מ ' קדמת כנרת ' לעין גב
יחיאל אילסר

מאמר זה בא להאיר פרשה עלומה של נסיון להקים התיישבות פרטינו באזור הכינרת לבני המעמד

הבינוני שעלו לאוץ  -ישראל מגרמניה בשנות השלושים כאשר תהליך שלילת זכויות האזרח של
היהודים בארן זו קיבל

תאוצה  .י

במוקד הדברים עומדת דמותו של הרמן צבי בדט  ,גיבורה הטרגי של הפרשה ומי שיזם את נסיון
ההתיישבות ועמד

בראשו .

בדט נולד בברסלאו ביום

13

ביולי

1887

להורים דתיים  .בית בדט היה ידוע בעיר כבית ועד

יהודי ציוני שדרו בו בכפיפה אחת היהדות המסורתית וההשכלה הגרמנית  .האב בנימין היה מורה

לפילולוגיה קלאסית בגימנסיה העירונית על  -שם יוחנן הקדוש  .לצד הלימודים הקלאסיים למד גם
בסמינר היהודי התאולוגי בברסלאו  -הסמינר הרבני הראשון בגרמניה שנוסד בשנת

1854

-

והוסמך בו לרבנות  .הוא היה בין הראשונים בגרמניה שהצטרף בגלוי לציונים ונמנה עם מנהיגי

' המזרחי ' בעירו  .אשתו מרתה לבית גוטמן היונה בעלת שורשים עמוקים ביהדות ובקיאה באמנות
הרנסנס ובספרות

הגרמנית .

בנם הרמן סיים את לימודי המשפטים וקיבל תואר דוקטור בגיל צעיר יחסית ; בהיותו בן עשרים
ואחת נתמנה לעוזר בית  -המשפט בברסלאו  ,ואחר לשופט  -נספח בבית  -המשפט  .בשנת

1914

ביקר

לראשונה בארץ  -ישראל  .ביקור זה השאיר בו רשמים עזים  ,העמיק בו את הגאווה ביהדותו ובדתו ,
והפכו לציוני מוצהר  .עם פרוזן מלחמת העולם הראשונה גויס לצבא הקיסרי ולחם בדרגת סמל
בחזיון המערבית וכבר בחודש אוגוסט

1914

נפצע קשות בבטנו וברגלו  .לאחר שהחלים  ,כעבור

חודשים רבים  ,עמד  ,לפי עדות אמו  ,על מצבו הקשה של היהודי בצבא

1 :א10ת ' Erst wird man

' weil man Jude 151 , und dann kann man krepieren , weil man nicht Offizier 151

( תחילה אינך נעשה קצין בשל היותך יהודי ואחר  -כך אפשר להתפגר מפני שאינך

קצין ) .

Offi
2

על פעולותיו בחזית זכה ברט באות גבורה  -צלב הברזל מדרגה שנייה  3 .בגלל פציעתו הקשה
הוא לא הוחזר לחזיון כחייל קרבי  ,אלא נתמנה לשופט משנה בבית  -משפט צבאי בחזהו המזרחיוז ,

ולאחר מכן ליועץ בית  -משפט צבאי בעיר מלאווה

) . ( hflawa

לאחר המלחמה והמהפכה בגרמניה  ,כאשר השלטון החדש חיפש בנרות פקידים שלא היו
מזוהים עם שלטון הקיסר המודח  ,היה בדט אחד היהודים הראשונים שהתקבלו לשירות הממשלה
140
1

מאמר זה הוא כעין תקציר של ספרי  :רסיסי חלום  :כשלון התישבות פרטית בנקיב ( עין

של העובדים באוץ  -ישראל  ,תל  -אביב . 1993
2

זכרונות מרתה בדט ,

כתב  -יד ( בידי המחבר) .

עזבון ד " ר בדט ( בידי

המחבר )

גב ) ,

ההסתדרות הכללית

בדט במדי הצבא
המרוסי במלחמת
העולם הראשונה
( ) 1914

והיהודי הראשון במשרד הפנים הפרוסי  .את שירותו במשרד הפנים התחיל בדט בשנת
הגיע כעבור שנה לדרגת מנהל מחלקה  .בשנת

לפרלמנט הפרוסי לקדנציה של ארבע
בשחז

1925

1922

, 1919

והוא

נבחר מטעם המפלגה הסוציאל  -דמוקרטית

שנים .

זכה בדט לפרסום רב בעיוזונות היהודית בעולם כמי שהציל ממוות בטוח את

הסטודנט היהודי סטניסלאוס שטייגר  ,שעמד לדין בבית  -המשפט כלמברג באשמת נסיון לרצוח
את נשיא פולין וויציחובסקי

בשחז

] 926

) . ( Wojciechowski

נתמנה בדט מנהל אגף במשרד הפנים  ,הופקד על ענייני החוקה  ,ונתמנה לאחד

משלושת הנציגים הקבועים של פרוסיה במועצת הרייך

יום לפני הבחירות לרייכסטאג

ב4-

במארס

1933

) . ( Reichsrat

( הבחירות האחרונות בגרמניה

הנאצית )

הבריח בדט את ראש ממשלת פרוסיה  ,אוטו בראון  ,לשווייך  ,ולמחרת היום נמלט בעצמו
לצ ' כוסלובקיה  ,שם חיכו לו אשתו ושלושת ילדיו  ,שעזבו את ברלין כמה ימים קודם
בערב פסח תרצ " ג

(9

באפריל

) 1933

לכן .

הגיע עם משפחתו לארץ כתייר והתיישב בתל אביב .

הבריחה מגרמניה היתה פתאומית ולא מתוכננת  ,ולא היה סיפק בידי בדט להוציא אפילו משהו
מהונו מגרמניה .

1 41

ישיבת ממשלת
סרוסיה  ,שלהי שנות
העשרים  .יושב שישי
משמאל  :ד " ר הרמן
צבו בדט

לא כאן המקום למנות אפילו מעט מפעולותיו של בדט כעובד ממשלה בכיר בגרמניה  .נסתפק

באזכור שתי עובדות  :הוא ייצג את פרוסיה במשפט היטלר נגד פרוסיה במארס

1932

וכן במשפטה

נגד הרייך בגלל השעיית שרי ממשלת פרוסיה מתפקידיהם על ידי פון פאפן  ,קנצלר הרייך ,

ביולי

ב 20 -

. 1932

המעבר מאיגרא רמא של עובד ממשלה בכיר בברלין לבירא עמיקתא של פליט חסר כול בתל

אביב  ,קשה ומכאיב ככל שהיה  ,לא ריפה את ידיו של בדט  .הקריירה המזהירה שלו בשירות
ממשלת פרוסיה נקטעה אמנם  ,אך כציוני נאמן הוא קיווה שיוכל לתרום מנסיונו הציבורי העשיר
בתחום המשפטי והניהולי לתקומה היהודים

בארץ  -ישראל .

מיד לאחר בואו ארצה הגה בדט תכנית להצלת ההון היהודי בגרמניה  ,והציג אותה בפני חיים
וייצמן  .התכנית לא נוסתה בגלל תקלות שונות  ,אך רעיון דומה לזה של בדט הוגשם בסופו של דבר
בתכנית ה ' העברה '  ,כנראה ללא קשר עם הצעת בדט .
כחודש לאחר שהגיע ארצה  ,באפריל

, 1933

יצא בדט בשליחות קצרה לאירופה מטעם פנחס

רוטנברג ו ' חברת הפיתוח הארץ  -ישראלית ' כדי לסייע בקליטת העלייה מגרמניה  .אולם להוציא
פעילות

זו

לא

שולב

בדט

בעבודה

במוסדות

היישוב .

היישוב

המתפתח

היה

זקוק

לאדמיניסטרטורים ולמשפטנים מנוסים מסוגו של בדט  .כך למשל בעת הדיונים בדין  -וחשבון של
ועדת פיל חיפש גאורג לנדאואר  ,מנהל המחלקה הגרמנית בסוכנות היהודית  ,אדם בעל נסיון

1 42

אדמיניסטרטיווי ובקי בבעיות משפטיות הקשורות בתכנית להקמת מדינה עברית  .לנדאואר הכיר
היטב את בדט וידע את שטחי התמחותו ונסיונו  ,אך הוא לא פנה אליו כי אם אל הנס שפר  ,יהודי
יוצא גרמניה שישב

בשטוקהולם .

לנדאואר אל שפר ,

17

בנובמבר

4

התמחותו של שפר לא היוזה דווקא בתחומי החוק  ,המשפט

, 1937

אצ " מ 87 / 499 ,

מ ' קדמת כנרת ' לעין גב

ואדמיניסטרציה
והחרקה  .השאלה מדוע לא ניצל היישוב את נסיונו העשיר של בדט בענייני חוקה
תישאר כנראה

פתוחה .

