ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל בשנת

1920

חיים גולן

' כעת כשהמלחמה נסתיימה  ,והכל יתחיל
להשתנות

ומהר  .ולאחר התורכים אפשר יהיה

לעשות דברים ' .
ס ' יזהר  ,מקדמות  ,עמ ' 50

הניערג ' החלוץ '
' החלוץ '  ,התנועה להכשרת הנוער היהודי כגולה לחיי עבודה והתיישבות בארץ

כארצות  -הברית וברוסיה בשנת  . 1915התארגנות מקיפה של
. 1918 - 1917

 ישראל  ,הוקמה בעמוד ממולחוצבים

' החלוץ ' ברוסיה נערכה בשנים

יוסף טרומפלדור ואליהו מונצ ' יק  -מרגלית  ,מאנשי העלייה השנייה שחזרו מהארץ

לרוסיה  ,כל אחד בנסיבות המיוחדות לו  ,הקימו סניפים וכינסו מועצות לשם התוויית דרכה של
התנועה  .בינואר
טרומפלדור ,

1918

נערכה ועידת ' החלוץ ' בחרקוב וכעבור שנה הוועידה כפטרוגרד .

ששב לרוסיה לאחר קרבות גליפולי במלחמת  -העולם הראשונה  ,פעל בארגון

' החלוץ ' בפטרוגרד וסייע בארגון סניפים בערים אחרות בעזרתה של קבוצת פעילים צעירים  .ועידת
היסוד של ' החלוץ ' נערכה בפטרוגרד בינואר

, 1919

וכאותם הימים הוקמו חוות הכשרה לצעירים

הרבים שביקשו לעלות לארץ  -ישראל  .בשלהי מלחמת  -העולם הראשונה קמו ארגוני ' החלוץ '

בארצות מזרח  -אירופה  ,ואלו יסדו בוורשה בספטמבר

1919

את הוועד הפועל הזמני של ' החלוץ '

שנועד להיות המרכז המייצג והמדריך של ארגונים אלה באירופה  .מלכתחילה היה ברור

שמשימותיו של ' החלוץ ' מרוכזות בפעילותו המגוונת בארצות הגולה  ,כגון  :הדרכה רעיונית ארץ -

ישראלית  ,לימוד

עברית  ,הכשרה מקצועית מותאמת

לצורכי הארץ ופילוס דרכים לעליית חבריו

לארץ  .העולים יוצאי ' החלוץ ' נועדו להצטרף כיחידים או בקבוצות לציבור העובדים הקיים  ,ובכך

הסתיים תפקידה של תנועתם  -הורתם לגביהם  .אולם היו שטענו שגם בארץ יש לייסד את תנועת
-

' החלוץ ' שתסייע לקליטתם של העולים החדשים כמשך תקופה
ישראלית צריכה להיות
הועלתה בראשית
דחה אותה

, 1920

כפופה ,

בדומה לתנועות

ארציות

קצובה  ,וסברו שהתנועה הארץ

אחרות ,

למרכז שבוורשה  .הצעה זו

בימי פעילותו של טרומפלדור כשליחה של ועידת

' החלוץ ' ברוסיה  ,אך הוא

עקרונית  .חבריו ממשיכי פעילותו של טרומפלדור התנגדו אף הם לייסוד תנועת

' החלוץ '

בארץ והעדיפו לייסד את הוועד הזמני של ' החלוץ ' בארץ  -ישראל ; תפקידיו של הוועד הלכו והתרבו
במשך עשרת חודשי קיומו  .גם שמו הרשמי של הוועד והרכבו שונו במשך חודשים אלה עם הגידול
בהיקף העלייה מרוסיה ומארצות מזרח  -אירופה  .יוזמי הוועד ופעיליו  ,אנשי העלייה

השלישית ,

~ וש

:

קבוצת

נאבקו על מעמדו הציבורי  ,והם גם פירקוהו כאשר יעדי הקמתו הושגו  .פעילותו של הוועד נתקלה
מראשיתו באי  -הבנה ואף בהתנגדות מצדם של אישי העלייה השנייה  ,שהזהירו
מפני תביעותיהם

' החלוץ '  ,סובאלק
( 9ו9ו )

מרחיקות הלכת של הצעירים שמקרוב באו  .הוותיקים ניסו אמנם לקרב את הצעירים  ,אך היו
חשדנים כלפי הלהט והמרץ שאפיינו את פעילותם ולא נתנו אמון בכושר התמדתם  .מנין שאבו
הפעילים בקרב צעירים אלה את בטחונם בצדקת מאבקם ומה תרמו למהלך האירועים שעיצבו את
דמותו והווייתו של ציבור העובדים בראשית העלייה השלישית

?

על שאלות אלו ואחרות ננסה

להשיב במאמר זה .

ועידות
שנת תר " ף

( ) 1920

התברכה בוועידות ובכנסים בארץ ומחוצה לה  ,שהתמקדו בבעיות יישוב הארץ

ועיצוב דמותה העתידה של ההתיישבות החקלאית  ,הקבוצתית והקואופרטיווית  ,וכן בקליטת אלפי
העולים החדשים  .פראג  ,לונדון ווינה היו תחנות חשובות בעיצוב הדרכים לפתרון בעיות העלייה ,

הקליטה  ,העבודה וההתיישבות בארץ בשנים . 1920 - 1919

!

דרכי הטיפול בבעיות אלו נגזרו גם

מהיחסים בין מפלגות העלייה השנייה בארץ  ,הפועל הצעיר ואחדות העבודה  ,ומן היחסים בינן לבין

העולים החדשים  .המפלגות נאבקו על צירופם של העולים החדשים אליהן בדרכים ובאמצעים
68

שהדהימו את צעירי העלייה השלישית  .רבים מבין אלה שהיו מאורגנים בקבוצות עלייה נמנעו
1

' הועידה העולמית

של " הפועל הצעיר " ו " צעירי צירן " בפרג '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

, 27

א

ביבא-

( 20

פרוינדליך וג ' יוגב ( עורכים )  ,הפרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני  , 1929 - 1919א  ,תל אביב
ב' מאיר  ' ,מועידת פועלי ציון בוינה '  ,קונטרס  ,מט  ,נ ,נא ( ו  ,י " ג  ,י " ס באלול תר " ף ) .
-

באפריל

; ) 1920

"

 , 1975עמ ' ; 105 - 1

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל
מלהצטרף

אל מפלגות אלו  ,אף  -על  -פי שהיו תלויים בהן בהתארגנותם הראשונית ובהשגת עבודה

בבואם לארץ  .העולים יוצאי התנועות צעירי ציון והשומר הצעיר קיימו מערכת קשרים בינם לבין
עצמם כדי להקל על היקלטותם בחברה ובעבודה

בארץ .

בעיות הקליטה וההתיישבות ודרכי התארגנותו של ציבור העובדים הגדל נדונו בארבעה כנסים
שנערכו בארץ באותה שנה ובראשית תרפ " א

:

ועידת אחדות העבודה בכינרת בו '  -ט ' בסיוון  ,מועצת

הקבוצות החקלאיות בטירה בכ " כ באלול  ,ועידת החלוצים על הכרמל בז '  -ח ' בתשרי וועידת הפועל

הצעיר במקווה ישראל בג '  -ו ' בחשוון תרפ " א  .על כנסי הוותיקים

בכינרת  ,בטירה ובמקווה

ישראל

דווח בבטאוני המפלגות  ' -הפועל הצעיר ' של מפלגה זו ו ' קונטרס ' של אחדות העבודה  .הנהגות
המפלגות דאגו שדבר כנסים אלה יגיע לידיעת הציבור ומוסדותיו בארץ ובגולה  ,והיקף הדיווח
בעיתוניהם ביטא את חשיבותם של הכנסים

המדווחים  .עורכי היומון

' הארץ ' החשיבו אף הם את

ועידת הפועל הצעיר במקווה ישראל ודיווחו על כל מהלכה ודיוניה  ,והיפוכו של דבר

ב ' קונטרס ' .

2

בטאוני המפלגות פרסמו אמנם את ההודעות של ועד ' החלוץ ' לקראת ועידת החלוצים על הכרמל
ואת החלטותיה  ,אולם אף לא מלה על דיוניה של הוועידה  .לעומתם היה ' הארץ ' נדיב יותר בדווחו
על התכונה ערב הוועידה ועל מהלכה ונעילתה .

לוועידה

זו  ,אחדים

3

העלייה השנייה ידעו על ההכנות

במפלגות

מפעיליהן המרכזיים נכחו בה וחלקם אף השתתף בדיוניה  .התעלמותן של

המפלגות הוותיקות בפרסומיהן מוועידת החלוצים מעידה על הניכור ששרר בינן לבין מחנה
החלוצים  .ועד ' החלוץ ' וועידת החלוצים על הכרמל חתרו לאחד את ציבור הפועלים בהסתדרות
כללית אחת על כך נערך המאבק הממושך בין העולים החדשים לבין הממסד המפלגתי
וראשון התובעים

הוותיק ,

לקיים איחוד זה לאלתר היה טרומפלדור .

ובני טרוממלדור  -שליחות שנקטעה
בשנים  1920 - 1919התחוללו עימותים אידיאיים בקרב מפלגות הפועלים הציוניות  -הסוציאליסטיות
בתפוצות ואלה הובילו להתפלגויות מכאן ולהתלכדויות אידיאיות וארגוניות חדשות מכאן  .בימי
המהפכה ברוסיה והרדיקליזציה בתנועת הפועלים הכללית באירופה התפלגו אחדות ממפלגות
פועלי ציון ובאחרות הוקמו קבוצות שמאל  .מהלכים אלו הסתיימו בפילוגה של התנועה העולמית

פועלי ציון בקיץ  . 1920לעומת זאת נרקמה בגולה ובארץ התלכדות אידיאית ופוליטית חדשה -
בארץ נוסדה אחדות העבודה ומפלגת הפועל הצעיר ייסדה את ההתאחדות העולמית של הפועל
הצעיר וצעירי ציון בוועידתן של שתי המפלגות בפראג במארס

. 1920

באותן השנים עוצבו בארצות

מזרח  -אירופה ארגונים מפלגתיים ותנועתיים חדשים שבהם היו שותפים מאות רבות של בני הדור
הצעיר .
ברוסיה ובפולין התגבשה וגדלה תנועת צעירי

ציון  ,ותנועת ' החלוץ ' שבארצות

מזרח  -אירופה

ליכדה רבים בעשרות סניפיה והכשירם לעלייה לארץ  -ישראל  .בתנועת הנוער השומר הצעיר

2

' ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

שם  ,מר

(ט "ו

באב

תר " ף ) ;

תר " ף ) ;

אלף  ' ,מועידת " אחדות העבודה " '  ,הארץ ,

' הועידה הראשונה של אחדות העבודה ' ,
17

ביוני

; 1920

פרוטוקול ועידת הפועל

הצעיר במקוה ישראל  ,אה " ע  , 402 /4 ,תיק  ' . 14ועידת " הפועל הצעיר " במקוה ישראל '  ,הארץ ,

. 1920
3

' ועידת " החלוץ " על הכרמל '  ,הארץ ,

 30בספטמבר

. 1920

25 - 24

באוקטובר

קלו)

יצחק קנבסקי

( ) 1916

בפולין  ,בגליציה ובווינה בגר דור שאימץ לעצמו את מצוות העלייה לארץ קהמשך מחייב לשנות
חינוכו בקני התנועה  .בשנת

1919

עלו הראשונים מבין הצעירים הללו  ,כיחידים ובקבוצות  ,ופתחו

את גלי העלייה השלישית .
יוסף טרומפלדור  ,איש העלייה השנייה  ,החל לפעול לליכודה הארגוני והאידיאי של תנועת
' החלוץ ' ברוסיה  .את השקפותיו על תפקידי ' החלוץ ' פרסם בשנת

1918

בקונטרס ' החלוץ  ,מהותו

ותעודתו ' והרצה על כך בוועידת ' החלוץ ' שנערכה בפטרוגרד בינואר  . 1919ועידה זו בחרה בו
כשליחה הראשון

לארץ  -ישראל  ,והוא

הגיע ארצה באוקטובר  . 1919טרומפלדור נשא אתו בבואו

לארץ את מצוקותיה של יהדות רוסיה ואת התסיסה האידיאית הציונית והסוציאליסטית של רבים
מבין צעירי יהדות זו  4 .לאחר זמן הצטרפו אליו השליחים הנוספים של ועידת ' החלוץ ' ברוסיה יצחק

קנבסקי  -קנב ויהודה קופלביץ  -אלמוג  ,ויחדיו פעלו כמשלחת תנועה זו .

5

טרומפלדור נטל על עצמו משימה כפולה  :לפעול לעלייתם של חבריו וחניכיו ב ' החלוץ ' ולסייע
בקליטתם בארץ  ,ויחד עם זאת להקנות לציבור הוותיק והחדש בארץ מהערכים האידיאיים שאימצו

לעצמם חברי ' החלוץ ' הרוסי בשנים  . 1919 - 1917לנוכח הפילוג הפוליטי שמצא בקרב ציבור
הפועלים הוותיק בארץ והמתח שבין תומכי הפועל הצעיר לבין אלה של אחדות העבודה הסיק
70

טרומפלדור שהצלתם של יהודי רוסיה על  -ידי עלייתם וקליטתם בארץ תצלח רק אם יתקיים
תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '

4

ל " א שריד  ' ,מהו החלוץ '  ,החלוץ ותנועות הנוער בפולין

5

י ' קופלב " ן  ' ,ליום מלאת שנה לקיומו של הגדוד '  ,קונטרס  ,צז ( ה ' בתשרי

קושטא '  ,מאסף לתנועת ' החלרן '  ,ורשה

 , 1930עמ '

, 1939 - 1917

. 45 - 43

תרפ " ב ) ;

איחוד ,

. 48 - 41

י ' קנבסקי  ' ,מקרים דרך

בתעודות ובעיתונים נרשם גם השם

קניבסקי .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

ולו גם מוגבל במטרותיו  ,של ציבור הפועלים  .הוא עמד בקשרים עם חברי ' החלוץ ' מרוסיה

שהתרכזו בקושטא  ,שיתפם במאמציו להעלותם אך הזהיר אותם מפני היריבות הבין  -מפלגתית
בארץ

:

' רצוי מאד  ,שחברינו בבואם הנה לא יכניסו את עצמם במלחמה הנטושה בין " אחדות

העבודה " ו " הפועל הצעיר "

.

 . .אני משתדל בכל כוחי לקרב את הלבבות ולהשכין שלום בין

המפלגות ולפי שעה אין שלום במחננו ' .

6

בגלל החשיבות הרבה שייחס טרומפלדור לפעולתו לקירוב הלבבות בין המחנות דחה את החלטת
הוועד הפועל הזמני של ' החלוץ ' בוורשה

מה 8 -

בנובמבר

1919

' לגשת מיד ליצירת " משרד החלוץ "

בארץ ישראל  . . .כי נחוץ קודם כל לאגד להסתדרות מוצקה את החלוצים הנמצאים כבר בארץ
ישראל  ,כדי שהחלוצים החדשים ימצאו את סביבתם  ,וכדי שלדרישותינו יהיה יותר תוקף ועוז ' .

קופלביץ ידע על עמדתו זו של טרומפלדור

:

7

' אוסיה [ טרומפלדור ] נסע לחיפה ולתל אביב  ,לעבוד

בשאלת האיחוד ויצירת הסתדרות מאוחדת  .הוא ראה בפעולה זו תפקיד עיקרי  . . .בבואו לארץ לא

נתן ידו לשום פעולה ורק את מטרת האיחוד שיווה לנגד עיניו ' .

