היודעים את שפת הארץ ויסכינו לחיים פשוטים .

 . 19ד " ר מזיא  :צריך לגמור הדבר ולכן יבחרו היום ועד לשאלת הפועלים .

 . 20ד " ר יפה  :צריך להגיד ועד מה יוכל לעשות

יעד

כמה כוחו

גדול .
,

 . 21ה ' אנג ' ל

הועד יציע ות חפצו ודעתו  .לא יותר  .נלא ניתן לדרוש מהעומדים בראש המושבות

:

שמקבלים את הוראותיהם מן הממונים עליהם  ,לבצע

 . 22ד " ר שטיין

:

שינויים  .הועד יביע משאלות .
)

הצעת ה ' חזן טובה מאד כי היא מתאמת עם חפץ ה ' בינשטוק ועם נסיון לעשות איכרים

זורעים  .וגם הצעת ה ' נייגו טובה מאד ונכבדה ואשר אמר הד " ר מזיא בדבר המחלות הלא יש יכולת לקחת
שמה ילידי הארץ אשר הסכינו לאקלים

הארץ .

 . 23ד " ר יפה  :הקדחת לא תבדיל בין ילידי הארץ לגר ולכן צריך לשים לב לזה  .וככל שנמצאים בארץ זמן רב
יותר כך נעשים חלשים יותר ופגיעים יותר

לקדחת . ,

 . 24ה ' מאירוביץ  :אציע כי כל האסיפה תביע את דעתה לחו " צ כי מושבה חדשה לא יכלו לעשות ובכסף
אשר יש להם יכלים להטיב מצב פועגים י בים .

22

להסתיר .

23

ללא ספק פליטת קולמוס  ,צריך להיות

:

בין הפועל הטוב לחלש .

157

יורם מיורק

. 25

ה ' חזן  :אם יהיה לחו " צ יותר כסף יש יכולת לעשות שני הדברים  :לעשות אחדים לאיכרים ולהיטיב

מצב רבים

. 26

מהם .

הראש  :הכסף הולך הלך ורב ובאמת תהיה יכלת לעשות שני הדברים הנזכרים  .ולכן צריך לבחור ועד

ויודיע כי לתמוך בעלי מלאכה בערים יוכל הועד חובבי ציון אבל לתמוך סוחרים לא יוכל כי זה

. 27

הסגן  :יראת

הד " ר

נגד חוקיו .

מזיא מפני ריחוק המקום לא גדולה היא כי נוכל להושיבם באדמה הקרובה אל אחת

המושבות או הערים ובמקום היותר בריא ובדבר השפה יהיה יכולת לערב ירושלמים עם גרים אשר מחדש
באו ותחת להוציא כסף למעט את מספרנו פה אולי נוכל בכסף הזה להושיבם במקומות בארצנו .

. 28

הראש

:

אם כן נבחר ועד מחמישה אנשים .

ועל פי פתקיות נבחרו  :ה ' נייגו בעשרים קולות  ,ה ' חזן בשבעה עשר  ,ה ' אייזנשטדט בשנים עשר  ,ה ' לוין -
אפשטיין בשנים עשר והד " ר מזיא באחד עשר  .והאסיפה השניה תהיה למחר ביום ב ' בבוקר בשעה תשע

בבית ה ' אנג ' ל .
והאסיפה נגמרה .
פרטיכל האסיפה השניה אשר היתה ביום ב '  24בבוקר בבית ה ' אנג ' ל  .אל האסיפה באו  :ה '
אטינגר  ,אייזנשטדט  ,אנג ' ל  ,אפלבוים  ,בינשטוק  ,בכר  ,בלקינד ,

יח

)

כהן  ,לובמן  ,לוין  -אפשטיין  ,מאירוביץ ,

יא .

)

בריל  ,גרזובסקי  ,חזן  ,חיסין  ,ד " ר יפה ,

ד " ר מזיא  ,נייגו  ,פאפירמייסטר ,

שרקון  .בראש האסיפה ישב ה ' בכר  .נקרא פרטיכל האסיפה

אוסובייצקי ,

פיינברג  ,י2

קייזרמן  ,שטרקמט ,

הראשונה .

ה ' שטרקמט העיר כי בדברו אתמול נגד הצעת ה ' בכר הוסיף עוד טעם לדבריו והוא יראתו פן יתקלקל רוח
הפועלים בשבתם בין הערבים רחוק ממושבות
ה ' בכר :

היהודים .

עלינו לשמוח מאד לראות את הנאספים אתמול והיום ואנחנו רואים כמו עזרה לנו ממעל כי

אתמול בדברנו פה על דבר הפועלים  ,בעת ההיא ישב ב ' מקוה ישראל ' ערבי אחד  ,עשיר בעל נכסים  ,אשר
הוא גם פקיד על נכסי המלך

26

ויחכה עד אשר שב ה ' נייגו ויציע לפניו תנאים טובים מאד לפועלים יהודים .

הוא מוכן לתת מארבע חמישיות מתבואת השדה עד חמש ששיות וגם בתים יבנה להם במקום אשר יראו
לו  ,והוא

מציע לפתור עתה את השאלה  .ויציע גם את הצעת ה ' נייגו החפץ לבנות

ב ' מקוה

ישראל ' דירות

לעשרה פועלים בערך  ,ועל זה מקוה הוא להשיג מחברת כי " ח אלף פרנק ומבקש עוד כאלפים בהלואה מאת
ועד הפועלים .

77

ה ' לוין  -אפשטיין  :ההצעות האלה צריך להציע לפני חברי ועד
ה ' בכר  :אבל בשורה טובה אוכל לבשר עתה לכל הנאספים ,

יהודי ( יהודי אחד מאדרינופול  -ניסים אפנדי

) 79

הפועלים .

במיניסטיריום לנכסי השלטון

28

יש פקיד אחד

מכיר ומודע לה ' נייגו  ,וזה האחרון יבוא בכתובים את

הפקיד הזה  ,ואולי  ,נצליח על ידו להראות לממשלה כי טוב לפניה לפתוח את שערי הארץ באשר אנחנו
מביאים תועלת לישוב

1 2( 8

באפריל

הארץ .

. 1894

24

9

25

גרסה עברית נוספת של הפרוטוקול מביאה גם את שמו הפרטי  ,יוסף  .ראה

26

הממונה על אדמות השייכות ישירות לשליט האימפריה העות ' מאנית והידועות כאדמות ג ' יפטליק .

27

שיוקם בעקבות האסיפה .