עשר שנים לאחר פטירתו של בדט  ,בשנת

, 1956

הופיע מאמר

לזכרך מאת צבי הרי לוי  ,ובו הוא

טוען כי ' אע " פ שבשעתו קיוו ידידיו וציפו שעם עלייתו נועד לו עוד

תפקיד גדול מאד לטובת

הארץ  ,הדבר לא התממש  .לא היה לו הרבה משותף עם שכבת ההנהגה של
שדאגה לחלק בין אנשיה את התפקידים שהיו מצויים כאן  .הוא היה אדם

שינויים כלכליים בארץ  -ישראל בעקבות העלייה מגרמניה

הציונות הגרמנית

אחר .

'. ' . .

הגרמנית  ,ובמסגרתה

כדי להבין את ההתפתחות המפתיעה שחלה בארץ  -ישראל בעקבות העלייה
את יזמת ההתיישבות של בדט  ,יש לסקור בקצרה את המציאות בארץ

בתחילת  . 1933בשעה

שבעולם כולו הורגשו עדיין בצורה חריפה למדי תוצאות המשבר הכלכלי משנת
ישראל היא הארן היחידה בעולם שאין בה אבטלה אלא להיפך  ,קיים

לקלוט עולים יהודים באורח כלכלי

בריא ' .

בתנאי ההתיישבות והקרקע בשטו

מתיישבות כיחידות ,

ו 275 -

כחברות

מחסור בעובדים .

6

1933

היה ' מקום לכאלף משפחות

בקבוצות ' .

, 1929

עולים ]

הרי ' אוץ

היא עשויה

בערך ,

725

[

7

בדו " ח לקונגרס הציוני הי " ח  ,שנערך בפראג באוגוסט

, 1933

רופין :

מסר ארתור

בנוסף לאלף משפחות אלה  ,יכולות כמה מאות משפחות  ,ואולי יותר  ,לרכוש

אדמות

מחברות נטיעות  ,מ ' פיקא '  ,או ממתיישבים בודדים  .מעבר לזה התיישבות חקלאית תהיה
ואז
אפשרית רק אם נרכוש קרקע חדשה או אם יימצאו מים ביישובים הקיימים [ ,

המתיישבים ] יוכלו להסתפק בפחות קרקע באמצעות גידולים בהשקיה ולמסור חלק
מאדמותיהם למתיישבים חדשים  .רכישות קרקע חדשות בארץ  -ישראל קשות  ,המשא
ומתן הקודם לרכישות גוזל זמן

רב .

8

עלו המחירים .

העלייה החמישית  ,שהחלה בשנת  , 1933הגבירה את הביקוש לקרקע ובעקבות זאת
ביהודים  ,שהפכו במהרה
בעלי הקרקעות הערבים ניצלו את הדרישה המוגברת לקרקעות  ,ונעזרו
היתה כרוכה בסכנה
לספסרי קרקע  .הערבים הפריזו במחירי הקרקעות גם משום שמכירתן ליהודים
היישוב חסרו
של התנכלות מצד גורמים לאומניים שהחלו להתארגן באותם ימים  .למוסדות
 ידי הבעלים הערבים .באותה עת האמצעים הדרושים לרכישת כל הקרקעות שהוצעו להם על
בעיות
עם גבור עלייוז היהודים מגרמניה הועמדו היישוב והמוסדות הלאומיים הקולטים בפני

המעמד הבינוני ,

לא מוכרות  .עלייה זאת לא היוזה מורכבת מחלוצים כבעבר אלא בעיקר מאנשי
 ישראל ולציונות היתהבעלי מקצוע  ,ובהם שיעור גבוה של בעלי מקצועות חפשיים שזיקתם לארן
שהחלו לנחות על
רופפת  .לא גורמי משיכה עמדו ביסוד העלייה אלא גורמי דחיפה  :הגזרות
הגרמנית .
היהודים עם עליית הנאצים לשלטון והקושי של יהודי גרמניה לשמור על הזהות
השנה תשי " ז .
5

מאמר הרב ד " ר צבי הרי לוי בירחון הקהילה ' איחוד שיבת ציון ' בתל אביב  ,ראש

6

מדברי א ' רופין בקונגרס הציוני הי " ח  ,ראה

der Verhandlungen des / ~ : :
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העולים שהגיעו מגרמניה לארץ  -ישראל בשנת

1933

נקלטו ללא קושי בדרך כלל .

9

אחרי

אכזבתם התהומית מגרמניה  ,המולדת שלא רצתה בהם  ,שאפו יהודים אלו בדרך כלל להסתגל
לתנאי הארן מבחינה כלכלית  ,חברתית ומקצועות והיו נכונים לשינויים הדרושים בהרגלי חייהם
ולוויתורים על נוחות  .כארבעים אחוזים מהם פנו לחקלאות  ,לתעשייה ולמלאכה ללא זיקה קודמת

לעיסוקם החדש  .אקדמאים הפכו לאיכרים ולפועלים  ,ורבים מבני המעמד הבינוני הפכו לעובדי
כפיים  .אנשי עלייה זו תרמו רבות לפיתוח העירוני ולהקמת מושבי עובדים ומושבות  .שניים  -עשר

יישובים חדשים  ,ובהם מושבים  ,מושבות ועיירות  ,נוסדו על -ידי המתיישבים מגרמניה  .גל העלייה
העצום לפי הממדים דאז  ,הרכבה מבחינת הגילים  ,המקצועות והמבנה המשפחתי של העולים
ואופן קליטתם -

כל אלה היו שונים בתכליוז ממה שהיה מוכר עד אז במציאות הארץ -

ישראלית 0 .י

תקומת בוניים
באוגוסט

ב 14 -

1933

חזר בדט לארץ מן השליחות שהטיל עליו רוטנברג  .נראה כי מיהר לשוב ,

וויתר אפילו על השתתפותו בקונגרס הציוני בפראג  ,בעקבות תוצאות השיחות שקיים עם יהודים
אמידים מגרמניה בשווייך

ובהולנד .

בשיחות אלה הועלו תכניות שהלהיבו ככל הנראה את

היהודים הגולים אשר השכילו להוציא את הונם מגרמניה מבעוד מועד וחיפשו אפיקי השקעה

עבורו .

נאותים

הם נאחזו בדברים ששמעו מברט  ,והציעו להעמיד לרשותו מהונם כדי לייסד

התיישבות לבני המעמד הבינוני  .על  -פי הצעתם היה על בדט לקבל על עצמו את הכנת התכנית
וללוות אותה עד לביצועה המלא תוך שיתוף פעולה צמוד עם המשקיעים  .תוצאות שיחות אלה
המריצו את בדט  ,אשר חיפש לעצמו שדה פעולה משמעותי

בארץ .

הרעיונות של בדט לפתרון בעיזוז ההתיישבות החקלאיוז של בני המעמד הבינוני קרובים לאלה

שהעלה יהושע חנקין  .שניהם עסקו בפנים שונים ובמשמעות שונה של הבעיה  ,ואין כל זיקה
ביניהם  ,ובכל זאת ניתן להצביע על מסקנות דומות שאליהן הגיעו שניהם  .חנקין עסק בבעיה

בכללותה  ,ואילו בדט  -בהתיישבות החקלאית של בני המעמד הבינוני מגרמניה  .חנקין ראה
במתיישב בעל סכום כסף של שלושים לירות לפחות בן המעמד הבינוני הזכאי להלוואה נוחה
לטווח ארוך מ ' הבנק להתיישבות '  .הוא הבחין במעמד הבינוני בשני סוגי בעלי הון  .סוג א הוא בעל
הון של שלוש מאות לירות  ,ואילו מי שמשתייך לסוג ב יש ברשותו רק שלושים לירות להשקעה
מידית 1 .י כבן המעמד הבינוני מגרמניה נחשב עולה בעל אלף לירות  ,שהיה זכאי כ ' קפיטליסט '
לסרטיפיקט מעבר למכסת העלייה

השנתדר .

בדט האמין כי אפשר לגרום מהפך בחיי העולה

9

שם  ,עמ ' . 193 - 192

10

 Israel: eineח8 gesellschaftliche Eingliederung der deutschen Einwanderer 1ן Beling , 1

,

Eva

soziologische Untersuchung der Einwanderung aus Deutschland .zwischen 2933- 7945 , Europjische
 . 232 - 234קק  . Verlagsanstalt 1967על עליית יהודי גרמניה בשנים  , 1939 - 1933על קליטתם ועל תרומתם

.

ראה

:

א ' אורן  ,ההתישבות בשנות המאבק

תשל " ח

; ע'

:

אסטרטגיה ישובית בטרם המדינה תרצ " ז ,

אורן  ' ,ההתישבות החקלאית של עולי גרמניה בני המעמד הבינוני בשנות

חדשה '  ,עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים 1985 ,

;

ש ' אראל  ' ,היקים '

, 1947 - 1936

ה , 30 -
50 :

ירושלים

ניצנים של התישבות

שנות עליה  ,ירושלים

תשמ " ו ; א ' רופין  ,ההתישבות החקלאית של הסוכנות היהודכן  ,ירושלים  -לונדון תרצ " ה ; י ' חנקין  ' ,דיעות

144

ורעיונות על התישבות יהודית באוץ ישראל '  ,ע ' קניג ( עורך )  ,חברת נחלת יהודה בע " מ  ,תל  -אביב  -ירושלים
תש " א

;

und

Transfer nach Paldstina

7933 - 7939 , Tdbingen 1972
1

]

חנקין ( שם )  ,עמ '

. 53

.