8

לפני פרסום קריאתו הפומבית לציבור דן טרומפלדור על הצעותיו לאיחוד עם נציגי שתי
המפלגות בנפרד ובפגישות משותפות  ' .שתי ישיבות היו לנו עם חברי הפועל הצעיר בנוכחותו
ובהשתתפותו של החבר טרומפלדור ' מסר ' קונטרס '  9 .על יחסן המוצהר של המפלגות להצעותיו של
טרומפלדור ניתן ללמוד מתשובותיהן שהתפרסמו בסמוך לפרסום קריאתו  ,במחצית השנייה של

דצמבר 0 . 1919י אמנם התייחסותן הבסיסית הוצגה כבר בשיחות המקדימות עם טרומפלדור  .מפלגת
הפועל הצעיר קיבלה בעקרון את הצעותיו  ' :הצעתו זו של טרומפלדור התפרסמה בדפוס אחרי משא
ומתן עם חברינו
באי  -כוחנו '  .ח

;

אם לא כל הפרטים  ,הנה על כל פנים ההנחות העיקריות שבדבריו הוצעו על ידי

נציגי אחדות העבודה יצחק טבנקין  ,שמואל יבנאלי ובן  -ציון ישראלי דחו בתוקף את

הצעותיו של טרומפלדור בפגישתם בראשית נובמבר  . 1919יצחק טבנקין
להראות שאחדות העבודה אינה מפלגה אלא הסתדרות ' וכי על יוצאי

' ראש המדברים  ,התאמץ

' החלוץ ' הבלחי מפלגתיים

להצטרף אליה  .המשתתפים האחרים בפגישה זו חששו שיוצאי ' החלוץ ' ' יתבדלו ' לאחר שתתקבל
הצעת טרומפלדור ו ' יתחלקו בין המפלגות השונות '  .ובאירוניה כואבת סיכם המדווח על פגישה זו
' טרומפלדור אמנם דרש " דבר קטן "  ,להתאחד עם הפועל הצעיר ' .

:

]2

נוכח התנגדותה הבוטה של אחדות העבודה והסכמתה המסויגת של הפועל הצעיר להצעותיו

הסיק טרומפלדור שיש לכנס ' ועידת  -חלוצים לאחר שיתברר יחסן של המפלגות ליצירת מוסדות
משותפים

;

ועידה זו היתה מביעה את נקודת השקפתה של הסתדרות " החלוץ " על דרכינו לגבי

עמדתן של המפלגות בארץ ישראל ' .

3ן

ועידה זו נועדה להציג בציבור את דעתם של יוצאי ' החלוץ '

שעלו ארצה והעומדים לעלות ולהשפיע על עמדות המפלגות בשאלת האיחוד המוצע  .באותה

6

7
8

מ ' פוזננסקי ( עורך )  ,מחיי יוסף טרומפלדור  ,תל  -אביב תש " ה  ,עמ ' . 317
הוועד הפועל הזמני  ' ,מתוך מכתב '  ,קונטרס  ,כס ( כ " ב כאדר תר " ף ) .
אלמוג ,

1

-

זו הראשונה משלוש מחברות הזכרונות והרשימות של יהודה קופלב " ן  -אלמוג  ,אה " ע

9

' להצעתו של החבר טרומפלדור '  ,קונטרס  ,יט ( ח ' בטבת

10

י ' טרומפלדור  ' ,לפועלי ארץ ישראל '  ,שם

;

תר " ף ) .

הפועל הצעיר  ,יג ,

19 ( 10

בדצמבר

11

12

א " ש ולדשטיין אל ר ' ינאית ,

2

בנובמבר

. 266 - 264
פוזננסקי ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

. 319 - 318

, 1919

בתוך

:

. 401 /4
ן

הוועד המרכזי  ' ,לכבוד הועד הפועל של " אחדות העבודה " '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

13

עת ,

נ ' רוגל  ,תל חי

:

. ) 1919
23 ( 14

בינואר

. ) 1920

חזית ללא עורף  ,תל  -אביב  , 1979עמ '

~

חיים גולן
ראשית דצמבר  , 1919כתב טרומפלדור לסניף ' החלוץ ' בקושטא  ' :ההתאמצויות להשלים בין
המפלגות נותנות כעין תקוה לתוצאות חיוביות  ,אך דבר ברור ומוחלט

אין עדיין ' .

4ן

אולם המפלגות

לא שינו את עמדתן ובאמצע דצמבר פרסם טרומפלדור את הצעותיו כפנייה אישית אל כל

הציבור ,

כשהן מעוגנות בהערכתו על מצבם של יהודי רוסיה ועל יחסי המפלגות בארץ  -ישראל  .בפתיח
להצעותיו הוא כתב ' עתה אין כל דבר משותף למפלגות  . . .עכשיו אין אחד יכול לדבר אל השני בלי
חריקת שיניים '  .הוא תבע הקמת מסגרת מאוחדת שתפעל ולו רק לשם קליטת אלפי עולים הואיל

ו ' היהדות עומדת לפני מאורעות חשובים מאד  .בחודשים או בשנים הבאות יחתך הגורל להיות או

לחדול לעם ישראל בארץ ישראל והמנהיגים אינם מוכנים לעבודה הגדולה  ,אין להם תכנית '  .הוא
פנה אל הנהגות המפלגות

:

' התאמצו נא לצאת מתוך מעגל המפלגתיות . .

 .בשביל העבודה

המשותפת '  .הוא הציע למפלגות היריבות תכנית מינימום  ,תוך שהוא מקבל על עצמו ' להשתחרר
מהשקפותי הפרטיות למען אוכל לגשת באופן יותר רחב ואוביקטיבי אל השאלה '  ,משום שסבר

שהאיחוד המוצע על  -ידו חייב להקדים כל נסיון לעיצוב אידיאי וחברתי חדש של הציבור בארץ  .עם
זאת אנשי המפלגות היריבות הכירו כמובן את השקפותיו של טרומפלדור הן מהרצאתו בוועידת
הייסוד של ' החלוץ ' בפטרוגרד בינואר

1919

והן מהשיחות איתו 5 .י

תכנית האיחוד של טרומפלדור היתה זהירה ומדורגת ובמרכזה כינון מועצה בלתי מפלגתית

שציריה ייבחרו בבחירות יחסיות מבין המועמדים שיוצגו על  -ידי המפלגות והאגודות

האחרות .

המועצה הבלחי מפלגתית תקים מוסדות משותפים לעזרה הדדית ולקליטה ראשונית של העולים

לשכת

עבודה ,

לשכת

מודיעין ,

קופת חולים  ,בתים למהגרים ,

בתי  -אוכל ,

:

בתי  -ספר ערב וקופת

הלוואה  ,ולא תתערב בפעולות האחרות של המפלגות  .שיתוף הפעולה המוגדר בין המפלגות ישים
קץ לתחרות על ' חטיפת ' העולים מיד עם בואם  .האגודות המקצועיות המפלגתיות היו מקור כוחן

הציבורי  ,ולכן הסכים טרומפלדור שלצדן יקימו אגודות מקצועיות בלתי מפלגתיות בהסכמת שתי
המפלגות והן תתאחדנה אחר כך לאגודת האגודות הבלתי מפלגתיות  .טרומפלדור תבע ' הסכמה

מוחלטה לתוכניתו הפשוטה ובת הקיימא '  ,שתסייע לקליטתם של ' היהודים הרוסים העומדים על

מפתן הארץ ומתחננים לתת להם להכנס '  .לשם ביצוע תכניתו סבר כי יש לערוך ועידה ולאחריה
לקיים בחירות למועצה .

6ן

בבטאוני המפלגות פורסמו פנייתו של טרומפלדור ותגובה לתוכנה  .בהפועל הצעיר נכתב

:

אנחנו מאמינים כי יש צורך באיחוד הפעולה של שתי המפלגות במקום שהוא אפשרי  ,כי
יש הכרח ביצירת שטח ניטרלי שבו ימצאו להם האינטרסים החיוניים של העובדים את
ההגנה המשותפת

 . . .הרי בכל אופן אפשרי הדבר בצורה חלקית  . . .ובאותו הרגע שבעלי

' אחדות העבודה ' יחדלו להכריז על מפלגתם  ,כבאת הכוח היחידה של פועלי ארץ ישראל
ויחדלו לדבר בשם הפועלים

[ ההדגשה במקור  ,ח " ג ]  ,בה " א הידיעה  ,יעשה הצעד

הראשון ליצירת הבסיס לעבודה משותפת 7 .י

72

. 320

14

שם  ,עמ '

15

שריד ( לעיל  ,הערה  . ) 4ראה גם
 , 1991עמ '

:

ח ' גולן ( עורך )  ,הסולל

:

כלי מבטא לפועלי העבודות הציבוריות  ,יד טכנקין

. 15 - 14

לעיל  ,הערה . 10

16

ראה

17

י ' סוקר [ יצחק לופבן ]  ' ,לשתוף הפעולה '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

19 ( 10

בדצמבר

. ) 1919

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

3ם תשובתה של אחדות העבודה היתה מסויגת

:

אנו מקבלים אותה  . . .עד כמה שהדבר תלוי בקבלתנו  . . .אנו לא נסכים לשום צורה אשר
תזייף את האיחוד  ,אשר לא תמסור את הנהלת הענינים לידי נבחרי העובדים כי אם תחלק
את השלטון בעובדים על פי הסכמת המפלגות  . . .לא נסכים להחליף מוסדות פועלים
בסורוגטים  ,ארגון

פועלים בלתי מפלגתי  ,בסידור ענינים בין מפלגתי  ,ובחירת העובדים

במינוי של ועדי המפלגות .
הערת אגב משמעותית מצויה בתגובת אחדות העבודה המתייחסת אל הפועל הצעיר

' איננו מטפלים

:

בשאר ספרות  -הפולמוס היורדת עלינו בשפע  . . .פניה מועדות מערבה  ,אל מול פני הועידה של
צעירי ציון [ ועידת

יוסף חיים

התניה

פראג ]

ברנר  ,שלא

פן יתור חס ולשלום לבם אחרי דברי אחדות העבודה ' .

8ן

השתייך לאף אחת משתי המפלגות  ,חייב את תכניתו של טרומפלדור ללא

:

אחים ,

אל נתפוס מרובה בפעם אחת ן  . . .קודם

העבודה מיד [ ההדגשה במקור ,

ח " ג] . .

כל  ,לשם העבודה היום  -יומית  ,לשם

 .דרושים מוסדות משותפים

;

היינו  ,איחוד

הפעולה בגבולות ידועים  . . .ולפי שעה תקובל למצער  ,בלי כל דיחוי הצעתו של י  .ט - .

יתחילו האנשים

להפגש ,

לעבוד

ביחד ,

לבלי להביט איש על רעהו כעל מתחרים

' נוראים ' 9 .י
ואכן שתי המפלגות התחרו ביניהן ופניהן היו מועדות מערבה
ציון ובסניפי

' החלוץ ' ,

ומזרחה  ,אל

החברים במפלגת צעירי

העתודה הגדולה הצפויה להן  .אחדות העבודה לא החשיבה כביכול את

ספרות הפולמוס של יריביה  ,אך חרדה ממיעוט השפעתה בקרב ארגוני הצעירים באירופה המזרחית
והמערבית והיתה דרוכה לתוצאותיה של הוועידה העולמית של הפועל הצעיר בפראג  .בינואר

1920

היתה להפועל הצעיר אחיזה איתנה בקרב הצעירים העולים והנכונים לעלות  ,הודות לפעולת
שליחיה בוועדי העלייה שהוקמו ביוזמתה במזרח אירופה ובווינה  ,עיר המעבר לרבים בדרך לארץ .
יהודה צבי החל לפעול בפברואר

1920

ב ' החלוץ ' בווינה ולאחר מכן גם בערי גליציה ופולין .

ביוזמתו הוקמו ועדי עלייה בגרמניה  ,בצ ' כוסלובקיה  ,בשלזיה  ,בפולין  ,בגליציה  ,בליטא  ,בלטביה ,
ברוסיה הלבנה  ,בווהלין ובפודוליה ובהם נטלו חלק נציגים של ' החלוץ ' והשומר הצעיר .
משרדנו הראשי בווינה קיבל עליו לסדר את כל החלוצים  ,הפונים אלינו בימי שהותם
בווינה  ,לסייע ולהקל את סיפוק הצרכים הרשמיים והחומריים  . . .ולארגן את הטרנספורט
של החלוצים בצאתם מכאן  . . .את עבודתנו  . . .משלימים חברינו בארץ  . . .ועליה זו
צריכה להיות מאורגנת ומתאימה לשעה הנוכחית הקשה ' . . .
ארגונה והתאמתה של עלייה זו נועדו לחזק את מעמדו של הפועל הצעיר כארץ .

20

מעמדה העדיף של הפועל הצעיר בתחרות זו לא נעלם מעיניהם של אנשי אחדות העבודה

:

' בלי

פרסום השתתפנו בהכנסת חלוצים לארץ  .איני יודע אם באותה המידה כמו הפועל הצעיר  -אך

השתתפנו '  .ולימים אמר ברל כצנלסון  ' :חייבים לומר  ,למען האמת

ההיסטורית  ,שזכות ההתמסרות
73

18
19

20

ראה לעיל  ,הערה

.9

יח " ב  ' ,שתוף פעולה '  ,האדמה  ,א  ,ה ( תר " ף )  ,עמ '

' צבי יהודה
בנובמבר

כוינה ' ,

. ) 1920

העבודה  ,ג

ו

1191%ן

. 615 - 614

משרד העליה הראשי

;

' בתנועה ובמפלגה '  ,הפועל הצעיר  ,יד 4 ( 5 ,

חיים גולן
לענייני עליה היתה זכותו של הפועל הצעיר  . . .הוא גילה יותר הבנה להכרח של עליה מהירה יותר
מאשר

אחרים '  .יי

הדיון על שיגור שליחים לשם ארגון העלייה לארץ נערך בורעד הפועל של אחדות העבודה
במארס

. 1920

ברל כצנלסון אמר בדיון זה

:

ב 13 -

' העבודה העיקרית  ,הכנסת עולים  ,שבה תלויה הצלחת

כל עבודתנו  ,חסרה כמעט לגמרי '  .יש לשלוח כמה אנשים ' שיבחרו את האלמנטים הכי טובים

ומתאימים לעלייה מבין העובדים '  .ובן  -גוריון הוסיף כי ' האנשים שיישלחו לחוץ לארץ לא יוכלו

לעסוק רק בבחירת עולים  ,אלא יהיו מוכרחים לעסוק גם בבירור שאיפות אחדות העבודה '  .שניהם
הדגישו אפוא כי השליחות נועדה לבחירת העולים ה ' מתאימים ' וכן נודע לה תפקיד פוליטי -
אידאולוגי  .בדיון זה אושרו נטע גולדברג  -הרפז ושמואל הפטר כשליחים לפולין אך הם הגיעו לשם
רק כעבור שלושה  -ארבעה חודשים

.ע

פעילותם של שליחי הפועל הצעיר בוועדי העלייה ובוועד הפועל של
את תשובת מרכז מפלגה זו לתכניתו של טרומפלדור מדצמבר

. 1919

' החלוץ ' בוורשה

הכתיבה

המרכז בטח בצעירים הרבים

שעברו את ועדי העלייה בגולה והושפעו מפעילות שליחיו  .בתחושה שגבר כוחו הציבורי בארץ

ובגולה הכין הפועל הצעיר  ,מראשית
בחודש מארס .