28

בנוסח הצרפתי

29

הכוונה  ,כך יש להניח  ,לנסים רוסו  ,אחת הדמויות החשובות בקהילת יהודי תורכיה בתקופה זו  .תודתי נתונה

Ministire de 18 Liste Civile :

-

לפרופ ' אסתר בנבטה על עזרתה בזיהויו של ' ניסים

:

אצ " מ 65 ,

35ג .

משרד של הממשל העות ' מאני המטפל באדמות

אפנדי ' .

המדינה .

תעודה  :כינוס ביפו

1894

30

נקרא הרפרט של ה ' אייזנשטדט על דבר מצב הישוב בכלל

ובפרט .

בבר  :צר לנו מאד כי לא קראנו את הרפרט הטוב הזה אשר כותבו ראוי לתהילה רבה על המלאכה הטובה
הזאת טרם נאספנו כי עתה היה לנו להעיר על איזה דברים  .הכותב נגע בדבר אופן התיישבות היהודים פה

לא בחוק ובמשפט הנתונים לנו  .אבל זה בא לנו מפני כי אין לנו מורשים בבית הפקידות והנהגת הערים ,
כאשר יש ליתר העמים יושבי הארץ ולכן אין דורש את משפטנו ואין מבקש כי אין יודע גם את חוקי הארץ .
ואם כן עלינו להשתדל להעמיד מורשים באי כוחנו בכל מוסדות הממשלה כפי החוק  .הכותב דיבר על דבר

חסרונות רבים בישוב  ,אבל ידיעתנו את החסרונות  -לקח הוא לנו לעתיד  ,וטוב לעשות ועד כי ישתדל
להיטיב את הישוב ולהקדימו  .על דבר הבנק האגררי אשר הכותב הזכיר הנה בבר משתדלים בזה חברי
הועד המרכזי באירופה

31

ובודאי ישיגו את מטרתם זאת לטובת קדמות הישוב

והטבתו  .ויתן

צדק להערת

הכותב כי היהודים לא יעזרו איש לרעהו במסחר ובמלאכה כי יקנו אח מאחיו היהודי ויתן לו מלאכה ויוסיף
 .וראוי
כי האשכנזים  32עושים אחרת  .האשכנזי לא יקנה מאחר אם אך יש יכולת לקנות מאחיו האשכנזי

הדבר לשים לו לב .
המביע צערו כי אחרי עשר שנים

33

ה ' מאירוביץ קרא הרפרט שלו על דבר עבודת האדמה בארץ ישראל ,

עוד לא נפתרו השאלות הראשונות ואין עוד איתנו יודע בברור מה טוב ומה רע  ,במה כדאי להתעסק וממה

למנע  ,מה לנטוע ומה לחדול או גם לעקור נטוע  .ויציע להרחיב

את ידיעת עבודת האדמה באופנים שונים

ולכן טוב לעשות חברה [ לעובדי אדמה אשר יבארו את כל הספקות ויפיצו את ידיעות העבודה הזאת בארץ

ישראל ובחברה יבואו כורמים  ,גננים ואיכרים ולחברה יהיה ועד אשר יודיע פרטי  -כל הדברים והמסקנות

לכל החברים וליתר האיכרים .
ד " ר מזיא  :כותב הרפרט אייזנשטדט שכח לנגוע בענין אחד נכבד מאד והוא שאלת הבריאות  ,ואולי על ידי
פתרון השאלה הזו יהיה לנו מושב אחר לשאלות רבות אחרות ובאמת השאלה הזאת היא נכבדה מאד
בענין הישוב בכל הארצות ובארצות הקדם בפרט  .הנה הכותב נגע בנשי האיכרים שלא תעבדנה בשדה או
בגן  ,אבל אם ידע  ,כי הרבה מהן חולות בקדחת מלריה השוכבת במקומות השפלה על חוף הים אז יבין  ,כי
האשה החולה יום אחד לא תוכל לעבוד

בתחילה ברכת

:

"

חרי כן ימים אחדים  .מסדרי התפילה כאן ראו זאת ויראו ויסדרו
34

' רפאנו '  ,אחריה ' ברכת השדה ' ואחריה ' שא נס לקבץ

וכן צריך להיות בכל

גלויותנו ' .
,

30

ההרצאה של אייזנשטדט פורסמה בעלון ידיעות על הנעשה בארץ  ,שהוא עצמו ערך תחת השם ' בית הלוי '

ומכתבים מארץ ישראל  ,ב  ,ו  -ז

(א '

באייר

תרנ " ד ) ,

עמ '  . 16 - 10אייזנשטדט העלה בהרצאתו את הנקודות הבאוח

שבהם ראה את הבעיות המרכזיות המשפיעות על מצבו של היישוב

:

א  .מעמדו הבלתי  -חוקי של מפעל

ההתיישבות היהודי  -אייזנשטדט סבר שניתן היה לקבל רשיון להקמת מושבות  ,לו רק ניסו להשיגו בעוד מועד ; ב
העדר אחדות בין כל הכוחות הפועלים למען היישוב ; ג  .יחס לעבודה  -גם אם חל שיפור גדול בתחום זה  ,הרי בני

היישוב עדיין אינם אוהבים את העבודה ואינם קשורים אליה כמו עמים אחרים ; ד  .טיב האדמה במושבות שאינד
מתאימה לזריעה ; ה  .הסתמכות בלעדית  -כמעט על גידול גפנים ליין  ,הגורמת לפגיעות רבה של היישוב בעת משבו
בשוק היין

;

.1

שיטת התמיכה המונעת מן האיכר לעמוד ברשות עצמו

;

ז  .אי  -השתלבותן של נשות האיכרינ

בעבודת המשק החקלאי וגנדרנותן המיותרת ; ח  .בני האיכרים מקנאים בחבריהם הנשלחים על  -ידי הפקידות

לחת

לארץ לצורך לימודים בבתי  -ספר לחקלאות  ,והדבר משניא עליהם את חיי הכפר  ,ט  .מצבם הקשה מנשוא שז

הפועלים  ,המחייבם לעזוב את הארץ ; י  .המצב הירוד של המלאכה והתעשייה הזעירה  ,הנובע  ,בין היתר  ,מאי

31

נכונותם של בני היישוב לרכוש את המוצרים הנחוצים להם אצל אחיהם היהודים .
הכוונה לוועד המרגזי של חובבי -ציון  ,שהוקם בפריס על  -ידי הוועידה הבינארצית בינואר . 1894

שאלת הקמת הבס

האגררי היתה אחד העניינים שנדונו במהלך הוועידה  .בנק אגררי עוסק בהשגת מימון למעוניינים ברכישת אדמוו

וביוקמ ,
32

,

נ

מצקים

ויקע "4ים  .י

 ,צוי  :קעוומ

קנזוז" וטבים הגרנוןם בזטרונדג

(

קיק ,

יועי יי 5וג

עג,

, 262

1 ,

להצעה

ע להרצאה של מאיחבק ראה  ' :מה עיט לעשות ?  /דער קאלאמסט [ האכה  ( 4 ,תררהג עמ
 .באסף
להקים התאגדות של עובדי אדמה הציע מאירוביץ לק " מ תחמת לנסלתת חקלאיים  ,ופירט את תחומי פעילותן

"

הרצויים .
34

מתוך תפילת שמונה  -עשרה של חול .