Haavara :

anner ,

Einwanderung deutscher Juden

].

1

Dolf

4 .ן

Feilchenfeld ,

 .ע4

,
~

*

.,% ,. ,יןף
"
ןי

4

מגרמניה על  -ידי יצירת זיקה בינו לאדמת המולדת הישנה  -החדשה  ,וזאת באמצעות

עבודתו

בה .

המעמד הבינוני

אמונה זו הניעה אותו להקים את החברה ' קדמת כנרת בע " מ ' כדי ליישב את בני

בדט טס בצפלין מעל

ירישלים

( ) 1929

לסכום של

מגרמניה על אדמה פרטית  .עלות ההתיישבות למשפחה לפי חישוביו של חנקין הגיעה
ובהם בית  ,לול  ,רפת ,
אלף מאתיים ותשעים לירות  .סכום זה כלל הוצאה עבור עשרים דונם אדמה
מאה לירות
אינוונטר חי ( בלי פירוט )  ,רשת השקיה לעשרים דונם  ,הלוואה מיוחדת בסך
כנרת ' הציעה
והשתתפות בהוצאות כלליות לצורכי היישוב בסך מאתיים ותשעים לירות 2 .י ' קדמת
 התישבות לעשר השניםלמתיישב שלוש אפשרויות התיישבות ( ראה להלן )  .במאמרו ' תכנית
מניות שבעלי
הבאות '  ,שפורסם בכסלו תרצ " ט  ,הציע חנקין להקים התיישבויות באמצעות3ן חברת
חברת ' קדמת כנרת

המניות בעצמם יתיישבו ' על עקרון העבודה העצמית של משפחת

האכר ' .

בע " מ ' הוקמה כחברת מניות בהון נומינלי של ששים אלף לירות שממנו נפרע רק סכום

וחמישה אלף לירות  .יש לציין כי חנקין כבר הזהיר שכל תכנית להתיישבות ' אם אינה

של עשרים

מיוסדת על

14

בסיס פינאנסי מספיק  ,נידונה מראש להישאר חלום

גרידא ' .

הוא הכיר את

במאמציו לרכוש קרקע להתיישבות סירב ברט לתת יד לספסרים ולספסרות .
סביר לנוכח הגאות
המאבק הקשה והמתמיד של המוסדות הלאומיים לקניית אדמות במחיר
במחירי הקרקע עם העלייה הגוברת

לארן  -ישראל .

הקונגרס הציוני הי " ח נדרש לסוגיה זר ; וקיבל החלטות להילחם בספסרות
12

שם .

13

שם  ,עמ '

14

שם .

. 51

?

י

באמצעות ' משרד

ן742

יהיר

אילסר

נאמנים שיבצע קניות קרקעות בשביל מוסדות

ופרטים . ' . . .

5ן

ההחלטה לא יצאה אל הפועל ,

והמצב עוד הלך והורע לנוכח גידול האוכלוסין המהיר  .הדבר בא לידי ביטוי בנאומו של מנחם
אוסישקין בקונגרס הציוני הי " ט  ,שנערך בלוצרן בשטו

: 1935

' במשך שלוש השנים האחרונות גדל

הישוב היהודי בארץ ב  11 % -עד  . . . 12 %אחוז הקרקע הארץ  -ישראלית היהודית גדל בתקופה זו
ב  5 % -עד

" . ' 6. 5 %

התפתחות מעין זו לא באה בהפתעה למוסדות המיישבים  .הם היו ערים לבעיה

עוד בשנת

, 1908

כאשר נוסד המשרד הארץ  -ישראלי של ההסתדרות הציונית והוקמה ' חברת

הכשרת היישוב ' בארץ  -ישראל  .מטרתה של חברה זו היונה כפולה  :הן רכישת קרקע למען הקרן
הקיימת לישראל ועבור חברות פרטיות ופרטים והן הכשרת חקלאים יהודים  .המטרה להכשיר
חקלאים ננטשה כבר בשנת
העבודה

העברית .

, 1909

לאחר שנכשל הנסיון להקים בכינרת חווה חקלאית על טהרת

על חלק מהאדמה שיועדה לחווה  ,מעבר לירדן  ,נוסדה בשמו

הקבוצה השיתופית החקלאית

הראשונה .

לן

1910

דגניה ,

נסיונות ראשונים אלה נערכו על חוף ים כינרת  ,באזור

שגם ברט שאף להקים בו התיישבות יהודית  ,אלא שהוא נשא עיניו לצד המזרחי של האגם .
משה שרת הדגיש את חשיבותו של חבל ארן זה בדיונים פנימיים על החלטות ועדת פיל
' הדברים שעלינו לעמוד עליהם בתכנית

החלוקה . . .

:

א  :גבולות  ,ב  :פינת עמק הירדן שבה הדגניות

ונהריים  .מבחינה גיאוגרפית נמצא השטח מעבר הירדן מזרחה  ,אולם מבחינה פוליטית השתייך
לארץ ישראל ' 8 .י  T~ Qנקודות ההתיישבות שהזכיר שרת היתה נוקיב  ,במזרח הכינרת  ,שאדמותיה

נקנו על  -ידי בדט בשנת

1934

ועליהן התיישבה קבוצת ' בתלם '  ,שיסדה ביולי

1937

את הקיבצן עין

גב .
הרחבת מפת ההתיישבות על  -ידי עליות מגרמניה הגבירה אמנם את הרגשת הבטחון של הישוב
היהודי בארן אך חייבה להמשיך ביצירת רצף יישובים צפוף יותר ושרת נתן לכך ביטוי בדבריו .

' קדמת כנרת '
קבוצת בדט כללה את מקס מאיר ויוליוס זנד  ,יהודים יוצאי גרמניה שהתגוררו באמסטרדם לאחר
עליית הנאצים לשלטון  ,ואת מקס הרציג  ,שישב בברלין  .לשלושה בעלי הון אלה נוספו ברנרד
מאיר וחתנו ליאו הופמן  ,ציונים ותיקים מציריך  ,וכן נתן ד ' קפלן  ,נשיא החברה ' פלסטיין טראסט

קומפני ' בתל אביב  .בדט נפגש עם ד ' קפלן בארץ ועם יתר בעלי ההון כאשר שהה באירופה
בחודשים מאי  -אוגוסט
והעריכו את

. 1933

אפשר שהוא לא הכיר אותם קודם  ,אך נראה כי הם שמעו עליו

פועלו .

בשיחות עם בדט שמעו על היישוב בארץ  -ישראל ועל הפוטנציאל הגלום בו לקלוט עולים
מגרמניה  ,כולל בני המעמד הבינוני  .דבריו המלהיבים של בדט העלו בהם את המחשבה ואת הרצון

להשקיע מכספיהם בארץ למען קליטת עלייה של בני המעמד הבינוני על  -ידי הקמת יישובים

146

15

פרוטוקול סטנוגרפי ( לעיל  ,הערה

16

ההנהלה הציונית  ,ירושלים  ,דין וחשבון סטנוגרפי  ,הקונגרס הציוני הי " ט בלוצרן  ,ישיבה שישית , 28 . 8 . 1935 ,
עמ '

17
18

. 129 - 128

ארתור

מ'

,

 , ) 6פרק החלטות הקונגרס  ,עמ '  , 542החלטה מס '

ברת

רופין  ,פרקי חיי  ,כרך ב '  ,עמ '
ירמן מדיני תל אביב תרצ " ז

, 78 - 9

. 82 - 3

ונמ ' 229

. 38

 ,קדמת כנרת '
( ) 1935 - 1934
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יחיאל אילסר

חקלאיים  ,וזאת בתנאי שברט ישתתף במימוש הרעיון  .כך נוצרה קבוצת ברט לרכישת אדמות
באו

-,

ישראל במטרה ליישב עליהן יהודים בני המעמד הבינוני

מגרמניה .

גב ' בדט הצטרפה לבעלה שנסע לאירופה בשליחות רוטנברג באיחור מה  .מרישום בדרכונה
מתברר כי ביקרה בגרמניה והצליחה להעביר סכומי כסף מחשבון בני הזוג בבנק גרמני לבנק

בשווייך .

כן מתברר ממכתב ששלח בדט

ב 25 -

באפריל

לקונסוליה הגרמנית בירושלים כי

1937

הונו הנזיל בגרמניה הועבר רשמית לארץ  -ישראל  .הון זה השקיע ב ' חברת קדמת כנרת '  .עובדה היא

שלאחר שובם של הזוג בדט לתל אביב שוב לא העיקו עליהם בעיות חמורות  .מכל מקום בדט היה
שותף מלא בקבוצת בדט וויתר זמנית על קבלת משכורת כמנהל כללי של ' חברת קדמת

כנרת ' .