, 1920

את ועידת האיחוד עם צעירי ציון שהתכנסה בפראג

23

שונה היה מצבה של אחדות העבודה  .מראשית

1920

היא התחבטה בבעיות קיומיות  ,וביניהן

מרכזיות לדיוננו  -הקשרים עם צעירי ציון במזרח  -אירופה  ,אישוש שלימותה של הברית העולמית
פועלי ציון והבטחת השפעתה ומעמדה של אחדות העבודה בברית זו  .אחדות העבודה התקבלה
לברית זו במועצת פועלי ציון בשטוקהולם בספטמבר

. 1919

אך נציגיה שם שמעו את התנגדותם של

דוברי השמאל שבתנועה זו לעיקריה האידאולוגיים ולפועלה של אחדות העבודה  .ברל

כצנלסון ,

שהשתתף במועצת שטוקהולם  ,נוכח לדעת עד כמה אחדות העבודה היא נטע זר בתוך תנועת פועלי
ציון המסורתית  .הוא ראה במפלגות אחדות שבברית הקיימת בעלי ברית אידאיים שבעזרתם ניתן
לקיים קשרים עם חלקי ציבור גדולים בגולה אך השליך את יהבו על החברים בצעירי ציון  .בסוקרו
את מועצת שטוקהולם אמר

:

' אני מאמין באיחוד של פועלי ציון וצעירי ציון  .אם זה יצא לפועל

יהיה זה הכוח הכי רענן והכי פורה שהשפעתו תהיה על כל העם העברי  .זוהי הכרתי  .מתי זה יצא
לפועל איני יכול לראות מראש  ,אחדות העבודה צריכה להתאמץ ולעבוד לשם זה ' .

24

בעת הדיונים על תכנית האיחוד של טררמ  ! :לדור נמצאו אפוא שתי המפלגות בתנאים מקוטבים .
בהפועל הצעיר היתה התפעמות לקראת ייסוד ההתאחדות העולמית הצפויה  ,ואילו אחדות העבודה
נאבקה בניכור כלפיה מצד שותפים שונים בברית העולמית של פועלי ציון  .בתנאים אלה הוחלפו
בין

ה6-

בינואר

ל 22 -

בפברואר איגרות בין המפלגות ובהן עיקריהן לאיחוד המוצע  .בהצעת הפועל

הצעיר יש הפרדה בין הפועלים לבין הפועלים החקלאיים  .נאמר בה כי הפועלים יאורגנו ' באגודות
הפרופסיונליות הכלתי מפלגתיות ' וכן שתכונס ' ועידה של כל העובדים החקלאיים בארץ לשם

21

דברי יבנאלי בוועידת כינרת  ' ,הועידה הראשונה של אחדות העבודה '  ,קונטרס  ,מו ( ט " ו באב

תר " ף ) ;

ב ' כצנלסון ,

. 269

7,4
22

כתבים  ,יב  ,תל  -אביב תש " י  ,עמ '
ח ' גולן ( עורך )  ' ,אחדות העבודה '  :הפרוטוקולים של הוועד הפועל  ,המועצה והוועידה  ,א  ,יד טבנקין
; 45 - 44

23
24

הוועד הפועל ביפו אל משרד הברית העולמית של פועלי ציון בברלין  8 ,ביוני

' לקראת ועידתנו העולמית '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,
גולן ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 15

 9 ( 13בינואר

. ) 1920

, 1920

 , 1987עמ '

אמ " ע  ,פ . 6 /

הקמת ההסתדרות החקלאית הכלתי מפלגתית '  .אחדות העבודה הציעה ' שכל הפועלים יתאחדו יצחק קנבסקי ( ראשון
לשם צרכים משותפים ומפעלים כלליים מסוימים ' ולשם כך יש ' לקרוא לוועידה כללית של כל

פועלי ארץ ישראל ' .

25

מימע '

920

טרומפלדור הסיק שאין סיכוי להידברות בין המפלגות על הצעותיו וכי יש

להתחיל בפעילות עצמאית לשם קידום תכניתו
תנועת עובדים מיוחדת ' .

:

' אנחנו נקרא לוועידת העובדים  ,ובעצמנו ניצור

26

מראשית פברואר הוחמר מצב הבטחון בצפון הארץ  .טרומפלדור היה בין התובעים לגייס חברים
להגנת
במארס

הצפון  ,וב 25 -

, ) 1920

בפברואר נכנסו הוא וחבריו למטולה וכעבור שבוע  ,בי " א באדר תר " ף

(ה1 -

נפל בקרב ההגנה על תל  -חי .

תביעתו של טרומפלדור לאיחוד הונחלה כצוואה לרעיו  .קופלביץ רשם ביומנו

:

' עבר חודש

אחרי יום תל חי  ,ואנחנו המעטים מחבריו שהיינו בארץ  ,הנחנו יסוד לאירגון החלוצים שתפקידו
להגשים את האיחוד  .בירושלים  ,בפסח הדמים של חר " פ ישבנו  ,אני וקנבסקי והתוינו את דרך
המעשים להשגת המטרה ' .

27

באפריל

1920

הוכרז על ייסוד הוועד הזמני של ' החלוץ ' הרוסי .

אירועים שהתרחשו לאחר מכן השפיעו על מגמות פעילותם של קנבסקי  ,קופלביץ וחבריהם ,
והראשון ביניהן היה הדיון על ' החלוץ ' בוועידת פראג .

ז ' צחור  ,בדרך להנהגת היישוב  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

25

שם  ,עמ '

26

י ' קניבסקי  ' ,החלוצים וארגון הפועלים '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

27

; 184 - 180 , 41 , 38 - 37

אלמוג ( לעיל  ,הערה

. )8

75

28 ( 45

באוגוסט

. ) 1919

. 72 - 65

י

)

חיים גולן

ועידת פראג

ו ' החלוץ '

הוועידה העולמית של הפועל הצעיר וצעירי ציון שנערכה בפראג במארס

1920

החליטה על הקמת

ההתאחדות העולמית של מפלגות אלו  .מונצ ' יק  -מרגלית נמנה עם הפעילים המרכזיים של צעירי
ציון ברוסיה ועם מייסדי ' החלוץ ' שם  ,ועליו הוטל להרצות בוועידת פראג על ' פעילותנו הארץ

ישראלית בגולה  -תנועת החלוץ '  ,אולם הוא לא הגיע לוועידה .

28

בדיווח הרחב על הוועידה

בבטאון הפועל הצעיר לא הוזכר הדיון בשאלות ' החלוץ ' אם אמנם זה נערך  ,זולת ' הודעת " החלוץ "

שנמסרה על ידי באי כוח החלוץ מפולין  ,גליציה  ,ליטא  ,רוסיה הלבנה  ,גרמניה  ,צ ' כוסלובסקיה
המאוחדים כאן  . . .הרואים את הוועידה  . . .בתור צעד לאיחוד היסודות השואפים לבנין א " י על
יסוד שויון

חברתי  ,צדק

כלכלי ותרבות עברית '  .נציגים אלה הזדהו עם החלטת הוועידה ' כי בהתאם

לעיקריה צריכה הסתדרות " החלוץ " להתמזג בתוך ההתאחדות  . . .להשתתף באופן אורגני
בהתאחדות  ,להכניס את

באי כוחו למוסדותיה השונים בגולה  . . .לקבל את באי כוח ההתאחדות

לתוך מוסדותיו '  ' .החלוץ ' בגולה אמור היה להפוך אפוא חלק אורגני בהתאחדות  ,וכתנועה עצמאית
אמור היה לסייע לאיחוד מפלגות הפועלים בארץ  .החלטה זו של ועידת פראג נגדה את החלטות
ועידות ' החלוץ ' בחרקוב בינואר

הדיונים הענייניים על

1918

ובפטרוגרד בינואר

' החלוץ ' נערכו

ובמרכז הפועל הצעיר  .בדיון

מה 5 -

1919

29 .

במשרד ההתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון ביפו

ביוני

1920

פירש אהרונוביץ את החלטת ועידת פראג

:

' " החלוץ " נכנס באופן רשמי בוועידת פראג להתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון  .ועד

ההתאחדות נמצא בארץ ישראל  .יכנס בא כוח

" החלוץ " באורגן של ההתאחדות ויעבוד יחד

עמה ' .

ל[

עיקרה של הצהרה זו היא אי  -הכרה בוועד ' החלוץ ' שהוקם זה מקרוב  .פרשנותה של הנהגת הפועל

הצעיר את החלטות ועידת פראג בשאלת ' החלוץ ' העכירה את היחסים בין קנבסקי וקופלביץ  ,שליחי
' החלוץ ' הרוסי בארץ  ,לבין הפועל הצעיר  ,והחריפה את הניגודים ביניהם לבין הוועד הפועל של

' החלוץ ' בוורשה  .מחויבותם של שני אלה כלפי חבריהם ב ' החלוץ ' ברוסיה ונחישותם להיאבק על
מעמדם העצמאי והייחודי של יוצאי ' החלוץ ' בארץ אוששו את פעילותו של ועד ' החלוץ ' .

הוועד הזמני של
באפריל

1920

' החלוץ ' והמבלגות

החלו קופלביץ וקנבסקי לארגן את מאות הצעירים באי העלייה השלישית  ,וללכדם

סביב נציגות ציבורית מוכרת  .בפנייתם הראשונה לחבריהם נכתב  ' :עלינו לסיים את אשר התחיל הוא

[ טרומפלדור ]  .לשם זה יסדנו ועד זמני  . . .זמני במלוא מובן המלה הזאת  ,כי עליו להפסיק את קיומו

ברגע שיבוא האיחוד הנכסף בין מוסדות הפועלים  . . .הננו אומרים להם [ למרכזי המפלגות
ולציבור ] לעמוד בכל תוקף בעד איחוד מוסדות

28

15 Mia 1920

.

העובדים '  .י '

קופלביץ ריכז את הוועד הזמני שפעל

 ' . ' Unsere Prager Konferenz' , Die Arbeitרשימת הצירים  ,הוועידה העולמית של " הפועל

הצעיר " ו " צעירי ציון " בפראג '  ,הפועל הצעיר  ,יג  , 27 ,א (  20באפריל  ; ) 1920א ' מונצ ' יק  -מרגלית  ,מזכרונות איש
העליה השניה  ,מרחביה
29

76

' הועידה העולמית '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,
; ) 1920

30

31

[ חש " ד ] .

עמ ' . 195 - 184

שריד ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

14 ( 30

. 46 - 36

ספר הפרוטוקולים של הפועל הצעיר  ,אה " ע ,

" קופלב " ן

במאי

 ' ; ) 1920החלטות

הועידה העולמית '  ,שם ,

21 ( 32 - 31

במאי

, 402 / 4

תיק . 6

וי ' קנבסקי  ' ,אל פועלי ארץ ישראל '  ,קונטרס  ,לד ( כ " ח בניסן תר " ף )  .הוועד כונה בגלגולו הראשון

' הוועד הזמני של הסתדרות העמלים " החלוץ " '  ,מתוך הזדהות עם ה ' טרודובניקים ' הרוסים  ,הקבוצה הפוליטית
המתונה שהופיעה בראשית שנות העשרים .

ביפו  ,והדריך את ועד ' החלוץ ' בקושטא  ,שהופקד על הטיפול בעלייתם של החברים מרוסיה אשר הנחת פסים למסילת
בקושטא ובסביבתה בדרכם לארץ .
ו
עצרו
בשנת

באו לארץ

1919

1 , 806

סרפנד
צריפין )  -לוד
(הברזל

32

עולים ובשנת

: 8 , 223 -

1920

היו אמנם ביניהם גם

' שבי ציון ' ,

שנאלצו לצאת מהארץ עם פרוץ המלחמה  ,אך רובם היו צעירים עולים חדשים מארצות מזרח -

אירופה השונות .

33

מאפריל

1920

עלו מאות חברי השומר הצעיר מפולין ומגליציה ובראשם פעיליו

המרכזיים  .אלה  ,יחד עם חברי תנועתם שהקדימו לעלות  ,נועדו לכנס הראשון שלהם בבית גן ובחרו
במועצה ראשית כנציגותם בפני המפלגות וקבוצות החלוצים האחרות  .חברי המועצה הראשית
הודיעו על הצטרפותם לוועד הזמני של ' החלוץ ' ועל נכונותם לפעול בתוכו .

במאי

פסק הוועד להיות ' רוסי ' ו ' עמלני '  ,והפך לוועד זמני של ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

1920

לחברי הוועד נבהרו

הלפרין ( רוסיה

:

קנבסקי

הגדולה ) ,

( קרים ) ,

טובה חסקינה

איסר קוסובסקי

( סיביר ) ,

( פולין ) ,

32

קופלב " ן ביפו אל ועד ' החלוץ ' בקושטא  ,מאי

33

, ' 1923 - 1919

34

מנחם אלקינד

יעקב חורני  -שלייען

ועידת היסוד  :כך נוצרה ההסתדרות  ,בעריכת י ' סלוניקי  ,תל  -אביב
13 ( 43 - 42

34

אה " ע  , 261 / 4 ,תיק

, 1920

( קושטא ) ,

( גליציה )

;

אליעזר

וקופלביץ

.1

 , 1981עמ ' ; 61

ח ' ברלס  ' ,העליה בתקופת

י ' ארז ( עורך )  ,ספר העליה השלישית  ,תל  -אביב  , 1964עמ '  ; 91א " ר  ' ,העליה '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

באוגוסט

; ) 1920

' השבוע '  ,שם  ,סו ,

10 ( 15 - 14

' לחברי הסתדרות השומר הצעיר בא " י '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,
בא " "  ,קונטרס  ,מה

( ח ' באב תר " ף )  .וקופלב "ן

רשם

:

בפברואר

23 ( 40

ביולי

. ) 1922
 ' ; 1920החלטות

77
המועצה של " החלוץ "

' לתביעתנו לאיחוד נצטרפו גם שאר העולים  .מועצה

שנתקיימה בחולדה ב  8 -במאי ריכזה גם את באי כוח פולניה וגליציה והשומר הצעיר '  .ראה  :אלמוג ( לעיל  ,הערה

. )8

היים גולן

( ליטא ) .

35

הוועד המורחב פרסם תכנית מעודכנת לחידוש ההידברות בין המפלגות על האיחוד

א.

תכונס ועידה כללית של כל פועלי ארץ ישראל בשביל סידור כל הענינים המעשיים
של הפועלים בארץ ויצירת הקשרים עם

ב.

:

' החלוץ '

בגלות .

על הוועידה ליצור ברית בלתי מפלגתית של כל האגודות המקצועיות  ,עם ועד עליון
בעל כוח חוקי שיהיה בא כוח יחיד של העובדים בארץ ישראל .

ג.

ועידה זו תסדר את המוסדות  :משרד העבודה  ,קופת חולים  ,לשכה תרבותית להפצת

השפה העברית והשכלה מקצועית וחברתית  ,לשכת המהגרים הבאים לעבוד  ,בנק
פועלים  ,משביר  ,משרד טכני לקבלנות הציבוריות  ,לשכה משפטית והוצאת ספרים
מקצועית .
ד.

על חוג הפעולה והזכויות של כל המוסדות הללו תחליט הוועידה הכללית .

ה.

הבחירות לוועידה ולוועדי ההנהלה מסתדרות בזכות הפרופורציונליות למען הבטיח
באות  -כוח צודקת לכל המיעוטים .

ו.

למפלגות אסור לטפל למעשה באותן העבודות הנכנסות לחוג הענינים של המוסדות
המשותפים .