%ן

יורם מיורק
ישוב ואנחנו עשינו להפך  ,צעקנו בקול גדול  ,תקענו בשופר  ,נשאנו נס ואחרי כן החלנו להשתדל ביסוד
מושבות ואחרי כן עלינו לשים לב אל מצב הבריאות במקום האחד או השני  .לכן הוא מציע ועד הבריאות
תמידי  ,אשר אליו יפנו בתמידות אם טוב הוא המקום הפלוני ליסד שמה ישוב והוא יראה איך ואיה לבנות

בתים כי יהיו על פי חוקי תורת הבריאות וכהוספה אל הכותב הוא אומר כי חסרון האחדות הוא סיבת כל
הצרות  .בחוץ לארץ אינם מבינים עוד את הישוב ואת מטרתו ואם נעשה פה ועד מרכזי אשר יתעסק בעניני
הישוב

לי כי

אן כולם יפנו אלינו ויאמינו בנו  .ועוד הוספה ליסד ועד מאנשים ידועים לחברת קרן קיימת

(5

וברור

אם אך יעמדו בראשה אנשים נכבדים תהיה היכולת לגסוף הרבה כסף ובכסף זה נוכל להשתמש לבנק

אגררי .
ה ' לוין  -אפשטיין  :נעשה סדר עבודת היום ונבחר ועדים לענינים השונים  .והם יעבדו עבודתם עד האסיפה
הכללית השניה אשר תהיה בזמן אשר

נקבע .

ה ' אייזנשטדט  :האסיפה לא תוכל להחליט את הכל והועדים לא יגמרו את מלאכתם בזמן קצר ולכן טוב

לבחור אותם לשנה  .הם יעבדו את עבודתם כל אחד במקצוע שלו ובהאסף יחד חברים מכל הועדים והיו

לועד כללי לכל עניני הישוב .
( ה ' אנג ' ל

:

כן  ,אך על האסיפה להביע משאלה  ,שהועדים יתכנסו לפחות פעם אחת בחודש  .הצעה זו

מתקבלת על ידי הרמת ידיים

ברוך פאפירמייסטר

ד " ר יפה

:

)

.

תבאר האסיפה את מטרתה ודעתה  ,החפצה היא לבקר את העבר ולעצור לעת עתה בישובים

חדשים או דעתה כי יש יכולת ליסד מושבים חדשים

?

ד " ר מזיא  :אי  -אפשר לענות על זאת עתה  ,טרם נדע את מסקנות הועדים לא נוכל לחוות דעתנו בזה  .והוא
מציע להאסף לאסיפה כללית פעמים בשנה בחול המועד פסח

וסוכות .

ה ' חזן מציע לקרוא עוד פעם את הרפרט של אייזנשטדט פרק פרק ואז ייסדו ועדים לכל
ה ' בכר

:

ענף .

צריך להאסף בשתי שעות אחרי הצהרים ואז יקראו את הרפרט .

ה ' ב ' אוסובייצקי  :ברפרט של ה ' אייזנשטדט נזכר כי אנחנו עושים הכל לא בסדר  .אנחנו באים אל הארץ

ליסד פה ישובים מבלי אשר נשאל מקדם לזה רשיון מהממשלה וזה לא יצלח  .אמת הדבר  ,ואם כן  ,גם עלינו
לא ליסד ועדים לעבודות שונות טרם נשאל את פי הנדיב כי ירשה לפקידיו לבוא אל הועדים ולעבוד בהם .

ה ' בכר  :כל זאת יעשה ובלי כל ספק נשיג רשיון מכבוד הנדיב ועל שאלת הד " ר יפה הוא חושב כי מעט מעט
נוכל להגדיל את הישוב ולהקים מושבות על יסודות יותר בטוחים ויציעו לבחור ועד הבריאות .
נבחרו

:

ד " ר שטיין  ,ד " ר מזיא  ,ד " ר יפה  ,ד " ר בלידן36

והאינז ' ינר37

ה ' שטרקמט .

והאסיפה

נגמרה .

פרטי כל האסיפה השלישית אשר היתה ביום ב '  ,ג ' ניסן אחר הצהרים בבית ה ' אנג ' ל  .אל האסיפה באו :
הה ' אוסובייצקי  ,אטינגר  ,אייזנשטדט  ,אנג ' ל  ,אפלבוים  ,בינשטוק  ,בכר  ,בלקינד  ,בריל  ,גרזובסקי  ,חזן  ,חיסין ,

' סף פיינברג

35

אייזנשטדט  ,שהחיה בשנת תרנ " ג רעיון שהחל להתגבש

קרז לאחזקת היישוב החדש בארץ  -ישראל ; בין יוזמיה היה
בחוגים שונים בתחילת שנות התשעים  .הקרן היתה אמורה להיבנות מתרומות בני היישוב בארץ ואוהדי הרעיון
בחוץ  -לארץ  .על  -אף שהרעיון המקורי היה להשתמש בכסף לשם רכישת קרקעות  ,הרי צירי הוועידה ראו בקרן

מכשיר כללי

1 )( 0

יותר  ,המיועד למימון פעולות

נוספות .

ראה  :קלוזנר ( לעיל  ,הערה

, ) 15

עמ '

; 215

ראה גם הדיון על

הקמת הוועד המנהל של הקרן  ,להלן .
36

ישעיה בלידן

( ? , ) 1927 -

רופא עיניים  .הגיע ארצה באמצע שנות השמונים  ,התגורר בצפת  ,והועסק על  -ידי הפקידות

כרופא לא  -תושב של ראש  -פינה  .בשנת
37

המהגרס .

1902

עבר מצפת לטבריה .

תעון  -ה

:

כינוס בי פו

1894

מפורטה ,

ד " ר יפה  ,כהן  ,ליבמן ,

לוין  -אפשטיין ,

מאירוביץ  ,ד " ר מזיא ,

נייגו  ,ד " ר נעסלר ,

סולומיאק ,

פאפירמייסטר  ,פיינברג  ,קייזרמן  ,ד " ר שטיין  ,שטרקמט  ,שרקון  .בראש האסיפה ישב ה ' בכר .