9ן

חברת

ההסכם בין החברה להכשרת היישוב לבין קבוצת בדט נחתם

ב 26 -

בינואר

. 1934

הכשרת היישוב השיגה מהמשפחה הפרסית
בהאירי אפנאן את האופציה הראשונה לרכוש חלק
מאדמתה שהשתרעה על כ , 615 -
 12דונם בכפר נקיב שבצד המזרחי של הכינרת  .הקרקע כללה
4 , 408

דונם של אדמת מישור והשאר אדמת הר  ,ובכלל זה כאלף דונם מעבר לגבול הסורי  .מחיר

הדונם לאדמה חקלאית נקבע לארבע לא " י  ,ואילו מחיר האדמה הלא  -חקלאית
לשבע מאות וחמישים מיל

;

( ההררית )

נקבע

את מחצית מחיר האדמה היה על קבוצת בדט לשלם עד לרישום

הקנייה בטאבו על שם הרוכשים  ,ובשנתיים לאחר מכן היה עליה להעביר את התשלומים הנוספים
 -כל שנה רבע מעלות הקרקע בתוספת ריבית של שבעה אחוזים וחצי  .הוסכם שמדידות הקרקע

תיערכנה על  -ידי המוכר על חשבון הקונה  ,ושהתמורה עבור האדמה שמעבר לקו הגבול עם סוריה
תשולם רק כאשר יתקבלו האישורים הדרושים למכירה משלטונותיה  .בנוסף הוסכם כי על המוכר
להעביר את האדמה לקונה ללא הגבלות וללא אריסים  .בהסכם אושרה דרישת חברת הכשרת
היישוב לדמי עמלה בשיעור שבעה אחוזים  .בשעת חתימת החוזה שילמה קבוצת בדט אלפיים
וחמש מאות לא " י ,

וב 28 -

בפברואר שילמה עוד שבע מאות

לא " י .

באמצע שנות העשרים רכשה חברת הכשרת היישוב כרבע מקרקעות כפר נקיב  ,ועתה זיכתה

את קבוצת בדט באופציה לרכוש ממנה גם קרקע זו בתנאי הקנייה שנזכרו לעיל  .האופציה ניתנה
לשישה חודשים  ,עד לאחר הרישום בטאבו של הקרקע שנרכשה לפי החוזה הנזכר לעיל  .נקבע כי
אם חברת הכשרת היישוב לא תצליח להעביר את הקרקע בטאבו על שם קבוצת בדט  ,תהיה
הקבוצה רשאית לדרוש את החזרת דמי המקדמה בסך שלושת אלפים ומאתיים לא " י  ,בתוספת
ריבית של חמישה אחוזים או לדרוש לרשום על שמה בטאבו את מקרקעי כפר נקיב שבבעלות
חברת הכשרת היישוב ולקזז את תמורתן בהתאם  .עוד נקבע כי הצד שלא יקיים את החוזה ישלם
לצד האחר קנס של שלושת אלפים לא " י  ,וכי כל אחד מחברי קבוצת בדט זכאי למסור לברט את
זכויותיו והתחייבויותיו הנובעות מהסכם זה .

קבוצת בדט ניגשה לעבודה ללא דיחוי .היא יסדה חברה שנרשמה אצל רשם החברות בשם
' חברת קדמת כנרת בע " מ '  ,וקבעה את משרדה בתל אביב  ,רח '

לפעילות בין  -לאומיוז נרחבת  .הם דאגו לקבוע קוד

בשני בנקים

:

אחד העם . 36

למשלוח מברקים ופתחו חשבונות

) ( KIDECO

בנק אנגלו  -פלשתינה בע " מ ובנק ברקליס

20

מייסדי החברה קיוו

הבריטי .

אפשר אולי להאשים את בדט בנאיוויות  :עולה חדש ללא נסיון בחקלאות  ,בהתיישבות ובניהול

148

עסקים בארץ  ,מחליט להשקיע ממרצו  ,מכספו ומכספי שותפיו בעסקה מורכבת כל כך  .אך אם
19

ארכיון חברת הכשרת היישוב  ,ירושלים  ,תיק נקיב

20

פורסם בעיתון הרשמי של ממשלת המנדט בארץ  -ישראל מיום

 ; 1934 / 28עזבון
16

בדט .

במאי

. 1935

בדט על אדמות
הפרסים שמהם קנה
את קרקעות ' קדמת
כנרת ' ( 934 - 1933ו )

ברדקים בדיעבד את הדרך שבה החליט ללכת יש להודות כי היא יאה למשפטן הרגיל לנתח מצב
באופן שיטתי ומדוקדק ולממש המסקנות המתבקשות  .את האדמה לא רכש מספסרים ומרודפי
בצע אלא באמצעות חברת הכשרת היישוב  .הבחירה באדמות כפר נקיב נבעה משיקולים

מציאותיים .

לכאורה אפשרו אדמות אלה להגשים את חלומו להתיישבות גדולה לעולים בני

המעמד הבינוני מגרמניה  ,התיישבות שהצריכה שטחי קרקע גדולים רצופים ולא יקרים  ,מים ללא
הגבלה ואקלים נוח לגידולי גן ושדה  .הקרקע המוצעת  ,שהשתרעה על כשנים  -עשר אלף וחמש
מאות דונם  ,הספיקה בהחלט להקמת יישוב חדש לארבע מאות משפחות  ,דהיינו כאלף ושש מאות
נפש  ,ולהקצאת כעשרה דונם אדמה לפחות למשפחה .

התכנון  ,ההכנות ותנאי הרכישה של היחידות להתיישבות היו בלתי רגילים בתקופה האמורה .
י 2כדי
בהעדר התיישבות יהודית בחוף המזרחי של הכינרת לא נצבר שום נסיון חקלאי באזור .
לרכוש נסיון כזה הקים בדט תחנה לנסיונות בחקלאות בביתניה על שטח של שלוש מאות דונם
שחכר מחברת פיק " א  ,אשר הקימה במקום בשנת

1913

חווה חקלאית נסיונית  .הוא שכר אגרונום

ופועלים חקלאים וצייד את התחנה בהתאם לתכניות האגרונום ברשת השקיה  ,במכונות חקלאיות

חדישות ובמבנה במבוק גדול מכוסה בגג ובקירות יוטה להזזה  ,לשם גידול שתילי ירקות  .לדאבון
הלב לא נשאר כל רישום על הניסויים ותוצאותיהם  ,אך עדות מן הימים ההם נשתמרה במאמרו של
בנימין מימן ב ' דאס יודישע טאגבלאט ' שכותרתו ' בעבר שר בפרוסיה  ,היום ספק ירקות בארץ

ישראל ' .

22

הניסויים נועדו למצוא את זני הזרעים ואת הירקות המתאימים לגידול ממזרח לכינרת

באדמה מושקית  .הירקות  ,בעיקר עגבניות ומלפפונים מזנים שונים  ,נזרעו בחודשים שונים של
השנה כדי לברר מה רצוי לגדל ומתי  .על הניסויים היה לתת תשובה גם לשאלה איזה ירקות
מתאימים לייצוא לאירופה בתקופת התורף  ,שבה חסרים שם ירקות

טריים .
קנ14

21

בשלהי המאה הי " ט יסדה קבוצה של בני צפת יישוב חקלאי בשם בני יהודה בצדה המזרחי של הכינרת  .היישוב

התקיים
עמ '
22

עד  , 1920אך הנסיון החקלאי שנצבר בו ירד לטמיון  .ראה  :מ ' בן  -ציון  ,ישובים שניטשו  ,תל אביב, 1980

, 107 - 102

. 127 - 123

כ ' מירק  ' ,פריהר מיניסטער אין פרייסן היינט  -פארזארגר פון גרינצוייג אין ארץ ישראל '  ,דאס יודישע
טאגבלאט ,

ח'

בטבת תרצ " ה  ,עמ '

.7

עלון מרסומת ל  ,קדמת
כנרת ' ( ) 1934

ונושב חדש

t

אזשאשאאוא
%
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ש

מיקדמת כנרת לעין גב

חזונו של בדט היה לספק ליישוב בארץ ירקות במשך כל השנה ולייצא את העודפים

לאירופה .

הוא תכנן הקמת מחסן ארתה מרכזי בצמח  ,שממנו יעבירו את הירקות ברכבת דרך דמשק וקושטא

לווינה  .לפי החישובים יכלו הירקות להגיע מן השדה במזרח הכינרת לאירופה תוך ארבעה ימים .
במכתבו

מ 24 -

בדצמבר

1934

שאיפותיו בצורה זהירה יותר

לאוטו בראון  ,ראש ממשלת פרוסיה לשעבר  ,תיאר בדט את

:

אני מקווה  ,אם הכול ילך כשורה  ,שנוכל ליישב כמאתיים משפחות  ,ולהפוך חבל ארן
נהדר  -שלעת עתה הוא מדבר  -לגן עדן פורח  .תכנון הפרויקט והביצוע שלו ,
הכרוכים

כאן בקשיים

מיוחדים  ,מלהיבים אותי

מאוד .