36

הסעיף בתכנית זו שהועיד לוועידה הכללית את התפקיד ליצור קשרים עם ' החלוץ ' בגלות עמד

בניגוד להחלטת ועידת פראג בדבר הזיקה האורגנית בין ' החלוץ ' לבין הפועל הצעיר  .מערכת
בטאונו סירבה לפרסם תכנית זו של ועד ' החלוץ ' בנימוק ש ' הוועד הזמני של

" החלוץ " . .

 .לא

התחשב כלל עם היחוסים והקשרים הקיימים בינינו ובין החלוץ מצד האורגני והאורגניזציוני ' .
ב-

1

37

במאי נערך במרכז הפועל הצעיר דיון על הזמנתו של ועד ' החלוץ ' ' לישיבה משותפת עם

אחדות העבודה בדבר סידור מוסדות משותפים '  ,בדיון עקרוני זה באה לביטוי התחבטות חבריו לגבי
יחסם לוועד ' החלוץ ' .
העובדה שאנשי ' החלוץ ' הזמינו את נציגי הפועל הצעיר אל בית הפועלים של ההסתדרות
החקלאית המסונפת לאחדות העבודה פגעה גם בהם  .היו בין ראשי הפועל הצעיר ששללו את עצם
זכותם של הצעירים

' להתקבל '  ,כלומר לפעול בקהילה  ,בטרם עבדו כמה

שנים בארץ  .גם אלה

שהביעו צער על הניכור בין המפלגה לבין דובריהם של הצעירים דחו את הצעתם להידברות עם
אחדות העבודה ולהקמת מוסדות משותפים עימה  .בסופו של הדיון נתקבלה החלטה להזמין את
נציגי ' החלוץ ' למפגש עם הנהגת המפלגה .

38

מאמר ראשי שהודפס באות מודגשת וללא חתימה בשבועון ' הפועל הצעיר ' סיכם את עמדתה
של המפלגה בשאלת האיחוד ופעולתו של ועד ' החלוץ '  .הצעות אחדות העבודה לערוך ' ועידה

כללית של כל הפועלים וברית מקצועית ' נדחו על  -ידי בעל המאמר ובמקומן הומלץ על ' יצירת
הסתדרויות מקצועיות בלתי מפלגתיות '  .בסיום הזהיר מחבר המאמר
זו  . . .אנחנו לא נזקק יותר לברורים ולא נשוב לדון בשאלה זו ' .
35

והחלרצים '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

78
37
38
39

39

מרבית הנבחרים היו יוצאי צעירי ציון ו ' החלהן '  .י ' חורני  -שלייען היה מהשומר הצעיר  ,ראה

תנועת הפועלים הארץ ישראלית  ,תל  -אביב תשל " ט  ,עמ '  . 202ראה גם
36

:

' אם לא תענו לדרישת חיים

 27 ( 20בפברואר

' מאת הועד הזמני של החלוץ '  ,אגרת

:

:

מ ' ברסלבסקי ,

י ' חורני  ' ,המשרד הארצישראלי בוינה

. ) 1920

[ קונטרס  ,לט ]

( ב ' בסיון

' הערת המערכת '  ,הפועל הצעיר  ,יג  3 ( 41 ,באוגוסט . ) 1920
ספר הפרוטוקולים של מרכז הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה . ) 30
' בפעם המאה '  ,הפועל הצעיר  ,יג  2 ( 33 ,ביוני . ) 1920

תר " ף ) ;

הארץ ,

24

במאי

. 1920

.

ועד ' החלוץ בארץ  -ישראל

בראשית יוני

1920

נתבעה הנהגה זו לבחון שנית את יחסיה עם מחנה החלוצים הגדל ועם הוועד

שעמד בראשו .

מונצ ' יק  -מרגלית  ,שעלה לארץ בשנת
1911

1906

והיה בין הפעילים בהפועל

הצעיר  ,חזר

לרוסיה ביולי

ובשנות שהותו שם פעל בין השאר לגיבושה הארגוני והאידאולוגי של תנועת צעירי ציון

ונמנה עם מייסדי ' החלוץ ' .

ב5 -

ביוני

, 1920

ימים אחדים לאחר שובו לארץ  ,הרצה במשרד

ההתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון ביפו על תנועת ' החלוץ ' ברוסיה ולגבי שליחותו של
טרומפלדור אמר

:

' חבל שטרומפלדור ז " ל לא מילא את אשר הוטל עליו מטעם הוועידה  .הטלנו

עליו את דבר סידור העליה וחקירת המצב בארץ '  .דברים אלה אוששו את הסתייגותו של מרכז
הפועל הצעיר מפעולת טרומפלדור בזמנו  .בהתייחסו לבעיות ' החלוץ ' בארץ טען מונצ ' יק שיש
לייסד את ' החלוץ ' גם בארץ  -ישראל  ,בהסכמת המפלגות  ,כארגון בלתי מפלגתי  ' ,לתקופת הכשרה
לימוד והסתגלות של העולים החדשים '  ,הוא קרא להציג תוכנית זו גם לוועד הזמני של ' החלוץ '  .מן
הדיון שנערך לאחר הרצאתו של מונצ ' יק מתברר שאישי הפועל הצעיר ידעו שחברים בוועד
' החלוץ '

קשורים בצורה זו או אחרת עם אחדות העבודה וכי השומר

הצעיר  ,המזדהה עם ועד

' החלוץ ' המורחב  ' ,חפץ לסדר לחוד עבודה ' כלומר להתארגן כגוף עצמאי בקבלת עבודות כדוגמת
גדוד

העבודה  .מגמת ההתארגנות העצמאית של השומר הצעיר הדאיגה במיוחד את הנהגת הפועל

הצעיר  .חברי השומר הצעיר הושפעו משליחי הפועל הצעיר שפעלו בווינה ובערי מזרח  -אירופה
האחרות ומפגישתם עם צירי הפועל הצעיר לוועידתם בפראג  ' .העולים הראשונים ' של השומר
הצעיר  ,מרדכי שנהבי ואפרים טרטקובר  ,טיפחו את הקשרים עם אנשי הפועל הצעיר שסייעו להם
ולחבריהם שעלו לאחר מכן במציאת עבודה  .שנהבי סיפר על תנועתו השומר הצעיר במועצת הפועל
הצעיר בכינרת בשבועות תרע " ט  ,והוא שנשא את המכתב מהארץ על מאורעות תל חי שהוקרא
בוועידת פראג .

40

בטאון הפועל הצעיר פרסם את כל ההודעות של מועצת השומר הצעיר בארץ וכן

גם ידיעות רגילות כמו רשימות העולים לידיעתם של בני משפחותיהם בגולה  .הזיקה של השומר
הצעיר להפועל הצעיר התמידה למרות הביקורת עליו בישיבה של

באוקטובר

1920

ה5-

ביוני  .בוועידת הפועל הצעיר

הכריז מאיר יערי  ' :ראיתי בהיותי בחוץ לארץ בהפועל הצעיר עמוד אש  . . .יש לנו

היום אותו הקרוב הנפשי ולכן מפח הנפש הוא יותר גדול  .יש אדישות גדולה כלפי הפועלים

החדשים ' .

ן4

השומר הצעיר היה נכס ציבורי גדול בשביל הפועל הצעיר  ,והנהגתו רצתה לשמרו אף

בעת שהכריזה מלחמה על ועד

לסיכום שתי הצעות

:

' החלוץ ' ,

שבו פעלו גם חברי השומר הצעיר  .יוסף אהרונוביץ הציע

' א  .לעשות ליקווידציה של ועד " החלוץ "  .ב  .הוא [ מונצ ' יק ] לומד את המצב

בארץ על ידי ביקורים ופגישות עם חברים של " החלוץ " והפועל הצעיר ' .

לוי שקולניק הציע נוסח סיכום אחר  ' :יותר טקטי אם מונצ ' יק לא יופיע מגבוה לבטל את ועד

" החלוץ "  .יותר נכון להכנס למוסד זה על ידי ביקורים ופגישות ולבחור את דרכו

בעבודה  .להטות

את הענין לצד הטוב '  .ש

הפועל הצעיר האמין ביוני  1920שמונצ ' יק  ,המקובל על רבים מבין יוצאי ' החלוץ ' וצעירי ציון
71
40

' המועצה החקלאית של הפועל הצעיר '  ,הפועל הצעיר  ,יב  ,יח  -יט ( ו ' בתמוז

בעריכת י ' שפירא  ,א  ,תל  -אביב תשכ " ה  ,עמ ' . 220
41

42

פרוטוקול ועידת הפועל הצעיר במקווה  -ישראל  ,אה " ע  , 402 / 4 ,תיק

ספר הפרוטוקולים של מרכז הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה

. ) 30

 / 15א .

תרע " ט ) ;

אגרות יוסף שפרינצק ,

~

חיים גולן
יוכל לחסל את פעולת הוועד או לשנות את מגמותיו  .יצחק קנבסקי כתב לחבריו אליעזר קפלן
ישראל מרמינסקי ואברהם לוינסון

:

כבר שבעה חודשים שאנו בארץ ישראל ונמצאים בתוך משפחת העובדים  . . .ורב הצער
וגדולה הבושה כי האיחוד שנעשה בפראג עלול להזיק מאד מאד לתנועתנו  ,תנועת צעירי
ציון  . . .איך אפשר להתאחד עם מפלגה  ,אשר באידיאולוגיה האיקונומית שונה היא

תכלית שוני מזו של צעירי ציון  . . .הלקחו [ חברינו ] בחשבון את החלטות הקונפרנציה
בקיוב  ,מוסקבה ועוד

? 43

 . . .והפועל הצעיר

?

הלא אלה הם אותם העובדים אשר בשבילם

השם סוציאליות דבר טמא  . . .והרי בנין ארץ ישראל בלי מנצלים ומנוצלים מחייב קצת
איזה דבר יותר מאשר להכניס פירוד בין פועלי א " י  . . .זה מחייב את הקשר הסולידארי עם
כל הפועלים בעולם ובפרט עם בני בריתנו הערבים  ,ואותם הלא הקשר עם פועלי ארצות
אחרות מעורר פחד  . . .כן רחוקה הדרך ביניהם ובין צעירי ציון  . . .התאחדות אמתית
ושלימה של כל החברים העובדים בארץ ישראל בעד בנין א " י סוציאליסטית חופשית
ועובדת היא התאחדות ציונית סוציאלית  ,חזית אחת לעמלים  ,כי סכנה אחת נשקפת לנו
הציונות הבורגנית  . . .ברור שאנחנו נגד ועידת פראג  .בגלוי לא יצאנו  ,כי פה כל
הכוחות שאנו הקדשנו לפעולת הוועד הזמני של ' החלוץ ' השואף לאיחוד הפועלים . . .

והנה בינתיים בא הח ' מונצ ' יק והודיע שרק לו [ הזכות ] לנהל את עניני ' החלוץ ' ומכריז
מלחמה לוועד בכדי לבטל אותו  . . .התעזרו אתם לנו או נגדנו

?

44

קנבסקי חשב להיעזר בחבריו מצעירי ציון וביניהם אלה שהקימו את ההתאחדות המזרחית של צעירי
ציון ( המזרח פארבאנד ) בוועידתם בפברואר

1920

בוורשה  .עיקרי מצעה של ההתאחדות המזרחית

היו קרובים לאלה של אחדות העבודה  .נציגי התאחדות זו  ,יצחק שוייגר  -דמיאל וישראל מרמינסקי -
מרום השתתפו בוועידת פראג והגנו שם על החלטות ועידתם בוורשה  .הם תבעו ' שהמפלגה
[ ההתאחדות ]

החדשה העומדת להווצר תהיה סוציאליסטית ותחשוב את עצמה לחלק מתנועת

העובדים הבין לאומית '  ,ושאלו  ' :מדוע  ,החברים בארץ ישראל מתנגדים לשם סוציאליזמוס ומדוע

לא באו לידי אחוד בא " י ' .

45

יוצאי צעירי ציון הפעילים בוועד

' החלוץ ' בטחו בהשפעתה של ההתאחדות המזרחית והזדהו עם

אחדות העבודה בארץ  ,אבל הם דחו במפגיע את הצטרפותם אליה כל עוד פעלו בוועד זה .

עמדותיהם אלו קבעו את יחסן של שתי המפלגות לוועד ' החלוץ '  .הפועל הצעיר סירב לפרסם
בבטאונו את תכניתו של ועד ' החלוץ '  ,ואילו ב ' קונטרס ' היא פורסמה ללא כל הערות מלוות .

בחודשים מאי  -יוני לא יזמה אחדות העבודה הידברות חדשה עם הפועל הצעיר הואיל והיתה
שקועה בבעיות אחרות  ,כפי שעולה מדיוניה בוועידתה בכינרת ביוני

, 1920

ובהן הקמת ארגון

ה ' הגנה ' והנושאים שיידונו בוועידה העולמית של פועלי ציון בווינה בחודש יולי  ,היחסים עם
43

ועידת ציוני ציון באוקראינה וערכה בקייב

בהצעת המצע שהתקבלה בוועידה זו נאמר

:

ב 28 -

בינואר

. 1919

בסעיף ' תנועה מעמדית ומלחמת מעמדות '

' קידום פיתוחו של העקרון בדבר ההגנה על העניינים הלאומיים

בוז  -זמני למען הציונות והסוציאליזם '  .ראה
והסוציאליים של הפועלים היהודים יוכל להתגשם רק על  -ידי מאבק ינמ
' פראגראם  -פראיעקט פון " צעירי ציון " אין אוקראינא '  ,בעפרייאונג  26 ( 27 ,כדצמבר . ) 1919

סוף

תיקי ישראל מירום  ,אה " ה  ,מיכל

44

המכתב  ,חסר התאריך  ,הוא מיוני  , 1920ראה

45

' די קאנפערענץ פון דער פאלקס  -פראקציע " צעירי ציון " פון מזרח  -אירופה '  ,בעפרייאונג ,
; ) 1920

' הועידה העולמית '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

ציון '  ,קונטרס  ,לח ( ב " ו באייר

תר " ף ) .

:

30 ( 28

באפריל

; ) 1920

,2

תיק

:

.6
22 ( ) 31 ( 4

במארס

' החלטות הועידה המזרחית של צעירי

ההסתדרות הציונית והקשרים עם האינטרנציונל הסוציאליסטי  ' -שאלה זו העסיקה את הועידה קבוצת סוללים
יותר מכל דבר

אחר '  .בעיות האיחוד וקריאה להחישו הועלו תוך ביקורת על הפועל הצעיר ונוכח

מצבם הקשה של הפועלים בעיר ומיעוט הטיפול

בתימנים  .בוועידה ' הניפו כמו כן שוט ביקורת על

אשר הרשו ל " צעירי ציון " ול " הפועל הצעיר " להתאחד בוועידת פראג ' " שגיאה היסטורית " קראו

לזה  . . .בפראג נהרסו כל המחיצות הפורמליות  ,ניתקו כל הקורים המפרידים אותנו מהפועל הצעיר .

ועם זה יש חלק גדול  -החלוץ בארץ  ,הקורא לאיחוד כל הפועלים '  .בשאלת האיחוד בארץ סוכם
להציע שתי נוסחאות שההכרעה ביניהם תיקבע במשאל כללי של חברי אחדות העבודה .
אחדות העבודה בכינרת קיבלה במועד זה את התביעות לאיחוד של ועד

46

ועידת

' החלוץ ' .