.1

ד " ר מזיא

חושב כי ועד הפועלים יקראו אליו סוחרים אחדים .

:

ולחרושת
 . 2ה ' חזן  :אין כל שיכות ויחס לסוחרים אל הפועלים  ,ולכן הוא מציע לבחור ועד מיוחד למסחר
המעשה .
38

ויסכימו לזאת  .וכל הנאספים

ד " ר מזיא הציע לספח אל ועד הבריאות את ה ' ניסים בכר וד " ר ואלאך .

.3

בחרו בה ' בכר לחבר אל ועד המסחר וחרושת
ה ' בכר  :כל התחלות קשות  ,ולכן אל

.4

המעשה .

יפול לבנו אם נראה כי באחד הועדים יבואו אולי אנשים שאינם

ראוים לעבודה הזאת  ,בין יתר החברים יעבוד גם שאיננו יודע היטב את הענין  .ויציע לקרב לבחירת ועד

להרחבת המסחר וחרושת המעשה .
ה ' חזן  :על הועד הזה להשתדל בכל

.5

יכולתו כי היהודים יקנו אך מהיהודים ויתנו עבודה ומלאכה גם כן

אך לאחיהם היהודים  .וכולם הסכימו לזה .

.6

ה ' אנג ' ל הציע כי לבד החברים יהיו מהועד עוד חברים סופרים בכל ערי ארץ

.7

ד " ר מזיא

את הסופרים יבחרו חברי

:

הועד .
39

 . 8נבחרו

פיינברג  ,ה ' אטינגר  ,ה ' לוין  -אפשטיין  ,יב .

 :ה'

סוכובולסקי .

ישראל .
ה ' פאפירמייסטר

וה '

אוסובייצקי  ,ה ' גרוס ,

)

40

 . 9ה ' בכר דיבר דברים אחדים חמים על אודות הענינים אשר ישימו חברי הועד את לבם להם  ,להפיץ את
המסחר ולהרחיבו בין אחינו היהודים ויזכיר את הצעת

ה ' חזן

כנ " ל .

ד " ר יפה ביקש את האסיפה כי תודיע חפצה כי לא יוסדו מושבות חדשות טרם תעמדנה אלה על בסיס

. 10
נכון .
. 11

ה ' אייזנשטדט חושב כי אחרי אשר כולם הסכימו בי יש עוד חסרונות בישוב ושאלות רבות לא נפתרו

עוד  ,בודאי יסכימו גם כן כי לא יעשו מושבות

חדשות .

 . 12ה ' לוין  -אפשטיין אמר כי הד " ר צדק מאד בדרשו כי האסיפה תביע דעתה כי עד אשר לא יתקנו את
החסרונים בעבר לא נעשה מושבות חדשות עם חסרונות חדשים .
41

ד " ר מזיא  :הדבר הזה יוצא מסדר עבודת היום  ,עלינו לעשות עתה בחירות לועד

אגריקולטור .

ה ' לוון  -אפשטיין הציע לקבל אל הועד גם אנשים אשר לא גמרו בית ספר לעבודת האדמה אם אך הם
עוסקים בדבר ויודעים אותו ( ההצעה הזאת לא

נתקבלה ) .

ה ' אנג ' ל מציע כי הועד יאסף לא פחות מפעם בחודש וכולם הסכימו לזה .

 החוליםרופא יליד גרמניה  .עלה ארצה בשנת

והתיישב

בירושלים  ,שם

הקים את בית

38

משה ולך

40

' שערי צדק '  ,שנפתח בשנת  . 1902עסק רבות גם בפעילות במסגרת ' אגודת  -ישראל ' .
בירושלים
ובייצוא
בייבוא
ואב (וילבלב) גרוס (  , ) 1928 - 1856סוחר  .עלה ארצה מהונגריה בשנת  1888ועסק
עבר
יחזקאל סוחובולסקי ( דנין  . ) 1946 - 1868 ,עלה ארצה מרוסיה בשנת  1886והועסק כפועל בראשון  -לציון  .אחר כך
ליפו  ,ושם היה לאחד העסקנים המרכזיים של ' היישוב החדש ' .
חקלאות .

( , ) 1957 - 1866

1891

1 61
וביפו .

39

41

יורם מיורק
נבחרו

:

יח

הה ' נייגו ,

אייזנברג

44 ,

ברוצינר ,

)

45

כהן  ,דן בריל ,

42

אפלבוים  ,אברהם בריל  ,מפורטה  ,מאירוביץ  ,קייזרמן  ,שליט ,

ב ' אוטובייצקי  ,פסקל .

43

46

ה ' נייג 1דיבר  :א ) על דבר הזריעה  ,אומרים כי אין כדאי לזרוע פה בארצנו  ,אבל כל זאת היא אך השערה ,

אולם באמת אם ייטיבו את אופן העבודה ואת האדמה אז יהיה כדאי ; ב ) ירקות  -אומרים כי לירקות
נצרכים מים  ,זה אך אם חפצים למכור לאחרים  ,אבל לצרכי הבית יוכל כל איכר לזרוע ירקות סביב לביתו
והמים אשר הוא שופך החוצה יום יום יוכל להשקות את גנו הקטן אשר יהיה כמובן סביב

לביתו  .ויש

גם

מיני ירקות הצמחים אך בחורף בעת הגשמים ויש יכולת להכינם אז לכל השנה יניתן להמליץ על ירקות
העמידים בפני יובש  ,יש סוגים רבים כאלה ; ג ) כרמים ויקבים  -על אודות הסעיף הזה יש לדבר באמת
)

הרבה ויציע את דעתו לועד האגריקוללור ; ד ) עצי הפרי  ,בזה הוא רואה ברכה לארץ בכלל ולעוסקים בהם

בפרט  .יוזאת

לאור העובדה כי לעצים אלה יש שורשים ארוכים ועל כן הם עמידים יותר בפני היובש ואף

עשויים להשפיע לטובה על האקלים  .הסוגים העיקריים  ,הנהוגים בארץ  -ישראל  ,הם עצי  -תות  ,זיתים

ושקדים ן .

בתות כבר עשה ה ' מאירוביץ נסיונות ויש להם תקוות טובות ועבודת המשי תוכל לתת גם עבודה

לפועלים רבים  .זיתים מביאים פרי

טוב  .אמנם צריך לחכות זמן לא מעט עד אשר הזית יתן פריו אבל יש

לנטוע אותם כן כי יוכלו לזרוע ביניהם  :שקדים מביאים גם כן רווח טוב  ( .אמנם אין הם נותנים יבול טוב
אלא פעם בשנתיים  ,אך תמיד משיגים בממוצע הכנסה של

פרנק

250 - 200

ל 10 -

דונם עץ

)

.