כפי שתוכל לראות

מן

הפרוספקטים  ,שמעתי לאזהרותיך בנוגע לגידולים מונו  -תרבותיים  ,אשר רווחיותם
תלויה בייצוא בלבד  .זרענו ושתלנו בתחנת הנסיונות החקלאית שלנו כשבעים סוגים
שונים של עגבניות  ,מלפפונים  ,חצילים ועוד  ,כדי לגלות את הזנים המתאימים ביותר

לגידולי ירקות סטנדרטיים בארץ  .הצלחותינו עד כה מעודדות בהחלט  .הצרכים בארן
הם גדולים עד כדי כך שמוצרינו מבוקשים ביותר  ,ובגלל איכותם המיוחדת אנו משיגים
לעתים קרובות מחירים כפולים כמעט מאלה שמשלמים

בשוק .

דו " ח תחנת הנסיונות החקלאית של הסוכנות היהודיים שפורסם לפני זמן קצר מצביע על
העובדה כי עד כה גידולי הירקות ביישובים היהודיים מספקים לא יותר מעשרה אחוזים
של צריכת היישוב

היהודי . . .

לדעתנו יש כאן אפשרויות גדולות  ,בעיקר בהתחשב

בעובדה כי הירקות המיובאים מסוריה וממצרים  ,הם בחלקם באיכות גרועה
ב2 -

במארס

1935

מאוד .

23

כתב בדט לבראון  ' :לפני שבועיים שלחנו את המשלוחים הנסיוניים הראשונים

לאנגליה  ,הולנד ונורווגיה  ,ואפילו כמה ארגזי עגבניות לגרמניה  ,ואנו מחכים עתה במתח
24

לתוצאות  .אם העגבניות עמדו יפה בנסיעה זאת  ,אזי נפתחות לפנינו אפשרויות
בדט הזמין את האגרונום יהודה ברייר

) ( Breier

בלתי משוערות ' .

לנהל את התחנה בביתניה  .ברייר ניהל שנים

רבות את בית  -הספר החקלאי היהודי היחיד על אדמת גרמניה  ,שנוסד בשנת

1893

באהלם

)  , Ahlemליד העיר הנובר  ,על  -ידי הנדבן היהודי הבנקאי מוררן אלכסנדר סימון  .מטרתו של בית -
ספר זה היוזה ללמד צעירים יהודים חקלאות ומלאכות כדי לקדם את האינטגרציה של היהודים

בגרמניה בעקבות החוק לשוויון אזרחי מלא בשנת  . 1869בתוקף תפקידו היה ברייר חבר הוועדה
של משרד החקלאות הפרוסי למבחני סיום של תלמידי החוג לגידולי ירקות  .בדט לא הסתפק
במומחים לחקלאות מחו " ל  ,וצירף מאוחר יותר לצוות התחנה את ישראל סלומניצקי  ,מומחה

לחקלאות שריכז את גידולי הירקות בקיבתן בית אלפא משך שנים רבות ( לימים היה סלומניצקי
מרצה לגידולי ירקות בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית
גויסו מקרב חברי קבוצת ' בתלם '  ,ובתקופת השיא היו בה כעשרים

בהדרכת האגרונום ברייר בביתניה עוד באביב

להכנות מעשיות להתיישבות בכפר

החלו לעבוד

. 1934

מיד לאחר חתימת החוזה על רכישת האדמות בינואר

נקיב .

ברחובות ) .
חברים  .הם

פועלי התחנה

1934

ניגשה חברת ' קדמת כנרת ' במרץ

בכרזה המאוירת מק " ן  , 1935שנכתבה בגרמנית

11

1

~
23
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24

שם .

 .וא

 .קDahlem , 10

יחיאל אילסר

ובאנגלית  ,ואשר נועדה לציבור העולים ,

25

נמצאים פרטים הנוסכים אור על החברה  ,על מגמותיה

ועל הכנותיה לקראת הקמת ההתיישבות בחוף המזרחי של הכינרת  .הכרזה נוסחה בלשון ברורה
וללא הבטחות

מוגזמות .

נאמר בה שהחברה נוסדה כחברת מניות בהון של שישים אלף לא " י

במטרה להקים יישוב חקלאי על אדמה פרטינו לארבע מאות משפחות המעוניינות לעסוק בגידולי

ירקות  ,עופות וצאן  .עוד צוין בכרזה כי לאחר ניסויי החברה בשדה ובמשלוחי הירקות לשווקים
בארץ ובאירופה ניתן לקבוע שהאדמה מתאימה מאוד לגידולי ירקות  ,שהאקלים מאפשר מספר
יבולים בשנה וכן שבעונה הארוכה מנובמבר עד סוף אפריל ניתן להשיג מחירים טופים לתוצרת הן

אירופה .

בשוק המקומי והן בשוקי

החברה הציעה למכירה שלוש צורות התיישבות

:

א  .יחידות בנות עשרה דונם אדמה מעובדת ורשת השקיה הוצעו למתיישבים שטרם עלו לארן
אך מעוניינים להכין פרנסה לעצמם

ולילדיהם .

מחיר היחידה חמש מאות שבעים וחמש לא " י .

החברה התחייבה לעבד את האדמה עד למועד שבו יוכל המתיישב לקבל לידיו את חלקתו .
הרווחים המשוערים

:

כמאה לא " י

לשנה .

ב  .לאנשים המעוניינים להתיישב מיד הוצעו עשרה דונם אדמה מעובדת  ,רשת השקיה  ,גידולי

ירקות מבשילים לשיווק ומספוא לבעלי  -חיים  ,עוד דונם אחד קרקע לגינה ולבית  ,שתי עזים  ,דיר
ומחסן

;

הבית כולל שני חדרים  ,שירותים עם מקלחת  ,מטבח וכן חיבור למים ולחשמל  .מחיר

היחידה תשע מאות וחמישים לא " י  ,והרווחים המשוערים הם מאה ושמונים לא " י בשנה  ,ובנוסף
לכך חלב וירקות לשימוש

ביתי .

ג  .לאנשים בעלי אמצעים רבים יותר הציעה החברה עשרה דונם אדמה מעובדת נושאת ירקות

מבשילים לשיווק  ,רשת השקיה  ,מספוא לבעלי  -חיים  ,דונם קרקע אחד נוסף לבית כנ " ל  ,מחסן
וגינה  ,שלוש מאות תרנגולות מטילות ולול  ,שתי עזים ודיר  ,שלושה דונם קרקע הררית לעצי פרי
וכרם

;

הבית כולל בנוסף למפורט לעיל גם אמבטיה ומקרר חשמלי  .מחיר היחידה אלף מאתיים

וחמישים לא " י  ,והרווחים המשוערים מאתיים ועשר לא " י בשנה  ,ובנוסף לכך ירקות  ,עופות  ,חלב
וביצים מן המשק לשימוש

עצמי .

החברה התחייבה להקנות למתיישבים הכשרה חקלאית לפני עלותם על הקרקע ולהמשיך

להדריכם על  -ידי מומחים לחקלאות עוד שנה לאחר עלותם על הקרקע ללא תשלום

נוסף .

למתיישבים שהיו מעוניינים לעסוק במקצועות חפשיים הציעה החברה ייעצן ועזרה  .בכרזה צוין

שההתיישבות נמצאת באחד האזורים היפים ביותר של ארץ  -ישראל  ,בקרבת יישובים יהודיים -
שתי הדגניות  ,המושבה כינרת  ,קבוצת כינרת  ,בית זרע בדרום ים כינרת וכפר ארלוזורוב ( שתוכנן

על  -ידי המוסדות הלאומיים ליד צמח ולא הוקם בסופו של דבר) .

26

הודגשה בדברים כוונת החברה

לקדם גידולי ירקות  ,המבטיחים רווחים טובים באדמה ובאקלים של האזור  ,במקום גידולי פרי
הדר  ,שרווחיותם עלולה להיפגע ממשברים כלכליים בארצות הייצוא  .במכתב ששלח
1935

ב6-

במאי

אל דוד שטרן  ,מנהל המחלקה להתיישבות החקלאית של הסוכנות היהודית בירושלים  ,פירט

ברט את החישובים שהכתיבו את המחירים

לשלושת סוגי ההתיישבות .

27

החישובים התבססו על

עלות הקרקע  ,פיתוחה ועיבודה  ,בהנחה שתימכרנה כארבע מאות יחידות  .החברה העמידה את
 52ך

בדט .

25

אצ " מ 515 / 2401 ,

26

במקום הכפר על  -שם ארלוזורוב נוסד ביום לאחר הרצחו ,

27

בדט .

אצ " מ 515 / 2401 ,

;

;

עזבון

עזבון

ב 17 -

ביוני

1933

 ,כפר חיים בעמק

חפר .

מיקדמת כנרת ' לעין גב

רווחיה על כעשרה

אחוזים לכל יחידה  ,שהם חמישים ושתיים לא " י בהתיישבות מהסוג

הראשון ,

שמונים ושבע לא " י בהתיישבות מהסוג השני ומאה ושתים  -עשרה לא " י בהתיישבות מהסוג

השלישי  ,היקר ביותר  .בחישובי מחיר הקרקע נכללו מחירי הרכישה  ,המדידה והרישום בטאבו וכן
הוצאות הסיקול  ,יישור הקרקע וחריש עמוק

שלה .