ועד ' החלוץ ' כפה על שתי המפלגות לדון בתכניתו  .הפועל הצעיר דחה אותה והחליט לפעול

לפירוק ועד זה  .אחדות העבודה בחרה להתחמק על  -ידי דחיית ההכרעה למשאל ללא מועד מחייב .
אך שתיהן שגו בהערכת נחישותו של ועד ' החלוץ '  .אירועי קיץ

1920

אילצו את שתיהן להסביר

פניהן לציבור החלוצים ולנציגיו  .אחדות העבודה הכירה בוועד ' החלוץ ' כבר ביולי  ,ובהפועל הצעיר
נוכחו באוקטובר שאין להתעלם ממנו עוד  .התמורה כעמדתן של המפלגות הוותיקות החלה בעת
ההתארגנות לקראת העבודות הציבוריות הגדולות וסלילת הכבישים .

46

אלף  ' ,מועידת " אחדות העבודה " ' ( לעיל  ,הערה
קונטרס  ,מב

(ט'

בתמוז

תר " ף ) ;

; )2

211

' החלטות הועידה הראשונה של " אחדות העבודה " ' ,

' הועידה הראשונה של " אחדות העבודה " '  ,שם  ,מז ( ב " ב באב

תר " ף ) .

חיים גולן

סוללי הכבישים
ב 17 -

ביוני

1920

דן לראשונה מרכז הסתדרות החקלאים של אחדות העבודה על ' דבר עבודת

הכביש ' טבריה  -צמח והחליט על תקנות ניהולה ועל ' קבלת פועלים רק על ידי לשכת העבודה של
אחדות העבודה ' .

47

ההסתדרות החקלאית הוכרה על  -ידי הממשל הצבאי הבריטי  ,מתקצב

העבודות ,

כקבלן האחראי לביצוען ולניהולן  .בין הפועלים הראשונים שהגיעו לעבודה בכביש זה היו חלוצי
רוסיה  ,ה ' קרימאים ' ככינוים אז

;

הם היו מאורגנים בקבוצות שיתופיות וכעבור שלושה חודשים

הקימו את גדוד העבודה  .על ליכודם החברתי והתמדתם בעבודת הכביש של ה ' קרימאים ' העידו
פעילי אחדות העבודה

' הם מחליטים לקבל עבודה זו או אחרת  -אין מרבים בשאלות  ,אין

:

מדקדקים  . . .את הגרעין בכביש טבריה  -צמח יצרה הקבוצה הקרימאית ' .

48

' החלוצים מסוגו של

טרומפלדור הבינו שזהו המקום הנכון לחלוץ אמיתי וקיבלו עליהם את עול העבודה כמו אנשי
שלומנו ' ,

ו ' אנשי שלומנו ' הרי הם לדעת הכותב מאחדות העבודה .

49

יוצאי ' החלוץ '  ,כמו גם צעירי השומר הצעיר ושלוחי הפועל
ולעבודות

בארגונן

הצעיר  ,רוכזו לעבודה בכביש

הציבוריות האחרות על  -ידי ועד

' החלוץ '  :בדיעבד הכירו המפלגות בוועד כשותף

וכנציגם

הצעירים  .משימות העבודה וההוויה

ובניהולן של העבודות

של העולים

החברתית בכבישים גברו על הפולמוס הבין  -מפלגתי העקר בדבר מעמדו הציבורי של ועד ' החלוץ '
ותכניתו לקידום האיחוד .

ב 23 -

ביוני  ,שבועיים לאחר פרסום המאמר ' בפעם המאה ' בבטאון הפועל

הצעיר פנו מנהיגיה לאחדות העבודה לשם ' בירור הדרכים לפעולה משותפת ' ונענו בחיוב .

ביולי נערכה הישיבה המשותפת הראשונה ובה סוכמו העקרונות לשיתוף פעולה

50 ,

ב4-

ביולי

וב 16 -

קיבל הוועד הפועל של אחדות העבודה את הצעות הפועל הצעיר כולל התנאי האולטימטיווי ' לבלי

להכניס לסדר היום של הוועידה [ לייסוד ההסתדרות הכללית ] את שאלת ביטול המפלגות ' .

ו5

שיתוף

הפעולה המוסכם במועד זה כלל את הקמתן של אגודות מקצועיות ומוסדות משותפים לביטוח
סוציאלי ולעזרה הדדית ודמה עקרונית לתכנית האיחוד שהציע ועד ' החלוץ ' .
על מפנה זה ביחסים בין המפלגות כתב קופלביץ אל קפלן

ב8 -

ביולי

: 1920

במשך שלושה חודשים הנני מנהל משא ומתן עם המפלגות על דבר שיתוף הפעולה ואם
לפני חודש כותב הפועל הצעיר מאמר ' בפעם המאה ' ומודיע שהוא בשום אופן לא מסכים

לוועידה ומדוע זה פתאום נחה דעתם ?  . . .העבודה הכי חשובה כעת היא שאלת
האיחוד  . . .אנו חברי צעירי ציון  ' ,החלוץ '  -הכוח החדש הצריך לבוא הנה  ,הוא היוצר
לא רק את הארץ השוממה אלא גם צורותיה וחייה הפנימיים  . . .כמעט כל חברינו מרוסיה
אינם מסכימים עם החלטות ועידת פראג  .הפרוגרמה של אחדות העבודה מביעה
שאיפתנו  . . .אין שום הבדל בינינו ובין אנשיהם  : . .ומוצא אחד כעת ישנו  ,לבוא לוועידה

47

יומן אחדות העבודה ,

48

גולן ( לעיל  ,הערה
באוגוסט

49

2 2

~

אהרן פרידמן  ,מזכיר מועצת פועלי יפו אל נ ' גולדברג  -הרפז  ,שליח אחדות העבודה בפולין  ,י " ב בתשרי תרפ " א ,

ב.

' מאת הועד הפועל של אחדות העבודה '  ,קונטרס  ,מג ( ט " ז בתמוז
( כ " ח בתמוז
1920

51

 , ) 22עמ ' ; 133 , 106 - 105

. ) 1920

אמ " ע  ,פ , 4 /
50

17

ביוני  , 1920אה " ע ,

. 101 / 4

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ ' ; 1 13

.

' טבריה '  ,הפועל הצעיר יג ,

20 ( 44

תר " ף ) ;

( לעיל  ,הערה

' בדבר שתוף הפעולה '  ,הפועל  .הצעיר  ,יג ,

תר " ף ) ;

9 ( 37

. ) 47

א ' גולומב אל הפועל הצעיר  ,גולן ( לעיל  ,הערה

 , ) 22עמ '

. 197

' מסקנות הישיבה המשותפת '  ,שם  ,מד

ביולי

; ) 1920

יומן אחדות העבודה ,

5

ביולי

ועד ' החלרן ' בארץ  -ישראל

הכללית כארץ ישראל וליצור ברית ציונית סוציאלית חזקה  .ואל תסמוך על חברי הפועל
הצעיר בארץ  ,אלא חברינו מהגלות מוכרחים להשתתף בוועידה זאת  ,עבודה זו עומדת
ברומו של עולם ומעל כל העבודה הפוליטית  .ולענין ' החלוץ '  . . .כולנו בדעה זו שאין
מקום בארץ ישראל ל ' החלוץ ' כתור הסתדרות  . . .ואנחנו הסתדרנו אך בשביל לרכז
מסביכנו את כל הכוחות החדשים בכדי שנוכל להשפיע לשיתוף הפעולה  .אחדות העבודה

לא התנגדה לנו  . . .ומתייחסת אלינו אחרת  ,מפני שהם רוצים באיחוד  . . .הפועל הצעיר
בכל תוקף לוחם נגד ועד ' החלוץ '  . . .מסביבנו מתרכזים כל הכוחות של צעירי ציון
ו ' החלוץ '  . . .והנה בא הח ' מונצ ' יק וכאשר דרשנו ממנו לקרוא לוועידת חלוצים ולשמוע
מפיהם שלא ניכנס לשום מפלגה  ,אזי הכריז עלינו מלחמה . . .

מלחמה ?  . . .ספרו לנו מה היה בפראג .

על מי הוא הכריז

52

קופלביץ אינו מסביר במכתבו מה הניע את הנהגת הפועל הצעיר להסכים לשיתוף פעולה ולעריכת
ועידה כללית כניגוד לדעה שהובעה במאמר ' בפעם המאה '  .נראה שבקיץ

1920

הסיקו פעילי הפועל

הצעיר שגם עליהם לקבל עבודות ציבוריות שינוהלו על אחריותם ויספקו עבודה למאות העולים
הצעירים וכך גם יקשרום למפלגתם  .ביצוע יעיל ורווחי של עבודות אלו היה מותנה במניעת תחרות
בין שתי המפלגות על השגתן וחייב תיאום כין המוסדות הקבלניים של שתיהן והידברות עקרונית
בין הנהגותיהן  .דוד
בוחן ביחס

רמז  ,חבר הוועד הפועל של אחדות העבודה ,

לאיחוד ' .

53

ב 18 - 17 -

ציין

ביולי התכנסה מועצה מורחבת של

ש ' עבודה זו יכולה לשמש אבן

 -ישראל  ,והוזמנו

' החלוץ ' בארץ

אליה נציגי הקבוצות החקלאיות  ,לדיון בדרכים ל ' סידור העולים החדשים להבא בקבוצות '  .במועצה
זו  ,שנערכה

ימים מועטים לאחר הסכמת המפלגות על שיתוף הפעולה ועל עריכת ועידה

כללית ,

נידונה שאלת האיחוד לאור התמורה ביחס המפלגות  .דיוני המועצה בנושא זה סוכמו בהחלטות

א.

המועצה מכירה כי חזית מאוחדת על שדה העבודה הכלכלית והתרבותית היא תנאי
ראשון ליצירת וקיום ארץ ישראל עובדת .

ב.

כי חסרון אגודות מקצועיות מאוחדות ומוסדות משותפים  . . .נופל למשא על
העולים החדשים .

ג.

 . . .כי המרכזים של המפלגות מתנגדים להתגשמות הצורך ההכרחי הזה בחיינו .

ד.

לשם הגשמת שיתוף הפעולה בחיים מחליטה המועצה לארגן את כל העובדים
החדשים במטרה לשתפם בוועידת הפועלים בארץ  ,בתור גוף מיוחד

ולמטרה זו נקראת ועידת החלוצים בארץ בראשית תשרי תרפ " א .

ומאוחד ,

54

החלטת מועצת ' החלוץ ' ללכד את העובדים החדשים לקראת הוועידה הכללית ולערוך את ועידת

החלוצים נועדה להביא לגיבושו של מחנה ציבורי שלישי  ,לצד שתי המפלגות הוותיקות  ,שייאבקו
ואת
על האצת האיחוד ועל מהותו  .המועצה הטילה על קופלביץ להכין את ועידת החלוצים
הבחירות לקראתה  .קנבסקי הסביר במאמר מפורט את התביעה לכינוסה של הוועידה הכללית של
הפועלים והודיע כי לאחר שיוקם האיחוד יסיים ועד ' החלוץ ' את תפקידו ויתפזר  .אבל הוא הזהיר

52

תיקי ישראל מירום ( לעיל  ,הערה

. ) 44

53

גולן ( לעיל  ,הערה

54

' החלטות המועצה של " החלוץ בא " ה "  ,קונטרס  ,מה ( ח ' באב

, ) 22

עמ '

. 98
תר " ף ) .

טק

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

שאם המפלגות תשהינה את האיחוד אזי יקראו החלוצים לוועידת עובדים ותקום '
מיוחדת ' .

תנועת עובדים בעמוד ממול

מימין

55

המועצה המורחבת של ' החלוץ ' קראה תיגר על המפלגות הוותיקות והחלה לגייס את העולים
מחווה

החדשים לוועידתה שתוכננה להיערך בתשרי תרפ " א  .בטאון הפועל הצעיר נקט ביולי

יצחק

( לנדוברג )

1920

מפייסת ופרסם את החלטות המועצה ואת מאמרו הנזכר של קנבסקי .

7-

אירועים ציבוריים נוספים השפיעו על המפלגות הוותיקות והאיצו את ההידברות ביניהן  .ב
התנועה לימין
ביולי נפתחה בווינה הוועידה העולמית החמישית של פועלי ציון  ,והסתיימה בפילוג
ולשמאל  .הפילוג חייב את אחדות העבודה לאשש את מעמדה בברית העולמית החדשה  ,ה ' ימנית ' ,

ולחזק את אחיזתה בקרב מפלגות פועלי ציון בגולה ואת קשריה עם ההתאחדות המזרחית של צעירי
 שם יוסףציון  .כ  25 -באוגוסט הוכרז ככביש טבריה  -צמח על ייסוד גדוד העבודה וההגנה על
טרומפלדור  ,ויומיים לאחר מכן הוקמה ועדה משותפת של נציגי המפלגות והוועד של ' החלוץ '
העובדים בהן '  56 .בתחומים
' לשם ריכוז קבלת העבודות הציבוריות וממשלתיות ולשם חלוקת

מוגדרים אלה הושווה מעמדו של ועד ' החלוץ ' למעמדם של נציגי המפלגות  .אכל הוותיקים ניהלו
את העבודות הציבוריות מהמרכזים ובמקומות

העבודה ,

ואילו העולים החדשים והחלוצים

למאותיהם עבדו שם  .ברל כצנלסון חרד מחלוקה זו והזהיר ' כי צריך להמנע מלהביא את המצב לידי
זה שהמפלגות תהיינה הקבלניות והחלוצים הפועלים .
ב 14 -

הוועד הפועל של אחדות העבודה החל לדון

57

כספטמבר על הוועידה הכללית העתידה  .רמז

דרש במפגיע להחיש את כינוסה הואיל ודחייתה פוגעת בשתי המפלגות המתחרות ביניהן על קבלת
העבודות הציבוריות  .הוא הסב את תשומת לבם של חבריו לוועידת החלוצים הקרבה שכה ' ידונו

כאופן ספקולטיבי על ענייני האיחוד '  .רמז  ,הלוחם העקבי למען איחוד על  -ידי ייסוד הסתדרות
כללית  ,חשש

ממהלכים ' ספקולטיוויים ' בוועידה זו שציריה נבחרו לפי השתייכותם לסיעות  .רמז

הכין שכמצב מורכב זה יש לקרב את ועד ' החלוץ ' והציע לשתפו כוועדה להכנת הוועידה הכללית .

הוא הזכיר את הנושא הפנים מפלגתי המשתלב בשיקוליו  ' :שהרי סוף סוף גם לנו יש עניינים אחרי

וינה [ ועידת הפילוג של פועלי ציון ] ' .

58

בהפועל הצעיר סברו שעל האיחוד יוחלט כין המפלגות ולא בוועידת החלוצים  .ראשי המפלגה
 אירופה  ,הםבטחו בכך שרוב החלוצים  ,שעלו בעזרתם של משרדי העלייה שלהם בערי מזרח

מנאמניהם הפוליטיים והם אלה שחיזקו את מעמדם הציבורי בארץ  .לדידם החלוצים היו שותפים
לעבודה אך לא להכנת

האיחוד  ,והם סברו

כי לשם קליטתם של החלוצים כחברה הארץ  -ישראלית

חייבת המפלגה להתמסר ל ' עבודה המקרבת ומאחדת '  .לעומת בעלי דעה זו  ,שהתאפיינה בבטחון

עצמי מופרז וכשוויון נפש כלפי העולים  ,היה כהפועל הצעיר מי שדרש לא להשאיר ' את הבאים
מחדש לנפשם  ,כדי שיוכלו להעזר על ידי נסיוננו בעבודה כארץ ' .

59

בשלהי קיץ

1920

נקטו שתי

המפלגות עמדות מנוגדות כדבר מעורבותן הפעילה בקרב החלוצים וההכרה בוועד ' החלוץ '  .אחדות
העבודה קיימה קשרים רצופים עם יוצאי צעירי ציון הפעילים בוועד ' החלוץ ' ולמעשה הכירה בו .