משלושים דולם

שקדים שיש לו היה לו לפני שנתיים פרי במחיר תשע מאות פרנק ובשנה הזאת חפצים כבר לתת לו כאלף
ומאתיים פרנק  .ולבד זאת נטועות בין שורות השקדים גם שורות גפנים

בארץ  -ישראל הן מנוונות  .אך על  -ידי הכלאה עם הגזעים העדיפים
הגרמניות  ,ועם אלה מדמשק  ,כפי שעושים

הנסיונות שנעשו

ב ' מקוה

חלב השווה כמעט

יאת

ב ' מקוה

;

ה ) בהמות .

והפרות המצויות

ממצרים  ,כפי שעושים

ישראל ' ,

יאת

במושבות

ניתן לשפר את הגזעים המקומיים .

ישראל ' הביאו תוצאות מצוינות  .פרה דמשקאית  ,בנוסף לעגל וזבל  ,נותנת לשנה

,

פרנק  ,ואחזקתה עולה כפרנק אחד ליום  .צריך להיטיב את מין הפרות לערב אותן

900

עם מין ממקום אחר כאשר עשו כבר בזה נסיונות פה והצליחו ; ו ) עופות  .גם מעופות יש רווח טוב לעוסק

בגידול ; ז ) עצי סרק  .יש מקומות אשר כדאי לנטוע שם עצי סרק כי מחיר העצים פה ביוקר מאד והיערים
ייטיבו פה גם את האקלים .
ה ' בינשטוק הציע לפני ועד האגריקולטור למצוא תרופה כי לא ירקבו תפוחי האדמה כי אז יוכלו להביא
רווח טוב לאיכרים ולנסות לזרוע פה מיני תבואות כמו בחוץ לארץ .

ה ' קייזרמן הציע גם כן לשים לב אל מזרע המרעה ואל אופן הטבת המחלבות וצריך לעשות נסיונות  .ומורים
נוסעים כי יעברו האגרונומים בימן חופשתם

וכפי שעושים זאת בשוויץ ,

במושבות וילמדו את האיכרים

ידיעות עבודת האדמה .

ה ' אוסובייצקי  :אתמול דיברו על מצב הפועלים כי רע הוא  .היום הציע הד " ר יפה כי יודיעו בשם האסיפה
דעתה כי אין אנו מסכימים לישובים חדשים והיום בדברי ה ' נייגו ראינו ושמענו תקוות טובות לעתידות

הישוב .

42

דן בריל

( , ) 1930 - 1860

אגרונום יליד רומניה  .עלה ארצה בשנת

, 1882

ונשלח על  -ידי הבארון רוטשילד להשתלם

בחקלאות בצרפת  .לאחר מכן הועסק בזכרון  -יעקב ובמטולה .
43

אריה יום  -טוב שליט  .עלה ארצה מרוסיה בשנת

. 1882

בשנת

1888

החל לעבוד בשירות הבארון כעוזר לגנן בפתח -

תקוה .
)( 2

1

44

אהרון אייזנברג

( , ) 1931 - 1863

יליד פינסק שברוסיה  .עלה ארצה בשנת

, 1886

והתיישב בנס  -ציונה  .היה ממייסדי

רחובות .
ברוצינר  ,כימאי שעבד ביקב בראשון  -לציון .

45

א'

46

פרץ פסקל (  , ) 1947 - 1871אגרונום ופרדסן  .עלה ארצה מרומניה בשנת  , 1882והתיישב בזכרון  -יעקב  .משנת

פרדסן

בפתח  -תקוה .

1897

היה

תעודה

:

כינוס ביפו

1894

ה ' בנר הציע כי הועד יפרסם את כל תוצאות נסיונות לאיכרים .

העתון בין
ה ' בלקינד הציע כי ידפיס הועד ב ' קולוניסט '

47

האיכרים .

של ה ' מאירוביץ וישתדל להפיץ את
48

יותר טוב לא להדפיס דברים כאלה בעתון

ה ' חזן  :לטובתנו ולטובת הישוב למען לא תשלוט בנו עין רעה

האסיפה אל

בשם [ ? ] נסיונות ועוד יותר טוב להעתיק בהקטוגרף 49ולחלקו בין האיכרים  .ויציע כי תפנה
שרונה 50מוכרים בכל שנה ביפו חלב וחמאה במחיר
חו " צ ליסד מחלבות במושבות הקרובות ליפו  .בני
מחלבות אחדות
שמנים אלף ובהמתן [ ! ] רועה ואוכלת חציר מושבת פתח תקוה ולו יסדו בפתח  -תקוה

גדולות כי עתה יוכלו משפחות אחדות לחיות ברווח .
פרנק לחודש
ה ' נייגו סיפר כי יש לו פרה אחת מדמשק הנותנת לו חלב תשעה חדשים במחיר מאה
והוצאותיה לחודש עולות לשלושים פרנק .
ד " ר מזיא

:

כל זה שייך לועד

האגריקולטור .
 ,ועד היום הזה

הסגן  :נחוץ לשים לב ולהשתדל להושיב מורשים מצד היהודים בבתי מועצות הממשלה
חסרים לנו אנשים כאלה כמעט בכל

הערים .

ד " ר יפה אומר כי בטבריה ובצפת ישנם יהודים בבתי מועצות הממשלה .

האוכלוסייה
ה ' בכר  :אבל ביפו ובחיפה אין אף יהודי אחד  ,ובירושלים ישם מהווים היהודים רוב

)

יש

לשולחיהם

אמנם שנים שלשה אנשים אבל עלינו להודות כי אינם ממלאים את חובתם באמונה יתרה

ה ' חזן אמן כי א  ,אפ טי ע ' סי
/

ד " ר מ א הציע כי

"

["

]

ושן

קי

"

נעסק ביבו

כה  ,מפני טענתם

חברי כל הועדים " סימו לב לדבר הזה .
י 5מלומדים יהודים הצדעים היטבאת

,

"

שונום .

ה ' לות  -אפשט ן הציע לה טתדל להביא ליפו ולירחטלים אדמקטים

ירעם ] הקדט והוא חושב כי

חוקי הארץ מ ערש את הדרך אוטר נלך בה בחוק ובמשפט המתן לס מהסולטן

( הנדיב הידוע ו

)

היהודים וכל חובבי ציון יעזרו לדבר נחוץ כזה .
לממשלה את

ה ' אייזנשטיט הציע ליסד ועד אשר ישתדל לאסוף מספרים וסטטיסקות

[ ן]

שונות להראות

האדווקטים

התועלת הרבה אשר היהודים מביאים לארץ ואולי תבטל על ידי זה גזרת הכניסה ועל דבר
חושב הוא כי בלא עזרת הנדיב לא נוכל לעשות בזה

דבר .