מן המכתב לשטרן לא ניתן ללמוד אם החישובים התבססו על עלות כל שטח הקרקע או עלות
השטח הדרוש להקמת ארבע מאות יחידות בלבד  .אין לדעת גם מהי החלוקה היחסית של סוגי
היחידות המונחת ביסוד החישובים  ,בהנחה שהחישובים נערכו על בסיס מכירת ארבע מאות
יחידות  ,ומהו פרק הזמן שבמהלכו קיוותה החברה למכור את ארבע מאות היחידות תוך שמירה על
רווחיות ועל הון נזיל  .ברור כי המפתח להצלחת התכנית נתון היה בתשובות לשאלות
שטרן כתב ביולי

1935

אלה .

חוות דעת מפורטת על תכניות ' קדמת כנרת ' שהתבססה על מסקנות

ביקור מומחים באתר ההתיישבות ושיחות עם ראשי החברה  .חוות דעתו הועברה לד " ר ברט ולד " ר

לנדאואר  .בסיכום דבריו כתב

שטרן :

התכנית המשקית של אדמת ' קדמת כנרת בע " מ ' יכולה להיות בריאה ביסודה  ,אם במשק
יחיו לכל הפחות שני עובדים בריאים המסוגלים לעבודה החקלאית  ,ובעיקר לגידול
אינטנסיבי של ירקות  ,ובן אחד המתקרב

להתבגרות . . .

לפי חשבון ההכנסות וההוצאות

אפשר לראות שאם המתישבים יסתפקו בזמן הראשון בהוצאות הדומות לאלה שבמשקי
העובדים  ,יוכלו להתקיים די יפה  ,ובמקרה שיצטרכו לקבל הלואה התישבותית  ,יוכלו
לשלם כעבור
בדצמבר

1935

3-2

שנים להתישבותם על חשבון ההלואה

כ 50 - 40 -

לא " י

לשנה .

28

הגיעה למחלקה להתיישבות חקלאית של הסוכנות בקשתו של אלברט יעקב מן

העיר גלאץ שבשלזיה לקבל פרטים על חברת ' קדמת כנרת ' ועל תכניות ההתיישבות שלה  .יעקב
התכוון כנראה לרכוש שלוש חלקות של החברה מן הסוג היקר
על שאלותיו של יעקב

.1
.2

כדלקמן :

חברת ' קדמת כנרת ' רצינית

ואמינה .

האקלים באזור ההתישבות בריא ואין בו
מתחת לפני המים  ,הימים והלילות

.3

ביותר .

ב 31 -

בדצמבר השיב שטרן

מלריה .

מאחר שהמקום נמצא

200

מטר

חמים .

הצעת המכירה של החברה תואמת פחות או יותר את עלות הפרויקט  ,רצוי שלרשות
המתישב יעמדו כספים נוספים למקרה

עבודה טובים ( בני

הצורך .

כל משק דורש לפחות שני כוחות

זוג) .

שטרן נזהר בתשובתו בעניין ההכנסות וציין שהן תלויות גם במצב המדיני ; הוא הוסיף גם כי ' עד

כה היו ההכנסות בלתי מספקות '  .לא ברור לאיזו הכנסה התכוון בדצמבר  , 1935שכן אז לא היה
אפילו מתיישב אחד על אדמת עין

גב .

29

בישיבת מועצת ההנהלה המיוהדת של חברת ' קדמת כנרת ' שנערכה

ב2 -

באפריל

1935

שררה

אופטימיות  ,והוחלט כי מחזיקי מניות היסוד יקבלו שישה אחוזים דיווידנדה  ,לאחר שמחזיקי
מניות רגילות יקבלו דיווידנד של שמונה

אחוזים .

עוד הוחלט כי על חלוקת יתרת רווחי הנטו

יוחלט בישיבה כללית של בעלי המניות  .אולם אווירה אופטימית זו לא נמשכה זמן רב  .הישיבה

שם .

28

שם

29

אצ " מ . 515 / 24018 ,

;

3ן ' 1

יחיאל אילסר
שנערכה ב 3 -

במאי  , 1936שבועיים לאחר פררו המאורעות  ,התמשכה יותר מן הרגיל  .היושב  -ראש

ברט מסר דו " ח על המצב הנואש של החברה ועל הצעת חנקין  .החברה יצאה למימוש תכניתה
להתיישבות עולים מגרמניה עם הון נפרע של עשרים וחמישה אלף לא " י ועד

ל5 -

במארס

1936

הוציאה כסכום הזה  -על חשבון ההחזקה ועל העבודות בתחנת הנסיונות בביתניה הוצאו
שלושה  -עשר אלף וחמש מאות לא " י  ,וכן הוצאו כאחד  -עשר אלף וחמש מאות לא " י על הוצאות

הקשורות ברישום הקרקע  ,דמי עמלה  ,מדידות  ,סיקול וחריש הקרקע  .בנוסף לכך צברה החברה עד
ליום זה חובות בעד הקרקע בסך שבעה  -עשר אלף ותשע מאות לא " י  ,שטרם שולמו לחברת

הכשרת היישוב  ,וכן חוב של אלף לא " י לחברת ' המכשיר '  ,בעד חריש עמוק  .לעומת זאת לא
הצליחה החברה למכור אלא שלוש חלקות וקיבלה דמי קדימה בסך אלפיים ושש מאות לא " י
בלבד  .החברה חישבה כי מלבד הכסף לכיסוי חובותיה היא זקוקה לסכום נוסף של חמישה  -עשר

אלף לא " י להמשך מימוש תכניתה  .במצב זה החליטה מועצת הנהלת
הצעת חנקין למכור חלק מאדמותיה לקרן

' קדמת כנרת ' לאמץ את

הקיימת  .מועצת ההנהלה ביקשה לזרז את המכירה

משום שהמאורעות שפרצו ערערו עוד יותר את הבטחון באזור ועתידים היו לסכל את כוונותיהם
של קונים בכוח להתיישב במקום  .אולם מימוש הצעת המכירה של כמחצית האדמות של קבוצת
בדט לקרן הקיימת באמצעות חברת הכשרת היישוב התאפשר רק

ב 21 -

ככל הידוע לנו הישיבה האחרונה של הנהלת ' קדמת כנרת ' התקיימה

בספטמבר
ב 14 -

. 1936

בדצמבר

30

. 1939

במקום ההנהלה שהתפטרה נבחרו בישיבה זאת בדט למנכ " ל ופרקן מיכאליס מחיפה למנהל

החברה  .בפרוטוקול ישיבת המועצה שנערכה

ב 18 -

באוקטובר באותה שנה נאמר בין השאר שברט

מסר על המשא  -ומתן שהתקיים בארן ובז ' נבה עם לנדאואר בדבר שחרור הלוואה להמשך פעולת
החברה  ,ושהדבר סוכם במכתב ששלח לנדאואר

ב 11 -

באוקטובר

1939

( המכתב טרם

נמצא ) .

בדט

מסר שקבוצתו  -לא נאמר מה הרכבה  -החליטה להמשיך בפעולות החברה ולנסות לפצות את
בעלי המניות המבקשים למכרן מאחר שאינם מאמינים בהצלחת המשך פעולות

בישיבה הכללית שהתקיימה

ב 14 -

החברה .

בדצמבר בראשות בדט ובהשתתפותם של מקם הרציג ,

שמואל נוטמן והיינריך אבוש כנציגם של מקס מאיר  ,ברונו יעקובי ויורשתו של זנד  ,חוסלה חברת

' קדמת כנרת בע " מ '  .בדט נותר מייצגה היחיד וקיבל על עצמו לפצות את כל בעלי המניות מרכושה

המדולדל של החברה  .וי

' בתלם ' -

עין

גב

הנהלת חברת ' קדמת כנרת ' למדה את המציאות הארץ  -ישראלית תוך כדי התמודדות עם הקשיים
בשטח  .נקיב ( עין גב ) היתה מרוחקת ממרכז הארץ  ,ודרכי הגישה אליה לא היו קלות  .אפשר היה
להגיע למקום ברכבת דרך עפולה עד צמח  ,ומשם בדרך עפר בעגלה או במכונית פרטית  ,נסיעה

ארוכה ומייגעת בחום הק "ן .

אפשר היה גם לנסוע באוטובוס מתל אביב לחיפה  ,משם ברכבת דרך

עפולה לצמח  ,ומצמח במכונית פרטית או בעגלה  .בנוסף לכך ניתן היה להגיע מחיפה לטבריה
באוטובוס  ,ומשם לעבור את הכינרת בסירה מזדמנת עד עין גב  .הנהלת החברה היתה מודעת
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ארכיון חברת הכשרת היישוב  _ ,ירושלים  ,תיק נקיב
עזבון

בדט .