55

" קניבסקי ,

' החלוצים וארגון הפועלים '  ,הפועל

תר " ף ) .

56

' החלטות '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

57

יומן יקותיאל בהרב ,

58

גולן ( לעיל  ,הערה

59

י ' רבינוב " ן  ' ,רשימות '  ,הפועל הצעיר  ,יג ,

9

, ) 22

בנובמבר
עמ '

הצעיר  ,יג ,

28 ( 45

באוגוסט

~ . ) 192

, 1920

אה " ה ,

,5

סדרה ה  ,מיכל

,7

תיק . 5

. 111 - 110
13 ( 43 - 42

באוגוסט

 ; ) 1920ל " ש [ לוי שקולניק ]  ' ,לקראת העליה '  ,שם .

:

קבוצה

תוש

שדה

; בוצה בגדוד העבודה

הפועל הצעיר  ,שידעה על קשרים אלה  ,התבצרה בהתנכרותה לוועד  ,עד שנאלצה להכיר בו  ,ולו גם
בהסתייגות

מוצהרת ,

בעקבות ועידת החלוצים וההד הציבורי שעוררה .

ועדה מיוחדת הכינה את הבחירות לוועידת החלוצים  ,ולקראתן ביקרו חבריה בקבוצות ושוחחו

עם חבריהן על תפקידי הוועידה  .מועצת השומר הצעיר החליטה ' שכל חברי " השומר הצעיר "
86

צריכים לקחת חלק אקטיבי בוועידה '  69 .תכניתה של ועידת החלוצים וסדר יומה בן שמונה הסעיפים
פררסם בעיתונות ולפיהם אמורה היתה הוועידה לדון במכלול בעיות היישוב  ,הציונות
וציבור
החלוצים .
60

אלמוג ( לעיל  ,הערה  ' ; ) 8לועידת החלוצים '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

תר " ף ) .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

המארגנים שאפו לשוות לוועידה מעמד של אירוע החשוב לא רק לעולים החדשים כי אם גם
לחלקים גדולים של ציבור הפועלים בארץ ושל הארגונים החלוציים בארצות הגולה  .לוועידה
הוזמנו נציגים של המפלגות  ,ארגוני הפועלים  ,מוסדות היישוב והוועד הפועל הזמני של ' החלוץ '

בוורשה  .יעקב רושצ ' וק ויוסף הפטמן נבחרו כנציגי הוועד הוורשאי  ,אך הם איחרו להגיע והייצוג
בשמו הוטל על מונצ ' יק .

ן6

ועידת העולים החדשים והחלוצים על הכרמל -
הוועידה נערכה בקבוצת רושמיה שעל הכרמל
1 , 138

בוחריהם  ,שהם מעל לרבע

מ 4 , 433 -

ב 20 - 18 -

בספטמבר . 1920

62

54

הצירים ייצגו את

הבוחרים לוועידת היסוד של ההסתדרות  .הצירים נמנו

עם שתי סיעות  -האחת של צעירי ציון  ,השומר הצעיר ו ' החלוץ ' והאחרת של מפ " ס ( מפלגת

פועלים סוציאליסטית ) .

פעילי ועד ' החלוץ ' הרצו בשאלות העלייה והקליטה והיחסים עם ארגוני

63

' החלוץ ' בגולה  ,ונציגי אחדות העבודה הרצו על שאלות ההתיישבות וגדוד העבודה  .בהחלטות
הסיכום הצהירה הוועידה

:

כי רק ברית ההסתדרויות המקצועיות הבלחי מפלגתיות עם קומפטנציה מקיפה
ומונופולית בכל שאלות החיים היום יומיים של העובד בארץ ( העבודה הכלכלית  ,ישובית ,

תרבותית ) תאחד את ציבור הפועלים  ,תיצור חזית מאוחדת של העובד כלפי חוץ  ,תאפשר
את התבצרות העובד בעבודה לכל ענפיה ובנין ארץ ישראל עובדת .

הוועידה דרשה ממרכזי המפלגות לכנס בהקדם האפשרי את אספת פועלי ארץ  -ישראל  .כיוון שלא
ניתן היה לכנס אספה זו עד לכינון אספת הנבחרים  ,תבעה הוועידה ממרכזי המפלגות ' לחייב את כל

צירי העובדים בארץ  ,חברי מפלגותיהם  ,להופיע מאוחדים כלפי כל האגפים שבאספת הנבחרים
בכל עבודתם שם ובכל השאלות שתעמודנה על הפרק ' .

64

הוועידה הצטרפה למחאתם של צירי מועצת הקבוצות  ,שנערכה בטירה  ,כלפי מנהיגי ההסתדרות
הציונית  ,האשמים במשבר הפוקד את הקבוצות והחקלאות כארץ  ,והביעה תמיכה בכל דרישות
העובדים

בארץ ' .

6

הוועידה מחתה בתוקף נגד צמצום ההגירה לארץ  -ישראל מטעם ההסתדרות הציונית  ,וקראה
להמשך העלייה .

66

היא קבעה כי הסתדרות העובדים שתוקם תופקד על הטיפול בעולים ובעיקר על

סידורי עבודה עבורם .
61

מ ' עלקין [ אלקינד ]  ' ,מאת החלוץ בארץ ישראל '  ,קונטרס  ,מו ( ט " ו באב תר " ף )

;

הפועל הצעיר  ,יד 2 ,

(8

באוקטובר . ) 1920
62

בקבוצת רושמיה היו עשרות יוצאי הגדוד העברי וותיקים חברי אחדות העבודה שהועסקו בעבודת ייעור מטעם
חברת הכשרת

63

היישוב .

מפ " ם  ,מפלגת הפועלים הסוציאליסטית  ,נוסדה באוקטובר

1919

על  -ידי חברי פועלי ציון שהתנגדו לייסוד

אחדות העבודה  .למפ " ם היה מעמד חזק בקרב העולים החדשים בעריס  ,מתוכה צמחה המפלגה הקומוניסטית
הפלסטינאית
64

מבין

258

( פק " פ ) .

ד ' כהן  ' ,על דבר החלוץ '  ,קונטרס  ,סד ( ה ' בשבט

הנבחרים לאספת הנבחרים הראשונה היו לאחדות העבודה

העובדים במוסד היישובי

68

תרפ " א ) .

ולהפועל הצעיר

, 40

ואלה היוו את סיעת

העליון .
תר " ף ) .

65

' ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול

66

' ועד הצירים לא רק שלא עשה שום מעשה להגדלת הישוב ולבנין הארץ  ,כי אם תמך בפוליטיקה של נעילת
שערים '  .ח ' גולן ( עורך )  ,משלחת פועלי  -ציון בארץ  -ישראל  ,ב  ,יד טבנקין ,

 , 1989עמ '
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1~ 7

חיים גולן
הוועידה בחרה בוועד פועל בן שבעה חברים  :אלקינד  ,קנבסקי ,

בנימין דרור ודוד כהן  ,והטילה עליו את התפקידים הבאים

יערי  ,חיים

פרידמן  ,קוסובסקי ,

:

 . 1להיות בא כוח הוועידה כלפי המפלגות והמוסדות היישובים עד הווסד הברית
המקצועית  . 2 .לשלוח באי כוח אל הוועדה המסדרת את הבחירות לוועידת הפועלים בארץ
ישראל  . 3 .לנהל תעמולה בין העובדים בעד המצע של הברית המקצועית בזמן הבחירות
לוועידת הפועלים ולפניהן  . 4 .במקרה שוועידת הפועלים לא תיצור את הברית המקצועית
ניגש הוועד הפועל בעצמו לסידור ברית זו ופונה לשם זה לכל ציבור העובדים בארץ .
הוועידה הודיעה

' כי המציאות הארץ ישראלית מתנגדת לקיום הסתדרות חלוצית מיוחדת בארץ

ישראל ועם בחירת הוועד הפועל חדל הוועד הזמני של " החלוץ " להתקיים ' .

67

הוועד הפועל שנבחר בוועידה ייצג את יחסי הכוחות בין שני הזרמים החלוציים של ראשית

העלייה השלישית  -צעירי ציון והשומר הצעיר  .נציגי תנועות אלו בנו במשך שנת

1920

שותפות

חלוצית פעילה  ,וזו ליכדה את שולחיהם לוועידה למחנה ציבורי עצמאי  ,הדבק ביעדיו והנכון
להיאבק על הגשמתם .
רבים מבין מנהיגי המפלגות הוותיקות  ,שפעלו כדי לקרב את צעירי העלייה השלישית

אליהן ,

התנכרו ביודעים ובלא יודעים למאווייהם של צעירים אלה  .הצעירים העריצו וכיבדו את פועלם של
אנשי העלייה השנייה  ,אך לא נרתעו לדחות את משוגותיהם  ,את צמידותם למשקעי עברם ואת יחסם
האפוטרופסי לאלה שמקרוב עלו  .הוותיקים  ,שהיו אז בשנות השלושים לחייהם  ,בטחו בהתנסותם
במשך חמש  -עשרה השנים מאז עלייתם והטילו ספק בכושר התמדתם של הצעירים  ,בני

העשרים ,

הנלהבים והתובענים  .למרות המאבק הסמוי והגלוי בין שני הדורות  ,העמיד המחנה החלוצי
בוועידה ולאחריה את מלוא כוחו הציבורי לרשותה של המנהיגות הוותיקה כדי שהיא תוליך את
ציבור הפועלים אל האיחוד המצופה .
דוד רמז היה בין הבודדים בהנהגת אחדות העבודה שהיה ער להלכי הרוח בקרב

הצעירים  ,העריך

את ליכודם החברתי והוקיר את תרומתם לביצוע העבודות הציבוריות הקשות  .הוא קרא לחבריו
להנהגה לחדול מההתדיינות על מעמדה הציבורי של אחדות העבודה כאשר תקום ההסתדרות
הכללית  .הוא תבע לגלות תבונה ורגישות להישגים המוכחים של החלוצים ונציגותם וראה בהם
שותפים אמינים במאבק לייסוד

היתה לדעתו לכל ציבור העובדים .

ההסתדרות  ,שהקמתה הכרחית

רמז היה בין המודים במיעוט הישגיה ובקוצר ידה של אחדות העבודה בשנה השנייה לקיומה .
ההסתדרות הכללית נועדה ליטול על עצמה חלק גדול מפעילותה של אחדות העבודה ובכך לסייע
לה לגבור על קשייה הפנימיים והציבוריים
מעמדה בקרב המפלגות הקרובות לה

בארץ  ,להתמסר לפעילות

בגולה ' .

6

המדינית ביישוב ולקדם את

רמז  ,שייחס חשיבות לוועידת החלוצים  ,השתתף בה

לא רק כמברך בשם אחדות העבודה  ,כי אם כמתדיין פעיל ויועץ בעל נסיון ציבורי  .בדיוני הוועידה

השתתפו גם בן  -ציון טשרנומורסקי  -ישראלי וישראל שוחט  ,מבכירי אחדות העבודה

;

הראשון

הרצה על תכניות ההתיישבות והשני על גדוד העבודה  .השתתפותם בוועידה הרחיבה את תחומי
דיוניה וכן תרמה לחיזוק הקשרים בין יוצאי צעירי ציון שבמחנה החלוצים לבין אחדות העבודה .
218
67

פרוטוקול הוועידה והחלטותיה ראה  :אה " ע ,

, 151 /4

תיק . 2

הציטוטים

ההחלטות שהופיעו בעיתונים נערכו ללא שינויים משמעותיים  .ראה
(  20בספטמבר ) 1920
68

גולן ( לעיל  ,הערה

;

:

הובאו מן הנוסח המקורי של ההחלטות .

' מועידת " החלךן " '  ,הפועל הצעיר  ,יד 1 ,

' החלטות ועידת החלוצים והעובדים החדשים '  ,קונטרס  ,נב ( כ " ט באלול
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ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

בוועידה .

מרכז הפועל הצעיר לא הכיר כאמור בוועד ' החלוץ '  ,אך למרות זאת השתתפו פעיליו
ואיסר קוסוכסקי היו בין
צבי לינרמל  -לבנה בירך את הוועידה בשם הפועל הצעיר  ,אברהם האפס
יוסף
המתדיינים בה  .שמואל הוגו ברגמן  ,מיוזמי ועידת פראג  ,שחלק על יחסם המתנכר של
לוועידה הוא
אהרונוביץ ואליעזר יפה לוועד ' החלוץ '  ,שיגר מכתב כרכה לוועידה  .מתוך הערכה
תבע מציריה לתת יד למשימה מיוחדת הדחופה לדידו  ' -לכנות את ההסתדרות הציונית

מחדש ' .

שולחיו בוועד

מונצ ' יק  ,המרצה השני בסעיף על ' סידור העליה '  ,ביטא את עמדתם הידועה של
לא הצליח למנוע את
' החלוץ ' בוורשה ובהפועל הצעיר כארץ  .למרות מעמדו הציבורי המוכר
את
לחלוטין
ביטלה
החלוצים
ההחלטה על פיזורו של ועד ' החלוץ ' לאחר הקמת ההסתדרות  .ועידת
 69מהלכה
החלטות ועידת פראג על זיקת תנועת ' החלוץ ' להתאחדות של הפועל הצעיר וצעירי ציון .
של ועידת החלוצים ותוצאותיה הניעו את הפועל הצעיר לשקול מחדש את יחסו לוועד '

החלוץ '

כוועידתו במקווה ישראל באוקטובר . 1920
למפלגת הפועלים

הסוציאליסטית  ,שהתארגנה באותם

ימים כמפלגה עצמאית לקראת הבחירות
,

לוועידת ההסתדרות  ,היתה ועידת החלוצים במה פוליטית למלחמתה במפלגות הפועלים הקיימות
ביישוב
ואילו עמדתה האידאולוגית מוצתה  ,לפי הפרוטוקול  ,במאבק למען מעמדה של שפת יידיש
בארץ .
הוועידה הזדהתה כאמור עם עמדת מועצת הקבוצות שנערכה בטירה שבועיים לפני כינוס
ייסוד
הוועידה  .מועצה זו החשיבה את ' אגוד פועלי ארץ ישראל לאגודה אחת ' והחליטה על
בהסתדרות הכללית 70 .
' התאחדות הקבוצות בתוך ההסתדרות החקלאית ' כצעד ראשון לאיחוד
ההחלטות לפעול לכינוס אספת פועלים כללית ולקרוא לצירי מפלגות העובדים להופיע בחזית
אחידה באספת הנבחרים  ,ההצטרפות למחאת מועצת הקבוצות נגד ראשי ההסתדרות הציונית וגינוי

האיסור שהטילו על העלייה  -כל אלה נוסחו ברוח אחדות העבודה ומעידים על השפעת נציגיה
על מהלכה של ועידה זו .
תביעתה של מועצת ' החלוץ ' ביולי

1920

להקים ' חזית מאוחדת של ארץ ישראל העובדת ' הפכה

כוועידה לאתגר המחייב פעילות מוגברת  .חזית זו שראשיתה בשותפות בין יוצאי ' החלוץ ' וצעירי
והוצגה
ציון לבין חברי השומר הצעיר בוועד הזמני של ' החלוץ ' בארץ  -ישראל הועמקה בוועידה
כהידברות
בציבור בהרכבו של הוועד הפועל החדש  .המפלגות הסיקו מהוועידה שעליהן להתחיל
אחר
עניינית ומכובדת עם נציגותם הנבחרת של העולים החדשים  .הידברות זו קמה ונבנתה שלב
ההסתדרות
שלב במשך שלושת החודשים שבין ועידת החלוצים על הכרמל לבין ועידת היסוד של
בחיפה .