ה ' חזן מציע כי בדברים האלה יעסוק ועד המסחר וחרושת המעשה .
 52ואז יגדל ערכנו בעיני הממשלה  .וכולם
ה ' בלקינד הציע כי ועד המסחר ישתדל להרבות נתיני תוגרמה
הסכימו לזה .
וגם את מצב

הד " ר יפה תיאר את מעמד המושב בני יהודה

53

העומדת על יד ים כנרת מזרחה נגד טבריה
ביידיש ואחר כך

47

כתב  -עת לענייני חקלאות בעריכתו של מאירוביץ  .כתב  -העת יצא לאור בשנים
בעברית  ,כמוסף של ' הצבי '  ,תחת השם

' האכר '  .ראה גם

לעיל  ,הערה

48

בנוסח הצרפתי  ' :כדי לא למשוך תשומת  -לב של לא  -יהודים ' .

49

צורה של שכפול .

50

המתיישבים הגרמנים בשרונה .

51

עורכי  -דין .

, 1895 - 1893

תחילה

. 33

3ש

היישוב .

52

תורכיה

53

יישוב שהקימו חובבי  -ציון יוצאי אנגליה בשנת  , 1887מזרחית לכינרת  .יפה טיפל בבעיות המושב לפי

;

הכוונה היא לפעולה למען התעת ' מנות של בני

חובבי  -ציון מאנגליה .

יצחק

שטרקמט

בקשתם של

1

יורם מיורק
המושב חדרה 54הציג בקצרה לפני הנאספים ויציע כי נחוץ למסור הדבר תחילה לועד הפועלים והם

יביאוהו אל אסיפת כל הועדים  .כן הסכימו

כולם .

ה ' בכר דיבר על דבר הקרן קיימת כי לכל העמים גם למפוזרים יש קרנות קיימות  ,בתים  ,נכסים ולנו אין עוד

פה דבר  .ויתאר את נחיצות הדבר כי תהיה גם לנו קרן קיימת ולפני שנה בערך החלו לאסוף פה בארצנו מכל

איש מעט כסף לתכלית הזאת  .ויציע

לבחור עתה אנשים נכבדים וידועים ( באירופהן

אייזנשטדט והמשתתף באגודה שהוזכרה על  -ידי מר נסימן
לאסוף עד סכום מאת אלף פרנק

( 10 , 000

( בתי  -ספר  ,בתי  -חולים ומוסדות אחרים

)

פרנק ,

56

אשר1עמדו בראשה .

הוסיף לבאר את מטרת החברה כי חפצים

55

ומא ! יחלו לקחת את הפרי ומוסדות שונים נחוצים

תלויים עד עתה על נדבות מקריות .

נתקבלה הצעת ה ' גרזובסקי לעשות את בחירת חברי ועד הקרן קיימת בגלוי  .נבחרו עשרים ושלושה איש
ד " ר עטיין  ,הה ' בינשטוק  ,חזן  ,בכר  ,ד " ר מזיא  ,נייגו  ,לוין  -אפשטיין  ,ד " ר יפה  ,סלעפיאן ,
אנג ' ל  ,דיינגוף 58 ,

פאפירמייסטר ,
מאיר ,

63

ב  .אוסובייצקי ,

נייגו  ,חזן ,

בכר ,

יוסף אמזלג

בן  -שמואל 64 ,

59 ,

ואלירא

אפרים כהן ,

65 ,

אמיל פרנק

60

57

אייזנשטדט ,

שמעון רוקח  ,י 6אוסובייצקי יהושע ,

66 ,

פיינברג  .ולסוכנים

67

62

יעקב

בחרו בהה ' בינשטוק ,

ד " ר מזיא .

ד " ר יפה הציע כי ישיגו לזה רשיון מהממשלה .
ד " ר מזיא אמר כי לעת עתה אין צריך לעורר שאלה על אודות זאת  ,ברבות הימים
ה ' חזן

ישתדלו .

הציע כי על כל שמחה יתנו איזה דבר לטובת קרן קיימת .

ה ' בינשטוק הביא השטרות מהבנק קרידי ליאוני 68על סך

620 . 16

פרנק של קרן קיימת וכל הנאספים

החליטו לתת איש איש חצי מג ' ידי 69לקרן קיימת לזכר האסיפה .

54

יש להניח שיפה דיבר על מצב התברואה בחדרה  ,שהעסיק אותו מאוד .

55

נסים בכר  .על הקרן הקיימת ראה לעיל  ,הערה . 35

56

השגיאה נפלה בנוסח הצרפתי .

57

דב סלעפיאן

58

מאיר די ! נגוף

( סלפיאן ) ,

פקיד בעין  -זיתים .

( , ) 1936 - 1861

מנהיג חובבי  -ציון מבסרביה  .לאחר שלמד הנדסה כימית בפריס הקים

בארץ  ,בשנת

 , 1893בית  -חרושת לבקבוקים  .אף שהיה מיוזמי הוועידה לא השתתף בה בגלל נסיעה לפריס  .נמנה עם מייסדי תל -

אביב  ,והיה ראש העיר הראשון שלה .
59

יוסף אמזלג (  , ) 1944 - 1860סוחר אמיד ביפו .

60

אפרים כהן  -רייס

61

שמעון רוקח

62

יהושע אוסובייצקי

( , ) 1943 - 1863

( , ) 1922 - 1863

( , ) 1929 - 1858

עמד בראש פקידות
63

יעקב מאיר

מנהל בית  -הספר ' למל ' בירושלים ובא  -כוחה של חברת ' עזרא ' בארץ .

נשיא קהילת יהודי יפו ועסקן ידוע

בעיר .

יליד קייב שברוסיה  .היה מפקידי הבארון ומילא תפקידים רבים  :בשנים

1901 - 1888

הגליל .

( , ) 1939 - 1856

חבר ועד העדה הספרדית בירושלים  .בשנת

1906

נבחר לרב הראשי של ירושלים  ,אך נאלץ

לעזוב את העיר בלחץ מתנגדיו .
64

הכוונה ליעקב בנשימול

( , ) 1936 - 1857

בראשון  -לציון ומזכרת  -בתיה  ,ומשנת

זכרון  -יעקב  .אני מודה
65

)( 4

חיים אהרן ולירו

ונשיא

1

יליד מרוקו  .החל בשנת
1886

1883

עבד בשירות הבארון בארץ  ,תחילה כפקיד

כמנהל הפקידות בראש  -פינה  .בשנים

לגב ' סיקרסקי  ,נכדתו של בנשימול  ,על השלמת הפרטים

( , ) 1923 - 1845

1900 - 1888

העדה הספרדית בירושלים .
אלזס  ,סוכן אוניות

בביירות .