1934 / 28

מיקדמת כנרת ' לעין גב

לקשיי התחבורה ממרכז הארץ לעין גב ובחזרה  ,אך סברה כי הבעיה תיפתר עם
במקום ועם התפתחותו  .בעיה חמורה יותר שהעסיקה את החברה היתה שאלת

הקמת היישוב
הבטחון :

מקום

המשפחה

היישוב משיק לגבול הסורי  ,וערבים חצו אותו לעתים קרובות למטרות דיג או ביזה  .גם
לפתור את הבעיה
הפרסית ( בעלי המקום ) שחיה שם פחדה מפני הפולשים  .החברה חשבה
כעין כוח
הכפולה בכך שתקים על חלק מאדמותיה קיבוץ או מושב עובדים אשר חבריו יהוו
הגנה ' בגליל ,
שמירה  .הצעה בעניין זה הוגשה כבר בספטמבר  1934ליושב  -ראש מועצת ארגון ה '
המתאימה
אריה למברג  .הוצע לו ליישב חמישים משפחות  ,כל אחת על עשרים דונם אדמת מישור
.
להשקיה  .תנאי מסירת הקרקע לא פורטו  ,אך היה ברור כי מדובר במשפחות חברי ה ' הגנה '
לקבל
עם כל רצונו בהתיישבות יהודית גם בגדה המזרחית של הכינרת לא מיהר נציג ה ' הגנה '

את ההצעה  ,בעיקר משום שלא האמין כי ניתן לאבטח אזור פרין זה על  -ידי יישוב בן

חמישים

ולשטח

משפחות בלבד  .ה ' הגנה ' טענה כי מבחינה בטחונית זקוק המקום למאה משפחות לפחות

של אלפיים דונם  ,במקום אלף הדונם המוצעים  .במשא  -ומתן הממושך בין הנהלת '

קדמת כנרת '

ל ' הגנה ' לא גילו שני הצדדים רצון או יכולת להגמיש עמדות  ,והוא הסתיים בכשלון

 ,אף  -על  -פי

שאברהם הרצפלד  ,איש המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית  ,שהשתתף בשיחות  ,יעץ
לקבל את הצעת

החברה .

ל'

הגנה '

32

של

עם הקמת תחנת הנסיונות החקלאית בביתניה העסיקה החברה  ,בעצת המרכז החקלאי
ההסתדרות וארגון עולי גרמניה  ,חברים מקבוצת ' בתלם '  ,שישבה במחנה בשכונת נחלת יהודה
על
ליד ראשון לציון  .כאשר נודע ללמברג ש ' קדמת כנרת ' נושאת ונותנת עם קבוצת ' בתלם '

התיישבותה האפשרית על אדמת החברה החליט להתערב נגד רעיון

ההתיישבות .

נראה כי

התנגדותו נבעה גם הפעם משיקולים בטחוניים  .ב  23 -בדצמבר  1934בא למברג אל הקבוצה שכבר
עמד
עבדה בתחנת הנסיונות החקלאית של ' קדמת כנרת ' בביתניה  ,ובהרצאה שנשא לפני החברים
להקצאת
על הסיבות שהניעוהו לדחות את הצעת ' קדמת כנרת ' ל ' הגנה ' והסביר שדרישת ה ' הגנה '

שטח של אלפיים דונם למאה משפחות נבעה משיקולי בטחון  .הוא שלל את הצעת

החברה

להקצות ל ' בתלם ' ארבע מאות דונם  ,ונימק את עמדתו בטענה שרק אלף דונם יבטיחו

בסיס

לכלכלת הקבוצה בת מאה ועשרים החברים  .בעקבות הרצאתו החליטו חברי ' בתלם ' להעדיף

את

33

המשך ישיבתם בפוריה על פני קבלת הצעת החברה לעבור לעין

גב .

,

כבר שבועיים קודם לכן  ,ב  10 -בדצמבר  ,נדונה בישיבת הקבוצה הצעתה של ' קדמת כנרת '
שיש
שדיברה כנראה על הקצאת מאתיים וחמישים דונם אדמת מישור בלבד  .הקבוצה החליטה

לדרוש לפחות חמש מאות דונם קרקע והלוואה לזמן ארוך להקמת מבנה גדול ומוצק למגורים  ,וכן
שאין לעבור לעין גב לפני סיום הבניין

המתוכנן .

כישלון ' קדמת כנרת ' והקמת קיבוץ עין גב
מדוע נחלה הנהלת

' קדמת כנרת ' כשלון  ,ודווקא בתקופה שבה זכתה ההתיישבות של המעמד

הבינוני מגרמניה בהצלחה במקומות שונים בארץ ? נראה כי דווקא הקמת תחא הנסיונות
2נ

3נ

ארכיון עין גב  ,תיקי ' בתלם ' .
מבוססים על תיעוד
פרוטוקול ישיבה מיום  23בדצמבר  , 1934ארכיון עין גב  ,תיקי ' בתלם '  .הדברים דלהלן
ארבע
השמור בתיקים אלה  ,אלא אם כן צוין אחרת  .לא ברור מנין צצה פתאום  -לפי דברי למברג  -הצעת
מאות דונם לקבוצת

' בתלם ' .
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איסוף זיפזיף בכינרת החקלאית בביתניה במטרה להכשיר את הבסיס להצלחת המתיישבים  -פעולה שהיה בה ביטוי

לצורכי מצוא -
פרנסתם של ראשוני

המתיישבים בעין גב

לגישתם השקולה והיסודית  -היא שעמדה להם לרועץ  .בסופו של דבר עלתה הקמת התחנה

והפעלתה כחמישה  -עשר אלף לא " י  ,כלומר כשישים אחוז מהונה

הנפרע של החברה אבד  ,והדבר

מנע ממנה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ולהמשיך בפעילות  .להפסד זה היו סיבות מורכבות

:

האמונה העיוורת של החברה ומנהלה ברט באגרונום ברייר וכן חוסר הידע שלהם בחקלאות מצד

אחד  ,ובמציאות הארן  -ישראלית ובמצב הפוליטי  -החברתי בארץ מצד

אחר .

נסיונו החקלאי של ברייר  ,שאותו השתדל ליישם בבקעת הירדן  ,נרכש בגרמניה  ,בתנאי קרקע ,
אקלים ופיתוח שונים לחלוטין  .לא עמדו לרשותו סקרי תובלה ושיווק מתאימים  .בסופו של דבר
התברר שהנסיון שנרכש בתחנת הנסיונות לא היה לתועלת רבה  .כאשר עלו אנשי ' בתלם ' לעין גב ,
הם גילו שתנאי המקום החדש שונים לגמרי מאלה שבביתניה ובסביבתה  .השרקייה [ רוח

מזרחית ]

גרמה לגידולים נזקים חמורים מאוד שלא שיערום מראש  .אפילו סלומניצקי והחקלאים במשקים
היהודים באזור לא ידעו דבר על התנאים המיוחדים השוררים באזור נקיב  .כשלוש שנים לאחר
העלייה על הקרקע כתב חבר עין

גב :

גדולי הגן השונים התפתחו יפה והעיבוד השביע רצון  .והנה קוינו לעשות ירקות ונעש

באושים .
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בחודש אוקטובר הפתיעו אותנו פגעי האקלים המיוחדים של הסביבה  .לא

הכרנו קודם את תנאי הקרקע והאקלים של עין  -גב  .הכל היו בטוחים שמבחינת התנאים
הדרושים להקמת ענפי משק אין הבדל בין רצועת עין  -גב ובין הקרקע של משקי עמק

הירדן  .והנה חזינו מבשרנו שלא ידענו את הקשיים האקלמיים המיוחדים של המקום .
רוחות המזרח

( שרקיה )

בסתיו ובחורף הן חזקות יותר מאשר בכל מקום אחר  .הרוחות

מ

' קדמת כנרת '

לעין גב

צונחות בלחץ חזק מראש ההר ומביאות איתן ענני אבק הגורמים נזק רב לשתילי הירקות

הרכים .

חלק הושמד כליל וחלק התפתחותו

החדש וראינו עמל ידינו יורד לטמיו. 7

עוכבה .

עמדנו חדלי אונים לפני המצב

34

חברי ' בתלם ' שעבדו בתחנת הנסיונות שהו רק חודשים מעטים בארן

הם היו

;

נתונים בקשיי
מתמדת

התארגנות ולא היה להם נסיון קודם בחקלאות  .בתנאים אלה נדרשה מברייר תשומת לב
הטהורים .
לבעיות חברה והתאקלמות יום  -יומית  ,ואלו גברו לפעמים על השיקולים החקלאיים

עדות חיה למצב המיוחד ששרר בביתניה השתמרה בדבריו של
ייסודה של הקבוצה

שמואל  ,חבר ' בתלם '  ,שנה

לאחר

:

קבוצתנו ילידת המציאות בארן  .זה לא היה המשך של חינוך קבוצת אנשים בגולה בקו

ידוע . . .