בין ועידה לוועידה

הופיעו

לקראת הבחירות לוועידת היסוד של ההסתדרות שנערכו במוצאי שבת ה  27 -בנובמבר 1920
את רשימתם בתור
צעירי ציון  ,השומר הצעיר והנלווים אליהם ברשימת העולים החדשים  .הם הציגו
הוועידה צריכה לתת כיוון לכל מהלך
' הכוח העיקרי המסוגל לגשם את האיחוד המעשי  ,וכי

הפועל
69

לאחר הוועידה המשיך מונצ ' יק את הפולמוס על תפקידי החלוץ בארץ  ,א ' מונצ ' יק  ' ,על דבר החלוץ ' ,
הצעיר  ,יד ,

70

' החלטות

17 ( 11 - 10

בדצמבר

; ) 1920

כהן ( לעיל  ,הערה

. ) 63

ועידת הקבוצות החקלאיות בטירה '  ,הפועל הצעיר  ,יד ,

26 ( 1

בספטמבר

. ) 1920

91

במחצבה

התפתחות תנועתנו בארץ '  .י 7רשימת הצירים ייצגה את יחסי הכוחות בין מרכיביה התנועתיים .

ועידת החלוצים ביטלה למעשה את ההסכם של המפלגות

מה 4 -

ביולי

1920

72

בדבר שיתוף הפעולה .

הן נאלצו להיערך לקראת הבחירות לוועידת היסוד של ההסתדרות תוך התחשבות ברשימת העולים
החדשים .
על היערכות זו דן הוועד הפועל של אחדות העבודה

ב 14 -

וב 19 -

באוקטובר  .רמז הזכיר

למתדיינים כי בהתארגנות החדשה ' בחודש הקרוב ' יש לזכור את ' דבר ועידת " החלוץ " '  .גולומב ,
יבנאלי  ,שוחט וטבנקין תבעו ש ' כעת צריכה להתרכז פעולת אחדות העבודה בין הישנים

והחדשים  .זה נחוץ כהתכוננות לקראת הוועידה הכללית '  .בדיון השני

ב 19 -

[ הוותיקים ]

באוקטובר לא השלים

ברל כצנלסון עם קוצר ידה של אחדות העבודה  ' :ברגע זה ובמצב זה  [ -אני ] נגד האיחוד  . . .כי

נחוצה אחדות העבודה מחודשת '  .אבל לאחר הבירור הצטרף גם הוא לחברים שתבעו לצאת אל
הציבור ביישובים ובמחנות

הכבישים ' .

7

כצנלסון הרצה בשלוש אספות בכביש טבריה  -צמח על

בעיות תנועת הפועלים בעולם ועל אופי האיחוד בארץ  .בחייבו את ' האיחוד השלם במובן הכלכלי

והפוליטי ' היה קרוב יותר לרוח החלטות ועידת החלוצים  .הוא נבחר כציר לוועידת ההסתדרות
2נק3
71

' מאת

הועד הפועל של ועידת החלוצים והעובדים החדשים '  ,אה " ע  , 151 / 4 ,תיק

ברשימה עצמאית בתופסת המלה ' עברית ' לשמה -
72

ברסלבסקי ( לעיל ,

73

גולן ( לעיל  ,הערה

הערה  , ) 35עמ ' . 202
 , ) 22עמ ' . 142 - 134

מפס " ע .

.2

מפ " ם הופיעה בבחירות

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

בכביש טבריה  -צמח וטבנקין נבחר כציר בכביש חיפה  -נצרת .
במקווה ישראל

74

בוועידת הפועל הצעיר  ,שנערכה

באוקטובר פתח אליעזר שוחט את הדיון ' לשאלת איחוד הפועלים '  .הוא

ב 18 - 15 -

קבל על היחס הלא נכון של החלוצים אל המפלגות הואיל והם
עומק '  .מונצ ' יק  ,שהכיר את החלוצים ברוסיה משנת

, 1917

' לא הבינו שהמפלגות נוצרו מתוך

דאב על התרחקותם מהפועל הצעיר חרף

העובדה שהם חונכו על  -ידי אנשיו  .מאיר יערי ומיכאל אסף היו נציגי השומר הצעיר בוועידה  ,ויערי
קבל על אדישותן של המפלגות כלפי החדשים ' וחייהם הרוחניים '  .בהזכירו את החלטות ועידת
החלוצים על הכרמל אמר

:

' אנחנו העולים החדשים שואפים לאיחוד מעשי . .

איחוד כלכלי ' ונגן על קיום החלטה זו .

 .דורשים פה אחד

75

הפועל הצעיר ניסח בוועידה זו את עמדתו כלפי האיחוד הצפוי בהגדירו אותו כ ' ברית מקצועית
בלתי

אבל

מפלגתית ' ,

ואימץ מחדש את העיקרים שסוכמו בוועדה לשיתוף פעולה

עתה  ,לאחר ועידת

מה 4 -

ביולי . 1920

החלוצים ובהשפעת תביעתם של נציגי השומר הצעיר  ,הבינו רוב צירי

הוועידה שמאז יולי חלו תמורות בציבור החדש והוותיק  .הוועידה החליטה ש ' בוועדה משותפת
לארגון הוועידה ולהוציאה לפועל משתתפים גם באי כוח העולים החדשים ' ,

76

ובכך  ,הכירה בוועד

הפועל שנבחר בוועידת החלוצים כנציגותם המוסמכת של ' העולים החדשים '  .אהרונוביץ ואליעזר
יפה  ,ממנהיגיו הוותיקים של הפועל הצעיר  ,לא השלימו עם החלטה מסויגת זו  ,התפטרו ממרכז
המפלגה ולא השתתפו בוועידת היסוד של ההסתדרות .

77

בימי מלחמת הבחירות לוועידת ההסתדרות נאבקה מפלגת הפועל הצעיר על קולותיהם של

הצעירים וביניהם ' אלף הראשונים '  -לפי חישובי משרד העלייה של הפועל הצעיר בווינה -

שהודרכו בחוץ לארץ על  -ידי פעיליהם  .יוסף שפרינצק  ,מנהיגה המרכזי של מפלגה

זו  ,חזר

מחוץ

לארץ  ,התוודע אל הלכי הרוח בקרב העולים הצעירים ותבע להחיש את פעולת ההסברה בקרבם .
שבועיים לפני ועידת ההסתדרות חייב מרכז הפועל הצעיר את אליעזר קפלן לצאת אל פועלי
הכבישים כדי ' להניע את חברי ה " התאחדות " להצביע בעד העמדה שקבענו ובעד צירי " הפועל
הצעיר " ' .

בדעת מכוון הוטל התפקיד על קפלן  ,מיוזמי ועידת פראג  ,שהיה מקובל מאוד על יוצאי

78

צעירי ציון מרוסיה .
בבחירות לוועידת היסוד של ההסתדרות התחלקו הקולות כדלקמן

:

אחדות העבודה שלושים

ושמונה צירים  ,הפועל הצעיר  -עשרים ושבעה  ,רשימת העולים החדשים  -שישה  -עשר

ומפלגת הפועלים הסוציאליסטית העברית  -שישה  .הרכב זה העניק לצירי העולים החדשים
השפעה על מהלכה של הוועידה ועל תוצאותיה  ,והדבר היה ברור גם למפלגות האחרות  .בין שישה -

עשר צירי רשימת העולים נמנו תשעה עם יוצאי ' החלוץ ' וצעירי ציון  ,שישה היו מן השומר הצעיר

74

ק" ל,

' מן הכביש

טבריה  -צמח '  ,קונטרס  ,נט ( ח ' בכסלו

ארז וא " מ קולר  ,תל  -אביב  , 1970עמ ' , 142 - 140
בדצמבר
75

; 144

י ' שוויגער  ' ,אויפ ' ן וועג צום אחוד '  ,בעפרייאונג 17 ( ] 34 [ 7 ,

. ) 1920

' ועידת " הפועל הצעיר " במקוה ישראל ' ( לעיל  ,הערה
, 402 /4

תרפ " א ) ;

אגרות ב ' כצנלסון  ,תרע " ט  -תרפ " ב  ,בעריכת "

תיק

 ; ) 2פרוטוקול ועידת הפועל הצעיר במקוה ישראל ,

. 14

הועידה השנתית של " הפועל הצעיר " '  ,הפועל הצעיר  ,יד ,

27 ( 4 - 3

באוקטובר

76

' החלטת

77

מכתבו של יהודה שרתוק  -שרת לאחיו משה  ,ללא תאריך  ,אה " ה  ,תיקי יהודה שרת  ,חטיבה
אהרונוב " ן נכח בוועידת ההסתדרות

8ד

אה " ע ,

כעיתונאי .

אגרות שפרינצק ( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ ' , 200

. 203

. ) 1920

 , 15מיכל  , 16תיק . 4

ו :נ
~

חיים גולן

ואחד נבחר בכביש עפולה  -נצרת

; 79

כולם פעלו בוועידה כסיעה מגובשת הנושאת באחריות גלויה

למהלכה של הוועידה ולתוצאותיה .
פעילותם של צירים אלה תועדה בספרי המחקר והזכרונות

צחור .

החדשים '  ,סיכם זאב

80

יערי סיפר לימים

:

' את ועידת חיפה יצרו העולים

:

על כולנו  ,וביחוד עלי  ,הוטל בזה תפקיד מיוחד  . . .הייתי נציג הגוש החלוצי במשא  -ומתן

עם נציג אחדות העבודה דוד רמז  ,ועם הנציג של הפועל הצעיר  -יוסף שפרינצק  .הצילה
את המצב תוספת מלה קטנה אחת ' וגם ' כלומר ' וגם תרבותית ' בסעיף המגדיר את תחומי
פעולת ההסתדרות  . . .מיצינו את האפשרי במצב הנתון  . . .ואמנם  ,הנוסח שהצענו ביחד
הוא שנתקבל בוועידה .

ן8

דעתם של משתתפי הוועידה על פעילותם של העולים בה היתה ברורה  .ידידיה ינובסקי  -ינאי כתב
בכ " ו בכסלו תרפ " א

:

' " החלוץ " הוא הכוח המאחד את המפלגות ולכן ניצח  .עכשיו אנו יכולים

להגיד בגאון  ,שאנחנו הבאנו את האיחוד הרצוי והנחוץ כל כך לפועלי הארץ ' .

82

' אנו חושבים

שהגדודים [ גדוד העבודה וגדוד שומריה ] יצרו את ההסתדרות הכללית '  ,טען חיים פרידמן בוויכוח
עם רמז במועצת גדוד העבודה במגדל .

נוסדה הודות להתאמצות שלנו

;

83

טבנקין כתב אל נטע גולדברג  -הרפז  ' :ההסתדרות הכללית

אופי של תקנותיה ניתן על ידי החלוצים החדשים  . . .אנחנו היינו

בעד מקסימום של קומפטנציה הפועל הצעיר בעד המינימום  .הכריעו החלוצים  .בני ברית היו ' .
יהודה שרתוק דיווח על מהלך הוועידה ובין השאר כתב

:

84

' התחילה התקפת החלוצים  ,זאב אייזנברג

( צעירי ציון ) דיבר על הרע שמכניסות המפלגות בעבודה  ,הביא

עובדות '  .כאשר האריך בדבריו

לו שמעון קושניר את רגעיו '  ,כלומר את רשות הדיבור  ,והסביר לשרתוק

:

' נתן

' עתה ישמיעו הם ,

החדשים את דבריהם  .דבריהם חשובים יותר  ,אחדות העבודה עמדה לה כאילו בצד  ,כאומרת  :ידברו
הנערים '  .ברנר שנכח בוועידה כעיתונאי ' נכנס כולו לעבי הקורה של עניני הפועל וענינה של אחדות
העבודה  . . .מאחורי הקלעים היה משוחח הרבה מאד והשפיע על החלוצים לא

מעט '  .וכאשר

בסיום

הוועידה ' נתפרצה שירה וריקוד ארצישראלי  ,וההתלהבות היתה גדולה עד כלות הנפש ברנר שאל
בצחוק

:

מה אתם

שמחים ,

קופלכיץ רשם ביומנו

:

הלא התאחדתם אך איחוד מקצועי ' .

85

' הפרקציה שלנו היתה המתווכת והמכרעת [ ההדגשה במקור ,

המנוח ברנר כינה אותנו בשם

ח " ג] .

" פרקצית הגמים והרקים "  ,מכיון שאנחנו לא החשבנו כלל את

ההגבלות הפורמליות  -סייענו לקבלתן לשם האיחוד ושלמותו ' .

86

ההסתדרות הכללית עוצבה בוועידת הייסוד שלה לא ברוח שיתוף הפעולה המוסכם מיולי ולא

79

ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה

 , ) 35עמ '

. 202

מאיר יערי הזכיר שמותיהם של חמישה חברי השומר הצעיר  ,ראה

:

דיוקנו של מנהיג כאיש צעיר  :מאיר יערי  ,פרקי חיים  , 1929 - 1897בעריכת ד ' זית וי ' שמיר  ,גבעת חביבה תשנ " ב ,
עמ '
80

צחור

81

זית ושמיר ( לעיל  ,הערה  , ) 79עמ '

82

94

. 89
( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ '

. 126

83
84

85
86

; 90 - 89

סלוצקי ( לעיל  ,הערה

מכתבו של ינובסקי  -ינאי  ,כ " ו בכסלו תרפ " א  ,ארז ( לעיל  ,הערה

 , ) 33עמ '

. 97

 , ) 33עמ '

. 225

. 247

גולן ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '
י ' טבנקין  ,דברים  ,ב  ,תל  -אביב
מכתבו

 , 1972עמ '

. 486

של יהודה שרתוק  -שרת לאחיו משה ( לעיל  ,הערה

. ) 77

אלמוג ( לעיל  ,הערה  . ) 8המלים ' גם ' ו ' רק ' הוצעו על  -ידי צירי החלוצים בוועידה  ,והן גישרו בין ההצעות
המנוגדות של שתי הסיעות הגדולות .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל

כברית מקצועית כדרישת הפועל הצעיר  ,אלא כהסתדרות כללית מאוחדת  .בהחלטותיה הוטבעו
אחדים מעקרונותיה של ועידת החלוצים על הכרמל .
חבריו של טרומפלדור השלימו את שליחותו הלא גמורה  .בסיומה של ועידת ההסתדרות הודיע
אלקינד

:

' מרכז החלוצים מילא את עבודתו ומעתה אני מודיע כי הוא מתבטל ' .

87

רוב פעילי ועד

' החלוץ ' הצטרפו לאחדות העבודה  ,אחדים מהם פעלו בגדוד העבודה  .מונצ ' יק וקוסובסקי פעלו
בהפועל הצעיר  .פעילי השומר הצעיר המשיכו בריכוז חבריהם במחנה גדוד שומריה שבכביש
חיפה  -נצרת .

ועד ' החלוץ ' בארץ  -ישראל וועידת החלוצים האיצו את מהלכי ההתלכדות הארגונית של ציבור
הפועלים  .הצעירים חברו לוותיקים והכריחום להצפין את משקעי העבר ולייסד את ההסתדרות
הכללית  .החוליה הראשונה של החזית המאוחדת של ארץ  -ישראל העובדת חושלה בוועידת

החלוצים על הכרמל ובוועידת ההסתדרות  ,והשנייה -
שנערכה בימי הקונגרס הציוני הי " ב בקרלסבד .