66

אמיל פרנק  ,יליד

67

בגרסה הצרפתית  :גזברים .

68

הבנק הצרפתי הידוע Cr (idit Lyonnais

 69מטבע תורכי בשווי של שני פרנק .

היה מנהל פקידות

הביוגרפיים עליו  .ראה גם

יליד ירושלים  ,בנקאי ומנהיג העדה הספרדית בעיר  .משנת

:

1880

במבוא .

היה מנהל בנק ולירו

תעודה

:

כינוס ביפו

1894

בתי ספר
,

ה ' אנג ' ל דיבר כי טרם יקרבו אל בחירת ועד בתי

הספר  ,אשר בודאי יעשה את המוטל

צריך מעט

עליו

להתוכח בדבר לדעת מה אנחנו חסרים ומה אנחנו חפצים כי יהיה לנו  .והחנוך לא קטן הוא בערכו בודאי
לדעת
עלינו
בתחילה
מהאגריקולטור  .לגדל בנים טובים הוא עזרה לישוב כמו הטבת עבודת האדמה  .ולכן
ולימודים
אחד
פרגרם70
את מצב בתי הספר בהווה ועלינו להגיד האמת כי בהם אין סדר ומשטר ואין להם

ערבוביא

אחדים  .פה ילמדו לימוד אחד יותר ושם לא ישימו לב אל הלימוד הזה כלל  .ובכן אנחנו רואים

,

נוראה בהנהגת בתי הספר ואם יצא תלמיד מבית הספר הזה לא יוכל להכנס אל השני בשום אופן

כי הדבר
פרגרם

אשר למד הוא לא ילמדו בבית הספר ההוא ואת אשר כבר למדו שם איננו יודע ולכן צריך לעשות
 הספר של מראחד לכל בתי הספר אשר במושבות ואחד לבתי הספר בערים  ( .אין הוא מתייחס כאן לבית

יש להנהיג

ניסים

71

וגם לא למקוה  -ישראל  ,שאלה מוסדות מושלמים כמעט  ,אלא למוסדות אחרים שבהם

רפורמות .

מציע לקחת את הפרגרם של חברת כי " ח הידוע לרוב מפקידי הנדיב ואם הפקידים וראשי

4

המושבות ובתי הספר יסכימו לפרגרם אחד אך אז קל הוא להנהיג סדר בבתי הספר בארצנו ומובן כי צריך
לתת מקום בראש ללימודים העברים ולזאת נחוץ גם ועד בוחנים כי יראו לבחון בתי הספר .
ה ' בכר :

צריך לבחור ועד כי יסדר את הפרגרם .

ה ' בינשטוק  :ישים הועד אל לבו כי במושבות עלית לברוא איכרים יודעים את עמם ואת

מלאכתם יחד .

ויציע לעשות ועד כי יבחן את האנשים החפצים לקבל עליהם משרות מורה .
ד " ר מזיא  :פרגרם של חברת כי " ח טובה היא באמת לערי ארצות אחרות אבל לא פה בארץ ישראל כי

פה

צריך יותר [ לימודים ] עברים וידבר על דבר נחיצות הדיבור העברי בארץ ישראל .
התוכנית
ה ' אנג ' ל  :הפרגרם של חברת כי " ח טובה הוא גם פה ובה יש מקום נרחב גם לעברית  .ויתרונה של
 72בכך

של כי " ח הוא בכך  ,שניתן להנהיגה בכל מקום  .זוהי תוכנית

שהיא כוללת את כל מה

' כוללנית '

שתלמיד חייב לדעת  :גאוגרפיה  ,היסטוריה  ,מדעים בסיסיים  ,חשבון  .כל אלה נלמדים שנה אחרי שנה  ,תוך
בתוכנית
כדי הרחבה מתמדת של תחומיהם  .ובאשר לעברית  ,טועה מר מזיא בחושבו שאין לה מקום ראוי

זו  .כי " ח ממליצה במיוחד בפני המורים במוסדותיה על לימוד עברית .

4

73

ה ' חזן הציע כי בבתי הספר בארצנו הקדושה תהיה השפה הראשונה עברית והשניה לה שפת

הארץ .
דרש

ה ' גרז1בסקי אמר

כי אם אמנם כבר הביעו כל הנאספים כמעט כי עברית לנו נחוצה עד

כי האסיפה תודיע את חפצה מפורש

מאד  ,אבל הוא

לשפת הדיבור .

כי בבתי הספר בארץ ישראל תהיה שפתנו השולטת

וכל הנאספים הסכימו לזה פה אחד
ה ' בלקינד אמר כי כותב הרפרט ה ' אייזנשטדט יאמר בו בי יש חסרונות רבים בישוב והוא חושב

כי

סיבות

כולם הם בחנוך רע ועד אשר לא נחנך דור איכרים טובים עובדים והיהודים נאמנים לא נצליח בעבודתנו
לטובת הישוב  .לזה יכול אך בית הספר  .וידבר על השפה הצרפתית כי היא אך למותר בבתי הספר במושבות
 .ולעזוב את
ואולי היא אך פועלת לרעה במושבות כי היודע מעט צרפתית חפץ כבר לעזוב את הארץ
יבחר ,

המושבה כדי ללכת לעיר ולעזוב את ארץ  -ישראל כדי ללכת לאירופה  4 .ויבקש כי ישים הועד  ,אשר
להכנס
לב לזה ועל דבר בתי הספר בערים הביע דעתו כי שם נחוצות ביותר שפות הארץ למען יוכלו בנינו

)( 5

70

תוכנית .

71

בית  -הספר לבנים בירושלים של חברת כי " ח  ,שבכר היה מנהלו .

. concentrique

72

במקור

73

בנוסח הצרפתי

:

:

' השפה הערבית ' .

,

יורם מיורק

אל בתי משפט  ,בתי מכס ויתר מוסדות הממשלה  .ועלינו ללמוד הדבר הזה מהיוונים והארמנים  ,להם יש

בית ספר להכין נושאי משרה בממשלה ורב פקידי המלכות מהם .
ה ' ל1במן דיבר על דבר העברית  ,כי הנדיב בעצמו הביע חפצו פעמים רבות  ,כי גם הילדים וגם האבות ידברו
בשפת אבותינו מימי עולם וגם עושי דבר הנדיב דרשו כזאת ממנו  ,וכי במושבות מלמדים הרבה עברית ואם

.