חברי ' החבורה ' שיסדו את קבוצתנו באו ארצה בלי הכשרה גופנית ורוחנית ובלי

לדעת לאן  .בבואם ארצה ראו את המלחמה הקשה של היחיד  -של העולה עם אקלים ,
העבודה ועם הישוב הותיק  .הם התקשרו כדי להקל על עצמם את כניסתם לחיי הארץ .

חייהם בחבורה לא נבדלו בהרבה מחיי הבודדים  .ההבדל היה אך ורק בסידור עבודה

משותפת  ,במטבח משותף . . .
אחרי זמן מה  ,כשהתחילו לראות את מציאות הארץ כמו שהיא  -הם ראו שתי דרכים
דרך אחת חיי

בודד . . .

ברדיפה אחרי

הרוח . . .

:

במשמעות גלותית  ,חיי ה ' שטטל ' בכל

צורתם  ,ומצד השני  -הקומונה  -חיים משותפים  ,חיים חדשים  ,אולי חיים יותר
קשים  ,אבל חיים מלאי תוכן  .וגרעין קטן מהחבורה החליט בתנאים קשים להפוך את
עצמם  ,את החבורה לקומונה  .אז עוד לא ידעו איך ליצור הקולקטיב  ,מה הן צורות החיים
המשותפים  .חיפשו דרכים  ,צורות

חיים . . .

אנו בתוך חלק של העליה ההמונית  ,בלי שום קשר לאיזה תנועת נוער קיבוצית יכולנו

להתקשר רק עם התנועה המרכזת בתוכה חלקים של העליה ההמונית  :הקיבוץ
המאוחד  . . .קבוצת גרמנים  -בלי ידיעת השפה  ,בלי האפשרות להכנס לתרבות הארצ
ישראלית  ,לציבור הפועלים  ,תפקידנו הראשון היה  -עברית

!

...

אבל אין אנו שומרים על הרכוש שלנו  ,הכלים הולכים לאיבוד  ,חומרי בנין  ,אי  -סדר  ,אין
שומרים על הנקיון לא בחצר ולא בחדרים  ,האם הסיבה שזהו רכוש

משותף ? . . .

התפתחותנו בביתניה  -די רעה  .אבדנו את הקשרים עם החברה  -איזה

חשבנו לעבור

לעין  -גב  -מה יהיה

?

35

מאותה התקופה שרד גם תיאור שכתב חבר הקבוצה משה

:

החבורה הקטנה לא יכולה היתה להמשיך כך  -מן הבחינה החברתית ומן הבחינה

הכלכלית  .התראינו יותר מדי  .כל אחד נמאס על כל אחד  .כל הזמן אותם הפרצופים . . .
יש להודות שקבוצתנו איננה מוצר של חינוך ממושך בגולה לחיי
המציאות

קבוצה  ,אלא תוצר של

הארן  -ישראלית . . .

עדיין דרכנו בביתניה אינה

ברורה  ,אבל דבר אחד נהיר לנו  ,אנו רוצים להישאר

בגליל  .יש

 -הבהירות של

בכך כדי להעיד כי למרות הכול  ,למרות הקדחת והטיפוס  ,למרות אי

ייטפלד

ואפרים אורנשטיין  ,עין גב ס94ן  ,עמ '

34

לזכר יוסף

35

קבוצת  ,בתלם  ,נוסדה לפי החלטת חבריה
במקורה בעפרית .
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בנחלת יהודה

;
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~

כתובה
הסקירה ' אחרי שנה '

1

נדט

( ) 1936 - 1935

עתידנו  ,קבוצתנו בביתניה נשארת בעין גב  ,מודעת לתפקידה  . . .עשינו שגיאה גדולה
שלא נוכל לתקן לעולם  ,הקבוצה הראשונה

נכשלה .

המשבר התחיל לאחר שחלפה

ההתלהבות הראשונה  ,כשבא הגשם הראשון ומנע את עזיבת ' מכסיקו ' ,
להישאר ביחד כל

הזמן .

36

כשנאלצנו

37

היחסים בין חברי קבוצת ' בתלם ' בביתניה לבין הנהלת החברה לא היו טובים ביותר  .באספת
הקבוצה

ב 30 -

בינואר

1935

דובר על פיטורים ועל התייעצויות בעניין זה עם הקיבצן המאוחד ועם

המרכז החקלאי  .הבירור בהנהלת החברה לסיבת הפיטורים וההשתדלות לבטלם לא עלו יפה  .חבר
הקבוצה ראובן דיווח באותה אספה על הוויכוח החריף בינו לבין הרציג מהנהלת ' קדמת כנרת '

והאגרונום ברייר  ,שבסיומו התפטר ראובן  .הקבוצה החליטה לנתק את הקשר עם החברה ולעזוב
את ביתניה  .אולם מזכירות הקבוצה בנחלת יהודה קבעה שיש לעשות הכול כדי לשמור על מקום
העבודה בביתניה ואין לנטוש אותו  .האספה הכללית אישרה עמדה זו והציעה להחליף חברים
הרוצים לעזוב את המקום בחברים

אחרים .

היחסים בין שני הצדדים נשארו כנראה מתוחים עד להחלפת האגרונום ברייר  .בתחילת , 1936

בהשפעתו של סלומניצקי  ,החלו היחסים בין החברה ל ' בתלם ' להשתפר  .סלומניצקי דאג להזמין
158

את חברי ' בתלם ' לעבוד באדמת עין גב  ,במקומם של עובדי ' המכשיר '  ,שלא עמדו בתנאי החוזה
עם חברת ' קדמת כנרת ' לסקל את האדמה ולנקותה מסדריות [ עצי סרק ]  .חברים מקבוצת ' בתלם '
36

שם

חיבה שבו השתמשו חברי ' בתלם ' לציין את המחנה בביתניה .

הסקירה שכותרתה ' עולים פזורים ' נכתבה במקור בגרמנית .

מיקדמת כנרתי לעין גב

עברו לעין גב באפריל

. 1936

הם עיבדו את האדמה  ,לנו באוהלים  ,ואכלו מהמטבח במקום

,

והשתדלו מאוד להצליח ולהתיישב שם  .סלומניצקי היה מרוצה מעבודת חברי הקבוצה  ,ובדיווחו
לחברה המלהן להגיע להסכם התיישבות עם ' בתלם '  .מכתב מביתניה מאותה תקופה מגלה כי בעין
גב החלו לעבוד בהוצאת
משזכו

של

בתגבורת

תפוחי  -אדמה .

חברים

38

מתנועת

וצ ' כוסלובקיה ושל חניכי הארץ  .בסתיו

רצונם של חברי ' כתלם ' להישאר בגליל קיבל חיזוק
הבונים

1935

מגרמניה ,

של עולים

מלטוויה  ,אוסטריה

עברה הקבוצה המתוגברת לחצר כינרת  .בשחז

, 1936

עם תחילת המאורעות  ,הורע מצב הבטחון הכללי באזור וחוסל כל סיכוי להתיישבות פרטית בעין

גב  .חברי קבוצת ' בתלם ' בעין גב המשיכו בעבודה למרות הסכנות ולמרות הפסקת העבודה בקו
החשמל של חברת

החשמל .

הקסם המיוחד של אזור הכינרת גבר במהרה על קשיי הקבוצה ואכזבותיה בהתחלה  .תוספת

החלוצים ממרכז אירופה ומן הארץ שהצטרפו ל ' בתלם ' הובילה להתלכדותה ולהדגשת המשימה

הלאומית  .האווירה הכללית של ' חומה ומגדל ' בארץ הפכה את הקבוצה לנושאת הדגל ושומרת על
פיסת אדמה יהודית חיונית באזור שבו לא היתה לתושבי היישוב דריסת רגל  ,אדמה שעברה
מחברת ' קדמת  -כנרת ' לבעלות

הלאום .

הודות לעובדה זאת והודות להיאחזות קבוצת ' בתלם ' בעין גב  ,ובניגוד להצעת החלוקה של
ועדת פיל משנת

, 1937

קבעה תכנית חלוקת ארץ  -ישראל של האו " ם מיום כ " ט בנובמבר

1947

כי

החוף המזרחי של הכינרת יהיה בתוך גבולות המדינה היהודית העתידה לקום .
ב6 -

ביולי

1937

עזבה הקבוצה את מקום הישיבה הזמנית בחצר כינרת ועלתה על הקרקע בעין

גב .
למרות כשלון תכניתו להקים בנקיב התיישבות חקלאית של בני המעמד הבינוני מעולי גרמניה

נשאר בדט קשור בכל נימי נפשו לעין גב ולמתיישביה הצעירים  .הוא התעניין מאוד בהתפתחות
הקבוצה וקיבל דיווח שוטף מטדי קולק ומחברים אחרים שהתארחו אצלו בתל אביב  .פועל יוצא
של קשריו עם עין גב היה החלטתו להקים בית תרבות במקום לזכר אביו בנימין בדט  .הבית אכן
39

הוקם  ,אך אתרע מזלו וגאות מימי הכינרת בשנת

1969

כיסתה את הבניין והשחיתה את

כל ספריו .

ק ע12
~

באפריל . 1936

38

30

39

המידע מפי חיים יהלום מעין גב .