בספטמבר

1921

ב ' כנסייה העובדת '

88

,

 1ן
~

. 96

87

סלוצקי ( לעיל  ,הערה

88

הכנסייה העובדת היא הוועידה הראשונה של תנועת ארץ  -ישראל העובדת שנערכה כימי הקונגרס הציוני הי " ב
בקרלסבד בספטמבר

, ) 33

. 1921

עמ '

ציר  ' ,ועידת ארץ  -ישראל העובדת '  ,קונטרס  ,צד ( כ ' באלול

תרפ " א ) .

חיים גולן

נסמח

מרוטוקול ועידת החלוצים על הכרמל

:

שבת  ,ישיבת הפתיחה  ,ו ' בתשרי תרפ " א
הת ' ק ופלביץ פותח בשם הוועד הזמני של החלוץ  :בזמן האחרון התחילה העלייה וצריך לציין את
זאת במנוחת  -נפש  .לא התאספנו לארגן עוד מפלגות והסתדרויות  .התאספנו לגמור את עבודת

" החלוץ " בארץ  .לפני אספת הפועלים [ ועידת הייסוד של ההסתדרות ] צריכים אנחנו להביע את
דעתנו  .אנחנו כולנו מרגישים מה שחסר לנו  ,חסר לנו  -מנהיגנו  ,מגיננו

ושומרנו  ,חסר

לנו
ן

טרומפלדור

( קמים ) ,

חסרים לנו כבר שני חברים מן הכביש  ,אחד נטבע והשני נפצע ומת

( קמים ) .

בגלות ישנן עוד דעות שונות על דבר מהות החלוץ  ,מדברים אודות פתיחת משרד החלוץ וכו '  .אנחנו
צריכים להביע את דעתנו בנוגע לזאת  .בשם הוועד הזמני מציע לנשיאות את החברים

אלקינד ויערי  ,ואל המזכירות

:

פרידמן - - -

( ביהודית  -יידיש )

מפ " ם מציעה

 :קוסובסקי ,

את הח ' ריימסדורף לנשיאות והח ' ריזנדורף למזכירות  .מציעים

שהנשיאות תיבחר באופן פרופורציונלי  ,מפני שבחרו גם אל הוועידה על פי השקפות .
עוד אחד ממפ " ם מגן על ההצעה .
אחד מהשומר הצעיר חושב שאץ צורך להתעקש ולתת להפרקצעת את האפשרה להבן את
דעתך אולי גם השומר הצעיר יחפוץ .
מציעים להצביע איך בוחרים .

[ ההצבעה ]

באופן פרסונלי

או על פי הפרקצעת

( ) 34
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מפ " ם מודיעים שלא ישתתפו בבחירות לנשיאות .
נשיאות

קוסובסקי  ,אלקינד ויערי  .מזכירות

:

היושב ראש

מפ " ס

:

פרידמן  ,כהן .

אלקינד .

חלק גדול של הצירים אינו יודע עברית ; אחד משני המזכירים צריך לנהל [ את
[ יידיש ]

יהודית
מלמד

:

:

:

"

הפרוטוקול ]

2.

מציע להצביע אם אפשר על ועידת החלוץ ומה גם בארץ ישראל להצביע הצעה כזו .

קנבסקי מבסס את הצעת מלמד .
ס) :

כץ ( מפ "

צום אפשטימונג

[ להצבעה ] ,

היות שהרשו לדבר נגד ולא בעד הם לא ישתתפו

בהצבעות .
מפ " ס

:

מודיע שהפרקציה ממנה מזכיר בעצמה .

בוחרים ועדה לביקורת המנדטים

בקירוב יש
רגלמנט

45

צירים  ,בא כוח הפועל הצעיר  -ליברמן  ,אחדות העבודה  -רמז  ,מפ " ס  -חלדי .

[ תקנון ] :

הרצאות אינם מגבילים  ,להשתתף בוויכוחים פעם אחת בלבד לכל שאלה

רגעים  .אם ירשמו יותר
1

:

לובלינג  ,דרור ו - - -

מ 10 -

יבחרו ב " גנרל  -רעדנערס " [ נואמים

3

10

מרכזיים ] .

שלום סימרניצקי חבר כצעירי ציון מווילגה טבע בים יפו  .דוב אופר  ,חבר בקבוצת חברי השומר הצעיר שישבה
בביתניה עלית  .הוא השתתף מטעם השומר הצעיר באספת בחירות של פועלים וחלוצים שנערכה כחמי טבריה
בשבת ל ' באב תר " ף  ,ובלילה בדרכו חזרה לביתניה עלית נרצח  .ראה

ו) ק2

הצעיר  ,יג ,
2

20 ( 44

כאוגוסט . ) 1920

' אל הועידה באו גם " פועלי ציון " ( מ  .פ  .ס  ) .ודרשו להכיר את היהודית [ יידיש ] בתור שפה רשמית בועידה  .הצעתם
נדחתה '  .ראה

3

:

יהודה אלמוג

( לעיל  ,הערה

 . ) 8הפועל

:

הארץ ,

 21כספטמבר 1920

.

צבי ליברמן  -לבנה  .ניהל את המחלקה לעלייה של הפועל הצעיר
מרדכי חלדי  ,מזכיר הוועד המרכזי של

מפ " ס .

 :דוד רמז  ,חבר בוועד הפועל של אחדות העבודה :

ועד ' החלט ' בארץ  -ישראל

מפ " ם מבקשת לתרגם את ההצעה ליהודית [ יידיש ] .
ד " ר הוגו ברגמן ( מכתב )

:

אין בין השקפותי להשקפותיכם שום דבר  .אתם התחלתם את המלחמה

בעד העבודה העברית וצריך להמשיך  ,ההסתדרות הציונית נהרסה  ,אבל אי אפשר לחיות בלעדיה ,
עלינו לברוא אותה מחדש  .זה התפקיד של הפועל בארץ ישראל  .אין פה שאלת מפלגות  .הקריאה
הזאת צריכה לצאת מוועידת פועלי ארץ ישראל .
טלגרמה מהח '  ,טובה חסקינה .

4

5

בשם הסתדרות פועלי הרכבת בחיפה מברך חברם
חלדי ( מפ

"ס)

מברך בעברית

:

:

שתעמוד על הגובה הנחוץ .

הנני מאושר שיכול אני לברך אתכם  ,שכל כך הרבה זמן חכינו

וקוינו עליכם  .יש מילה אחת המקסימה את כולם  -אחדות  .אבל ישנם דרכים שונים אל האחדות ,
וכאן הפירוד  ,שאתם כל כך נפחדים מפניו  .באיחוד אפשרי רק דרך אחת  ,הדרך שאתם בחרתם בה
וגם אנחנו  .וזוהי הדרך של איחוד העבודה  ,אבל רק העבודה  ,איחוד היצירה  ,אבל רק היצירה .

מטרה אחת של עבודה  ,של יצירה לכולם  -וכאן המקום לאיחוד  .יש רק דרך אחת של ארגון
הפועלים בהסתדרויות מקצועיות בלתי מפלגתיות  .בדרך זו אנחנו הולכים כבר שנה וחצי  ,וגם אתם
רוצים בזה ולשם זה התאספתם פה  .מברך וכו ' .
בשם הסתדרות המורים

,

סניף חיפה .

ליברמן בשם הפועל הצעיר .
רמז בשם אחדות העבודה .
הח ' מונצ ' יק

:

חברי הוועד הפועל [ של החלוץ

בוורשה ]

רושטשוק והפטמן לדאבוננו לא באו

עדיין  ,ומפני זה לוקח אני על עצמי לברך אתכם בשם הוועד הפועל של החלוץ וביחוד בשם מרכז
החלוץ בפולין .
מתווכחים אודות סדר היום .
קופלביץ מוסר דין וחשבון של הוועד הזמני .
אלקינד ממשיך את הדין וחשבון .

מונצ ' יק  -הערה אישית .
יום א ' בבוקר

הרצאות מונצ ' יק על דבר החלוץ בגולה .
הח

'

כהן על דבר החלוץ ברוסיה .

הח ' יערי על דבר החלוץ בגליציה  -אוסטריה .
הח ' אלקינד על דבר החלוץ בליטא הטאריבארית .
הסקנדל עם מפ " ס

:

הצעת הח ' פרידמן  ,הצעת הח ' מלמד  ,הצעת מונצ ' יק  .החלטה להסיר את

השאלה מסדר היום ; הסתלקות הח ' פרידמן מן המזכירות ; הצהרת הח ' רמז בשם אחדות העבודה .
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ד " ר הוגו ברגמן  ,ממייסדי ההתאחדות בוועידת פראג וחכר בוועדה לחידוש שיתוף הפעולה  .ראה

מעברות  ,ט  ,יפו תר " ף .
5

טובה

חסקינה חברה בוועד ' החלוץ ' .

 :ברגמן  ' ,פראג ' ,

' חיים גולן
ישיבה ג '

הודעת הקומיסיה המנדטית  -לוקחים מבא כוח מפ " ם את הרשות להשתתף  .הסקנדל  ,בקשת
הפסקה  .עזיבת מפ " ס  .הוויכוחים  .הצהרת מפ " ס .

6

הרצאת הח ' קופלביץ על דבר המשבר בארץ ותפקיד העולה החדש .
ישיבה ד '
הרצאת הח ' אלקינד על דבר צורות ארגון הפועלים .
ישיבה ה '
נואמים החברים

יערי  ,פרידמן  ,רמז  ,האפס [ הפועל הצעיר ]  ,אריה  ,לובלינג  .עזיבת מפ " ס את

:

החדר  .הוויכוחים בנוגע לזאת  ,החלטה להסיר את השאלה מסדר היום .

נואמים החברים

:

7

לופט  ,קופלביץ  ,מאלץ  ,טשרנומורסקי  -ישראלי  ,קנבסקי  ,א  .מ .

קולר  ,קוראן ,

וקסברג  ,מלמד .
יום ב ' בבוקר

נואמים החברים  :קנטור  ,רוטנברג  ,אריה  ,קוסובסקי  ,גלצמן  ,הלפרן  ,זרחי  ,רוזשאנסקי  ,אלקינד  ,כץ .
עונים קופלביץ ואלקינד .
הרצאת הח ' קנבסקי על דבר סידור העלייה .

הח ' מונצ ' יק קוררפרנט
[ מונצ ' יק

?] :

8

[ מגיב ]
[ פיקוח ] ,

בשנה הראשונה העולים נמצאים תחת קונטרולה

אינם מתקבלים אל

ההסתדרות החקלאית  ,אלא בראשונה אל סקציה מיוחדת של החדשים  .את העלייה מסדר ועד
העלייה הנבחר על ידי ועידת הפועלים ושבו משתתפים גם באי כוח המפלגות המודות בארץ ישראל
עברית עובדת ובשפה עברית  ,זהו המינימום ולא האידיאל שלי .
9

הרצאת הח ' בן ציון טשרנומורסקי  -ישראלי על דבר סידור העולים בעבודה .

השאיפה לחקלאות  ,ערך הקבוצות  ,לימוד והשתלמות  .העבודה בעד החדשים
הישנות .

)2

)1 :

בקבוצות החדשות  ,שבוודאי תיווסדנה  ) 3 .עבודה אצל איכרים עד כמה שאפשר ללמוד

שם את העבודה .

6

עבודה בקבוצות

)4

עבודת ההכשרה תתפוס את המקום הראשי  .עלינו לקבל את כל העבודות על

' זוכר אני את כינוס העולים החלוצים על הר הכרמל  .מתחת לעץ מסועף הועמדו שולחן וכיסא ואני הייתי היושב

.

ראש  .התישבתי במקומי והצעתי את סדר היום של אותה ישיבה  .והנה מעלי על ענף עבה מעל לראשי ממש ,
התיישב חבר

המפ " ם . . .

ושמו היה אריה סתום העין  ,זה ניענע ברגליו מעל ראשי בלי הרף הפריע לי בקריאות

בינים פרובוקטיביות  .אף על פי שהוא עיצבן אותו כהוגן  ,הצלחנו בכל זאת לסכם את הדיונים  .סיכום מלכד ' .
ראה
7

:

זית ושמיר ( לעיל  ,הערה

 , ) 79עמ '

. 88

.

' החלוצים  ,חברי מפס לא עזבו את הוועידה  .הם השתתפו בכל הויכוחים ובהצבעת ההחלטות ובשאלות העיקריות
של הוועידה לא היו שום ניגודים חשוכים כיזם ובין יתר הצירים '  .ראה

באוקטובר . 1920

192
~

:

מכתב מ ' אלקינד למערכת הארץ 6 ,

8

על קליטת העולים וסידורם נאבקו שתי המפלגות  .קנבסקי הציג את עמדת הוועד הזמני של ' החלוץ ' בארץ

ומונצ ' יק הציג את עמדת הוועד הפועל של ' החלוץ ' בוורשה  .ראה  :א '
17 ( 11 - 10

9

כן

מונצ ' יק ,

' ע " ד החלוץ '  ,הפועל הצעיר  ,יד .

בדצמבר . ) 1920

ציון טשרנומורסקי  -ישראלי היה חבר במרכז החקלאי של ההסתדרות החקלאית המסונפת לאחדות העבודה .

ועד  ,החלוץ ' בארץ  -ישראל

חשבון אנו  ,בלי שום קבלנים ומתווכים  .ערך מיוחד יש לעבודות על פי תוכנית רוטנברג 0 .י היא

תהיה כולה בידינו  .צריכה להיות טנדנציה [ מגמה ] בין החלוצים לחדור אל כל העבודות בארץ ביחוד
אל הרכבת  .עבודות מקצועיות שיש להן יחס

לחקלאות  ,עבודה בעד

הרצאה על דבר גדוד העבודה  -ישראל שוחט .

צעירות .

ח

כל דבר גדול דורש חלוציות  .החלוציות מתחילה רק פה בארץ  .גדוד לעבודה ולהגנה צריך לקחת

בידו את כל עבודות ההכשרה  [ .הגדוד ] מתחלק לארבע פלוגות  :כיבוש

דרכים  ,הכשרת קרקע  ,יבוש

ביצות ועוד עבודות ציבוריות וההגנה הפרופסיונלית  [ .הגדוד ] עומד ברשותה של ברית הפועלים
[ הסתדרות

העובדים ] .

כל עולה חדש צריך במשך שנה לחיות בגדוד  .צריך ללכת לכל מקום

שישלחו  .משמעת חברים רק משמעת  .רק אחרי שגמר את השנה נשאר עוד בריזירבה לשם הגנה .

הח ' שינקר  -ארטלים [ חבורות

הח

'

יערי בשם הוועדה המתמדת

אחרי שש שנים של חיכוי

:

עבודה ]

קואפרטיביים .

הוועידה של העולים החדשים והחלוצים  ,שהרוב הגדול קיבל

[ המתנה ]

את היכולת לחדור אל הארץ הודות לוועדי העלייה של

ההתאחדות העולמית של הפועל הצעיר וצעירי

ציון  ,מביעה את הכרתה ותודתה להתאחדות

הנ " ל

ומבקשת מאיתה להמשיך את עבודתה מבלי להתחשב עם שום קושי והפרעות מן הצד 2 .י

10

באותה עת ניהל

פנחס רוטנברג סייע כהשגת העבודה בכביש טבריה  -צמח
למפעל
החשמל  ,וכבר אז העסיק פועלים בעבודות ההכנה הראשונות .
;

99
את המשא רמתן על קבלת הזכיון

ולהתארגנותו .

11

ישראל שוחט סייע לייסוד גדוד העבודה

12

חברי השומר הצעיר נעזרו בעלייתם בוועדי העלייה  ,והם היו כנראה בין יוזמי החלטת התודה

הזאת .