יש חסרונות יש לזה גם סיבות אשר יביאן לפני הועד  ,אר

הסבה העקרית היא חסרון פרגרם וחסרון מורים

היודעים את מלאכתם היטב וצריך להשתדל ליסד בארץ ישראל בית ספר או מחלקה על יד אחד בתי הספר
למורים .

74

בכר מבקש כי לא ידרשו מהאסיפה הזאת הרבה דברים ולשנות את הסדרים פעם אחת  ,כי אז לא
מעט

מעט נגיע אל

נצליח ,

מטרותינו .

ה ' אייזנשטדט דיבר גם כן נגד לימודי צרפתית במושבות ויביא ראיות עד כמה היא מזיקה לרוח בני
האיכרים ובעקר לבנותיהם  .ויציע כי יבקשו הפקידים והמורים פה רשות מפוקדיהם כי בבתי ספר המושבות
ילמדו אך עברית .
ד " ר מזיא  :הלימודים תלויים על פי רוב בחפץ המורים  ,והנה בית הספר ביפו הנתמך גם כן מחברת כי " ח

הכניסו בו המורים עברית הרבה מאד כי כן חפצו המורים  .צרפתית אולי נחוצה היא בשביל הידיעות

הכלליות אשר לא לכולן עוד נעשו ספרים בעברית  .ויציע

את דעתו  ,כי לבנות לא טוב ללימוד את שפת

הארץ ( וזאת לאור מצבה של האישה בארץ והשקפת האוכלוסייה המקומית בנושא זה

)

ויציע ליסד

תעודות אשר תנחנה לגומרים היטב את לימודי בית הספר .
ה ' בינשטוק התנגד לחדרים פרטים וישיבות מיוחדות לתלמוד במושבות אשר יש בהן בית ספר כללי .
ה ' חזן אמר

כי ידיעת שפת אירופה כמעט נחוצה היא לכל איש ואין לירוא את רבוי השפות כי בכל ארצות

הקדם לומדים שפות אחדות ועל דבר שפת הארץ הוא עומד על דעתו כי צריך לדעתה היטב ועל דבר חפץ

הבנים לעזוב את הארץ אמר  ,כי כל זאת היא מרע מצב הישוב ועתה יש תקוה כי לא יוסיפו לעזוב את
הארץ .
ד " ר מזיא  :יפרסמו אדריסה לכל ועד וכי יאספו הועדים בקרוב למען נוכל להאסף בחול המועד עוד הפעם ,
ויבחרו בה ' חזן לועד הפועלים וד " ר מזיא לבריאות  ,לאגריקולטור ה '

לועד בית ספר  ,נוסף עלן חברי ועד בית הספר ביפו
נבחרו י

'

75
5

נייגו .

והאדונים בינשטוק  ,נייגו  ,אנג ' ל  ,אייזנשטדטז ,

ה ' נ ' בכר  ,העלמה פ ' בכר  77 ,ה '

העלמה יפה  76 ,ה ' גרזובסקי ,
 ( 7הגבס נייגו
ה ' בן  -יהודה  80 .אסיפת ועד בתי הספר תהיה ביום
שלישי  ,אסיפת ועד הפועלים ביום הרביעי  ,אסיפת ועד
הבריאות ביום שלישי  ,אסיפת ועד המסחר וחרושת המעשה ביום החמישי  ,אסיפת ועד אגריקולטור ביום
לובמן ,

ה ' גורדון ,

"

79 ,

ה'

בלקינד ,

הראשון .

74

הכוונה לייסוד סמינרים למורים ליד בתי  -ספר רגילים .

75

הוועד המנהל של בית  -הספר ביפו  .הרכב הוועד מובא בהמשך הטקסט מן הנוסח הצרפתי .

76

77

רבקה יפה  ,אחותו של הלל יפה  .החל בשנת

פורטונה בכר

רוטשילד

1 ) 16
78

( , ) 1929 - 1860

ילידת ירושלים

;

1893

בשנים

היתה מנהלת בית  -הספר לבנות
1900 - 1888

ביפו .

היתה מורה ומנהלת בית  -הספר אוולינה דה -

בירושלים .

אריה לייב גורדון

( , ) 1913 - 1848

יליד

רוסיה  ,עלה ארצה בשנת

 . 1891בשנים

בפתח  -תקווה .
79

לאה ניאגו ( ?  , ) 1924 -אשתו של יוסף ניאגו  .היתה פעילה בענייני חינוך .

80

אליעזר בן  -יהודה ( . ) 1922 - 1858

1897 - 1893

שימש מנהל בית  -הספר

תעודה  :כינוס בי פו

1894

להציע זאת
ד " ר יפה  :על דבר מצב חדרה וצרכיה כי נצרך לה עתה עזר בסך שלושת אלפים פרנק החליטו
לפני ועד הפועלים .
:

8

ה ' סולומיאק הציע כי האסיפה תחליט כי חדל הריב בין שני הצדדים בירושלים .

כל הנאספים הביעו את חפצם כי כולנו מסכימים  ,אם אר

הצד השני לא יפריע ל ' הצבי '

לצאת .
ויזכיר עוד

ה ' נסים בכר אמר כי בודאי חפצים אנחנו בשלום ולא לכבוד הוא גם לנו כי עלינו לריב עם

רבנינו .

יפרסמו

פעם את הבטחת הנאספים כי לא יוציאו החוצה כל אשר נדבר באסיפה ויהיה עמהם סוד כמוס ולא
זאת מפני עין רעה הצופה עלינו  ,אולם יש תקוה כי ברבות הימים נוכל להשיג גם רשיון לאסיפות

כאלה .

ויציע לכתוב מכתב תודה לציר הנדיב ה ' שייד על הרשות לפקידיו לקחת חלק באסיפה הזאת אשר בלי כל
הזאת
ספק תביא תועלת למהלך הישוב ולבקשו כי יגיש תודה לכבוד הנדיב בעצמו וכולם הסכימו להצעה
ונקרא

המכתב .
מועילות

וה ' בינשטוק הביע שמחתו אשר שמח באסיפה הזאת וכי מקוה כי עוד תהיינה לנו אסיפות רבות
ויברך בשלום והצלחה את כל

הועדים .
והאסיפה נגמרה

;מ ן
~

81

הכוונה למחאת החוגים החרדיים בירושלים נגד מאמר שפורסם ב ' הצבי '  ,עיתונו של
המחאה הפנתה את תשומת  -לב השלטונות למאמר  ,והובילה למאסרו של בן  -יהודה ולסגירת

בן  -יהודה  ,בחורף

עיתונו .

. 1894

